














ГІМН ОДУМІВСЬКОї МОЛОДІ 

Слова Івана Багряного Му зика Григорія Китастого. 
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да - 1m за-Rу-то-го Впе- ред за Укра-r- пу! Єд-най-ся вбо-ю Здо-

ним 6ать-1~1в щи - ку сво - :ю. 

Вперед, сини народу 
в кайдани закутого! 
Вперед за Україну! Єднайся в бою! -
Здобудемо свободу! 
Від ворога лютого 
звільним Батьківщину свою. 

Здобу демо свободу! Від ворога лютого 
звільним 

Батьківщину свою. 

Концтабори Печори 
і тюрми з тортурами, 
і пекло холодне страшної Колими. · 
і каторгу Сибіру, 
і муки за мурами, 
і сльпзи -усе взнали ми. 

І каторгу Сибіру, і муки за мурами, 
і сльози - усе взнали ми. 

Від схилів Закарпаття 
до вод Дону синього, 

народу єдиного 

Ми станем 

плечима до плечей! 

За честь і за свободу народу єдиного 
стаєм ми 

плечима до плечей. 

Вперед, сини і дочки 
народу робочого, 
Народу трудового весна і грім пісень! 
Чекає перемога нас, 
сонця блискучого, 
Свободи і радости день. 

Чекає перемога нас! 
Сонця блискучого, 
Свободи і радости день. 

Вперед, сини народу 
в кайдани закутого 

Вперед за Україну! Не гнися в бою! -
Здобудемо свободу! Від ворога лютого 
звільним Батьківщину свою. 
Здобудемо свободу! Від скель Севастополя по Прип'ять ачей, -

За честь і за свободу Від ворога лютого, звільним Батьківщину свою. 
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МОЛИТВА ЗА УКРАїНУ 

Боже Великий, Єдиний, 

Нашу Вкраїну храни! 

Волі і світу промінням 

Ти її осіни. 

Світлом науки і знання, 

Всіх нас просвіти, 

В чистій любові до Краю 

Ти нас, Боже, зрости 

Молимось, Боже Єдиний, 

Нашу ВІ< раїну храни! 

Всі свої ласки й щедроти 

Ти на люд наш зверни. 

Дай йому волю, дай долю, 

Дай доброго світу 

Щастя дай, Боже, народу 

І многії літа! 



ВСТУПНЕ СЛОВО 

Даємо до рук одумюцzв і українськооо грома
дянства збірник основних організаційно-виховних та 
ідеолоіічних матеріялів - книгу про життя і діяль

ність Об'єднання Демократичної Української Мо .. 
лод і. 

Видання цьоzо збірника домагалися члени управ 
філій ОДУМ-у, виховники ІОнооо ОДУМу й при
хильники одумівського руху. Для багатьох ще вtІО
ра цей задум виглядав неможливztм. або не під си .. 
лу теперішньому активу ОДУМ .. у. Але неможли
ве -стало дійсністю. ОДУМ в процесі практичної 
роботи виплекав відповідні кадри, закріпив за собою 
ряд організаційних позицій, зміцнів фінансово й за
вершив свою організаційну структуру та виховну 

систему. 

Ми з zордістю можемо відкрити Альманах .. 
Збірник ОДУМ-у. Перечатуючи йоzо сторінка !}_а 
сторінкою, ми бачимо ввесь процес організаційного 
закріплення, ідеолооічноzо оформлення та завершен
ня виховноі· системи, ми можемо проzлядати діяль
ність ОДУМ-у та 1фотографй знайомих одумів
ських діячів, які віддаваЛи багато енерtіі, часу й зу
силь для праці ОДУМ-у і 7'U.М самим для добра 
украінської справи. 

На своєму п'ятнадцятирічному шляху ОДУМ 
мав багато значних успіхів і чимало невдач, спри
чинених передусім. браком орzан~аційного досвід!/· 
Якщо молодші одумівці захочуть використати тяж .. 
ко здобутий досвід своіх попередників - у черzово
му п'ятнадцятиріччі, ОДУМ матиме ще значніші 
успіхи й багато менше невдач. 

У цьому Альманахові-Збірникові подані інайко
нечніші інформаціі• про ОДУМ, його завдання й 
форми та методи його діяльности. 'Одначе реаліза
ція цієї книги вимагала багато зусиль і старань Ре-

дакційної Колеtїі, членів Видавничої Ком.ісіі й ок
ремих оеіб-одумівців. 

Ми усвідомлюємо те, що ми не відобразили 
повну діяльність ОДУМ--у і не мали можливости 
подати світлини всіх заслужених одумівських дія
чів. Щоб охопити всі ділянки одумівською життя, 
щоб воно було обширніше насвітленим та ілюстро
ваним, треба б подати більше матеріялів, більше 
даних і ширшої співпраці колишніх і теперішних ак

тивних дячів одумівського життя. Все ж таки спо .. 
діваємося, що цей Альманах--Збірник стане важли
вим документом багатогранної діяльности ОДУМ-у. 
Він допоможе виховникам, референтам і членам 
ОДУМ--у та всім одумівським прихильникам, які ба.
жають бачити українську молодь свідомою, свободо
любною, активною і повноцінною. 

Одночасно складаємо щиру подяку членам Ред
колеtїі Альманаха-Збірника та членам Видавничсіі 
Комісіі, що започаткувала збирання матеріялів в 
10.-ліття ОДУМ--у, і особамі які опрацьовували ок
ремі матеріяли. Такими особами є: родинаМ. Гав ... 
риш, Микола Гринь, Дмитро Грушецький, Іван Ду
билко, Василь Коновал, Павло Лимаренко, Іван 
Павленко, Василь Uономаренко, 'Іван Праско, Ана
толій Степовий, Петро Стокальський, Микола Сте .. 
паненко, Леонід Чудовський. Грицько Ленt;,, Анато
лій Луппо, а особливо Юрій Горб багато допомог
ли в технічній підготовці матеріял.ів. Щира подяка 
всім. тим, хто опрацьовував матеріяли своїх філій та 
всім іншим, хто чим будь спричинився в допомозі ви
ходу Альманаха--Збірника ОДУМ-у. 

Центральний Комітет 
Об'єднання Демократичної Украі"нської Молоді 

Н ью-И орк. серпень 1965 рік 
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ОДУМ УЧОРА, СЬОГОДНІ й ЗАВТРА 

ЦЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ ОДУМ-у 

Вже 12-ть років існує Центральний Комітет 
Об'єднання Демократичної Української Молоді 
- найвища установа одумівського організовано· 
го руху. Думка про координацію й унапрямлен
ня діяльности складових частин світового ОДУ

М-у в формі Центрального Комітету була запро
понована на з'їзді ОДУМ-у Канади в жовтні 1953 
року. Щоб здійснити і перевести в життя цю 
ідею, ОДУ М Канади і США делеrував до окре
мої комісії таких осіб: М. Дального і Д. Ткачу

ка з Канади та Ю. Мартинюка, В. Дубияка 
Лесю Нечипорук з США. 

Юрій Мартин10к 

Перший rолова ЦК ОДУМ-у 1953- 54 р. 

Після опрацьовання і затвердження Правиль
ниІ<а Центрального Комітету ОДУМ-у, склад 
ЦК ОДУМ-у був такий: 

Голова- Юрій Мартинюк-Нагорний (США) 
заступник голови - Д. Ткачук (Канада) 
керівник відділу внутрішніх справ - Ма-

р'ян Дальний (Канада) 
керівник відділу зовнішніх справ - Ю. Мар

тинюк (США) 
секретар - Л. Нечипорук (США). 
Крім цих членів, до складу ЦК ОДУМ-у ав

томатично входили діючі голови Головних Управ 

ОДУМ-у з усіх країн, де існує ОДУМ, а саме: 

Г. Литвин (Канада), І. Лисий (США), М. Кузь
менко (Австралія), В. Бендер (Англія) та І. Кор
нійчук (Німеччина). 

Пізніше Правильник ЦК ОДУМ-у було тро
хи змінено. Члени до ЦК ОДУМ-у делеrуються 
від крайових одумівських організацій на з'їздах. 
ОДУМ в США вибирає до ЦК ОДУМ-у п'ятьох 

Василь Пономаренко 

Голова ЦК ОДУМ-у 1954 - 55 р. 

Євrен Федоренко 

Голова ЦК ОДУМ-у з 1955 по 1965 р. 



членів, а ОДУ М Канади - трьох. Крім цих 
сісьмох членів, до складу ЦК ОДУМ-у автома
ї'ИЧНО входять діючі Голови Головних Управ 
ОДУМ-у, голови центральних проводів ідеологіч
;н1х, студентських та інших товариств, що діють 

при ОДУМ-і. Голова і Президія ЦК ОДУМ-у за
кріплюється за ОДУ М-ом США. Впродовж 12-ти 
років Головами ЦК ОДУМ-у були: 

Юрій Мартинюк - 1953- 1954 
Василь Пономаренко - 1954- 1955 
Євген Федоренко - 1955- 1965. 

На протязі цього часу до ЦК ОДУМ-у на
лежали, крім вище зазначених, слідую чі особи: 
О. Лукаш, Л. Худяк, Я. Білінський, П. Гурський, 
С. Вербоватий, Р. Лисняк, Л. Чудовський, В. Ко
лосюк, І. Павленко, М. Дзябенко, Б. Марущак, 

Є. Кальман, А. Філімончук та Д. Завертайло -
всі з ClllA. З Канади - Н. Лисицька, І. Пишкало, 
В. Вакуловський, Б. Бородчак, Л. Ліщина, Ю. 
Охрим, О. Денисенко, М. Лебединський, Я. Семо
тюк, В. Неліпа, П. Родак, М. Гринь, М. Климен
ко, О. Юхименко, І. Дрозд, М. ·Несторенко, О. 
СандуJJ, С. Фірко, В. Педенко та М. Мейсюра 
(Англія), М. Меншун (Австралія), Р. Зибенко 
та Ю. Котляр (Бельгія). 

Створення ЦК ОДУМ-у, найвищого репре
зентанта інтересів демократичної молоді, було 
під кожним оглядом похвальним явищем. ЦК 
ОДУМ-у гідно репрезентував, координував й 
унапрямлював діяльність організованої демокра
тичної молоді. Коли говорити про конкретну пра

цю ЦК ОДУМ-у, то слід ствердити велику плід-
Учасннни п'ятої конференції ЦК ОДУМ-у в Торонті. ну працю в таких ділянках як організаційна 

Bropi: резоnюційна комісія за працею. Внизу: rрупа структура ОДУМ-у, вироблення правильинків 

учасників конференції. За стоnом сидить (зліва) Мниоnа Юного ОДУМ-у, Товариства Одумівських При
Дзябенко, Іван Пнwкаnо, Євrен Федоренко та Петро Родак. ~телів, опрацьовання напрямних і постанов все-
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Яросnав Білинський 

член ЦК ОДУМ-у. 

рnена Лукаш, Референт Юнацтва 

ЦК ОДУМ-у 1963-65 р. 

Леонід Ліщина 



Микола Француженко 

Голова ЦК ОДУМ-у з 1965 р. 

одумівського значення та формулювання нашо
го ставлення в різних акціях і в окремих висту
пах, в співпраці з українськими та чужинецьки

ми організаціями, в популяризації української 
справи, підготовлення кадрів та ін. 

Неабияким досягненням ЦК ОД~7 М-у є ви
давнича ділянка. Центральний Комітет за участю 
його складових частин, без жодної сторонньої 
допомоги систематично видає журнал «Молода 
Україна». Цей журнал загально признаний укра
їнською критикою як кращий журнал, який ви

дається у вільному світі. 

На Першій Конференції ЦК ОДУМ-у, що від
булася 24-25 грудня 1954 року, вирішено, що 

журнал «Молода Україна» стає органом ЦК 

ОДУМ-у і виходитиме замість раз на два мі
сяці - місячно. Цю постанову ЦК гідно виконав. 
Від 1955 року влаштовання зустрічей ОДУ М-у 
США і Канади з українським громадянством пе
редано ЦК ОДУМ-у. Ці зустрічі також належать 
.1.0 значних досягнень одумівської родини. 

Центральний Комітет регулярно скликав 
конференції, на яких вирішувались найважливіші 
справи всеодумівського характеру. В таких ді

.1ових конференціях брали участь не тільки чле
ни ЦК, але й керівники ОДУ М-у США і Канади 
та члени редколегії й адміністрації журнала 

«Молода Україна». На Першій Конференції було 
прийнято «Гімн української молоді» як гімн оду
J\\івського руху на слова Івана Багряного, муз. 
l'р11горія Китастого, а також прийнято марші 
ОДУМ-у (дивись - Марші ОДУМ-у). Затверд
жено одумівський прапор і відзнаку, відновлено 
стипендійний фонд ім. М. Павлушкова, з якого 
давали скромну допомогу хворим і потребуючим 
студентам в Европі. 

Заходами Центрального Комітету створено 

п Европі Демократичне Об'єднання Українських 
Ст у дентів - ідеологічно-станове товариство 

студіюючої молоді. 

Друга Конференція ЦК ОД;\'М-у, що від

Сулася 25 грудня 1955 року в Торонто прийняла 
оду.мівську уніформу. З тієї нагоди відбулася зу
стріч проводу ОДУМ-у з українським організо
ваним громадянством, а з нагоди Четвертої Кон
ференцїt, що відбулася в Нью-йорку 4, 5 і б квіт
ня 1958 року влаштовано зустріч з представни

ками суспільних і політично-громадських органі
зацій. На цих зустрічах ділово обговорено питан 
ня молоді, зокрема ОДУМ-у. На цьому форумі 
оули присутні Президент УНР в екзилі д-р Сте
пан Витвицький, Голова Виконавчого Органу 

УНРади Микола Лівицький, генерал О. Загрод
ський та низка видатних діячів української спіль

ноти. 

Всіх конференцій відбулося вісім. Остання 
з них, яка припала на 15-тиліття існування ОДУ
М-у була скликана 17 квітня 1965 р. в Баффало. 
Конференція ЦК ОДУМ-у це найкращий форум 
ділового обміну думок керівників ОДУМ-у в най
важливіших справах. ЦК ОДУМ-у не лише за
охочував свої складові частини до співпраці зі 

всіма національно-творчими організаціями, а й 
завжди був речником такої співпраці. Ми не ма
ємо наміру перераховувати загально-українських 
форумів, у яких ми брали участь. Для підтвер
дження вищесказаного вистачить лише кілька 

Юрій О~рим Застуnник голови ЦК ОДУМ-у. 
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Леонід Чудоаський 

прикладів_ Ми не лише брали участь, але були 
співорганізаторами обох українських студент

ських ідеологічних Конrресів США. Студенти
одумівці П. Гурський і Ю. Криволап репрезенту
вали ОДУ М в організаційному комітетові Кон
rресу, член ЦК ОДУМ-у Я. Білінський прочитав 
доповідь: «демократія, бувші колоніяльні наро
ди й Україна», а голова ЦК ОДУМ-у Євген Фе
доренко прочитав доповідь на тему «Україна під 
совєтського окупацією» на першому Конrресі в 
1960 році в Філядельфії. На другому Конrресі в 
1963 році до організаціїшого комітету належали 
Є. ФедорсІ-шо і А. Філімончук. Є. Федоренко про
L!Итав доповідh: «Українська студіююча молодь 
- спільним фронтом за ідеал Української На
родньої Республіки» та брав участь в панелі -
«Місце українського студента в праці для Укра
їни». 

ЦК ОДУМ-у завжди брав участь в спільних 
.:шціях та наполягав на створенні об'єднаного 
1\омітету центральних молодечих організацій 

Яросnав Семотюк, член ЦК ОДУМ-у. 
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Члени ЦК ОДУМ-у: М. Дзвбенко, О. Юхнменко, Є. 

Федоренко, І. Пншкаnо і М. Лебединський прнймаJоть 

дефіnвду ф:лії на зустрічі ОДУМ-у США і Канади 1961 р. 

для постійної співпраці. Проте деякі організації, 
мабуть, ще й досі не готові до такої співпраці. 
Центральний Комітет був ініціятором скликання 

і відбуття ідеологічного З'їзду ОДУМ-у що від
бувся 1954 року в Ньюарку. Цей іде~логічний 
Конrрес ОДУМ-у пройшов успішно. На ньому 
молодь поділилася своїми думками та пог ляда

ми в шуканні свого «вірую». 

На з'їзді Демократичного Українського Ко
ординаційного Центру в США голова ЦК ОДУ
М-у прочитав доповідь «демократія й україн
сь~а молодь», в якій критикував пасивність ук
раІНської демократії, «умасовлення» думки, і про

понував як головну ціль виховання індивідуаль
ности в ім'я дійсної, а не словесної свободи . 

Провід ОДУМ-у разом зі всією думаючою 
·:юлоддю шукав у досконалення шляхом критики 

1 самокритики, шляхом синтези всього цінного 
вартісного і творчого в ім'я пошани кожної оди~ 
ниці і її гідности. Ці ідеї широко обговорювали
ся на сторінках журнала «Молода Україна», на 
виступах на з'їздах і зустрічах. 

Централя ОДУN\-у має поважні успіхи. В 
цьому заслуга не лише жертвених і відданих чле

нів ЦК ОДУ М-у, а й усіх складових частин ОДУ
~-у, ~урнала «Молода Україна» та його співро
опниюв. Ми можемо бути гордими оглянувшись 
на виконану досі працю. Проте, ми повинні ствер

дити, що були невдачі й недотягнсння. Можна 
було зробити більше. І цей факт мусить бути 
дальшим стимулом до покращення нашої діяль

ности. Не можемо оминати того, що частина 
колиш~іх провідників ОДУМ-у не бере участи ні 
в працt ОДУМ-у, ні в суспільно-політичному жит· 
ті, тобто ми не чуємо їхнього голосу. Ми до цьо
го часу не організували наше студентство, й 

тим самим не маємо впливу на перебіг україн
ського студентського життя. А така студентська 



Є. Федоренко 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРЛІНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

Статтю Є. Федоренка передруковуємо з 
«Молодої України» ч. 29 - видання ДОУС-у 
ч. І в журналі ОДУМ-у. Це ідеологічне товари
ство студіюючої молоді існувало в системі ОДУ
М-у. Воно не розгорнуло налеЖної діяльности в 
США, бо студенти-одумівці пасивно поставилися 
до організації ДОУС-у. Вони підтримали думку 
студентської секції при ОДУМ-і. Але ця секція 
не проявила жодної діяльности. Тільки предстr~.в
ники і ентузіясти ДОУС-у, члени ОДУМ-у, дещо 
зробили в цій ділянці. У Мюнхені 11 липня 1954 
року вибрано такий склад управи ДОУС-у: Євген 
Федоренко- голова, О. Веселовський- заступ
ник голови, Р. Зибенко -- секретар (всі три з 
Бельгії), М. Домонтар - ідеологічний референт 
(США), А. Ворушило - референт преси (Ан
глія), І. Корнійчук (Німеччина) -- організацій
ний референт та Леонід Чудовський (Англія) -
референт суспільної опіки. Тому справа віднов
лення діяльности ДОУС-у -- це справа конечна, 
необхідна. 

У 1954 році, як відомо, було оформлено в 
Европі Демократичне Об'еднання Українських 
Студентін --у скороченні ДОУС. 

Ентузіясти ідеї створення ДОУС-у, беручи 
живу участь у суспільно-студентському житті, 
переконалися практично в конечності й необхід
ності існування такого студентського товари
ства, в якому об' єдналася б уся студіюю ча мо
лодь демократичних переконань і через яке ця 

молодь була б належно реnрезентована та могла 
б співпрацювати з відповідними інституціями -

організація як ДОУС могла б вплинути позитив
но на студентське життя та на поверхове став

лення поважної частини українського студент

ства до демократичних ідей. 

Ми ще й досі не розбудували Стиnендійно
го Фонду, ·з якого могли б уділяти стипендії 
здібним студентам демократичних переконань і 
тим самим зацікавити студентів академічною 
працею в багатогранних проблемах українського 
життя. Над цим nитанням варто подумати. В 
настуnному етапові ОДУМ-у Центральний Комі
тет пов.инен зробити необхідні заходи для акти
візації ОДУМ-у поза nівнічно-американським 
континентом та створити одумінські організації 
в інших країнах. 

Ми віримо, що ЦК ОДУМ-у обраний в Юві
лейному 1965 році розпочне нову сторінку в оду
мівському житті і ще з більшою самоnасвятою 
виконає великі й відповідальні обов'язки центра
лі ОДУМ-у. 

чужими і українськими. Але головно йшлося тут 
у першу чергу про створення такої ідеологічно
світоглядової студентської організації, яка ста
вила б за основну свою мету - індивідуальне 
виховання та підготовку державно-творчих кад
рів української демократії, таких кадрів, які, ста
ючи політичним чинником у вирішальний момент 
при керівництві чи проводі свого народу, були 
б солідно підготовані і здібні виконати свое істо
ричне призначення. 

На тему вишколу відповідних кадрів укра
їнської демократії було говорено й дискутована 
багато, як серед самої молоді, так зокрема й у 
виховних, громадськ~ІХ і nолітичних організаціях. 
Але всі ті організації не мали ні часу, ні можли
востей приділяти спеціяльну увагу вихованню мо
лодих кадрів, особливо індивідуальним сnособом. 
Навіть братній ОДУМ, як масова молодеча ор
ганізація, що ставить собі за основну мету ви
ховати найширші кола нашої молоді в національ
ному й демократичному дусі, не має можливостей 
ставити на перший плян виховання таких кад
рів, які студіювали б з науковим підходом дер· 
жавне будівництво, політичні, економічні і соці
яльні системи тощо (див. статтю Ярослава Бі
лінського «Чи ОДУМ у США nроти ДОУС-у», 
«Молода Україна», ч. 26). Тому висловлені в те
оретичній площині думки потребували оформлен
ня в покликаній з такою метою окремій організа
ц~ї. Нею й став, а радше мусить стати ДОУС. 

Організовуючи ДОУС, основоположники за
здалегідь здавали собі справу з труднощів у роз
витку і праці цього студентського ідеологічного 
товариства. З подібними труднощами зустрічає
ться майже кожна нова організаціЯ, а зокрема 
ДОУС, який створено в специфічних обставинах 
радикального зменшення числа нашої студіюю
чої молоді в Евроnі та розпо'рошення цієї мо
лоді по широкому світі. Це -- з одного боку. А 
з другого - ідея і мета ДОУС-у належно не бу
ла зрозумілою не тільки ширшим колам україн
ського громадянства, але й деяким суспільно
політичним установам, які в існуванні ДОУС-у 
мусіли б бути зацікавлені в першу чергу. 

Яку ж зроблено працю? 

Проте, не зважаючи на ці труднощі, ДОУС 
через свою Президію та Представництва по різ
них країнах зумів проробити за короткий час 
належну працю і дістати добру оцінку своїх зав
дань. 

За цілком короткий час до Об'еднання зго
лосилося значне число студіюючої молоді, яка 
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АКТИВ ТА ЧЛЕНИ ГУ ДО УС-у 

Зліва наnраво: І. Корнійчук, Леонід Чудовськнй, 

Мнкола Стеnаненко і Євrен Федоренко. 

Зліва: Леонід Чудовський, А. Ромашко та Віталій Бендер. 

Зліва: А. Ромашко, Ю. Саюк, І. Даценко і М. Стеnанею;о. 

переважно вчиться в західньо-европейських уні
верситетах. Негайно постали Представництва та 
було призначено Уповноважених ДОУС-у в та· 
ких країнах: Бельгія, Еспанія, Німеччина, Ав
стрія, Великобрітанія, Франція. За океаном ство-
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Андрій Леrіт - '"!nен ГУ ДОУС-у, 

коп. редактор сторінки ДОУС-у. 

рилось досить жваве Канадське представництво 
ДОУС-у, яке перше організувало фінансову п;д

тримку своїм побратимам на Европейському кон

тиненті. СпраЕа ДОУС-у від давна стоїть на по
рядку денному в США, де знаходиться громада 
украУнського демократичного студентства, без 
якого тяжко пожвавити діяльність ДОУС-у та 
виІ<ошпи ці величезні обов'язки, що їх має сту
діююча молодь перед українським громадян

ством. 

При ДОУС-і існує спеціяльний фонд ім. Ми
коли Павлушкова, який створено заходами Цен
трального Комітету ОДУМ-у. Цей фонд поволі 
активізується й перші скромні допомоги вже 

розподілено між хворилш і найбільш потребую
чими студентами в Европі. 

Конкретна праця членів ДОУС-у, не дивля
чись на різні труднощі, також у відповідній пло

щині провадилась. По окремих осередках відбу
валися дискусійні дебати з широкою тематиІ<ою. 

Тільки такою взаємною виміною думок на това

риських сходинах у низових клітинах можемо 
виплекати в кожній ділянці життя здорові мето

ди синтези творчих сил, чим спричинимось до 

затирання метод взаємного поборювання, які те
пер панують серед української суспільности. 
Членство ДОУС-у вірить в те, що не гучні кон
ференції, з'їзди та блискучі заяви впливають на 
формування людей, а самовиховна праця, допов
нення себе через виміну думок у гурті, де мож
на мислити, сумніватися і шукати, бо ніхто нам 
не вкаже того життєвого шляху, яким ми має

мо йти, ніхто нам не дасть віри та певности що· 
до майбутнього - крім нас самих. 



Також треба відмітити, що від самого по· 
чатку ДОУС творився, як всеукраїнська органі
зація студіюючої молоді, без різниці релігійного 
віров~:~знання чи територіяльного походження. І 
ДОУС не на словах, а на ділі є соборною орга
нізацією, до якої належать галичани, наддніпрян
ці, як і ті, що вже народжені в чужинецьких 
державах. Це ми зазначаємо лиш для тих осіб, 
чи навіть груп, що й далі, очевидно на еміrрації, 
ділять українську громаду невідомо з якою ме
тою на старих і нових, західняків і східняків. 
Ми горді, що в цьому відношенні ДОУС не від
стає від Батьківщини, яка хоч поневолена, але 
зуміла закинути старі провінційні под1ли, витио
ривши тип державника, борця за велику, собор
ну, єдину Україну. Маємо надію, що український 
народ і українська молодь на нашій Батьківщи
ні почули й про нас чи то з статті автора цих 
рядків, переданої в українській програмі рим
ського радіо, чи то з виступів інших ініціяторів 
ДОУС-у. 

Які ж наші найближчі завдання? 

Першим обов'язком студіюючої молоді в 
США - оформити ДОУС, згуртуватися в сво
єму ідеологічному товаристві, тим більше, що з 
переїздом декількох членів Головної Управи ДО
УС-у до Америю·І- осідок централіДОУС-у від 
тепер є в Сполучених Штатах. Вже, правда, 
зроблені в цій ділянці необхідні заходи і ми ві
римо, що в найкоротшому часі ДОУС у США 
оформиться правно. Це з одного боку. А з дру
гого - мусимо підготувати всеодумівський Кон
rрес, який, на мою думку, мусів би відбутися 
вже літом цього року. Це дві вимоги, від яких 
у великій мірі залежить майбутня праця і розви
ток ДОУС-у. 

Створення ДОУС-у відкрило нову сторінку 
в життІ і діяльності українських студентів-де
мократів. Внесло новий зміст і нові методи пра
ці у формуванні людини з новими вартостями. 
Кожночасно треба пам'ятати, що .в житті будь
якої країни, тим більше поневоленої, :tкадемічна 
молодь відограє важливу ролю. Це ж, власне, 
в рядах студіюючої молоді виховується і духово 
виробляється провідна верства, з якої згодом ви
Аіляються одиниці, що займуть провідні позиції 
в керівництві даної держ:tви. Розуміючи важли
вість цієї проблеми, основоположники ДОУС-у й 
nоставили в його основну мету - сприяння нав
чанню і вихованню провідних демократичних ка
.tрів. Отже ДОУС прагне бути чинником суспіль
ного виховання, - кузнею національно-демокра
тичного духа, товариством формування високо
пісних під оглядом світогляду і знання одиниць, 
аї бу.ІІИ б здібні студіювати проб.11еми держав
воrо будівництва й усі переміни -політичного, 
економічного та культурного характеру в жит-

ті сучасної України. Хочемо присвятити також 
більше уваги студіям української політичної і 
ідеологічної спадщини, сучасним політично-еко
номічним тенденціям у вільному світі та засво
єнню державнотворчих надбань демократичних 
народів, зокрема народу американського. Бо лиш 
приділивши належну увагу цій фундаментальній 
праці, ми зможемо приступити до суспільно-по

літичного життя солідно підготовані та зможемо 

внести свіжу здорову думку в нього й тим при
чинитися для добра України та країн нашого по
селення. 

Не сміємо забувати, що ми, знаходячись у 
вільному світі, користуючись тут необмеженими 
правами і розпоряджаючи своєю долею, покли
кані сповнити велике завдання: шляхом приедиу
вання приятелів українській визвольній боротьбі 
та унешкідливлюванням ворожої пропаrанди -
допомогти українському народові звільнитися від 
російсько·большевицького ярма. А здійснити це 
завдання можна лише тоді, коли ми будемо пле
кати кадри з належними кваліфікаціями, які вра
ховуватимуть реальні інтереси українського на
роду й знатимуть, як їх обстоювати. 

Цих кілька думок про основну ділянку праці 
Демократичного Об'єднання Українських Студен
тів потребують широкого обговорення і спеці-. 
яльного опрацювання в студійних гуртках. Тре
ба пам'ятати, що успіх праці ДОУС-у залежить 
передусім від ідейности й активности студент
ської молоді демократичних переконань. Хай же 
не буде нікого, хто залишився б поза своїм іде
ологічним товариством! 

Коли будемо активні й організовані, україн
ська спільнота напевно допоможе нам у нашій 
відповідальній праці та підтримає морально і 
матеріяльно товариство, члени якого готуються 
до почесних, але тяжких завдань недалекого 

майбутнього. 

Пам'ятайте про неминучість боротьби тими 

самими засобами і під тими гаслами, що ними 

користувалися й одушевлювалися жертви воєн

них подій 1917-1920 рр. 

Симон Петлюра 

Свою Україну любіть, 

Любіть її ... Во врем'я люте, 
В останню тяжкую мінуту 

За неї Господа моліть. 

Тарас Шевченко 
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Ярослав Білінський 

Прінстонський університет 

ЩО РОБИТИМЕ ДОУС У США? 

В колах демократичних судентів у США вже 
довший час обговорюється потреба розвитку сво
єї організації на зразок европейського ДОУС-у. 
В цій статті не збираємось розглядати. питання, 
чому саме така організація необхідна на амери
канському континенті: на цю тему див. мою 
статтю «Чи ОДУМ в США проти ДОУСу?» в 
«Молодій Україні», ч. 26. Всі ми знаємо, що ре
презентація демократичного студенства конче 

потрібна. Але як бу демо себе репрезентувати в 
конкретних випадках? Перед тим, ніж дискуту

вати над кардинальною проблемою зв'язків ДО
УС-у в США зі СУСТ А, американськими та ін
шими студентськими організаціями, треба по
думати над тим, з чого складатиметься наша 

повсякчасна діяльність. Раз у нас така діяльність 
буде, проблема зв'язків і репрезентації багато 
улегшиться, а може навіть розв'яжеться сама. 

Ми - студенти і демократи, і завданням 
нашого об'єднання має бути: працювати в ді
лянці загально академічній і одночасно поширю
вати і поглиблювати зрозуміння демократичних 
процесів у державах вільного світу. Наш укра
їнський рід морально зобов'язує нас головним 
чином думати про майбутній устрій землІ наших 
Батьків і стреміти до того, щоб він не був ані 
нео-комуністичним, ані нео-фашистським, а де
мократичним; так як цього вимагає і більшість 
українського народу і воля найбільших його про
років: Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі 
Українки. Щоб виправдати свое існування, Де
мократичне Об'єднання Українських Студентів 
мусить поєднати в собі працю для добра Укра
їни і світової демократії з науково-академічною 
діяльністю. 

Як цього можна досягнути? 
Н.а мою думку, ДОУС виконає це завдання 

прекрасно і, може, навіть стане зразком для ін .. 
ших українських студентських організацій, якщо 
він тісно співпрацюватиме з українськими нау
ковими іституціями. 

Чому? - Головною проблемою серйозного 
студента, який в більшості випадків мусить за
робляти на свої студії, а, може, навіть дбати і 
про свою родину, є питання часу. За вийнятком 
певної дози громадської праці і розваги, такий 
студент не може собі дозволити на щонебудь, 
що не пов'язане з його студіями: що їх не по
глиблює або не доnовнює. Тому у своїй діяльно
сті ДОУС мусить дотримуватись цього акаде
мічного рівня, бо, в nротилежному випадку, він 
не проіснує довго як студентська організація, а 
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стане ще одним політичним клюбом, або ще од
нією молодечо-товариською організацією. Ясно, 
що рівень об' єднання залежатиме в головній мі
рі від духового рівня його членів, але частинно 
також і від зовнішніх впливів. Щоб цей рівень 
тримати на належній висоті, варто просити до

помоги українських наук.ових інституЦій. 
І НТШ і УВАН дуже раді, коли їхньою ді

яльністю цікавляться українські студенти. У нас, 
звичайно, ставиться питання так, що підтримку 
НТШ і УВАН вважається патріотичним обов'яз
ком. Але, як студенти, що виконуємо більш
менш самостійну наукову працю, ми можемо 
крім того й оцінити факт, що НТШ і УВАН 
охоплюють в собі першорядні наукові сили. Hanp., 
на думку кількох американських вчених, nрофе
сорів славнозвісного Гарвардського університету, 
одна з найкращих критик твору Тойнбі була на
друкована в «Аналах УВАН»: пера одного чле
на УВАН. Якщо наші науковці будуть запрошу
вати нас, студентів, на· свої конференції, або на

віть будуть такі добрі і nогодяться читати нам 
особливі доповіді~ ми, члени ДОУС-у, зможемо 
чимало зробити, щоб зпоnуляризувати їхню д:і
яльність серед молоді. Таким чином НТШ і 
УВАН помагатИмуть нам тримати свою органі
зацію на відповідному академічному рівнІ, а ми 
помагатиме.!\·Ю їм розшукувати і вираблювати їх
ній науковий доріст. 

Серед демократичних українських студентів 
напевно знайдеться один або кілька, які мають 
зв'язки з УВАН та НТШ. Вони могли б легко 
дізнаватися від відnовідних осіб ·в цих устано
вах хоч би приблизну дату заплянованих конфе
ренцій місяць або два наперед. За згодою відпо
відних чинників в УВАН та НТШ, ці студенти
зв'5Ізкові могли б оголошувати в спеціяльномf 
бюлетені ДОУС-у, або на студентській стор'інці 
«Молодої України» nравізоричний розклад нау· 
кових конференцій УВАН-НТШ на місяць-два 
раніше від преси, яка звичайно може . nодавати 
тільки остаточну дату і місце. Другим обов'яз.;, 
ком зв'язкових з українськими науковими інсти
туціями було б дбати про те, щоб принаймні всі 
члени ДОУС-у були систематично nовідомлені 
про остаточні дати конференцій. 

Безперечно, найбільше зможуть скористати 
з таких повідомлень колеf'и, що мешкають або 
в самих містах, в яких НТШ і УВАН відбува:.. 
ють свої конференції, або nринаймні недалеко 
від них. Як можна допомогти тим колеf'ам, які 
не можуть часто їздити до Нью-йорку, Торо»-



та чи Вінніпеrу? На це є також частинна розв'яз
ка. Студенти-зв'язкові могли б систематично 
просити у науковців-прелеrентів резюме їхніх 
доповідей і поміщувати їх або в бюлетені ДО
УС-у, або в «М. У.». Або вони могли б писати 
такі резюме самі і задля більшої точности узгід
нювати їх з прелеrентами. Правда, у «Свободі» 
часто друкуються добре написані підсумки з до
повідей, виголошених на конференціях УВАН, 
але 1) вони не підписані автором, 2) дуже ко
роткі і З) часто появляються зі спІзненням на 
два місяці. Якщо члени ДОУС-у спромоглися б 
опублікувати своєчасно довші, фахові і відпові
дальні резюме з усіх важливіших доповідей, ви
голошених на форумі НТШ і УВАН, вони спри
чинилсия б до розвитку української науки і тим 
оправдали би своє існування, як окрема студент
ська організація. 

Подібне завдаю-tя - це поширювання нау
кових публікацій НТШ і УВАН. Може забагато 
вимагати від студентів, щоб вони самі продава
ли всі книжки і журнали, які ці інституцІї випус
кають. Але треба домагатися того, щоб в нашо
му бюлетені, або на студентській сторінці «М. 
У.» нашІ колеrи були систематично і, по можли
вості. фахово інформовані про всі нові видан
ня НТШ і УВАН. Одне діJ:ю, що українська пре
са час від часу коротко повідомляє про видання 
такої чи іншої наукової книжки, друге діло -
систематичний «бібліографічний нотатник» в 
професійному студентському органі; а третя й 
ідеальна розв'язка - це рецензії колеr-фахів
ців на сторінках студентського органу і на сто
рінках популярної преси. Конкретно говорячи: не 
сміє бути гуртка ДОУС-у, члени якого не зна
тимуть докладно про видавничу діяльність HTll.l 
і УВАН і який не передплатить бодай «Аналіn 
УВАН». Годі чекати аж доти, доки на «Анали» 
звернуть нам увагу американські професори 

(щось подібного чуть не трапилось мені самому 
в Гарвардському унІверситеті) ! 

Співпраця з НТШ і УВАН не тільки помо 
же ДОУС-ові утримувати високий академічний 
рівень, але мимоволі втягне нас усіх в багато
гранну проблематику українського життя. До то
го часу, поки кращі університети в США і Ка
наді не вишколять молодих американських сла
вістів-українознавців, НТШ і УВАН є не тільки 
найкращим, але і єдиним центром українознав
ства на американському континенті. Не скори
стати з цієї нагоди - це просто гріх! Особливо 
ті наші колеrи, якІ в коледжах і університетах 
студіюють точні і практичні науки, мусіли б з 
неї користати, бо найкращі фахові доклади є й 
найбільш ощадні на час. 

СпІвпраця ДОУС-у з НТШ і УВАН може ви
кликати nитання єдности української студент

ської громади. Без сумніву, там, де вже існу-

ючі товариства співпрацюють з НТШ і УВАН. 
ДОУС-ові не треба відкривати Америку. Але як
що ініціяторами так.ої співпраці були б ДОУС
івці, не треба з цим соромливо ховатися, бо ДО
УС робить таку співпрацю невід' ємною частиною 
своєї програми і їі буде підтримувати всіма си
лами. В місцях, в яких існуючі студентські ор
ганізації такої співпраці ще не установили і в 
яких сили ДОУС-у слабі, члени ДОУС-у діяти
муть через місцеву студентську організацію. В 
інших мІстах ДОУС виступатиме самостійно. Це 
все справа тактики-- і такту- членів ДОУС-у. 
В ніякому випадку не можна допустити до то· 

го, щоб гасло єдности студентської громади слу
жило виправданням нечинности і низького ака
демічного рівня. Здорове змагання окремих оди
ниць за щось кращого для всієї громади - це 

не розбиття, а, навпаки, посереднє укріплення 
громади. 

Але головне виправдання існування самостій
ного ДОУС-у - це потреба поширювати 1 по
глиблювати демократичний світогляд. Надіємось, 
rцо зі створенням секції політичних наук при 

УВАН співпраця з цією установою nринесе нам 
велику користь і в цій важній ділянці. Покищо 
треба, щоб ДОУС-івці особливо пильно стежили 
за відповідними дискусіями в українській пресі, 
а зокрема в «МолодІй Україні». Коли розвинетh
ся наша організація, зможемо запрошувати на 

доnовіді й дискусії визначних американських на
уковців: в Америці політичні і соціяльні науки 
стоять дуже високо. Правдоподібно і між ДО
УС-івцями знайдеться досить студентів-фахівців 
політичних і соціяльних наук, щоб тримати іде
о.логічну дискусію на академічному рівні. Кри
тично розглядати і проблеми демократії і всякі 
«ізми» - починаючи від здорового націоналізму 
і кінчаючи пережитками комунізму і Фашизму 
- мусить бути передовою задачею Об'єднання 
Демократичних Студентів. 

Підсумовуючи на кінець свої думки, твер
димо: 

1) Щоб виправдати своє окреме існування. 
ДОУС мусить поєднати у своїй працІ високий 
академічний рівень з зацікавленням українською 
проблематикою, зокрема проблематикою україн
ської демократичної державности. 

2) В цьому дуже корисною буде для нас 
співпраця з українськими науковими установами. 

З) lllo відноситься до демократії, студен
ти. члени ДОУС-у. мусятh самі брати участь в 
прилюдних дискусіях і мусять стреміти до то

го, щоб тримати їх на високому рівні. 

Мало знати, треба знання уживати; мало хо
тіти, треба також зробити. 

йоган Вольфrанr Гете 

17 



З ПОСТАНОВ І ДІЯЛЬНОСТИ ЦК ОДУМ-у 

3 МАТЕРІЯЛІВ ІІ КОНФЕРЕНЦІї ЦК ОДУМ-у 

В 1955 році українська демократична мо
лодь у вільному світі відзначала п'ятирічний юві
.ІІей організаційного оформлення вже перед тим 
існуючого і діючого руху в Об' єднання Демо· 
кратичної Української Молоді (ОДУМ). 

Проте ювілейні з'їзди ОДУМ·у США і Ка
нади не перетворились в святочні маніфестації, 

а мали характер виключно ділових нарад в об

говорені пройденого етапу, характеристичного 
організаційним і ідейним ростом, та в започат 
куванні нового. В цьому й відбивається живу
чість організації української демократичної мо· 
лоді та ії зрілість й відповідальність за свою й 
людську працю. 

В такій атмосфері шукання шляхів уперед, 
у критичному підході до минулої праці, в диску
сії над плянами і напрямними на новий період 
діяльности проходила й Друга Конференція Цен
трального Комітету ОДУМ-у, що відбулась 24-
25 грудня м. р. в Торонті. З нагоди цієї Конфе
ренції було влаштовано зустріч членів ЦК з про
відними діячами українського суспільно-громад
ського життя в Канаді. Ця зустріч мала за ціль 
затісиити зв'язок і сnівпрацю ОДУМ-у з україh
ським сусnільством й заслухати його критичну 
думку щодо проробленої нами праці та поради 
щодо майбутньої діяльности. 

Представники українського громадянства, як 
і 11 Конференція ЦК Об'єднання Демократичної 
Української Молоді, ствердили вІдрадний факт: 
Молоді українські демократи йдуть nравильним 
шляхом, шляхом синтези всього цінного і твор
чого, шляхом самовиховання та плекання здоро

вих національних і людських nрикмет, що є ос
новою у формуванні повновартісного громадян
ства, та що ОДУМ став світовою організацією ук
раїнської молоді, організацією з міцним і солід
ним фундаментом, який rарантуватиме тривалість 
наших здобутків та уможливлюватиме дальшу 
реалізацію наших плянів. 

Так, ми зробили корисну й відnовідальну 
працю, не дивлячись на стільки труднощів і пе

решкод різного характеру. Одначе ми свідомі й 
наших недоліків. Ріст нашого Об' єднання цілком 
природньо поставив перед нашим Рухом питання 
досконалого розроблення й засвоєння організа
ційно-виховної структури, проблему організації 
украінського юнацтва - одумівського доросту, 
розбудови Демократичного Об'єднання Україн· 
ських Студентів - сектора студіюючої молоді, 
справу активізації й пожвавлення нашої діяльно
сти на зовнішньому відтинку, справу дальшої 
розбудови видавництва «Молода_ Україна», ви· 
Аання окремих публікацій чужими мовами і т. д. 
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Це- з одного боку. А з другого-проблема фор
мування провідних кадрів та збагачення нашої 
духовости і кристалізація нашого світогляду, сві
тогляду завтрішньої України. Це кардинальні· і 
ключеві завдання, які наше Об'еднання може й 
nовинно ·здійснити в цьому новому особливому 
періоді праці. 

Отже, дорогі друзі, перед всіми нами но
вий етап розвитку. У сім нам мусить залежати 
на реалізації тих ідей, плянів і наnрямних, що їх 
ми винесли з Другої Конференції ЦК та крайових 
З'їздів ОДУМ-у. Цього всього ні Центральний 
Комітет, ні редакція «МУ», ні Крайові Управи 
ОДУМ-у, звичайно, не в силІ зробити самі. Тіль
ки у тісній і дружній співnраці всього членства, 
у товариській взаємодопомозі, солідарності та 
братерській єдності ми здійснимо тІ завдання й 
внесемо в українську спільноту нові вартості, що 
бу дуть осягом ідейности, жертвенности й актив
ности всіх одумівцін у всьому світі. 

ПОСТАНОВИ ':КОНФЕРЕНЦІІ 

І. У світоглядово-релігійній ділянці 

1. В нашій добі буйного техніцизму та знеці
нення духових вартостей щораз частіше й смі
ливіше лунає голос передових мислителів сучас
ного світу: Обличчям до Бога! Назад до релігій
ного світосприймання! Друга Конференція ЦК 
ОДУМ-у вважає, що пристрасні світоглядово
ідеологічні шукання кращої частини нашої моло
ді лиш тоді матимуть глибший сенс і будуть nлід
ними, коли твердо спиратимуться на фундамен

тальні nринципи науки Христа. 
2. Тому, не ставлячи перешкод у намаган

нях одумівської молоді знайти Цілісно-гармоній
ний і науково-узасаднений світогляд, конферен
ція одночасно звертає увагу молоді на обов'язок 
nізнати й зглибити перш за все основнІ христи
янські ідеї, як в їх біблійному ориrіналі, так і в 
інтерпретації богословії та кращих представни
ків сучасної науки й літератури. 

З. Вважаючи релігійний nервень підстававим 
у конструктивному вихованнІ української молоді 
й підкреслюючи незадовільний стан тієї ділянки 
в діяльності наших молодечих організацій, Кон
ференція рекомендує Головним Управам ОДУМ 
nокликати для одумівської молоді офіційних 
крайових І філіяльних духовних опікунів з поміж 
українського духовенства. 

4. Для більшого впливу на діяльність Об'єд
нання, крайові духовні опікуни автоматично вхо
дять у склад Головної Виховної Ради ОДУМ-у, 
а філіяльні духовні опікуни автоматично входять 
у склад Філіяльних Виховних Рад. Раз покликані 



ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАІНСЬКОІ МОЛОДІ НА БАТЬКІВЩИНІ 

ЧЕРЕЗ РАДІО РИМ В 1958 Р. 

Українська Молоде! 

Від імені української демократичної молоді 
у вільному світі 4-та Конференція Центрально~ 
го Комітету Об'єднання Демократичної Україн
ської Молоді - ОДУМ, передає палкий привіт 
великому українському народові і, зокрема Тобі, 
Молоде, що ставиш впертий спротив диктатурі 
комуністичних фанатиків, цим самим обороня~ 
ючи невмируще право нашого народу на са

мобутність, право на розвиток національної куль~ 
тури, науки, економіки та право на національно~ 
державну суверенність. 

Ми -Твої брати і сестри, яким доля суди~ 
ла вирватися з «радянського раю», осяяного ста

лінською конституцією» і збудованого на кістках 
мільйонів невинних жертв комуністичного теро
ру - не забули про Тебе і про Твоє життя й 
боротьбу в умовах московсько-комуністичного 
поневодення. Ми, як і Ти, вчилися за одними пар
тами по школах і зрозуміли всю оману силою 
втискувану в наші голови й твердо вІримо, що 
справжня свобода, народоправнІсть і майбутнє 
українського народу у Твоїх руках. Новітній мое~ 
ковсько-комуністичний імперіялізм не тільки 
«жандарм Европи», а і всього вільного людства 
- нищить мільйони людей, криваво розправля
ється з цілими народами, але не в силі здолати 
дух українського народу в його боротьбі за на
цІональну і соціяльну справедливість, за держав
ну незалежність. Про ці прагнення нашого на
роду ми інформуємо вільний світ та боронимо 
інтереси українського народу і його право на 
самостійне життя, виявлене ще в 1918 р. у фор
мі Української Народної Республіки. Що не го
ворила б про нас фальшива совєтська пропаrан-

духовні опікуни одумівської молоді виконують 
свої функції так довго, поки мають для цього 
можливості й бажання. 

5. Не вмішуючись у справу релігійної при
належности окремих одумівців, Конференц1я ви
словлює своє тверде переконання, що українська 

молодь віддасть свій молодечий запал, ідеалізм 
та жертвенність передусім тим церковним гро
мадам, які на ·ділі виявлять найбільше християн
ської терпимости, любови до ближнього та зро
зуміння моменту нашої національної трагедії. 

б. Конференція закликає всю одумівську мо
лодь сприймати релігійно-світоглядову проблема
тику глибоко, почуватись єдиною великою хри
стиянською громадою й не перебільшувати роз-t 
ходжень обрядового та церковно-організаційно
го характеру, що в обличчі Бога й великих спіль
них наших завдань є речами несуттєвими. 

да, ми були і будемо завжди вірними синами й 
доньками українського народу. Перебуваючи за 
межами паневоленої Батьківщини, ми стали віль
ними, - вільними від «батьківської опіки радян
ського уряду», піонерсько-комсомольської «куз

ні» марксистсько-ленінських ідей, підступної про~ 
паrанди та «пролетарської моралі», яка вихову
вала й змушувала нас робити доноси на наших 
батьків. Розкидані по р1зних країнах, ми вільно 
вибираємо свій життєвий шлях; маємо право й 
доступ здобувати науку по всіх учбових закладах 
та славетних університетах, вибирати свій фах 
та працювати на підприємствах та лабораторіях. 
Ми пам'ятаємо про Україну, пам'ятаємо про Те
бе, Українська Молоде, скрізь де б ми не були, 
ми серцями і думками з вами, що так терпели

во несете страдницький хрест московсько-кому
ністичної окупації. 

Ми не забуваємо, що Твої уста затиснені 
кривавими експериментами єжових, сєрових за 

наказами Ленінів, сталінів, хрущових. Протягом 
40-ка років радянська влада тріюмфально свят
кує «nеремогу соціялізму» над мільйонами ви
мерлих з голоду українських селян, над сотка~ 

ми тисяч каторжан по сибірських тундрах. Ми 
не забудемо прокляття наших батьків викраде
них «чорним вороном» серед ночі ... 

Сьогоднішня хрущовська політика ні тро
хи не змінилась від сталінської. Тебе, Українська 
Молоде, далі відривають від рідного кореня, 
«добровільно» посилаючи на цілинні пустелі Ка
захстану, на будівництво совєтсько-китайських 
·маrістралей, в тундри поза полярним колом. Ти 
вимушена будувати чужі дороги й канали, за
пускати «супутники» во "ім'я чужих Тобі ідей, 
в той час коли упривілейовані займанці новітньої 
комуністичної бюрократії бешкетують на нашій 
багатющій землі. 

Закінчуючи високі заклади, Ти змушена по
вертатись до колгоспів, замість того, щоб в1дда · 
ти своє знання й енерrію для розвитку науки й 
культури - це тому, що кремлівські верховоди 
.від чувають криштальний дух Твоєї моралі, дух 
.що прагне до справжньої свободи й справедли
вости. Ця кремлівська кліка має ще надію, що 
·.ти в сірій військовІй шинелі підеш нести раб
ство іншим народам, будеш героїчно боротися, 
як це Ти робила з гітлерівським наїздником. Во
на, ця кліка, помиляється, бо вільний світ -
tимвол демократії, перемігши фашизм, нарешті 
побачив ще жахливіший тотал'tтаризм у формі 
московсько-комуністичного режиму. 

Ми пильно слідкуємо за розвитком подій на 
Батьківщині, а також бачимо, що окупант не 
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БРАТЕРСЬКИй ПРИВІТ МОЛОДІ УКРАІНИ 

1957 року голова ЦК ОДУМ-у Євген Федо
ренко відбув інтерв'ю з кореспондентом радіо 
«Визволення». Темою цього інтерв'ю були в ос
новному проблеми розвитку та діяльности ОДУ
М-у у вільному світі. Євген Федоренко закінчив 
факультет дипломатичних наук при Лювенсько
му університеті в Бельгії і прибув до Сполучених 
Штатів два роки тому. Подаємо стисло перебіг 
цього інтерв'ю: 

Пане Федоренко, коли _створилася очо 
лювана Вами організація молоді? 

- Об' єднання Демократичної Української 
Молоді було створене в 1950 році. 

- Де воно постало? 
- Тут, у Сполучених Штатах. 
- Хто був творцем цієї організації? 
- Переважно молодь з совєтської України 

була творцем цієї демократичної організації, а 
потім до неї приєдналися молоді люди з інших 
земель України. 

- Чому саме молодь походження з совет
еької України створила організацію демократич
ної молоді? 

- Бо ця молодь, народившись і виховав
шись у системі тотальної уніфікації й обезосіб
лення людини, шукала таких організаційних 
форм, у яких вона мог ла б справді вільно вислов
лювати свої думки, розвивати позитивні персо-

дає Тобі можливости захищати ім'я свого наро
ду на міжнародньому форумі, чи то виступати 
на олімпійських змаганнях, на зустрічах студен
тів, чи коніресах молоді. Натомість Твої заслу
ги приписуються на конто упривілейованих дар
моїдів партійно-комсомольських «організаторів». 
Ваш спротив і духовий бунт супроти пануючої 
кліки наповнюють нас надією на краще майбут
не нашого народу. Молодь вільного світу цікави
ться вашою боротьбою за волю й свободу укра
їнського народу. 

Ціла українська історІя протягом останніх 
століть - це боротьба за кращу долю народу. 
Свята боротьба! І беріть приклад з тих, хто в 
найтяжчих хвилинах залишався мужнім, вірним 
сином свого народу, працював і боровся за його 
добробут, як національний пророк Тарас Григо~ 
рович Шевченко, чи символ новітньої україн
ської державности Симон Васильович Петлюра. 

Ми віримо й живемо надією, що ідеї свобо
ди, рівности, братерства й державної незалеж
ности, розІрвуть всі кайдани, розвалять темні 
мури в'язниць і поведуть молоде покоління до 
кращого щасливого майбутнього нашої Бать· 
ківщини - України! 
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.. .І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата ... 

нальні властивост~, виявляти свою власну ініці
ятиву і творчість. 

- Які завдання вашого Об' єднання молоді? 

- Першим завданням Об'єднання Демокра-
тичної Української Молоді було і е об'єднати 
українську молодь у вільному світі в спільній 
праці для добра українського народу_. 

- Чим, на Вашу думку, українська молодь 
на еміrрації може служити для добра українсько
го народу? 

- Українська молодь на еміrрації виховує
ться у традиціях волі людини і в майбутньому 
зможе стати повновартісними громадянами де
мократичного суспільства. Українська молодь 
намагається всіма засобами 'інформувати наро· 
ди поза комуністи,чним впливом про зло кому
ністичного режиму в Україні і про стремління 
українського народу до волі. · 

-Маючи на увазі цю велику мету, що пра· 
ктично робить українська демократична молодь 
в Америці? · 

- Українська молодь в Америці поперше 
здобуває освіту. Багато членів Об'еднання Де
мократичної Молоді е студентами високих u.ікіл. 
Слідкуючи за советською пресою, ми знаємо про 
поточне життя в Україні та як можемо і де мо
жемо розповідаємо світові про пqневолення, яке 
комунізм застосовує зараз і готується накинути 
його незалежним народам у майбутньому. Укра
їнські студенти, знаючи англійську мову, висту
пають через американське радіо, пишуть статті 
до чужоземної преси і влаштовують конференції 
з чужоземними студентами. 

- Чи діяльність вашої організації обмежує
ться Нью-йорком, чи також поширена на інші 
міста Америки? 

- Центральний Комітет Об' єднання Демо~ 
кратиЧної Української Молоді знаходиться в 
Нью-йорку, але членами Об'єднання є також 
товариства української молоді демократичних 
переконань, розкидані по багатьох країнах сві
ту, не лише по м'істах Сполучених Штатів, але 
й у Канаді, Англії, Німеччині й Австралії. 

- На цьому ми закінчимо нашу розмову ... 
Вибачте, ви, здається, хотіли ~ось дод<~:ти? 

-Так. 
- Будь ласка. 
- Користуючися з нагоди виступу через 

ваше радіо, я доз~;юлю собі від імени української 
демократичної мvлоді у вільному світі передати 
братній привіт молоді України. Хоч ми розділе
ні морями,океанами й залізною завісою, але ми 
духово з вами, наші брати, земляки і друзі. Ко
муністичний режим мІг знищити мільйони лю
дей, але він не може знищити людський розум. 
На протязі десятиліть вбивають вам у голови ко
муністичну до,ктрину, але ви не піддалися. Ви 



ДУМНИ ПРО ОДУМ ТА ДЛЯ ОДУМ-у 

МОЛОДЬ ПРО ОДУМ 

ПАВЛО МИГ АЛЬ («Бюлетень ОДУ М-у», ч. 
1): «Об'єднання Демократичної Української Мо
лоді є організацією безпартійною, але організа· 
цією високо-патріотичною, організацією націо
нальною, але не націоналістичною. Одним з го
ловних наших завдань є виховати в своїх рядах 

добрих громадян вільної Америки і добрих nат
ріотів-українців... Ми визнаємо, як наш ідеал, 
слова великого американця Абрагама Лінкольна 
-«влада обрана народом», з народу і для наро
ду». Працюватимемо і боротимемось, щоб за та
ким принципом обиралась влада і на наших ук
раїнських землях>>. 

ІВАН ГАРАЩУК ( «Б:к;летень ОДУ М-у», ч. 
2): «ОДУМ мусить перетворитися в ідейно силь
ну, широко розбудовану організацію української 
вільної молоді, молоді всієї України, молоді дон
баських шахт і полтавських степів нашої прекра· 
сної Верховини й Полісся, Києва й Львова, Уж
города й Рівного та Луцька. Ми працюємо з 
глибокою вІрою, що ОДУМ і методами своєї пра
ці і своєю ідеєю запанує на Україні. Не КОl'.'іСО
мол, а ОДУМ. Ми постали, щоб побороти ком
сомол і ми його поборемо. В цьому наша велика 
місія і П мусить кожний молодий демократ, кож
ний молодий українець, зрозуміти. Наші ідеї пра
вильні, тривкі і випробувані в житті. їх вин~
сив кожний з нас у своїй душі протягом довгих. 
років більшовицька-німецької тиранії, що пане
волювала нашу Батьківщину». 

-АІДА РАЧОК («Бюлетень» ч. З, інтерв'ю з
кореспондентом «Голосу Америки» передане _в 
Украї-ну 17 ·грудня -1950 року): «Одне з основнІ-Jх -
наших· завдань - це виховувати в нашій органі
зації добрих громадян і переконаних демокра
тів. Вивчаючи демократію з теорії й практики що
денного американського життя, ми бажаємо, щоб 
ті головні принципи демократії, які висловив Лін
кольн - «влада з народу, для народу і через 
народ» - запанували і в нас на Україні». 

СТЕПАН ВЕРБОВАТИй: «дуже шкода~ що 
не матиму змоги бути на з'їзді, досвід в армії 
ще більше укріпив у мені віру у вірність наших 
доріг .. ~ Для з'їзду важливо підкреслити виховання 

змагаєтесь за право жити у власній державі. 
Бо ви знаєте, як знаємо й ми, що лише 

«В своїй хаті своя правда 

І сила, і воля». 
Ми за кордоном віримо, що молода Україна 

гряде. -Вона народжується лИше завдяки зус11.іІ
ля~· укра'інськоrо нароДу, для якого_ й ми працю.: 
ємо у вільному світі. 

Іfовоі української тодини - вояка демократії, 
носія войовничої демократії, що наснажує віль
ну людину почуттям морального обов'язку слі
дувати за ним. Не провінціяла-патріота, зарва
ниці, що прикриває наготу духової порожнечі 
деклямац'іями про волю і чин, не тип автомата, 
колісця-функції, а тип українського революцій
ного демократа, що вірить у велику місію Віль
ної Людини, бо лише вихованням такого типу 
молодої української людини ми забезпечимо во
лю нашої батьківщини». 

МИКОЛА ДЗ.stБЕНКО: « ... Кожна людина є 
одиницею, тому так важливо підкреслити в до

повідях на ідеологічному з'їзді плекання індиві
дуальної ініціятиви. Якщо з'їзд покаже напрям
ні, дасть вибір шляхів ідей, залишивши кожній 
молодій людині свободу втілити все найкраще, 
на що вона здібна, в справу служіння україн
ській ідеї їі ІНДИВІДУ АЛЬНИМ СПОСОБОМ.
це вже буде велике досягнення з'їзду. Зокрема 
варто підкреслити важливість кожної одиниці для 
демократичного суспільства - не касти, не кля
си, а всього суспільства в цілості. Кожна одини
ця має місію до виконання, має певний дар, яко
го змінити ніхто не зможе. І нашим обов'язком 
є заохотити, підбадьорити кожного носія цих 
індивідуальних скарбів - дати їх до ~пільного 
вжитку. Демократія мусить спиратися на ціле 
суспільство, ніхто- не сміє стати осторонь, поза 
обов'язками українця ... ». 

ПАВЛО КОНОВАЛ: «Нас чекають великі 
події, rрандіозні завдання, і від нас вимагатиме
ться колосальної енерrії, знань, моральної насна
ги, відважного дерзаючого духа, твердої руки й 
пильного·· ока. НашИм завданням є кувати свій 
характер, учити і вчитись, щоб ми змогли здій
няти тяжке ярмо неволі з плечей нашого народу. 
Україна на порозі відродження, і період бороть
би за державу, за українську владу, за розбудо
ву ..:ацІї і соціяльне удосконалення вже почався. 
Нашим обов'язком є активно включитися в цей 
процес, а це буде можливе, коли ми цей процес 
ідейного розвитку нашого народу усвідомимо. 
З'їзд мав би дати координаційні пеленги цих 
ідейних процесів української ідейно-політичної 
думки, щоб молодь знайшла своє місце в цьому 
процесі ... Майбутність належатиме нам, і нашим 
завданням є плянувати, яким воно мусить бути». 

АНДРІй ОЛЕСІЮК («Бюлетень» Ч·. З): «Од
ним із завдань ОДУМ-у, згідно з статутом, є 
«на демократичних традиціях української виз
вольної боротьби і -державного бу дівиицтва та 
на зразках демокраtїі анГло-саксонського світу 
виховувати із свь'їх -членів посліДовних демокра
тів і добрих громадян» ... Ми вповні свідомі то-
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го, що виконати це завдання нелегко, що шлях 

до мети - довгий і тяжкий. Ми знаємо, що по 
дорозі зустрінемо багато різних nерешкод. Але 
ми також знаємо, що ніякі nерешкоди не змі
нять ані нашої мети, ані шляху, який би ми вибра
ли, щоб до тІєї мети дійти. Ми глибоко nере
конані, що демократичний лад, який забезпе
чує людині ії фуt~даментальні релігійні, соціяль
ні, економічні й nолітичні права, який дозволяє 
й сприяє людині в розвиткові їі здібностей і 
знання, забезпечуючи цим постійне удосконален
ня життя одиниці і спільноти - є єдиним прак
тичним і життєздатним устроєм ... ». 

МАР'ЯН ДАЛЬНИй («Молода Україна» ч. 
1, листопад 1951 року): «ОДУМ - це наймо
лодша, проте вже широко відома організація ук· 
раїнеької демократичної молоді ... Коли ми гово
римо, що ОДУМ - це нова організація нової 
української молоді, то маємо на увазі тільки те, 
що ОДУМ іде за тими ідеологами старшого nо
коління, які намагаються створити синтезу всіх 
дотеnерішніх вартостей, а не за тими, які роз
бивають нас на середньовічні нетерпимі секти, 
ОДУМ іде за тими, хто наголошує nотребу «єд· 
ности різних», а не за тими, хто проповІдує ко· 
нечність громадянської війни «однакових думок». 
ОДУМ іде за тими, хто виводить нашу науку, 
літературу, мистецтво на широкий шлях вселюд· 
ських здобутків і шукань, а не за тими, хто кон
сервує розвиток нашої нації в задушливих рам
ках провінціяльного моралізаторства середини 
ХІХ століття. ОДУМ іде за тими, хто соборииц
тво й патріотизм кладе в основу своїх повсяк
денних вчинків, а не за тими, хто патріотизмом і 
соборництвом торгує на мітинrах та академіях. 
Саме в цьому розумінні ОДУМ є суто новою мо
лодечою організацією, яка не має кого брати со
бі за зразок, яка самотужки мусить опрацювати . 
нову організаційну структуру для свого чле~;~
ства, яка мусить застосувати нові форми і ме· 
тоди праці, яка, врешті, не сміє стати еміrрант
ською, нікому непотрібною організацією, відір
ваною від часу, Батьківщини і від життя тих 
країн, в яких ОДУМ тепер розвивається ... ». 

ВІКТОР ТОПЧІй (там же): «Об'єднання 
Демократичної Української Молоді є ніщо інше, 
як логічний і природний вислід духу сучасности, 
духу внутрішньої душевної революції, зрівнова
женої, але рішучої боротьби за привернення лю
дині, зокрема молодій українській людині, їі пер· 
сональних прав, пограбованих антилюдяними 
доктринами вчорашнього дня ... Це природний рух, 
який в наслідок свого з~кономірного розвитку 
матиме незабаром великий вплив на наше сус
nільне життя. В цьому відношенні важливий той 
факт, що ОДУМ, - заснований з ініціятиви тієї 
нашої молоді, яка щойно 1 вирвалася з лаб~т ро
сійського комунізму, - є яскравим виразом на-
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строїв та шукань величезної більшости сучасної 
української молоді і будівничим того шляху, що 
ним масово рушить ця молодь при першій слуш
ній нагоді... Призначенням ОДУМ-у є згуртува
ти до сnільної nраці над собою і спільної дІї на
зовні ту українську молодь, яка з катастрофи 
останніх років вийшла не розгромлена духово, 

яка шукає нових шляхів у новій дійсності і яка 
хоче сказати СВОЄ слово про завтрішній день:.. 

ЮРІй МАРТИНЮК («МУ» ч . 25, вересень 
1955 року): «Українській демократичній молоді 
не вільно стати безвольними мрійниками абстрак
тних утопій, носіями світових болів, шукачами 
абсолютних правд, шукачами універсальних фор
мул для людського щастя ... Українській сучасній 
молодІ потрібно шукання практичного знаряддя 
для кожного дня, кожного окремого місця, кож
ної окремої історично-соціологічної ситуації. 
Трафаретів не існує, кожний день - це нове 
завдання для цієї молоді, з яким вона мусить 
сnравитись тяжким шляхом спроби й nомилки. 
Це тяжкий невдячний шлях, але це єдиний шлях 
у світліше майбутнє ... Трудність не сміє виnрав· 
дати втікання молоді від відповідальности боро
тись за свободу щоденно, щогодинна, nо всяк· 
часно, завжди і скрізь, щоб виправдати, реабілі
тувати несnраведливо заяложене різними без
відповідальними демагогами поняття демократії, 
винести це поняття із сфери nолітики в сферу 
духового поняття, у сферу віри, наладувати йо
го, як бомбу, революційним змістом, наситити 
найглибшим динамізмом українського націона
лізму,nідняти до бойового клича, поняття, що 
торкало б найглибші ідеали молодої душі... Обо· 
в'язком nередової українськоі молодечої органі
зації- ОДУМ-у не є лише зберегти український 
зміст у вузькому колі своїх членів, не лише змен· 
шц~и почуття самотностJІ й розгублености моло
дого еміrраційного покоління по чіка3ЬКИх чи 
ньюйорських задвірках ... Головне завдання ле
жить у відшуканні зброї 'і зброєння УСЬОГО nо
коління Молодої України, де б воно не було, За 
ким би воно не йшло сьогодні, зброєння фунда· 
ментальними ідеями, що стали б самим змістом 
їх життя. Ці ідеї - це здоровий український на
ціоналізм в демократичних формах всенародної 
емансиnації («МУ» ч. 33, липень-серnень 1 956 р.) » 

. ПЕТРО МА ТУ ЛА («МУ» ч. З 1, квітень 1956 
р.): «Чого ми належимо до ОДУМ-у? Що сnо
нукало нас об'єднатися в цій організації? Якщ<"' 
колись nідсвідомі відповіді на ці nитання мог ли 
бути для більшости такими, як носталгія, як ба
жання бути між земляками на чужій землі, то 
сьогодні свідома відповідь на це є і мvсить бvти 
така: щоб спільними силами допомог-ти Укр~ііні 
звільнитися від загарбників, допомогти україн
сь~ому народові стати вільним і добрим господа
рем у своїй країні ... ». 



ДМИТРО ТКАЧУК («МУ» ч. 26, жовтень 
1955 р.): «ОДУМ є майбутністю української де
мократії взагалі, бо ж без виховання молоді в 
глибокій вірі в демократію не мали б майбутно
сти також теперішні політичні демократичні пар
тії в системі УНРади ... ». 

ЄВГЕН ФЕДОРЕНКО («МУ» ч. 40, вересень 
1957 р.): «ОДУМ -це організація молодих де
мократів, школа суспільного виховання всебіч
ного, синтетичного напрямку, виховання ідивіду
альностей шляхом обміну думок, змагань ідеі\ і 
якостей в дусі сьогоднішніх вимог. Це об'єднан
ня поставило за свою мету виховати нову людину 

в національному й демократичному дусі, базу
ючись на синтезі кращих надбань українсько't 
духовости ... Наша молодь зрозуміла, що треба 
спершу вчитися і працювати над собою, щоб ста
ти багатогранною і вартісною для суспільства 
людиною. Вона вчиться і вділяє особливу увагу 
студіям нашої історії й культури і цим самим 
пізнає українську духовість. Вона аналізує при
чини наших труднощів і невдач та шукає шля
хів виходу з них, плекаючи здоровий національ
ний свІтогляд та демократизм, притаманний ук
раїнському народові. Наша молодь уважає, що 
лише у власній державі український народ змо
же досягнути вільного життя, якого прагне, віль
ного розвитку національної культури та справед
ливого політичного і соціяльного устрою ... ». 

СТАРШІ ПРО ОДУМ 

Д-р МАТВІй СТАХІВ («МУ», ч. 1 (8), сі
чень 1953 р.) : «добре поставлене виховне де
мократичне об~ єднання молоді мусить почувати 
себе покликаним до здійснення найвюдих виз
вольних завдань своєї наЦії. Це ж таке об'єднан
ня ·М~Є сЙ}И ВПеред, -~~ аванrард усієї украЇНСЬКОЇ 
молоді, а пізніше, як нове Доросле покоління, 
яке має довершити те, чого не вдалося виконати 

старшому поколінню. Щоб бути таким об'єднан
ням, треба творити певний рід демократичного 
ордену молоді, де кожен мусить перейти всі 
ступні самоосвіти і виховання, поки не стане дос
коналим українським демократичним борцем 
Крім духових прикмет, для цього треба розви
вати також фізичну культуру ... ». 

ДОКІЯ ГУМЕННА («БюЛетень» ч. 5, гру
день 1950 р.): <<Перед юнацтвом стоїть дві ве
ликих небезпеки. Перша - потрапити в полон 
штампів, що . залишили у спадщину попередники, 
а друга - це зарозумілість, що молодь уже кра
ще все знає, а старші вже старі й нічого не вар
ті. Виховати суверенність мислення - без вла
ди штампів- і гордість за своє українське ім'я, 
що зринає, !<ОЛИ впоїш. у себе величезний досвід, 
нагромаджений до нас; -:------ така~ ·на· ·мою· думку, 
роля молодечої організаЦії .. ,.». · · 

ЮРІй ДИВНИЧ («Бюлетень» ч. 7, лютий 
1951 р.): «Організація вільної української молоді 
мусить мати цілеспрямованість і дисциплІну ... 
але вони повинні приходити не згори, як тота

літарний наказ~ а як внелід внутрішньої свободи, 
використаної для ініціятиви росту, для подвигу, 

і, коли хочете, навіть для творчого авантюриз
му ... Вільна молодь мусить бути озброєна всим 
тим, що їй якнайбільше вІдкриває очі на широкий 
світ ... Щодо організаційних справ нашої молоді, 
то маю тверде переконання: лише понадпартій
на і незалежна організація молоді може стати 
школою тих, хто завтра належно візьме в свої 
руки всі українські справи на чужині. Віддавай
те належне чеснішим і працьавитішим з-поміж 
вас. Нехай добираються кращі з кращих у віль
ному творчому змаганні ... Нехай же живе міцна, 
дисциплінована, незалежна, нерозпарцельована 
по партіях, всенаціональна організація українсь
кої молоді! .. («МУ», ч. 14-15, грудень 1953, сі
чень 1954 р.). 

ВАСИЛЬ І. ГРИШКО («Бюлетень» ч. 1 О. 
березень 1951 р.) : ... «Одне з головних завдань 
молоді на чужині - це постійне студіювання 
української сучасности в усіх її проявах: куль
турному, літературному, економічному тощо; 
щоб її вивчити і засвоїти такою, якою вона є 
в дійсності, а не виробляти хибних ілюзій, уяв
ляючи її такою, якою нам хотілось би бачити. 
Одні уявляють, що на Україні нині все знищене 
і нічого не лишилось. Якесь суцільне дике поле. 
Другі уявляють обвішаних rранатами і з куле
метами в руках фанатиків тризуба в полках, і 
дивізіях суцільно «воюючої України». А обидва 
такі уявлення і наївні і хибні... Нам не треба 
молодечих організацій вузького типу ( комсомо
лу ЧJ:І . націоналіс_тичного . юнацтва}, що хочуть 
зводити молодь на вузький шлЯх однієї партій
ної ідеології~ Але логікою речей у нас існує кіль
ка молодечих організацій, і кожна має якусь іде
о.rюгію, безперечно таку, яку дали П партійні 
«батьки», що породили дану молодечу організа
цію. Треба знайти якусь форму об'єднання цих 
організацій для співпраці, об' єднання таке, де 
кожна організація, зберігаючи свою автономію, 
свою організаційну структуру, співпрацювала б 
з іншими в одній якійсь спІльній формі. В тій 
співпраці виховувався б новий тип людини, яка 
б, може, інакше думаючи, як інші, поважала б 
погляди інших і співпрацювала б з іншими. од
УМ, і зокрема його «Бюлетень», робить дуже 
дпбру справу, що саме на таку дорогу став і 
шукає такої сnівпраці ... ». 

ПРЕЗИДЕНТ УНР АНДРІй М. ЛІВИЦЬКИй 
(«Бюлетень» ч. 14, червень 1951 р.): «Наш Дер
,жавний Центр з великою прихильністю ставить

СЯ· до- "Вашої- організаціІ·; бо вважає, що на нашу 
молодь·· мусить бути-- звернена ·вся наша надія. 

23 



Особливо на ту молодь, що н.е йде за квазі-пат
ріотичними гаслами наших «Самозванчих вож

дів», а добре розуміє, що тільки демократичним 
шляхом треба боротися за визволення України. 
Вірю, що Ваша невтомна праця вплине й на ту 
частину молоді, що зійшла на різні манівці, а та· 
кож і на ту, що забуває «яких батьків ми діти» ... 

ФЕДІР П. ПІГІДО («Прометей», ч. 25, 23 
червня 1960 р.) : «Я безмежно вірю в здорові 
СИJlИ нашої молоді, вірю, що в недалекому часі 
націоналістична молодь звільниться від отруйних 
випарів донцовщини і стане в одну спільну з Ва· 
ми лаву ... Я вірю, що Ваші шукання виходу з 
того сліпого закутку безвір'я, безідейности, в 
якому опинився світ, отруєний міязмами гітле
ри:іму, а так само матеріяліетичним марксо-ле
нінським чадом, що ці Ваші шукання - разом 
з кращою думаючою частиною молоді цілого сві
ту ~ будуть успішні ... ». 

БОГДАН ЦИМБАЛІСТИй («МУ» ч. 20, лю· 
тий 1955 р.): «Постання ОДУМ-у взагалі треба 
тільки вітати, так як треба радіти його невпин· 
ним розростом, запалом та ідейністю його чле· 
нів. Одумівці борються сьогодні за душу своїх 
ровесників, що так само, як вони, зазнали пекла 
совєтського життя та експериментування над їх 
дитячими і молодечими душами совєтських інже
нерів від «зиховання» ... ОДУМ вириває сьогодні 
з-під впливів малоросІйства багатьох молодих 
українців, у яких совєтська школа послабила на
ціональні почуття і самостійницьку свідомість ... 
Завтра одумізська молодь повинна стати найго
ловнішим ферментом росту національної револю

ції в Україні та політичної активІзації і політич
ного відродження тепер паневоленої українсь
кої молоді ... » 

СЕМЕН ПІДГАйНИй («Український Проме
тей», серпень 1958 р.): «Засади, що на них по
будована Ваша організація Української Демокра
тичної Молоді, свого часу стануть фундаментом 
до побудови ОрганізёІції Молоді України, бо та 
молодь того ж Вашого думання і її ідеали - Ва
ші ідеали ... Рух Української Демократичної Мо
лоді, принципи, що на них той Рух опертий, ·зи
ключають усяку невиразність. Краєвугольний ка
мінь Вашого Руху - Українська Національна 
Революція і Українська Народня Республіка. Як 
Ваші діди і батьки - будівничі Української На
родньої Республіки - спиралися в боротьбі про
ти Москви на права і вольності Української Дер
жави Бог дана Хмельницького, як Хмельницький 
спирався на праза і славу Держави Володимира 
і Я рослава, так Ваш Рух ·опертий на правах і 
вольностях Незалежної Соборної Української 
Держави - Української Народньої Республіки. 
Ви не покликані відновлювати ·УНР з усіма ню
ансами тієї Держави епохи революції і громадян
ської зійни, а Ви покликані на фундаментальній 
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основі УНР розбуд-увати справді модерну, ве
лику соборну, демократичну УНР ... ». 

Центральний Комітет УНДС («МУ» ч. б. (7), 
жовтень-листопад 1952 р.): «Існування організа
ції української демократичної молоді є ознакою 
того, що нове молоде українське покоління після 
блукань по манівцях його попередників стає на 
широкий шлях притаманних українському націо
нальному характерові суспільно-національних іде 
аліз. Це ті ідеали, що їх проголошував великий 
геній українського народу Шевченко та пропові
дували інші будителі приеланої української на-

\. ції. Це ті ідеали, які були накреслені на прапо
рах української національної революції 1917 ро
ку, які лягли в основу творення новітньої укра
їнської держави - УНР». 

Центральний Комітет Української Соціялі
стичної партії (там же): «На демократичну ук
раїнську молодь все поступоае наше громадян
ство покладає великі надії, вона має перебрати 
і з гідністю нести прапор боротьби за українсь
ку демократичну державність, їй припадає ве
лика спадщина у формі тра,;ицій та здобутків в 
боротьбі за Українську Народню Республіку, 
творцями якої були українські соціялістичні пар
тії та вся поступова українська демократія. На 
ту частину української молоді, яка перебузає на 
чужині, припадає завдання знайомити світ і зок
рема молодь всіх народІв з ідеалами боротьби 
українського народу, з визвольним рухом, що 
прямує до віднови демократичної державности, 
знівеченої большевицьким наїздником». 

Генерал МИХАйЛО САДОВСЬКИй: «див
люсь і думаю, що це ж Ви оті, що заступите нас 
-ветеранів збройного чину за визволення Бать
ківщини України з ярма-неволі. Це ж Ви оті, ко
му судила доля докінчити те, що розпочали ми 
- вояки Армії Украінської Народньої Республі
ки під зверхнім прозадом ВоЖдя· НацІї і Армії, 
Головного Отамана Симона Петлюри, але не до
кінчили через непереможні обставини тогочасні. 

То ж знайте і добре пам'ятайте це. Наш ге
ній, наш пророк Тарас Шевченко сказав: - «І 
чужому научайтесь, свого не цурайтесь». Отож 
навчайтесь, набувайте знання й досвід, будьте 
добрими громадянами землі Вашінrтона й воле
любної Канади, але ·зодночас не забувайте й по
неволеної Батьківщини України, землі дідів і пра
дідів козацьких.. Вірте в святу правду народу 
нашого, вірте у визволення Краю Рідного. Нема 
безнадійних ситуацій - є тільки люди, що стра
тили надію. Ви ж не належите до них. Вірте 
твердо в спасіння України. Коли ж настане час, і 
Бог благословить наш нарід зірватися до чину, 
то активно допоможjть йому своїм влиттям в 
бойові лави й з мечем в руках, з вірою у Божу 
поміч та з ім'ям Пет.11юри на устах, -.докінчіть 
недокінчене сзятеє діло!» · 



ПРИВІТ-ЗВЕРНЕННЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА УНРАДИ ІВАНА БАГРЯНОГО 

ДО ЧЛЕНСТВА ОДУМ-у 

Дякую Головній Управі ОДУМ-у за запро
шення на з'їзд! 

Це було б для мене надзвичайно цікаво бу
ти безпосередньо присутнім на з'їзді нашої де
мократичної молоді, почути зблизька її голос, її 
настрої, її життьовий тембр і молодечий опти
мізм та наснагу. Але, на жаль, можливості не 
завжди можуть на те дозволити. 

Лишаю жаль при собі, а ваш з'їзд гаряче, від 
усього серця зі таю! Вітаю всіх його учасників і 
бажаю успіхів у праці! 

Якщо мені дозволено сказати кілька слів на 
такому дорогому для мене форумі, то я їх хочу 
висловити цією дорогою. 

Спостерігаючи дуже пильно життя нашої 
молоді на еміrрації, треба з великою приємністю 
ствердити, що організована наша молодь, в то

му також і ОДУМ та Юний ОДУМ, досить ус
пішно протистоять прикрому процесові денаці
оналізації з чужому морі й тримаються в націо
нальному українському річищі. А це вже само 
по собі великий осяг. якщо взяти до уваги скла
дні, а часом і тяжкі умови змагання за націо
нальне самозбереження в безмежній чужій куль
турній, соціяльній та економічній стихії. А з цьо
го виходить, що такі організації виконують своє 

призначення. І в цьому є джерело оптимізму И 
утіхи для старшого покоління, що з золі такого 
невблаганного чинника як час потроху відходить, 
лишаючи справу боротьби за визволення нашої 
батьківщини на молодше покоління. А це з по
гляду не одного стоїть, нібито, під великим зна
ком запиту, оскільки на тлі певного, не одним 

вже сучасним мислителем сконстатованого, 

ідейного спустошення, чи точніше - цілковитої 
ідейної порожнечі молодих поколінь сучасного 
західнього світу, особливо в США, та й в інших 
країнах високого розквіту цивілізації та життьо
вого стандарту, - наша молодь наражена на та

ке ж спустошення й моральний заник, на випад 
з дієвого потенціялу нашої нації. 

І, на жаль, симптоми цього ми подекуди 
спостерігаємо вже серед певних елементів нашо
го молодого ппкоління взагалі. Це утікання геть 
від злободенних, часом болючих проблем нашої 
української дійсности в аполітизм, утікання в 
безідейність, від?'ід набік, шукання спокою, або 
ж шукання якоїсь особливої, точно неозначеної, 
як той «філософічний камінь», панацеї, що ма
ла б заступити собою все, чим жили й чому 
присвятили все життя старші наші покоління й 
що чомусь перестає імпонувати мQлодшим 

Тим часом, як довго наша . нація, увесь наш 
нарід перебуває в тяжкім колоніяльнім рабстві, 

в страшнім упослідженні носить кайдани неволі, 
так довго на всіх нас бу де лежати великий обо
в'язоr{ слугування йому - присвятити всю свою 

діяльність, скрізь, де б ми не були, всі свої по
мисли справі його визволення, національного, 
політичного й соціяльного. І вІд цього обов'яз
ку не звільнить нас ніщо ні перед Богом, ні пе
ред нашим народом. І, мабуть, немає й не мо
же бути більшої, величнішої та більш християн
СЬІ<ОЇ ідеї. 

Цієї величної й святої ідеї вистачить, щоб 
наповнити й найбільше, найгероїчніше життя 

Ещерть високим змістом, зробити його прекрас
ним, повним найшляхетнішого сенсу, а осягнен
ня конечної мети - здобуття свободи з усім 
народом - може . бути Найдостойнішою й най
кращою нагородою за увесь спалений вогонь. 
Нагородою, заради якої варто жити, боротись 
і умерти, якщо того буде треба. 

Очевидно, ніхто не кличе нікого йти на ба
рикади (хіба що прийде на те час), не кличе й 
вішати опудала на перехрестях чужих замор
ських міст, в тім немає потреби, бо немає ані 
сенсу, ані героїзму, ані величі та слави для Бать
ківщини. 

Ні, служити Батьківщині, справі П визво
лення треба і в малому (а може це є найбіль
ше, що можна зробити в даних умовах). Для Гі 
слави, для її імени й чести треба наполегливо 
й віддано вчитися у високих школах в тих краї

нах ,де вам приречено жити, здобувати високі 
фахи, наукові ступені, високі пости, добиватися 
великих винаходів, незвичайних звершень в га
лузях науки, мистецтва, літератури, політики, 
- все з думкою про свою Батьківщину, про 
свій нарід, щ~о перспективу змагань разом з ним. 
Для нього треба жити й працювати скрізь так, 
щоб у вашому іменІ, в вашому поступованні бре
ніло ім'я вашої батьківщини, щоб Гі ім'я було 
духовою печаттю на всім шляху, де пройшла 
українська людина. 

І всюди треба плекати мову й культуру сво
го народу (поряд з культурою й мовою другої 
батьr<івщини), в цім дусі виховувати молодших, 
щоб тяглість не переривалася, хай і в умовах чу
жини, щоб козацькому роду не було переводу. 

Українська молодь у вільному світі має всі 
шанси бути до певної міри зразком для всього 
1\Ю.rІодого українського покоління по цей бік за
лізної заслони, бо тут наша молодь має всі умо
ви для найповнішого вияву свого національного 
Я, і для найпишнішого цвітіння своєї нацІональ
ної ідеї в творчих вия.вах. «Там» теж молодь 
вчиться~ навіть вчиться літати в космосі і в ролі 
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космонавтів вже облітає навколо Землі, та тіль
ки ж в умовах шаленої русифікації й духового 
терору проти нашої нації. Не кожен мабуть там 
добре знає тепер, від якої саме землі він відір
вався та в ім'я якої він має кружляти навколо 
світу. 

Ви це знаєте. І саме тому мусите бути 
зразком для української молоді «там». Вже са
мим цим ви виконаєте певну ролю, може навіть 

і непроминальну. 

Що б ви не робили - все думайте, що на 
вас ДИВJІЯТЬСЯ мільйони українських юнаків і 
юнок там, з-за совєтських колоніяльних rрат. 

Але не виключена можливість, що виб'є го
дина (може навіть і не в дуже далекому часі), 

коли назрівання революційних настроїв та шу

кання шляхІв до волі серед паневолених націй 

СССР дійде до вибуху, і життя покличе кожно

го з нас до великої дії на полях битв зі збро

єю в руках за оДвічний ідеал нашого народу --

Василь І. Гришко 

за свободу, національну незалежність та суве
ренність. 

Тоді нехай молодь наша тутешня зуміє 
знайти належний контакт з усим молодим по
колінням українського народу там, у спільній бо
ротьбі за вільну, ні від кого незалежну україн
ську демократичну державу - Українську На
родню Республіку. 

Ми ці слова так часто вживаємо, що вони, 
далебі, постиралися. Але суть їхня ніколи не зі
треться. І одного разу вона стане реальністю. 
І тоді все, що ви вивчите тут, пригодиться там 
при розбудові своєї держави, своєї великої Бать
ківщини. І кожна найменша краплина симпатії 
до вашої Батьківщини, здобута тут, придасться 
потім там. 

У глибокій вірі, що пломеніюча суть нашої 
ідеї ніколи не зітреться, бо, насамперед, вона 
не погасне в душах нашої молоді, ще раз гаряче 

вітаю 12-й З'їзд ОДУМ-у та бажаю всім успіху 
в праці! 

БЕЗ "СКИДКИ НА МОЛОДІСТЬ" 

Мені здається, що найголовнішим елемен
том самої ідеї ОДУМ-у є, чи принаймні мусить 
бути, те, що символічно звучить у сполученні 
трьох останніх літер його скороченої назви, 

оскільки це сполучення є коренем усіх слів на 
означення ідеї думання. Я хотів би, щоб ця орга
нізація демократичної молоді була передусім ор
ганізацією думаІQчої молоді, бо ж насправді де
мократія й уміння думати - вільно, критично, 
відповідально й творчо - є нерозривно взаємо
залежні. 

Думати ж - це значить учитися, не лише 
в розумінні шкільного навчання, але й ще біль
ше в розумінні постійного шукання відповіді на 
все нові питання, що вічно хвилюють допитли
вий людський розум. Власне, стан навчання, стан 
шукання, а зокрема ж бажання цього, здібність 
до цього і, головне, сміливість у цьому - ось 
що, а не сам фізичний вік, є ознакою молодости. 
Бо, зрештою, молодість - це ж ніщо інше як 
тільки рух зростання, якщо не фізичного, то ду
хового. Тому я уявляю собі ОДУМ передусім як 
організацію тих, що вчаться, що перебувають 
у шуканні, що мають сміливість рухатися впе
ред, отже - тих, що є справді молоді. 

Але молодь у тому віці, що його охоплю
ють організації типу ОДУМ-у, є вже частиною, 
та · ще й ·природньо ·найактивнішЬю частИною, 
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звичайного суспільства повноправних, отже й 
повнозобов'язаних, громадян. Тому така органі
зація молоді є й мусить бути поважним суспіль
ним явищем, а не якоюсь легенькою «забавою» 

в якесь особливе «молодече життя». Так звана 
«молодеча проблематика», як щось окреме від 
загально-суспільної проблематики взагалі ----' це 
фікція. Не забуваймо, що більшість усього, Що 
внесено в розвиток будь-якої галузі людської ді
яльности на протязі цілої історії, зроблено людь
ми в межах такого віку, який тепер давав би 
їм право бути членами ОДУМ-у. Молодість не 
привілей, а перевага. Отже й ОДУМ у своїй ді
яльності на користь розвитку в~ьної демокра
тичної думки в нашому сусп1льстві не може ма
ти «скидки на молодість». 

Життя не є ані лише зле, ані лише· добре; 
воно є ані лише погане, ані лише гарне ... Воно є 
дике, понуре, приязне, шляхетне; пристрасне, ус

тупливе, дурне, ненавиджене, гарне, болісне, ве

селе, - воно є це все і ще більше - і все це я 

хочу пізнати, і, клянусь Богом, я його пізнаю, 
навіть якщо б мене за це розпинали. 

Тома Вольф 



ПРЕСА ОДУМ-у 

Знаючи вагу друкованого слова, ОДУ М із 
самого початку присвятив належну увагу своїй 
пресі. Від самого створення ОДУМ-у Головна 
Управа ОДУМ-у США разом з управою Нью
йоркської філії розпочала видавати на початку 
листопада 1950 року, циклостилевий «Бюлетень 
ОДУМ-у». Редаrувала його редколеrія, в якій 
Володимир Дубняк був відповідальним редакто
ром, а Степан Вербований та Іван Гарущак -
члени. «Бюлетень ОДУМ»-у видавався два рази 
в місяць. Після Першого З'їзду ОДУМ-у США 
(до того часу вийшло 12 чисел бюлетеню) до 
редколеrії увійшли ще Дмитро Наливайко, Бог

дан Марущак, Володимир Баришпалець та Бо
рис Кравець. 

Завданням бюлетеню було допомогти демо
кратичній молоді організуватись в новоствореній 
організації ОДУМ, подавати новоствореним клі
тинам ОДУМ-у допомогу та моральну підтрим
Ісу, будити в молоді зацікавлення до громадсь
кого і політичного життя, зацікавлювати її про
цесами культурного життя і заохочувати до уча

сти в ньому та бути добрим речником україн
ського народу поза межами батьківщини. <<Бю
летень ОДУМ» припинено видавати на 17 числі, 
в листопаді 1951 року. його обов'язки перебра
ла «Молода Україна». 

У 1953 році ГУ ОДУМ-у США розпочала 
видавати «Інформаційний Бюлетень», який вида
вався і у 1 954-55 роках. Редаrувала його ко
легія в складі: Євген Перерва, Петро Крамарен
І<о та Микола Дзябенко. 

Філії ОДУМ-у для кращого зв'язку з своїми 
членами видавали свої інформаційні листки та 
бюлетені. Філія ОДУМ в Чікаrо видавала в 1952-
53 роках на циклостилі журнал «до мети». 

1954 року при «Українських Вістях» в Ні
меччині розпочато сторінку европейського ОДУ
М-у. В липні появилося перше число. До редак
ційної колегІї «Европейської сторінки» входили: 
А. Ворушило, В. Бендер, Є. Федоренко, І. Корній
чук та К. Богуславський. 

У 1960 році почав появлятися неперіодична 
«Літопис ОДУМ-у» - одумінська сторінка при 
щоденнику «Свобода» в США, органові Україн
ського Народнього Союзу. Редактором перших 
5-ох чисел «Літопису ОДУМ-у» був Роман Лис
няк. У 1962 році «Літопис ОДУМ-у» почаR ре
дагувати Олексій Коновал. У травні 1965 р. ви
йшло 17 чисел «Літопису ОДУМ-у». При «Укра
їнських Вістях» в Новім У льмі в Німеччині впро
довж довгих років поміщалися інформаційні до
писи про одумінське життя під рубрикою «ОдУ
МІВЕЦЬ». У кінці вересня 1962 року «Одумів
ця» замінено «Сторінкою Об'єднання Демокра
тичної Української Молоді». Редаrує цю сторін
ку референт преси та інформації ГУ ОДУМ-у 
США Олексій Коновал. У липні 1965 року ви
йшло 51-ше число. 

При «Українськім житті» - тижневикові в 
Чікаrо, філія ОДУЛ1-у Чікаrо час-від-часу nо
міщала «Куток одумівця». Під час табору Юно
го ОДУМ-у Канади в 1964 році видано цикло
стилеву одноднівку «Табір Юного ОДУМ-у «Ка
нів» - таборові новини». 

Але найбільшим здобутком ОДУМ-у в ділянці 
преси є «Молода Україна» журнал ОДУМ-у, що 
виходить як місячник уnродовж 15-ти років. 
«Молода Україна» nочала виходити 1951 року в 
Торонто, спочатку як газета ОДУМ-у. Редакто
ром був Борис Олександрів. Після двох чисел 
«Молоп_а Україна» перейшла на менший формат 

Оnексій Коновал. Іван Пншкаnо. Павло Степ. 
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та стала журналом цілого ОДУМ-у. Для пола
годження одумівських справ з США до редко
легії додано Степана Вербоватого. 

У кінці 1952 року «Молода Україна» стала 
виходити один місяць у Торонто, Канада, дру
гий у Нью йорку, США. Канадійське видання 
редагував Борис Олександрів, як головний ре
д;tктор, а Л1ар'ян Дальний - заступник, аме
риканське видання редагував Володимир Дуб
няк. Після 5-ох чисел Нью йоркської «Молодої 
України» у жовтні 1953 року американське ви
дання припинено. Від ОДУМ-у США в редко
легію канадійського видання увійшов Олесь Смо
лянський, і від того часу «Молода Україна» мі
сячно виходить тільки в Канаді. Кількість сто
рінок журнала мінялась від 38 до 60. З 20 чис-

Юні одумівці з рон "Лисики" 

в Торонто, 

коnвдують на пресовий фонд 

журнала 

"Молода Україна". 

ла 1955 року формат «Молодої України» збіль
шився і таким лишився й по сьогодні. 

З вересня 1955 року редактором був Ма
р'ян Дальний, а в редколегію входили Ярослав 
Білінський, Борис Бородчак, Петро Гурський, 
1-Qрій Мартинюк і Ярослав Семотюк. У квітні 
1957 року, з 37 числа журнала редактором став 
Борис Олександрів, він редагував журнал до 88 
числа. до редколегії, окрім більшости поперед
ніх членів, увійшли ще Євген Федоренко, Павло 
Лимаренко, Вадим Вакуловський та Н. Тусюк. 
Кілька чисел редагував Євген Федоренко в час 
відсутиости редактора. 

Із січня 1962 року редактором був Іван 
Пишкало. Він видав чотири числа. Після нього 
головним редактором став Мар'ян Дальний. До 

1814 130-1 і р( І\ ' 

ТАР\СЛ ІРІН. 
'r ро діК ~пня 
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" ІНЕНЧЕІ fK '\ 1964 

Одна сторона nотерійиої банкноти. 

На фото контестантин на короnеву 

зустрічі - активні одумівки з То

ронто, Ст. Катериис, Лондону, Оша

ви. Продаж nотерійиої банкноти дав 

додаткові фонди дnв "Українських 

Вістей" та "Молодої Україин". 
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редколеrії увшшли нові особи: Леонід Ліщина, 
Олексій Коновал, Михайло Лебединський, Петро 
Родак та Олег Санду л. Короткий час ( 110-11 З 
числа журналу) редаrував знову Борис Олексан
дрів, а після нього головним редактором був 
Павло Степ. Після смерти Павла Степа, редак
тором є син його Микола Гавриш. Він розпочав 
редаrувати журнал з 120 числа на початку 1965 
року. Адміністраторами журналу впродовж 15-
ти років були Володимир Лисий, Іван Дубилко, 
Петро Величко (американське видання), Іван Пи
шкало та Василь Павлюк. 

«Молода Україна» впродовж свого існуван
ня по.міщала матеріяли на виховні те~ш, літера
турні, ідеологічні, матеріяли з української істп
рії, географії, літератури, мистецтва і культу
ри. Журнал подає передруки поезій і коротких 
оповідань та нарисів молодих підсовєтських ук
раїнських поетів та письменників. Крім того наш 
орган друкує вістки про життя в Україні, ре
портажі і хроніку з праці філій ОДУМ-у, гу
мор, рецензії на книжки та ін. 

«Молода Україна» впродовж років гідно і 
високо несла стяг ОДУМ-у. На її сторінках ви
світлювалися державно-творчі здобутки демо
кратії, засвоєння якої має для українців поза 
межами батьківщини величезне політичне зна
чення в боротьбі за незалежність. Неодноразо
во висвітлювалися неоправдані недотягнення в 
українському політичному житті на еміrрації. 
Зверталось увагу на отаманщину, провІнційність 
відносно єдиного українського правопису та ба
гато інших проблем, які турбували й турбують 
свідому молодь. Об'єктивно насвіт люючи нашу 
славну минувшину, в журналі приділено велику 

увагу історичній тяглості уряду УкраїнсьІ<аї На
родньої Республіки, УНРаді, яку ОДУМ безза
стережно визнає. 

Преса ОДУМ-у. 

Плекаючи на своїх сторінках дух національ
но-громадської єдности та згоди, журнал звер

тає увагу на український народ на батьківщині 
під російсько-комуністичним пануванням. «Мо
лода Україна» ніколи не ставала плечима до по
неволеного українського народу, до його куль
турних діячів, які в тяжких умовах застосову

ють всі можливі для них засоби для розвитку 

української культури. 

Будучи тим цементом, що об'єднує все член
ство ОДУМ-у США і Канади в одну одумівську 
родину, журнал був поштовхом до дальшого 

вивчення української проблеми для багатьох мо
лодих людей, які за1Імають тепер визначні місця 
в багатьох американських і канадійських науко
внх установах та університетах. 

Журнал «Молода Україна» присвячунав ба-. 
гато місця, особливо на початках, вихованню 
молоді, і рівночасно був, як і далі є, мостом 
між молоддю і батьІ{ами. Перегортаючи грубі 
річники «Молодої України», в які вкладено ба
гато праці всіма згаданими редакторами, члена

ми редакційних колеrій та численними авторами 
і дописувачами, імена яких частково були пода
ні в 77 числі 1961 року, а решта імен буде по
дана в гру.'І,невім числі 1965 року, ми можемо 

сміливо сказати: «Молода Україна» - це гор
дість ОДУМ-у. 

Нічого не вартий нарід, який не вІддасть з 

радістю все за свою честь. 

Фрідріх Шіллер 

Нації, де переважають невтральні - чи то 
у внутрішнш, чи то у зовнішній боротьбі, - н~
минуче засуджені на смерть і на рабство. 

Вячеслав Липинський 
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Іван Дубилко 

ЗУСТРІЧІ 

Міжкрайові літні з'їзди молоді цілком влуч
но названі зустрічами. Молодь ОДУМ-у в США 
і Канаді на кожну таку зустріч охоче їде сотні 
й тисячі миль. У виховному розумінні такі зу
стрічі мають корисне значення. Далекі подоро
жі, крізь панорами різноманітних краєвидів, да
ють молоді приємну розвагу і краєзнавче пізна
вання. З'їхавшись із найдальших околиць, юнац
тво має нагоду взаємно познайомитися і . порів
няти кількісні та якісні сили своїх відділІв. 
Участь у польових Богослуженнях, дефіляди, до
повіді, хорові й сольові співи, виступи музичних 
ансамблів, гуртові і сольові народні танці, дек
лямації, гімнастичні вправи і спортові змаганн~, 
забави з танцями, контести, вечірні ватри та ін
ше - все це позитивно впливає на організацій
не єднання молоді і заохочує до активнішої ви
ховної діяльности. 

У національно-ідейному розуміннІ кожна та
ка зустріч ОДУМ-у присвячена символіці якоїсь 
важливої події в історії нашого народу, бо за 
своїм статутом і правильинком ОДУМ прово
дить свою виховну працю на кращих зразках 

історії України. Тим ОДУМ розвиває кращу на
ціональну свідомість юнацтва і вдержує ідей
ний зв'язок з нашим народом в Україні та його 
змаганнями за визволення з російсько-комуні
стичної неволі. 

Зустрічі ОДУМ-у одночасно дають добру 
нагоду батькам і всім громадянам численно з'ї
хатися і побачити багато радісної молоді та пе
реконатися у великому значенні доброго органі
заційного виховання молодих представників на
шого народу. 

Перша одумівська зустріч масового харак
теру відбулася 8 і 9 серпня 1953 року, біля Ні
яrарського Водопаду і Ст. Кетрине в Канаді. 
Головною метою цієї зустрічі було посвячення 
прапорів ОДУМ-у і маніфестаЦія на честь тієї 
революційно-демократичної молоді, яка була ор
ганізаторами нашої Національної Революції, тво
рцями самостійної Української Народньої Рес
публіки та воїнами Армії УНР під командою Го
ловного Отамана Симона Петлюри. 

Учасників із США і Канади тоді було біля 
трьох тисяч. Польове Богослуження і посвячен
ня прапорів довершив Архиєпископ Михаїл в 
асисті чотирьох священиків та при співучасті 
церковного хору із Сиракюз. 

У програмі свята були привітання від різ
них політичних діячів, доповіді, мистецькі висту
пи, спортові змагання і забава з танцями. У «Мо
Лодій Україні», стаття про ту зустріч закінчу-

зо 

ОДУМ-у 

ється такими думками: «Цей здвиг увшде в іс
торію ОДУ.М-у, як один з головних етапів, за
вершений посвяченням одумівських прапорів -
знамен українських демократичних ідей, за здІй
снення яких клала свої буйні голови жертвенна 
українська молодь на побоєвищах Визвольної Бо
ротьби нашого народу». 

Друга зустріч відбулася 2 і З липня 1955 
роІ<у в Торонті і на оселі «Київ». 

Символікою тієї зустрічі було п'ятиліття 
ОДУМ-у і проголошення офіційного Гімну і 
Маршу ОДУМ-у. Короткі уривки із репортаЖу 
про ту зустріч дають, приблизно, таку картину: 
Увечорі в Торонто, у залі <<Палас Пір» над озе
ром зібралося біля тисячі гостей - переважно 
молоді. Відбувся концерт з участю визначних 
мистців і забава. Під час концерту було про
голошено прийняття офіцій~:~ого гімну і маршу 
ОДУМ-у. Всі присутні встали, а хор філії ОДУ
М-у з Детройту пІд орудою· Григорія Китасто
го уперше співав гімн і марш, що їх написали 
Іван Багряний і Яр Славутич, а музично офор
мили композитори Григорій Китастий і Микола 
Фоменко. У неділю рано одумінська молодь зу
стріла з квітами біля брами оселі «Київ» Архи
єпископа Михаїла і духовенство й супроводила 
їх до польового престолу правити Службу Божу. 

Полу днева програма почалася привітаннями: 
Президента УНР д-ра С. Витвицького, д-ра М. 
Шлемкевича, А. Батюка, С. Підгайного та І. 
Павленка. Головну доповідь виголосив Василь І. 
Гришко. Пот1м був концерт з участю мистців та 
показами мистецької самодіяльности одумівсь
кого юнацтва та іншими розвагами молоді. Сто
ронні спостерігачі й англомовна преса окресли:.. 
ли кількість учасників у межах чотирьох тисяч. 
Одумівці власними силами й засобами добре ви
в'язалися із цього склащ-юго завдання. Пройшли 
невеликий етап, який показує, що не велика си
ла гарних слів, а одностайна, практична жер
твенність дає позитивні наслідки. Цей масовий 
ювілейний здвиг ОДУМ-у ще раз засвідчив жит
тєздатність і великі можливості одумівської ор
ганізації. 

Старші члени ОДУМ-у майже всі родилися 
й виростали в Україні. Вони разом із своїми 
батьками зазнали жорстокого знущання комуні
стичного режиму. Тому одумівці мають найбіль
ше активних прихильників у таких організаціях 
як ДОВРУС і СУЖЕРО. Коли ті організації 
влаштовують свої імпрези, ОДУМ буває співу
часником. 



Посвпчують прапори ГУ ОДУМ-у, 9 серпив 1953 року. 

Довrою лавою· простпrласп дефілпда одумівців, 

простуючи до трибуни. 

Учасники зустрічі ОДУМ-у на оселі "Киів", коло Тороита, 

nід час панахиди за сnокій душі Івана Баrрпиоrо 1963 р. 

Члени ДОБРУС-у й СУЖЕРО та їхні при
хильники завжди численно прибувають на зу
стрічі ОДУМ-у. Такі спільні зустрічі ДОБРУС
СУЖЕРО-ОДУМ-у відбулися літом 1957 і 58 р. 

Зустріч в десптнріччп ОДУМ-у. Представники аиrnо

мовної преси розмовллють з Головою Внкоииоrо Орrану 

УНРади Мнколо1~ Лівицьким (друrий сnрава). 

Невід'ємний конферансьє численних зустрічей ОДУМ-у 

Мниопа Понеділок заnовідає точки мистецької nроrрами 

з властивим йому rумором. 

р. Вони були присвячені сороковим роковинам 

Національної Революції і проголошенню Універ
салів Української Народньої Республіки. На тих 
масових святах доповідачами були, головно, ре
презентанти політичних партій та центральних 
суспільних установ. Чолові одумінські діячі та
кож виголошували доповіді. Ось коротенькі 
уривки з доповіді голови ЦК ОДУМ-у Євгена 
Федоренка, з характеристикою старшої одумів
ської молоді та думками про прагнення нашої 

сучасної молоді в Україні: «Ця молодь родила
ся й виховувалася у царстві панування комуніз
му, в державі тотальної диктатури. Це поколін

ня також побачило систему гітлеризму, нічим 
не кращу від попередньої, але воно не розчару

валося, не втратило віри в існування чогось кра
щого. Частина української еміrрації вважала на
шу молодь пропащою, безідейною. Велика по
милка! Молодь ОДУ М-у вважає, що лише у вла-
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Ювілейна зустрі•І одумівців Канади і США в 1960 роцj в оселі "Київ", біля: Торонта. Промовлає ініцівтор 

створення: ОДУМ-у - Мниопа Степаненко. 

снш державі укрсtїнський народ зможе досягти 

того вільного життя, якого прагне. М.олодь 
ОДУМ-у у великій мірі відзеркалює становище 

української молоді, що перебуває тепер на по
неволеній Батьківщині. Рух за вільність духової 
творчості, за свободу вибору, проти обмежень і 
комуністичних доrм розвивається серед молоді 
проти волі вождів і партії. Українська свідомість 
на Батьківщині росте. Вона розвивається в на
прямку протиставлення України - Росії». 

З такою ідеологією ОДУМ здобув собі рес
пект і загальне визнання серед широких кіл ук
раїнського громадянства. Він кількісно і якісно 
збільшився і 1960 року відзначав свій Десяти
.1ітній Ювілей. За тих десять років настали ду
же помітні зміни у складі Головних Управ, від
J.і.ІJів і всього членства. Новими членами ОДУМ-у 
стала вже здебільшого молодь, що після вели
кого ісходу з України родилася і виростала на 
е.\\іrрації в різних країнах. Головним організато

ро.\\ тієї ювілейної зустрІчі був інж. Петро Родак. 
Керівниками й організаторами багатьох інших 

.:прав були одумівці - вже лектори високих 

шкі.1. інженери, учителі, студенти університетів 
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та середньошкільне юнацтво. Після Богослужен
ня, коли зібралося найбільше народу, на оселі 
<<Київ» відбулася дефіляда юнацьких колон з 
прапорами. Під час піднесення національних і 
одумівських прапорів на високі щогли тисячі при
сутніх співали наш державний гімн «Ще не 
вмерла Укрсtїна». Головним доповідачем був ос
новоположник ОДУМ-у Микола Степаненко. По
чесним гостем і па.тпшм промовцем був репре
зентант Державного Центру УНР в екзилі -
Голова Виконавчого Органу УНРади - Микола 
Лівицький. Після концерту збірного хору під 
керівницпюм Юрія Головка, цілоденну програму 
виповнила молодь, що приїхала з Чікаrо, Баф

фало, Клівленду, Філядельфії, Нью-йорку, Мін
неаполісу, Ньюсtрку, Трентону, Нью Брансвіку, 
Форт Вейну, Гартфорду, Сиракюз, Бріджпорту, 
Рочестеру, Гамільтону, Ст. Кетринс, Лондону, 
Ошави, Монтреалу та інших місцевостей, в яких 
тоді почав організуватися ОДУМ. 

У пресових звітах про ту зустріч були об
ширні інформації тому ми коротко подаємо ли

ше деякі думки й висновки: З-поміж майже чо

тирьох тисяч учасників тієї зустрічі одну трети-



ну становила молодь. Враження із спостережень 
дають сміливість твердити про добру національ
ну свідомість тієї молоді. Більшість юнацтва вчи
ться у школах і не може багато працювати в ор
ганізації. На жаль, деякі з досвідчених одумівців 

передчасно «старіються» і тікають у затишок 

домашнього добробуту. Одначе, ОДУМ органі
заційно не маліє - І<ількісно і якісно розвиваєть

ся. 

Про зустріч. що відбулася 5 і б серпня 1961 
року «Молода Україна» написала, що її органі
зувала Головна Управа СУЖЕРО зі співучастю 
організацій, які підтримують Державний Центр 

УНР в екзилі. Філія ОДУМ-у в Торонто зоргеt
нізувала веюшу забаву. На оселі «Київ» було 
Богослуження. У полудневій програмі головним 
доповідачем був письменник У лас Самчук. У ми
стецькі!':'! програмі найактивнішу учасп") взяла 
філія ОДУМ-у з Ошави. А через місяць, 2 і З ве
ресня того ж року, у США на оселі «Верховина» 
в Глен Спей, відбувся 12-й річний З'їзд ОДУМ-у 
і масова зустріч з участю одумівської молоді з 
Канади. Символом того свята були Столітні Ро
ковини Тараса Шевченка. Після з'їздових справ 
ця святкова зустріч (після богослуження) поча
лася опівдні дефілядою і переглядом рядів юнац~ 
тва. Головну доповідь виголосив Ю. Дивнич. На 
той здвиг прислали привітання і були присутнІ 
представники від 15-ох центральних громадсь

ких установ США та інших країн. Пресове зві
домлення інформує, що велику й різноманітну 
програму свята виконало юнацтво філій ОДУМ-у 
США і виявило похвальний розвиток мистецької 
самодіяльности і велику талановитість. 

Це природнє і самозрозуміле явище, що се
редньошкільна молодь дістає велику приємність 
тоді, коли в культурному товаристві має наго
ду потанцювати під милозвучну музику. Тому на 
зустрічах були забави з танцями. Молодь споді
валася мати таку ж приємність на зустрІчі ЗО 
серпня 1 96З року. Але, коли одумівсь ке юнацтво 
лагодилося в дорогу, по всьому світі рознесла

ся вістка, що Віцепрезидент УНР в екзилі, лідер 

Українські пнсьменннцн: Упас Сам'Іук (зліва) та 

Іван Баrриний в 1959 р. 

УР ДП, почесний член О ДУМу письменник 
Іван Павлович Багряний помер... Чи зрозуміла 
одумівська молодь ту трагічну подію? Гадаємо, 
що так. Коли далеко за океаном, на чужіІ1 зем
лі, в Німеччині ховали Великого Приятеля укра
їнської молоді, одумівське юнацтво у той день, 
з'їхавшись на оселю «Київ», не влаштовувало за
бави з танцями. Замість танців був жалібний ве
чір на честь І. П. Багряного. Журналіст М. 
Француженко прочитав епітафічний некролог. 
Письменник М. Понеділок читав свій твір при
свячений пам'яті Багряного. Дмитро Романик і 
Валентина Родак рецитували поеми Багряного, 

а юнацький хор торантонеької філії ОДУ М-у 

проспівав кілька пісень до теми вечора. У зво-

Члени ОДУМ-у шикуютьси до дефіпидн 

під час зустрі'Іі в rлен Спей. 
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Хор одумівок в Торонто з керівницею Валентиною Родак иа ювілейній зустрічі 1965 р. 

рушливо-тихому настрої, з особливою увагою 
прислухалося юнацтво до всіх творів того жа
лібного концерту. 

Наступного дня вся молодь з прапорами у 
траурних чорних стрічках була присутня на бо
гослуженні і панахиді за душу Покійного. По
чинаючи полудневу програму, голова Централь
ного Комітету ОДУМ-у Є. Федоренко та інші 
промовці багато присвятили уваги світ лій пам'я
ті І. П. Багряного. Головний промовець - інж. 
Олексій Коновал - у своїй доповіді виголосив 
багато тез на тему основних проблем суспільної 
єдности для проrресу загально-національних 

справ - про що ввесь час думав і писав віце
президент І. П. БагрЯний. На тій зустрічі оду
мівська молодь дала шляхетний доказ, що вона 
у своїй юній безжурності розумІє також події 
іншого значення і вміє віддати поклін великим 
синам України. 

У звіті про зустріч СУЖЕРО і ДОБРУС-у 
при співучастІ ОДУЛ1-у, 5 і б вересня 1964 ро
ку, де головну доповідь виголосив проф. Г. Ко

стюк - голова спілки письменників «Слово» -
найбільше уваги присвячено письменникові Ми
колі Понеділкові. Гарно описано, як молодь і всі 
громадяни люблять слухати письменника-гумо-

З-! 

риста, який вже багато років помагає одумівсь
кій молоді у П праці. 

На 15-літньому ювІлеї ОДУМ-у Микола По
неділок також був конферансьє концерту. Лише 
він вміє втихомирити рух і гомін тисяч людей 
на дозвіллі і зосередити на собі увагу людей. Це 
- словесний «чародій» - тонкий знавець душ 
молоді і кожної людини. Слухаючи гумор Мико
ли Понеділка, всі сміються і з захопленням сприй
мають кожне його «карбоване» слово про різні 
приємні та прикрі явища у нашому щоденному 
житті. 

П'ятнадцятий рік існування ОДУМ-у США і 
Канади було відзначено З і 4 липня 1965 року 
на тій же оселі «Київ», поблизу Торанта в Ка
наді. Як і минулих літ, зустріч почалася змаган
ням з спортової вправности і вечірньою заба
вою з танцями, а в неділю рано польовим Бога
служенням, яке служили: капелян ОДУМ-у митр. 
прот. о. Д. Фотій в асисті о. Maraca і о. Костю
ка з участю двох хорів; торантонеької катедри 
під орудою Ю. Головка і хору Святопокровсь
кої церкви з Монтреалю під орудою І. Козачка. 

Опівдні показова імпреза почалася маршем 
юнацтва одумІвських відділів з прапорами. До 

маршу пригравали трубачі й барабани - запро-



Дефіляда молоді на одумівській зустрічі 1965 р. 

Комітет ювілейної зустрічі. І-нй ряд: О. Харченко, М. Лебединський, В. Педенко, Л. Ліщина, Ю. Охрнм. 2-ий 

ряд: О. Юхимеико, П. Родак, І. Дрозд, О. Денисюк. Відсутні: О. Коновал і О. Пошиваник. 

шених пластунів і одумівців з Чікаrо. МолодJ і 
старших людей було понад чотири тисячі. Кон
цертона програма почалася короткими привітан

нями голови Центр. Комітету і голів Гол. Управ 
ОДУМ-у. Доповідачами були інж. Л. Ліщина і 
М. Француженко. 

Цей юнацький концерт вирізнявся тим, що 
молоді було визначено весь час для показу на
родньо-мистецької самодіяльности. Більші і мен-

ші гуртки, що з'являлися на помості радували 
глядачів. Всім особливо подобався гурт танцю
ристів з Філядельфії. Видно, що там ОДУМ має 
фахового вчителя танців. Гарне враження робила 
балетна група балетмайстра Я. Заварихина і ма
леньких танцюристів учителя танців М. Балд.е
цького. Милозвучно лунали співи хору «Лісових 
дзвіночків» (понад сорок дівчаток) з Торонта 
під керівництвом учитель}{И і виховниці ОДУМ-у 
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Хор з Монтреаnю на ювілейній 

Валентини Родак. Досконалістю хорового співу і 
виступом тріо вирізнявся хор ОДУМ-у з Мон
треалю пІд керівництвом І. Козачка. Композитор
бандурист Григорій Китастий сам і з малень
кою Олею Степовою, чудово виконав кілька вла
сних творів, а потім під його орудою юнацький 

ансамбль бандуристів дуже гарно виконав ряд 
пісень філії ОДУМ-у в Чікаrо. У концерті та
кож виступали учні школи танців О. Кміта й 
Га.1ини Куфіль з церковної громади південного 
Торонта. 

Увечорі навколо великого вогнища-ватри 
.1уна.1и співи і голосний сміх з гумористичних 
розповідей М. Понеділка. Біля ватри було про
rо.lошено, що комісія для оцінок загальної ді
я.lьности ОДУМ-у включно із всебічною участю 
в зустрічі, визнала філію ОДУМ-у в Чікаrо пер
шою, філію в Торонто другою, третьою філію в 
.\\онтреалі, а інші філії зайняли наступні місця. 

За минулих 15 років усі корисні досягнен
ня ОДУЛ1-у треба завдячувати найбільше тим 
·=·~У-'~івцям, які без бажання слави чи якихось 
:ншнх користей ввесь час з посвятою працюва
. :;1 з юнацтвом. Вдячне признання і щира поша
~а на.1ежиться тим батькам, які від самого по
:..:г.тку сприйняли це об'єднання як необхідно
~: оисн\' організацію молоді і посилали до неї 

зустрічі 1965 р. Днрнrент І. Козачок. 

своїх дітей та самі помагали у більших і тяж
чих завданнях ОДУМ-у. Сьогодні, мабуть, 70 
відсотків молоді приналежної до ОДУМ-у роди
лися в США і Канаді. У майбутньому ОДУМ ма
тиме кращі можливості розвитку, але одночасно 
буде й більше труднощів. Щоденне життя серед 
чужих людей і змалку навчання в чужомовних 
школах стихійно впливає на психологію дітей і 
на світосприймання. На свідомість і формуван
ня характерів впливатиме чужомовне оточення. 
Тому в 15-у річницю існування ОДУМ-у деякі 
думки й побажання стають ще більше актуаль
ними, ніж були у 10-ту річницю. КерІвники,~ учи
телі і виховники юнацтва мусять безперебійно 
бути в контакті з батьками і постійно з ними 
співпрацювати. Стихія життя, а тим більше у 
мільйонавих містах, не щадить розгублених, бай
дужих, безсилих. Українознавчі школи й органі
зації молоді це лише допоміжні чинники вихован
ня молоді в дусі гідного українського національ
ного імени. Але незамінимою основою нашого 
українства поза межами України були, є і будуть 
батько і мати - свідома, культурна українська 
родина . 

Повага до істини початок премудрости. 

А. Герцен 



М. Гринь 

УЧАСТЬ ОДУМ-у У ВІДКРИТТІ ПАМ'ЯТНИКІВ Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

У ВІННІПЕЗІ й ВАШІНrТОНІ 

Шевченківські свя:та у Вінніпезі й Вашінrто
ні позначилися: великою активністю нашого пат
ріотичного громадянства. Спорудження: пам'ят
ників в цих містах нашому національному Про
рокові було тим стимулом, я:кий сколихнув сум
лінням і скріпив національну гордість кожного 
свідомого українця: я:к на Батьківщині, так і по 
всьому світі. Шевченко своїм полум'яним сло
вом і своєю великою ідеєю національної і соці
я:льної свободи не лише для: У країни, а й для: всіх 
інших націй знайшов зрозуміння: й утвердження: 
у всьому світі. Немає на нашій пля:неті жодної 
країни, жодної культурної, цивілізованої нації, 
я:ка не знала б Шевченка, а через Шевченка, 
не знала б прагнень українського народу до во
лі, незалежности й справедливости. 

Наша українська патріотична молодь пере
живала в ці дні, може, найбільш хвилюючі мо
менти в своєму житті. Опинившись поза межами 
своєї Батьківщини або народившись уже за кор
доном, вона шукала тієї духової України, шука
ла дороговказу, шукала того, за що варто бо
ротися:, наражати себе на небезпеку; того, за що 

· кращі сини нашого народу віддали своє життя:. 
Тому Шевченківські свя:та мали той благодат
ний вплив на душу нашої молоді, що вони утвер
дили в ній раз і назавжди національну свідомість, 
патріотизм і почуття: гордости бути українцем. 

Як же до цього поставилася: наша органі
зація: ОДУМ? У спорудженні пам'ятників я:к у 
Вінніпезі, так і у Вашінrтоні наше об'єднання: 
брало·· активну участь. Вже десь на початку 
1960 року, коли почалось ретельне приготуван
ня: до Шевченківських днів у Вінніпезі, наша 
організація: всецІпо включилася: в кипучу працю 
у всіх діля:нках громадського життя:. Представ
ники ОДУМ-у були активними членами Шевчен
ківських комітетів у всіх містах Канади, де тіль
ки були філії ОДУМ-у. Вони збирали гроші -
добровільні пожертви на спорудження: пам'ят
ника, робили імпрези й художні вечори, і вза
галі виповнювали ідея:ми Шевченка все своє ор
ганізоване громадське життя:. Це були часи на
ціональної романтики для: ОДУМ-у. І тому, коли 
прийшли ті незабутні дні 8 і 9 липня: 1961 року 
- дні відкриття: пам'ятника Тарасові Шевчен
кові у Вінніпезі, - одумівці з усіх філій Кана
ди, а також з поближчих філій Америки, виру
шили до Вінніпеrу. Одні з них їхали автами, ін
ші - спеція:льним потя:гом з Торонта до Вінні
пеrу, а ще інші прибули літаками. 

Вінніпеr у ті дні перетворився: був на укра
їнське місто. Головні вулиці були завішані укра-

їнськими національними прапорами, українські 
прапори були також на головних будинках міс
та. Скрізь можна було почути українську мову: 
в уря:дових установах, в торговельних підпри
ємствах, в рес-r.<;>ранах і просто на вулиця:х. В 
суботу, 8 липня:, відбувся молебень коло сено
тафу (пам'ятник полеглим в обох світових вій
нах). Служив о. д-р С. Савчук - тодішній Го
лова Консисторії УГПЦК, а також капеля:н ка
надських збройних сил. Коло сенотафу, крім ве
теранів та інших молодечих організацій, брав 
також організовану участь і ОДУМ. 

Того ж дня: ввечорі відбувся величавий кон
церт під назвою «Молодь - Шевченкові» на 
спортовому стадіоні «Арена». 

. Цей концерт був надзвичайно гарний і ба
гатолюдний - понад 1 О тися:ч присутніх. Почав
ся: він маршем чікаrської української оркестри. 
Під звуки маршу вийшли на арену відділи мо
лодечих органІзацій: ОДУМ-у, Пласту, СУМ, 
СУМК, МУН та інші. Публіка зустріла їх бурею 
оплесків. Після: цього почалися: народні танці в 
національних строя:х. Це була найбільш захоп
лююча частина концерту. Сотні молодих хлоп
ців і дівчат поя:вля:ються: на арені в одній тан
цювальній групі, а за кілька хвилин цю групу змі
нює інша, з такою ж кількістю виконавців. Ін
шою захоплюючою частиною цього концерту 

був виступ хору з дошкільнят і школярів у віці 
від 5 до 12 років. 

Найголовнішою частиною Шевченківського 
свя:та, заради я:кої сюди з'їхалися: десятки тисяч 
народу,- це властиво відкриття пам'ятника Та
расові Шевченкові, що відбулося в неділю, 9 ли
пня 1961 р. Зранку, як звичайно, відбулося Бо
гослуження: у всІх українських церквах. Зразу ж 
по полу дні почали формуватися колони на збір
ному пункті для організованого походу на пар
ля:ментську площу. Навколо пам'ятника вже бу
ло багато людей, я:кі прийшли сюди раніше. Та 
ось почали наближатися: організаційні колони 
учасників свя:та. Спочатку _йшли ветерани, потім 
молодечі організацІї: ОДУМ, СУМ, СУМК, Пласт, 
а даЛі окремі колони з кожної провінції Кана
ди. Окремо йшла колона з Америки зі своїми 
прапорами. 

Свя:то відкрив коротким словом о. д-р В. 
Кушнір, президент КУК. Промовляв також пре
м' єр провінції Манітоби п. Даф Роблин, я: кий між 
іншим, публічно оголосив, що в Манітобі в сере
дніх школах буде введена в навчальну програму 
українська мова, я:к вибірний предмет на 1 962-
63 рік. 
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Ось до п'єдесталу підходить прем'єр міністр 
федерального уряду п. Джон Діфенбейкер. Він 
тягне за шнурок і прапори, які закривали па
м'ятник, падають, перед нами - Тарас Шевчен
г.:•). Я~ TЇ.lbKif па.\(ЯТНІІК ВідКрИВСЯ, ВСі ПОЧаЛИ 

сnіватіІ 'Заповіт:>. В народі було таке емоційне 
п:л-!-:.:"t:rшst і ХЕІІ.1ювання, що його тяжко пере

J.ат:: . .1-:яі\і з: старших .1юдеІІ стояли з похиле

:-:;!_,~;~ :- ·.: :::з.,~н у ве.111кі(t задумі і не співали, а 

:-:~ :-::-;::.уз.1.1І~ с.::,вз <Заповіту», ніби молитву. Мо
.:. •-=.ші \"ЧJ.СНІІКІІ з великим надхненням співали 

'Запові~». Більшість жінок просто плакали від 
на.J,.J\1.ірного зворушення. Це ж вони, наші люди, 
були безправні й упосліджені на своїй же землі, 
це ж вони перетерпіли і перенесли підмосковсь
ку неволю й знущання так само, як терпів Шев
ченко понад сто років тому. В цю хвилину пре
м'єр міністр Діфенбейкер стояв ніби «на струн
ко», і цим віддавав пошану найбільшому Укра
їнцеві в нашій історії. Коли закінчили співати 
«Заповіт», Діфенбейкер промовляв дуже корот
ко, підкреслюючи, що ідеї Шевченка дорогі не 

лише українському народові, вони близькі всім 
народам світу. Він порівнював Шевченка з шот
.lЯндським поетом Бернсом. 

Після нього промовляв Митрополит Іларіон 
- Голова Української Православної Церкви в 
Канаді та Митрополит Максим - Голова Укра
їнської Католицької Церкви в Канаді. 

Шевченківське свято закінчилося бенкетом 
в .Іv\арлборо готелі, який відбувся того ж дня 
о год. 7 -й вечора. Присутніх на бенкеті було 
біля 1200 осіб. Головним промовцем був прем'єр 
Діфенбейкер, який виголосив блискучу політич
ну промову. У ній він відзначив наш вклад в ду
хову, політичну й економічну скарбницю Кана
ди, подивляв героїчну боротьбу нашого народу 
за національну свободу і незалежність і висло
вив надію, що Україна в недалекому майбутньо
му буде незалежною державою. Господарем бен
кету був проф. П. Юзик, який представив гостей 
за головним столом. На цьому бенкеті ОДУМ 
реnрезентував голова Головної Управи ОДУМ-у 
Канади п. М. Лебединський з дружиною та п. 
П. Родак - член управи. 

Так закінчились Шевченківські свята в Він
ніnезі, що були, мабуть, найбільшою маніфеста
цією українського народу в Канаді від часу при
буття сюди перших українських поселенців. 

В 1964 році, рівно через три роки після 
·:вяткування у Вінніпезі, був вІдкритий пам'ятник 
71ZJ.шсшу Кобзареві у Вашінrтоні. В цьому 1964 
~·)!.!Ї nрипадало 150-річчя з дня народження Та
~аса Шевченка, найбільшого поета і найбільшо
:-') с11на нашої землі. Американська українська 
:-p·~'-'\a_la через своїх сенаторів та прихильних ~ 
:::::.lt!E )ВИХ конrресменів проробили колосальну 
:-~з :1 ~-, по n ЇJ,rотовці до величавих Шевченківсь-

Гордо крОІ{УІОТЬ одумівці вулицами Вашіиtтоиу 

27 червив 1964 року. 

Одумівці rордо несуть одумівські, українські та амери· 

канські праnори до місцв відкриттв nам'вти,ика Тарасові 

Шевченкові у Вашииtтоиі. 

Одумівська молодь nрамує до nам'атиика Т. Шевченкові 

у Вашииtтоні. 1964 р. 



ких днів у Вашінrтоні. Ще в 1960 році в Конrре
сі США було винесено спеціяльну ухвалу про по
будову пам'ятника Т. Шевченкові у Вашінrтоні. 
Ухвала була підписана тодішнім Президентол\ 
США Двайтом Айзенгавером і перетворилася в 
закон. Таким чином американськІ українці до
моглися того, що справа побудови пам'ятника Т. 
Шевченкові ста.гrа справою державною. Це й за
безпечило успіх. Протягом цих років ОДУМ 
(цим разом американська його частина), поруч 

з іншими громадськими і професійними органі
заціями, ніде й ніколи не відставав і не занеха
ював своїх обов'язкін перед суспільством. ОДУl'Л 
брав участь у всіх грошевих кампаніях на спо
рудження пам'ятника, брав участь у всіх міро
приємствах і церемоніях, зв'язаних з цією поді
єю, щедро давав сторінки свого пресового орга
ну «Молода Україна» для закликів до споруд
ження пам'ятника. І тому, коли прийшла дата 
27 червня - день відкриття пам'ятника, ОДУМ 
був готовий до великих подій. Вже кільІ{а днів 
перед датою самого відкриття до Вашінrтону 
почали прибувати українці буквально з усіх кін
ців світу. Були делеrації з Арrентіни, Англії, Ав
стралії, Бразилії, з Европи та з інших країн сві
ту. Найбільше учасників цього свята було, зви
чайно, з Америки й Канади. ОДУМ з самого ли
ше Торанта прибув чотирма автобусами. Пло
ща, на якій стоїть пам'ятник Вашінrтонові і з 
якої мав початися організований похід до па
м'ятника Т. Шевченкові, почала швидко запов
нюватися людьми. Тут же почали формуватися 
колони. Уніформована молодь ОДУМ-у, Пласту, 
СУМА з національними прапорами, з оркестрами 
вже вирушила в похід. За нею йшли безконечні 
колони ветеранів та інших громадських органі

зацій. Була також колона американських негрів 
зі своєю оркестрою. Ось як описує в «Молодій 
Україні» ч. 11 б марш одумівців вулицями Вашін
rтона п. Олексій Коновал, учасник цього походу: 
«В цій численній святковій параді йдуть струш(і 
уніформовані, по шість в ряді, колони одумівок 
і одумівців. Перед ними несуть розгорнуті укра
їнський та американський прапори, що майорять 
у повітрі. Зараз за ними - прапор Головної Уп
рави ОДУМ-у. За прапорами гордо відбивають 
кроки члени ЦК ОДУМ-у США та Канади. А да
лі прапори всіх філій ОДУМ-у, що з'їхались на 
це всеукраїнське свято з усіх закутків Америки, 
навіть з берегів Тихого океану з Портленду, 

штат Ореrон. За філійними прапорами марши

рує чисельне, життєрадісне, горде членство ОД

УМ-у. Бо ж це в їх Київщині, Полтавщині, Чер
нігівщині чи Волині так часто перебував Тарас 

Шевченко. Святочна парада розтяглася на милі. 

Вже перші колони вірних, відданих ідеалам Та
раса Шевченка повернули праворуч на 23-ю ву

лицю, що веде до площі, де стоїть пам'ятник. 

ВідкриттІІ nам''итника Тарасові Шевченкові у Вінніnезі. 

Пам'итник Т. Шевченкові у Вашинrтоні. 

На площі, замкнутій 22-ю і 23-ю та «П» Еули
цями, в затінку дерев, стоїть покритий жовтим 
шовковим покривалом пам'ятник. Довкола нього 
вже зібралися тисячі людей. Площа хутко запов

нюється». 
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Відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові 
довершив 34-й президент США Двайт Айзенгавер. 
Він спеціяльно для цього прилетів гелікоптером 
з r еl:исбурrу. Саме відкриття розпочато амери
канським гімном. Голова Української Католицької 
Церкви в Америці - Митрополит Амврозій чи
тає молитву в українській і в англійській мовах. 
Коротке привітальне слово виголосив також го

лова комітету для спорудження пам'ятника проф. 
Смаль-Стоцький. Потім проф. Лев Добрянський, 
який керував церемонією відкриття, дає слово 
ген. Д. Айзенгаверові. його промову персрива
ють кількакратні бурхливі оплески. Потім Двайт 
Айзенгавер тягне за шнурок, і перед нами з'яв
ляється постать Кобзаря України. 

Стотисячна маса разом у численними хора

ми співає «Заповіт». 
Після відкриття виступали з промонами ще 

деякі американські конrресмени. Офіційну час
тину відкриття закінчив Голова Української Пра
вославної Церкви в Америці - Митрополит Іоан. 
Після формальних урочистостей відбулася ще 
дсфіляда перед пам'ятником молодечих органі
зацій ОДУМ-у, СУМА, Пласту та інших. 

Під час Шевченківських святкувань у Ва
шінrтоні відбулося декІлька концертів, присвя
чених великому поетові. В цих концертах брала 
участь Капеля Бандуристів ім. Т. Шевченка з 
Детройту, артисти Драматичної Студії йосипа 
Гірняка, та об'єднані хори з Чікаrо, Ньюарку, 
Філядельфії. Відбувся також концерт-фестиваль 
молоді. В нім узяли участь мистецькі одиниці з 
ОДУМ-у, Пласту, СУМА та інших. Святкування 
закінчилось бенкетом, на якому головну промову 
виголосив сенатор Трестон Мортон з Кентакі. 
Від українців промовляли голова В.О. УНРади 
Микола Лівицький, Ярослав Стецько, Степан 
Ленкавський, Ярослав Рудницький та інші 

Як же виглядає пам'ятник нашому Кобза
реві у Вашінrтоні? Ми знову частково цитуємо 
Олексія Коновала: «Постать Кобзаря роботи 
скульптора Малодожанина зображена в молодо
му віці й звернена обличчям туди, де кується до
ля американського народу, в напрямі до Білого 
Дому та інших державних установ США. За ці
єю динамічною постаттю Тараса Шевченка, жи
вого символа боротьби за незалежність України 
та інших паневолених націй, - розкинулись чу
жинецькі амбасади ... З постаті Кобзаря відчува
єш, що це той, що кинув між людей вселюдське 
слово любови, всеобіймаюче, безсмертне, що сво
їм засягом охопило все минуле, сучасне й май
бутнє українського народу. Воно, слово Кобзаря, 
говорить до мертвих, живих і ненароджених ... 
Побіч постаті Тараса Шевченка з написом на 
п'єдесталі 
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КОЛИ ВОРОГ ПРИХОДИТЬ ... 

Коли вороz приходить на землю твою 
Поневолить тебе і вітчизну в бою, 
Ти не думай, що знайдеш спокійний куток 
У саду чи на полі у тіні квіток, 
Перележиш біду й підведешся тоді, 
Коли прийде кінець всенародній біді. 

О, науки вже досить було нам, було! 
Не одне погоріло спокійне село, 
Що в ярку притулилось, сховавшись, 
Від вогню і від zрому, що всюди гримів. 

Чи не брали в ясир нас? Не гнали у Крим, 
Не вклонялись ми низько шляхам степовим. 
Коли йшли у неволю, мов плин череди, 
П роклинаючи крик переможний орди? 

Не ходили в Сибір у глибокі сніги, 
Не вертались назад без життя. без снаги? 
Не ляzали за волю своїми кістьми, 
Поодинці, не знаючи zopдozo «Ми>>? 

Адже ми - це народ! Від села до села 
І від міста до міста дорога пройшла, 
І коли б по дорозі, як жилами кров, 
Пропливала одна, наче сонце, любов 
До свободи. землі, до вітчизняних прав, 
Нас ніколи б ніхто у боях не здолав. 

Коли ворог приходить на землю твою, 
З усіма борони її спільно в бою. 

з лівої сторони стоїть опукла гранітна плита з 
плоскорізьбою «Прометея» з поеми «Кавказ», що 
рве ланцюги ... Постать Кобзаря України разом 
із стіною «Прометея» роблять незабутнє вражен
ня. Підсумовуючи всі наш1 спостереження і всі 
наші враження з приводу відкриття пам'ятника 
Тарасові Шевченкові у Вашінrтоні, можна ска
зати, що подія ця була така величава, така rран
діозна, Ідо перевершила всі сподівання наших 
друзів і наших недругІв. Рівній їй - цій . події 
- не було ще ніде в світі поза нашою Батьків
щиною. Шевченківські свята показали нашу си
лу, що нас не одиниці, а сотні тисяч; і що на
ша любов до Тараса Шевченка є безмежна, що 
наша віра в Шевченкові ідеали є непохитна, і 
що рано чи пізно всі Шевченкові заповіти бу
дуть здійснені. 



ОДУМ У ·сnОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Аtинола Степаненко 

"НАПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО" 

(До 15-ліття ОДУМ-у і двохліття смерти Івана Багряного) 

Українська молодь, що після другої світо
вої війни вирвалася з пекла червоного й брунат
ного тоталітаризмів, уже в перші місяці перебу
вання в таборах УНРРА в Західній Німеччині 
дошкульно відчувала брак своєї власної органі
зації. Це почуття можливо в меншій мірі було 
властиве молоді, що походила із західніх обла
стей України, бо за неї думали 1 дбали «батьки 
народу» й головачі досить таки розгалужених і 
чисельно репрезентованих клітин, які виповнюва

ли береги тоді ще двох течій Організації Укра
їнських Націоналістів. Для цієї молоді в той час 
майже не існувало ніяких проблем: все було яс
не й передбачене. 

Тому то гостро від чували брак своєї орга
нізації, зокрема ж молодечої, тільки вихідці з зе
мель національного материка. На початку осени 
1945 року, рівно двадцять років тому, на мюн
хенському виднокрузі яскравою зіркою появи
вся тоді ще молодий, 38-літній, поет і прозаїк, 
активний учасник протикомуністичного підпілля 
і вже визначний суспільно-громадський праців
ник - Іван Павлович Багряний. Взимку того ж 
року в Мюнхені була виголошена його допо
відь під назвою «Молодь Великої України і наші 
завдання». З того часу nогідний обрій затьмари
ла справжня національна проблема, сформульо
вана вІдважно і недвозначно, темпераментно й 
захоплююче. З граничною ясністю й відвертістю, 
що завжди були притаманні стилеві Багряного, 
поставив під проблему «координації дій усіх по
літичних і фізичних сил, а насамперед... мобілі
зації всієї молоді до боротьби за українську 
ідею». В своїй доповіді, що з датою 1946 року 
появилася циклостилевим друком, він говорив: 

«Стоячи перед безперечним фактом, що 
між українським «сходом» і «заходом», в 
тім числі і між молоддю Великої України 
та інших українських земель вирита г либо
ка прірва, - вирита ворогами й безмірно 
поглиблена своїми безвідповідальними «по
літиками» ... ми nідносимо проблему, що її 
висуває час, про кардинальне загачення тої 

прірви .... Прірва мусить бути загачена. Осо
бливо в питанні молоді. Проблема молоді є 
ключевою проблемою цілої української ви
звольної боротьби. Тобто проблема вклю
чення ВСІЄї тої молоді многомільйонної 
України в єдиний чин. Без розв'язання цієї 

проблеми ввесь той «ЧИН», який ми мали 
досі, буде лише галасливими феєрверками, 
приреченими на фіяско. А, головне - не 
розв'язавши проблеми правильно, БАГАТО 
МОЖЕ ОПИНИТИСЯ ЗБОКУ ... » 

Із цих слів Івана Павловича Багряного, ска
заних 20 років тому, ми беремо свій початок. 
Ціла діяльність Багряного і його послідовників, 
що пізніше стали творцями й основоположника
ми ОДУМ-у, була і є спрямована на те, щоб 
якнайменше молоді з земель національного ма
терина «опинилося збоку» боротьби за україн
ську ідею, щоб якнайбільше «тої молоді много
мільйонної України>> було вюпочено в єдиний на
ціонально-визвольний чин. Наша двадцятирічна 
діЯJlЬність є не тільки ствердженням Шевченко
вої мудрости про те, що «МИ чесно йшли, у нас 
нема зерна неправди за собою», а й доказом вча
сности висунення цієї проблеми та осягнення да
леко йдучих наслідків. 

Організаційному оформленню Об'єднання 
Демократичної Української Молоді передувало 
також СЛОВО Івана Багряного. Воно було на
друковане восени 1949 року в журналі «Наші 
позиції» ч. 5. Силу й значення того слова висо
ко оцінив Мар'ян Дальний у дискусійній статті 
<<Одумівські будні» (див. <<М.У.» ч. 4-5 за липень 
1952 року): «Прикра й незрозуміла річ, - пи
сав М. Дальний, - за весь час останньої. еміr.ра
ції в нашій демократичній пресі з'явилася одна
єдина стаття, присвячена основним проблемам 
українського молодого покоління ... С. Дорошен
кп (псевдонім І. Багряного - М.С.), автор зга
даної статті, давши яскраву характеристику на
ших тодішніх молодечих організацій, прийшов 
до висновку, що «так далі тривати не може». 

Що «потрібна інша організація молоді». «Така 
організація», що складалася б не з дідів, а таки 
з молоді. Організація насамперед не партійна, а 
надпартійна. Соборницька. Демократична. Орга
нізація молоді, де виховувались би не якісь пар
тійні покручі, а національно свідоме й високо
культурне наше молоде покоління українське ... 
Потрібна організація жива й творча, що охоплю
вала б усю українську молодь, незалежно від 
П територіяльного походження та релігійних пе
реконань, як і незалежно від партійної приналеж
ност~. її батьків... Потрібна організація молоді 
не «націоналістична», а національна. При чому 
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така, в якій міг би знайти своє місце й вихову
ватись як український громадянин не тільки «ра
сово чистий українець», а й кожен, хто до ук
раїнського народу належить, хоч з походження 

він може й турок... Створення такої організацїt 
- це насамперед справа самої українськоі мо
лоді. Якщо молодь не почує в собі досить іні
ціятиви й eнepril та молодечого гонору, якщо 
вона не здібна до того, щоб творити й вести 
свою молодечу організацію, то тоді печальне на
ше українське майбутнє ... » - Ця коротка стат
тя, - писав М. Дальний, - ... без дальшої дис
кусії спричинилася до постання ОДУМ-у в США, 
а опісля і в інших країнах. Українська молодь по
казала, що ініціяти~и, енерrії й молодечого го
нору вона не втратила, що під впливом тоталі
тарних рухів перебувала лише під впливом об
ставин, що традиції української демократії в неї, 
молоді, відродилися при першому подуві вільно
го вітру ... » 

Тим першим подувом вільного вітру було 
ознайомлення з історією, традиціями, звичаями, 
законами й порядками, умовами праці й життя 
на американському континенті та нападнання 
співпраці з братськими й суспільно-політичними 
організаціями давнішої еміrрації, що стояJІи на 
демократичних позиціях і визнавали за необхід
не підтримувати діяльність Державного Центру 
Української Народньої Республіки, а також нор
малізація й розріст церковно-релігійного життя. 
Наочні приклади rарантування особистих свобід, 
забезпечення господарської стабільности, спокою 
й достатку, зразки співжиття людей різних рас, 
конфесій і політичних переконань, уміння відсто
ювати свої погляди й шанувати погляди інших 
та йти на компроміс заради спільної справи -
всі ці й іншІ позитиви не ідеального, а всеж 
найліпшого в світі американського демократич
ного устрою, порівняно швидко переконували на
шу молодь у його перевагах над тоталітарними 
й автократичними режимами. 

Цьому сприяло також співставлення й пере
осмислення історії нашого народу та щире стре
мління витворити тривалі, відповідні його духові 
й інтересам, проєкційні візії світлого майбутньо
го, основаного на ліпших традиціях минулого. 
Паневалена батьківщина й знедолений та окра
дений народ стали «прапором надії й любови» 
молодих українських демократів. 

Зима 1950 року була плідна демократичним 
засівом. Старше громадянство, колишні репресо

вані московсько-комуністичним режимом й в'яз
ні совєтських концентраційних таборів, створи
ли ДОБРУС. Створили без дозволу й благосло
віння недавніх «батьків народу» й «опікунів» з 
таборових держав. Циніки з вождівського табо
ру окреслили це зухвальством і підняли на кпи
ни: «Що це ви за ДОБро РУСьке творите»? 
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Та за пару місяців виявилося, що діти до
брусівців «почули в собі досить ініціятиви й енер
І~ії та молодечого гонору» і заходилися творити 

свою молодечу організацію. За допомогою вони 
звернулися до народних учителів: Віри Трохи
мівни Лесик (пізніше пані Дорожинська) й ав
тора цих рядків. Ми здали собі справу з того, 
що творення такої організації - справа нелег
ка. До «ініціятиви, енерrії й молодечого гонору», 
яких, мабуть, не бракувало тоді й у нас, треба 
було ще багато інших, зовсім реальних даних. 
Але молодість має свої права й привілеї і проти 
них годі було встояти. Перше п'ятнадцятиліття 
навіть з усіма його помилками, недатягнениями 
й клопотами наочно переконує нас, що це був 
єдино вірний, корисний і успішний почин. 

Після попередніх розмов і дискусій у квітні 
1950 року відбулися перші сходини ініціяторів, 
учасниками яких були: Павло Мигаль (потім го
лова ОДУМ-у протягом двох неповних каденцій), 
Микола Панченко, Даннло Теремецький, Віра Т. 
Лесик і Микола Степаненко. Кожен з нас дістав 
посильне й відповідне його освіті та можливо
стям завдання й почав працювати. Через два 
місяці напружених зусиль в неділю, 18 червня 
1950 року, понад сто юнаків і юначок зібрали
ся в залі Української Православної Церкви (при 
334 Іст 14 вулиця) на свої Організаційні Збори 
й вирішили створити ОДУМ та обрали Тимча
сову Головну Управу. 

Слово великого українця нашого часу, авто
ра чудових одумівських пісень і почесного чле
на ОДУМ-у, Івана Павловича Багряного було 
ним свідомо й любовно поставлене на сторожі 
інтересів нашої молоді. Через п'ять років після 
створення ОДУМ-у в березні 1955 року, скла
даючи звітну доповідь четвертому з'їздові УР ДП, 
він міг з гордістю ствердити таке: 

·«Також за ці роки ми багато вклали енер
rії в працю на відтинку молоді. А конкретно 
в створення організації української демо
кратичної молоді - ОДУМ. Знову таки, ми 
на неї не претендуємо й не збирались та 
не збираємось робити з неї «прибудівки». 
Але створено її таки заходами нашої моло
дечої фаланги з УР ДП. Конкретно - ство
рила цю організацію група членів ЦК з М. 
Степаненком на чолі. Це було здійснення 
нашої ідеї. І треба сказати, що без цієї на
шої ініціятиви, без наших конкретних по
чинань і по сьогодні б жадної організації 
не було створено ... » 

... А все залежить від людських зіниць 
в широких відіб'ється вся епоха, 
у звужених - збіговисько дрібниць. 

Л. Костенко 



ВСТУПНА ПРОМОВА ГОЛОВИ ІНІЦІЯ ТИВНОї ГРУПИ ПАВЛА МИГАЛЯ 

НА ВІДКРИТТІ ОРГ АНІЗАЦІИНИХ ЗБОРІВ ОДУМ-у 

18 СЕРПНЯ 1950 РОКУ В НЬЮ-ИОРКУ 

Вельмишановні Пані і Панове! 

Дорога молоде! 

На доручення ініціятивної групи ~аю честь 
відкрити ці організаційні збори молодt демокра
тичних переконань. Нинішні збо~и скл~кані в 
11.ень, що його в цій вільній зем~t Ва~шrтона, 
qка дала нам гостинний притулок 1 замшила нам 

Батьківщину, названо ДНЕМ БАТЬКА. Дозвол~ 
собі від зібраної тут молоді в знак н~розривно1 
єдности і зрозуміння до ідей та чиюв нашого 
старшого патріотичного покоління, наши~ бать
ків, сердечно привітати шановних гостей .. • висло: 
вити щире побажання, щоб цей добрии звичан 
перенісся й привився у вільні~ і справЛ:і .. суверен
ній Українській Народоправиш Соборнt~ Респу~
ліці, у відновлення якої ми непохитно ВІримо. ВІ
таю також всіх присутніх, що приЙШr'ІИ сюди в 
діловій, поважній і плідній атмосфері обговори
ти й вирішити справи, які протягом довшого _ча: 
су хвилюють велику частину молодеч~х умtв t 
сердець. Не помилюсь, коли скажу, що ЦІ ж спра

ви турбують, може, ще в більшій мірі й на~их 
батьків. Вони хотіли б бачити в нас надшну 
опору і зміну, якій nризначено довершити їхній 
великий історичний почин. Ці турботи, може, 
найвиразніше сформулював недавно Президент 
Колюмбійського Університету Айзенгавер, nро
мовляючи до 8 108 студентів, які скінчили цього 
року науку в ~колах цьог~ закладу. - «Від су
часної молоді, .......- сказав ВІН, - залежатиме, чи 
світ стане моральнішим 1 благороднішим, ч~ бу
де цинічним і неморальним ... Нема в АмериЦІ та
кого лиха, якого віра, любов свободи, інтеліrен
ція та енерrія ії громадян не мог ла б вилікува
ти». На цьому місці сміємо ствердити, що укра
їнська молодь демократичних переконань nротя

гом останнього півстоліття все змагала до того, 
щоб світ «став моральнішим і благороднішим:.. 
Одночасно смію також запевнити, що «ВІРА, 
ЛЮБОВ СВОБОДИ, ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ЕНЕР
ГІЯ» молодих співгромадян українського роду 
допоможе Америці, якій nризначено бути в nро
воді світу, не лиіі.Jе вилікувати, а й викорчувати 
з корінням найфльше, найзагрозливіше і ~айне
людськіше лихо ·.~ лихо московсько-комуюстич
ного поневолення,· народовбивства і рафінованоІ 
брехні про <<зем~tий рай». 

Нині ми будемо радити над тим, як створи
ти організацію, що будувала .б сві~?гляд україн
ськnї молоді на загальному ІІІЗtJЗННІ, а не на од
нобічних закликах, що виховувала б і кристалі-

зувала українську молодь згідно із найвищим~ 
людськими демократичними поняттями, що крІ

nила б ії духово і фізично, що ущасливлювала б 
їі на підставі духового розвитку при максималь
ній внутрішній дисципліні. Здаємо собі звіт, що 
це справа не одних зборів, не кількох тижнів чи 
місяців, не І<ількох статтей чи рефератів, nодіб
них до тІєї-«Хай молодь учиться демократичних 
засад» («Свобода», ч. 135 з 10 червня ц. р.), не 
десятка молодих ентузіястів. Саме тому ми й за
просили сюди наших поважнІших громадян -
nедагогів, nисьменників, журналістів, громадсь
ко-політичних діячів, мистців і науковців. Хоче
мо, щоб вони приглянулися до нас, пі~нали нас 
і доnомог ли нам. Може, на сьогоднішНІх зборах 
їм доведеться бути ще спостерігачами і дорад
никами. Ми хотіли б, щоб більше говорила са
ма молодь так, як вона вміє і розуміє ці спра
ви. Але к·оли б і говорили наші шановні гості, то 
молодь, втомлена сварками і взаємозвинучення
ми, має nраво вимагати, щоб груnові nорахунки 
були nеренесені на інше поле. 

Маю за обов'язок nідкреслити, що ініціятив
ній групі для nідготовки до скликання цих зборів 
і виготовлення доnовідей та: основних докумен
тів, які будуть дані до обговорення, довод.илось 
nрацювати у винятково невигідних, тяжких та 
складних обставинах, в nорівняно короткому ча
сі, і, на жаль, майже без участи старших і до4 

св ід ченІших людей, які, сподіваємось, не тільки 
не будуть гострі в оцінках, але й у підготовці до 
перщого з'їзду та в щоденній діяльності нашої 
організації матимуть ще нагоду нам річево А ді· 
лово доnомогти. 

Праця і nІсня великі дві сили, 

Ум я до скону готовий служить. 

І. Франко 

... Не згине той, у кого кров залізна 
Ллється в жилах молодих 
В кого nісня сонцецвітна 
І веселий сміх! 

М. ХвиJІЬОВий 

Всемоцьке замовчиш - обчухраним зростеш. 

Своє забудеш - твій корінь всохне, 

І. Мазепа 

43 



ГОЛОВНА УПРАВА ОДУМ·у США 

Об'єднання Демократичної Української Мо
лоді у США засновано 18-го червня 1950 року 
на установчих зборах у Нью-йорку. Збори під
готувала й скликала ініціятивна група, яку очо
лював Павло Мигаль. У зборах взяли участь 109 
осіб. Серед старших учасників було чимало ви
датних українських діячів. Серед молоді пере
важали члени театральної студії йосипа Гірняка. 

Для керування нарадами було обрано прези
дію в такому складі: Микола Бояр - голова, 
Борис Ковалів і Володимир Тшценко ·- заступ

ники, Тамара Позняківна і Віктор Кулій - сек
ретарі. До почесної президії входили: ген. Ол. 
Загродський, полк. М. Рибачук, проф. В. Завіт
невич, інж. К. Туркало і майор П. Шпірук. 

Короткий звіт про підготовчу працю ініція
тивної групи склав Павло Мигаль. Програмово
інформаційну доповідь про стан українських мо

лодечих організацій в Україні й на еміrрації про
читав Іван Гаращук. Дискусія велася довго й без
пляново, але майже всі дискутанти висловилися 
за потребу негайного створення нової, незалеж
ної молодечої організації, . яка б твердо захища
ла демократичні традиції та ідеали українсько

го народу. Рішено таку організацію створити й 
назвати її ОДУМ. Після прийняття тимчасового 
статуту, учасники зборів вибрали перші керівні 
органи новоствореної організації з таких осіб: 
Олесіюк А~дрій, Мигаль Павло, Позняківна Та
мара, Полікарпенко Петро, Лисняк Роман, Шпехт 
Вікторія, Гаращук _Іван, Зеркаль Оксана, Міненко 
Тиміш, КоваЛів Борис,· Панченко Микола, Нечи
порук Леся, ~екуха Гриць, _ r ерус Микола і Те
мерецький Давило. Прийнявши ще декілька по
стаН<?Б і ві.цспівавши_ ук.р4їнський національний 
гімн-, основоположники ОДУМ-у роз'ійшлись у ne~ 
реконанні, що започаткували новий етап нашої 
історії. 

Скоро однак виявилося, що створити нову 
організацію порівняно легко, але розбудувати ії 
і втримати на належному рівні - справа куди 
тяжча. Передусім, виявилось, що ініціятивна гру
nа nоспішила скликати установчі збори без будь
якого порозуміння з представниками української 
демократичної молоді з-поза Нью-йорку. У ви
сліді такоГо поспіху молодь . інших міст- не була 
готова творити філії ОДУМ-у в себе. Непроду
маним було й рішення скликати збори під час 
літнього сезону, коли· у США завмирає всяка 
громадська --й організаційна діяльність. Зайвий 
поспіх у створенні ОДУМ-у позначився також і 
на тимчасовому_ статуті організації. Статут не 
визначав ані організаційної структури, ані вихов
ної методики, ані фінансів, ані функцій і компе
тенцій окреми-х членів керівних органІв. Ці під
ставові для кожної молодечої організації факто-
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ри були злегковажені як ініціяторами, так і уча
сниками установчих зборів ОДУМ-у. 

ІЦе більшою перешкодою у розгортанні ді
яльности новоствореної організації була відсут
ність досвідчених і авторитетних провідників се
ред тодішньої демократичної молоді. Щоправда, 
у складі перших керівних органів ОДУМ-у було 
чимало освічених і здібних одиниць,' на жаль, 
всім їм бракувало організаційного досвіду й TJ:IX. 

провідницьких прикмет, які приходять щойно з 
роксtми активної праці в організації. Крім того, 
майже всі вони відчували якусь нехіть до центра
лізації, дисЦипліни, одностроїв, виховної симвО
ліки і взагалі до всяких перевірених і виnравда
них форм систематичної виховної діяльности. ·У 
їхній уяві все це вважалося «капральством» і «ТО
тал-ітаризмом», шкідливим для вільного й здоро- · 
вого розвитку індивідуальности. Для більшости 
з них ОДУМ ·мав стати не сильною централізо..,. 
ваною організацією масового типу, а 'радше слаб
ким об'єднанням окремих дискусійнИх клюбів, 
члени яких не мусіли б мати ніяких означених 
обов'язків, ні спільних стремлінь. 

Не дивно, що в наслідок таких викр11влених 
концепцІй більшої частини тодішньої одумівської 
верхівки, було змарновано неnовторний час і 
майже спаралізовано 'розвиток ОДУМ-у в зарод-
ку. Проте, потреба в існуванні незалежної орга
нізаЦії української демократичної молоді була 
така ·наглядна, що ОДУМ відмовився вмерти.-не 
зважаючи ·на загальну дезоріЄнтацію у тимчасо

вих керівних- органах, у- Нью-йорку почав скоро 
виходити цикльостилевий- «Бюлетень О ДУМ-у» 
під редакцІєю Володимира Дуб ня ка. ·Володимир. 
Дубняк-- належав до категорії тих нечислею-tих· 
одумівців, ·що· мали великий-·ор·ГаніЗаційнйй ·хист,:. 
невичерпну енерrію, досвід - і ·живі зв'язки- як з 

молоддю, так й з старшими нашими діячами. Під 
його керівництвом редакцІя ·не лише спромогла
ся видати сімнадцять чисел «Бюлетеня», але та
кож перебрала · неофіційно функції тимчасової 
Головної Управи ОДУМ-у в США. З ініціятиви 
редакції «Бюлетеня» нью-йоркська філія почала 
влаШтовувати різні Імпрези, одумінські делеrації 
поЧалИ вИступати на з'їздах америк~І_-Іської та 
чужинець~ої молоді, нав'язано дружні'- зв'язки з 
чужинецькими студентами тощо.· 

··Майже у кожному числі «Бюлетеня ОДУМ» 
писали наші заслужені громадсько-політиЧні ді
ячі, публіцисти,·· письменники, мистці, як йосип 
Гірняк~ Ю. Дивнич, В. І. Гришко, .- М. Шлемке~ 
вич, І. Паливода, Докія Гуменна, -м. Ветухів,- Г. 
Китастий, Б. Подаляк та- інші. Під впливом '«Бю
летещІ» восени. -1950 ро-ку почали творитися фі:. 
лії. ОДУМ-у-в -інших· містах- Америки,- а навіть
в Канаді~ а пізніше в АвстралІї і Великобрітан1ї: 



Микола Степаненко -

ініцінтор створенна ОДУМ-у. 

!гор Лисий голова ГУ ОДУМ-у 

1953-54 р. (вгорі посередині) 

І хоч «Бюлетень ОДУМ-у» був технічно недоско
лий, хоч виходив нереrулярно, проте його заслу
ги в розвитку нашої організації неоцінимі. З по
стійних спіробітників «Бюлетеня» треба згадати 
Юрія Мартинюка і Степана Вербоватого, які 
стали пізніш~ провідними одумівцями. 

У половині травня 1 951 року скликано в 
Нью-йорку 1-ий З'їзд ОДУМ-у Америки. На з'їзд 
nрибуло понад сорок умандатованих делеrатів 
від окремих філій та ініціятивних груп. Працею 
зtїзду керувала Президія в складі Ол. Кириченка 
( Трентон), Володимира Дуб ня ка (Нью-йорк), 
В. Пономаренка (Клівленд), Лариси Тимошенко 
(Фі_Лядельфія) й Басилини Зеркаль (Нью-йорк). 
З піднесеного настрою делеrатів відчувалося, що 
це вже з'їзд організації, яка має за собою певну 
пророблену роботу. Все ж таки, делеrати з'їзду 
ще не бачили, або з певних причин не бажали 

бачити небезпечних дефектів, які випливали з не

завершеної структури ОДУМ-у і гальмували у зна 

чній мірі його дальший розвиток. Чи не єдиним 

тривалим наслідком І-го З'їзду було проголошР.н

ня св. Андрія Первозванного патроном одумівсь

кої молоді. У загальному ж з'їзд мав більш святоч

ний, аніж діловий характер. Він не розкрив спра

вжніх причин повільного росту ОДУМ-у, що й 

далі хаотизувало діяльність Головної Управи, по

мимо того, що П склад був доповнений такими 

активними одумівцями, як Ігор Лисий, Володи-

Павло Мигаль - ініцінтор ство

ренна ОДУМ-у та перший голова 

ГУ ОДУМ-у США. 

Роман Лиснпк голова ГУ ОДУМ-у 

1956-57 р., редактор одумівсьної 

сторінки 1960 р. (зліва). 

мир Дубняк, Стспан Вербоватий, Борис Кравець 
та інші. 

В кінці 1951 року Павло Мигаль був змуше
ний зрезиrнувати з головування в Головній Уп
раві, й у проводі ОДУМ прийшло до тимчасо
!]ОГО безголов'я. Завжди фінансово бідний і без
порадний, ОДУМ саме тоді дістав 5000 долярів 
від Фундації Форда на розгорнення своєї діяль
ности. Після кількох тижнів, діючим головою 
Головної Управи ОДУМ у США став Степан 
Вербоватий. На жаль, прикрі непорозуміння й 
інтриrи навколо одержаних грошей перешкоджа
ли всякій конструктивній роботі Головної Упра
ви аж до Другого З'їзду ОДУМ-v. Треба однак 
ствердити, що гроші з цієї першої дотації були 
зужиті хоч, може, й не цілком розумно, проте, 
у загальному чесно. Центральний одумівський 
орган «Молода Україна», який почав виходити в 
Торонто, дістав від Головної Управи 250 доля
рів. Багато більшу суму було витрачено на рен
тування домівки ОДУМ-у і на діяльність т. зв. 
Клюбу Української Молоді в Нью-йорку. Решту 
було передано новообраній Головній Управі. 

.І 

ДРУГИй З'їЗД ОДУМ-у В США 

Другий З'їзд Об'єднання Демократичної Ук
раїнської Молоді у США відбувся 7-8 червня 
1952 року в домівці ОДУМ-у при Другій евеню 
ч. 144 в Нью-йорку. На з'їзд прибуло понад 50 
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делеrатів від філій з Чікаrо, Клівленду, Сиракюз, 
Філядельфії, Ньюарку, Трентону, Пассейку та з 
інших міст. Для керівництва з'їздом було обрано 
президію у такому складі: Володимир Баришпо
лець - голова, Павло Коновал і Василь Поно
маренко - заступники, Леся Нечипорук і Оля 
Діберт - секретарі. Програмову доповідь на 
~'їз,1і виголосив Володимир Дубняк на тему: 
«Становище української молоді в СССР і наші 
завдання на еміграції». 

Другий З'їзд основно переглянув пройдений 
ОДУМ-ом шлях і вперше й основно застановився 

над більшістю недотягнень і помилок керівних 
органів. Делегати гостро критикували малу іноді 
оперативність керівництва. нехтування обов'яз
Кё.ми, зайву амбітність, брак єдиного дійовnго 
центру всеодумінського руху, врешті брак еле
ментарної дисципліни в рядах ОДУМ-у, якш':'r, не 
зважаючи на все це, постійно зростав і здобу
вав повагу як серед своїх, так і ~еред чужинців. 
Цей здоровий критицизм провіJІних одvмівців по 
відношенні до своєї організації. найкраще вис
ловлений у резолюціях Другого З'їзrrv. 

Виразно визначивши міСІІС' ОДУМ-у в за
ГR.'lhно-світовій і уІ(раїнсь!<ЇЙ діІ1сності, резалювії 
стверджують: 

« ... Відзначаючи велику позитивну роботу 
ОДУМ-у за минулиі1 час, З'їзд розглядає пройде
ний етап, як організацІйний і початковий. Нада
лі з'їзд ухвалює: 

ОДУМ повинен рішуче стати на шлях ідей
ного виховання членства, взявши до уваги конеч

ну потребу вироблення з кожного молодого ук
раїнця й українки свідомих і активних борuів за 
справу визволення нашого народу. Виховна ро
бота повинна провадитись в дусі плекання орга
нізованости й почуття відповідальности за до
лю рідного краю, народу й за взяті на себе обо
в'язки. 

ОДУЛ1 має провадити свою працю шляхом 
освіти й самоосвіти, зокрема шляхом організу
вання доповідей, дискусій, зустрічей зі старшим 
громадянством, читання відповідної літератури 
тощо... Однією з форм виховної роботи мають 
бути гуртки. Для належного спрямування тієї 
роботи з'їзд ухвалює створити при Головній Уп
раві педагогічно-виховну раду з консультаціtі
ними функціями. 

ОДУМ у майбутньому повинен: 

1. Нав'язати зв'язки з усіма українськими 
молодечими організаціями США. 

2. Нав'язати тісні зв'язки з молодечими де
мократичними організаціями паневолених біль
шовизмом народів та налагодити з ними спів
працю. 

З. Нав'язати зв'язки з міжнародними моло
дечими організаціями та домогтися, щоб ОДУМ 
став їхнім членом. 
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Емблема nepworo з'їзду ОДУМ-у США. 

О Ь'Є Д lt Л Н tf Я Д ~ М О І( РЛ Т И Ч ІІ О J УКР Л f 11 (,; Ь КО І М О Jt (J ДІ В (;ЩА 

АМЕ.аlСЛ~ 1'UVTII Ot' (1J(.JI;ЛJ!III.\N Dt:SC.tNT, 1n~. 

Вnьочок з иаrоди 6-ro з'ізду ОДУМ-у США. 

4. Для координації праці одумівських кра
йових організацій створити Центральний Комітет 
ОДУМ-у з осідком у Нью-йорку. 

5. Пресавим органом, що ідейно, політично 
й організаційно єднатиме всю одумінську мо
лодь, мусить стати журнал «Молода Україна». 

б. Прийняти одумівський марш, прапор і ем
блему. 

7. Розбудувати студійний фонд ім. Миколи 
Павлушкова. 



Микола Дзябенко 

Голова ГУ ОДУМ-у США 

1959-1961 р. 

Антон Філімон'Іук 

Голова ГУ ОДУМ-у США 

1961-1963 р. 
Євrен Кальман 

Голова ГУ ОДУМ-у США 

Це вже не були порожні патріотичні загаль
ники, а конкретні завдання, що їх можна й тре

ба було негайно виконувати. Для реалізації цих 
завдань з'їзд обрав сильну Головну Управу в та
кому складі: Степан Вербоватий - голова, Юрій 
Мартинюк, Володимир Дубняк, Леся Нечипорук, 
Петро Матула, Володимир Баришполець, Петро 
Величко, Тарас Орел, .Микола Микитенко і Ми
кола Заєць - референти окремих відділів. 

Здавалося, що після дворічного гіркого до
свіду нова Головна Управа виведе ОДУМ на ши
рокий шлях і направить всі помилки та занед
бання, які були зроблені в минулому. Ці надії 
видавалися тим більше виправдані, що вести вже 
було кого й було кому. В той час ОДУМ Аме
рики нараховував уже 18 філій і майже 1 ООО 
чл~нів. До ОДУМ-у горнулася молодь з різних 
областей України, сподіваючись знайти в ньому 
вільний вияв для своїх стремлінь і зацікавлень. 
Крім того, ОД:\'М мав дуже багато прихильників 
серед старшого громадянства з різних демокра

тичних формацій. Українська демократична мо
лодь Канади, Англії, Австралії та в інших краї
нах чекала з Нью-йорку інструкцій, плянів, вка
зівок і взагалІ проводу. Вона домагалася ство
рення дійового Центрального Комітету ОДУМ-у, 
який завершив би організаційну структуру ор
ганізації, виробив би виховну програму й мето
дику та перебрав би відповідальність за коор
динацію діяльности всього одумівського руху. 

На жаль, Головній Управі й цим разом не 
пощастило по-справжньому очолити працю орга

нізації. Вже через місяцh після з'їзду голова й 

деякі члени Управи відійшли до війська, й ОДУМ 
Америки став обезголовлений вдруге. Ситуація 
витворилася тим прикріша, що майже всі рефе
ренти Головної Управи, за вийнятком Володи
мира Дубняка, жили поза Нью-йорком і не мали 
можливості відбувати часті засідання. Для всіх 
було ясне, що в цих умовинах головою ОДУМ-у 
повинен стати Володимир Дубняк, який до того 
часу в ОДУМ-і був найактивнішим. На жаль, В. 
Дубнякові, мабуть, більш імпонував пост секре
таря відділу молоді при Центральному Комітеті 
УР ДП і пост головного редактора одуміпського 

журнала. Не діставши жодного з цих постів, 
Дубняк почувся ображеним і ще перед з'їздом 
відійшов від праці в ОДУМ-і. Він вернувся до 
ОДУМ і навіть очолив Головну Управу тільки 

тоді, коли деякі члени Управи пообіцяли йому, що 

«Молода Україна» · буде перенесена з Торонто 
до Нью-йорку й він стане головним редактором. 

Не знаючи, як осягнути цю ціль леrальним шля

хом, і не вірячи в підтримку більшости одумів

ського активу, Дубняк розпочав вести на фору

мі ОДУМ-у якусь закулісну фракційну політику, 
не рахуючись, на жаль, ані з членами Головної 

Управи, ані з управами філій. Така деструктив
на тактика підірвала довір'я членства до нього 

й звільнила філії від обов'язку підпорядковувати

ся своїй Головній Управі. Замість дивитися на 
Нью-йорк, окремі філії ОДУМ-у в США поча
ли звертатися за інструкціями й за порадами до 

Головної Управи ОДУМ-у в Канаді й до редак
ції «Молодої України». 
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Делеrати 9-ro з'їзду ОДУМ-у США у Філядельфії. Олексій Коновал "Ілеи ГУ ОДУМ-у 

з Іваном Баrряннм. 

Треті~! З'їзд Об'єднання Демократичної Ук
раїнсьІwї Молоді у США відбувся в Нью-йорку 
5-6 вересня 1953 року. Саме напередодні цього 
наіібурхливішого з'їзду, Володимира Дубияка 

було усунено зІ складу Головної Управи і звіль
нено з посту редактора американського видан

ня «Молодої України». Американське видання 
журнала вирішено зліквідувати й розпочати зно
ву співпрацю з «Молодою Україною», що нихо
днла в Торонті. 

Hct з'їзд прибуло понад 90 делеІатів, майже 
від усіх філій, що свідчило про серйозне зане
покоєння одумівцін долею своєї організації. При

сутність понад 50-ти гостей від старшого грома
дянства також надавала поваги з'їздові. З'їзд 
відкрив обраний попереднім з'їздом голова Го
.1овної Управи Ст. Всрбоватий, що саме пере
бував у відпустці з армії. Після вибору прези
дїі та відповідних комісій, були виголошені три 
надзвичайно цікаві, актуальнІ й добре опрацьо
вані доповіді ред. Юрія Дивнича, д -ра Миколи 
Ш.lС!\\Кевича й інж. Петра Гурського. 

На превеликий жаль, настрої делеrатів не 
сприяли сприйняттю й обговоренню заторкнутих 
доповідач;J.МІІ проблем. Дискусія велась недореч

но (і ми:\юrзолі оберталася навколо діяльности В. 
.Jубняка та одержаних ним з Східньоевропейсь
~-:ого фонду долярів. З'їзд не схвалив цієї діяль
носТІ! 1! передав справу Дубияка на розгляд Го
.lІІВного Товариського Суду. Так ОДУМ утратив 

, •.1ного з найактивніших своїх членів. 

Після звітів окремих референтів і прийнят
тя rtзО.lЮЦіІ'-і, з'їзд вибрав нову Головну Управу 

в такО.\\ У складі: Ігор Лисий - голова, Володи
·'шr .\\артинюк, Юрій Мартинюк, Леся Нечипо-
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рук, Іван Павленко, Валентин Поливко, Яків Пи
липенко, Олесь Смолянський і Микола Степа
ненко - члени. 

Третій З'їзд. відбився широким, хоч і не зав
жди об'єктивним відгомоном в українській пресі. 
Найоб'єктивнішою треба вважати, мабуть, стат
тю Петрсt Мату ли, який з приводу з'їзду писав: 

« ... На з'їзд, як доповІдачі, були запрошені 
ред. Юрій Дивнич та д-р Микола Шлемкевич. 
Ю. Дивнич закликав молодь не занедбувати ук
раїнознавства, бо деякі молоді американці вже 
більше знають про Україну, ніж ми самі ... Тим 
часом, д-р М. Шлемкевич і цього разу з'явився 
перед молоддю як добрий батько-товариш і щи
рістю та глибиною підходу, основуючись лише 
на правді - приємній чи неприємній - кинув 
багато впорядковуючого свІтла на думки та фак
ти серед молоді, за що слухачі висловили йому 
особливу подяку тривалими оплесками. 

«Молодь в ОДУМ-і - говорив п. Шлемке
вич - відокремившись своїм об' єднанням від ін
ших та не підтримуючи певних секторів україн

ського життя, сказала своє «Ні», - тобто заде
м.онструвала свою незгоду котитися по інерції 

існуючим руслом українського громадського 
життя. Але ОДУМ ще не сказав свого «Та!С», 
-тобто ОДУМ ще не заманіфестував своїх сил~)
них, свіжих шляхІв до всеукраїнської мсти ... » 

Новообрана Головна Управа була змушена 
розпочати свою діяльність без архіву організа

ції й без фондів. Скоро наладнана співпрацю з 
ОДУМ-ом Канади, делеrовано членів до складу 
редакційної колеrії «Молодої України» j:"'1 затвер

джено правильник Центрального Комітету ОДУ
М-у. Рішено скріпити дv.сципліну в рядах орга-



Володимир Гриrореико член ГУ 

О ДУМ-у. 

Даннло Завертайло rолова ГУ ОДУ

М-у в 1965 р. (вrорі посередині) 

нізації й базувати роботу не на дотаціях, які 
принесли стільки лиха для ОДУМ-у, а на член
ських вкладках і прибутках з одумівських імпрез. 
Однією з найбільших заслуг Головної Управи бу
ло те, що вона вперше звернула увагу на проб
лему доросту, призначивши референтом юнац
тва заступника голови -- Миколу Степаненка. 

У березні 1954 р. М. Степаненко від'їхав до 
Европи на працю в радіо «Визволення». Проте, 
він і там не забував про ОДУМ. З його ініціяти
ви було створено Ініціятивну Групу ОДУМ-у в 
Німеччині на чолі з І. Корнійчуком. Микола Сте
паненко -- цей невтомний ентузіяст нашої моло

ді - також рішально спричинився до створен
ня Демократичного Об'єднання Українських Сту
дентів. У березні відбувся також поширений 
пленум керівних органів ОДУМ-у, на якому ви
разно стверджено, що найтяжчий етап організа
ційної розбудови й ферментації успішно перей
дено. З цього приводу тодішній голова ГолоRної 
Управи Ігор Лисий (0. Руслан) в «Молодій Ук
раїні» ч. 17, писав: 

«Переглядаючи перебіг і рішення пленуму, 
можна ствердити один певний факт, а саме: пе
ріод органІзаційної розбудови ОДУМ-у скінчив
ся. 

Юрій Коновал член ГУ ОДУМ-у. 

Семен Лободенко заступник rолови 

ГУ ОДУМ-у в 1965 р. (зліва). 

Цей період тривав майже три рог:ІІ і позна
чився багатьма успіхами, перебореними трудно
щами, як також і певними недоліками. Причини 
недоліків полягали в тому, що псреважаюча ча

стина нашої молоді, приступаючи до творення 

ОДУМ-у, не мала достатнього організаціІІного 

досвіду. 

Відсутність традицій демократичного орга

нізащиного життя, спричинена тоталітаrними 
формами більшовицького вихованнs-~, 6у.1а основ
ною перешкодою на початках діяльностІІ нашо

го Об'єднання ... 
Ідеологічний конrрес ОДУМ-у. ЯКІІі-І відбу

деться 29-31 травня ц. р. в Нью-йорку або око
лиці, повинен дати фундамент системи, в якіl'І 
наше членство в майбутньому зможе кристалі
зувати свою індивідуальну духовість, а також 
формувати власний світогляд. Ми стоїмо перед 
новою дорогою в майбутнє, і ця дорога для нас 

[;ідкрита». 

Підготовку й скликання першого і~l,еологіч
І-юго конrресу ОДУМ-у треба вважат11 за най
більший осяг тодішньої Головної Управи. Кон
rрес відбувся в Ньюарку при видатній допомозі 

ньюаркської філії. Головними доповідачами на 
J(()Hrpeci nули зноRу ред. Юrі!і Jl.иRH\fЧ і л-r Ми-
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кола Шлемкевич, а з одумівцін - голова Цен
трального Комітету ОДУМ Юрій Мартинюк і го
лова детройтської філії Петро Шаєнко. Конrрес 
справді дав фундамент, на якому можна було 
завершувати виховну систему ОДУМ-у. На пре
r.;елшшй жаль, ані пізніші Головні Управи, ані 
Центральний Комітет не продовжували традиції 
скликання подібних з'їздів. А шкода, бо саме та
КІ щеологічно-програмові семінари, а не пере
вантажені суто формальними справами ділові 
з'їзди, найкраще сприяють ростові молодих про

відників. 

Відзначаючи великий позитивний вклад Го
ловної Управи, на чолі з Ігорем Лисим, у розбу
дову ОДУ М-у - не слід приховувати і її недо
тягнень. До них треба зарахувати невміння скрі
пити фінанси організації, неrативне ставлення 
до підтримки Демократичного Об'єднання Укра
їнських Студентів (ДОУС) і невиконування рі
шень Центрального Комітету ОДУМ-у. Всі ці 
недотягнення були однак властиві до певної мі
ри й пізнішим головним управам. 

Четвертий З'їзд відбувся 9-1 О жовтня 1954 
року, в Нью-йорку. У праці з'їзду взяли участь 
понад півсотні делеrатів (з 82 мандатами) від 
десяти філій. Дві змістовні й актуальні допові
ді прочитали одумівці - Іван Павленко і Олесь 
Смолянський. Про цей не надто вдалий з'їзд Ю. 
Мартинюк писав у «Молодій Україні»: 

« ... ДискусІя над доповідями не стояла на на
лежному рівні, а пішла по шляху приватних спо
відей, не порушивши навіть коми з доповідей. 

Найкраще, як завжди, вдалась неофіційна 
частина з'їзду - товариська забава. Вщерть пе
реповнена заля, усміхнені обличчя, кожен цаль 
молодої людини - це джентлмен: «вибачте» і 
«прошу дуже ... » 

~ просто дивно стає, де все це дівається, 
як тІльки ця молода людина стає офіційно де

леrатом. Нетерпимість, небажання жодного ком
промісу, ставлення проблем руба, особиста пе
речуленість- ось ознаки багатьох з тих, що ба
жають зватися демократичною молоддю. Ввесь 

другий день з'їзду й пройшов під знаком отієї 
«безкомпромісової беззмістовности ... » 

Все ж таки, не зважаючи на таку страгу 
оцінку, з'їзд вибрав найкращу Головну Управу, 
яку ОДУМ будь-коли мав. Головою в цій каден
ції став Іван Павленко. З'їзд вирішив також пе
ренести осідок Секретаріяту ЦК з Нью-йорку 
до Детройту. 

25 грудня в Торонто відбулася перша поши
рена конференція Центрального Комітету ОДУ
М-у, у якій члени Головної Управи взяли актив
ну участь. Рішенням конференції видавництво 
«Молода Україна» стало видавництвом Цент
рального Комітету ОДУМ-у. Центральний Комі
тет зобов'язався розгорнути діяльність видав-
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Груnа деnеrа.тів 8-ro з'їзду ОДУМ-у США в Детройті. 

Члени ГУ ОДУМ-у США в 1962 р. 

Передача бюста С. Петлюри філії в Чікаrо. Зліва: О. 

Пощиваник, В. Лукаш, Є. Федоренко та Яросnав Меркеnо. 

ництва, достосувавши її до зростаючих потреб 

одумівського руху. Центральний Комітет пере
брав також відповідальність за уніфікацію ви
ховної системи й за організацію щорічних зус-



Президіп 10-ro з'їзду ОДУМ-у в США. 

Антив ОДУМ-у з rоnовою ВО УНРади Миноnо10 Лівиць
ним (nерший ркд третій сnрава). 

Антив ОДУМ-у з відвідинами у Вnадини Мстисnава. 
В центрі Вnадина Мстисnав. 

трічей одумівської молоді США і Канади. До 
найбільших асягів тодішньої Головної Управи, 
а зокрема голови, треба зарахувати остаточну 

JІіквідацію всякої отаманщини в ОДУМ-і, спри
яння виникненню природного провідного ядра в 

організації, постійний інструктаж філіям, вреш
ті організацію перших відділів Юного ОДУМ-у. 
За стараннями Головної Управи почав виходити 
при «Свободі» «Літопис ОДУ М-у» за редакцією 
Ром.ана Лисняка. ОДУМ дістав також офіційний 
чартер, ставши інкорпорованою організацією. 

3-4 вересня 1955 року в Нью-йорку відбув
ся Ювілейний, П'ятий З'їзд ОДУМ у США. У 
праці з'їзду взяли участь 75 умандатованих де
легатів від одинадцяти філій. Керувала з'їздом 
президія в складі: Євген Федоренко - голова, 
Ярослав Білінський та Олександер Кириченко 
- заступники, Аїда Рачок і Ася Сенько - сек
ретарі. Доповідачами на з'їзді були Петро Мату

ла і д-р М. Стахів. Уперше в історії ОДУМ-у 
з'їзд висловив подяку за велику пророблену пра
цю уступаючим членам Головної Управ11: І. Пав
лен кові, М. Дзябенкові, Лесі Нечипорук і П. Ма
тулі. 

Нову Головну Управу було обрано одного
лосно в такому складі: Богдан Марущак - го
лова, М. Дзябенко, П. Матула, І. Павленко, П. 
Лимаренко, М. Панченко і Леся Нечипорук -
члени. П'ятий з'їзд ОДУМ-у в США пройшов на 
високому й діловому рівні й був для ОДУМ-у під 
кожним оглядам вершинним. 

Чергові річні з'їзди ОДУМ-у відбувалися зав
жди на початку вересня, в залях Українського 
Народнього Дому в Нью-йорку. Тільки Восьмий 
З'їзд, що мав на меті пожвавити діяльність за
хідніх філій, відбувся в Детройті та 9-ий у Філя
лядельфії. 

На шостому з'їзді головою Головної Управи 
було обрано Романа Лисняка. В роках 1957-58 
Головну Управу очолював Леонід Чудовський, а 
в роках 1959-60 головою Головної Управи був 
Микола Дзябенко. Починаючи від П'ятого з'їзду, 
Центральний Комітет ОДУМ-у ввесь час очолю
вав Євген Федоренко. Він переважно й керував 
крайовими з'їздами та конференціями ОДУМ-у. 
Ці роки можна вважати періодом, коли ОДУМ 
Америки став на твердому грунті, виплекав пле
яду здібних, ідейних і активних провідників, але 
почав втрачати попередній динамізм і контакт 
з масовим членством. Старші одумІвці одружу
вались і поволі відходили від активної праці в 
молодечій організації. Молодша молодь, вихова
на вже в американських школах, відчувала якусь 

нехіть до існуючих форм організаційної діяль
ности, а одночасно не почувалася в силі ці фор
ми змінити. Розбудова Юного ОДУМ-у натрап
ляла на величезні перешкоди, спричинені Gpз:ml',, 

відповідних виховників, приміщень і проду.,,С-tної 
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.10 деталів виховної структури. У наслідок цих 

об'єктивних причин у роках 1956-59 не постала 
ні одна нова філія ОДУМ-у і навіть була зане
па~а на короткий час діяльність деяких сильних 
філій. 

Проте в останніх роках помітний зріст ді
я.lьности ОДУМ-у, зокрема в ділянці виховання 
ю!-Іацтва. Переломовим під цим оглядом був юві
.1ейний 1960 рік. У цьому році більшість філій 

пожвавила свою роботу, деякі розпочали кон
кретні заходи для придбання власних приміщень, 
а філія в Чікаго купила власний дім. 

Постають нові філії ОДУМ-у в Портлянді, 
Орегон, в Гартфорді та Бріджпорті в штаті Кон
нектікат. 

В десятиліття існування ОДУМ-у 10-ий Юві
.1ейний З'їзд вІдбувся З і 4 вересня 1960 року в 
Нью-йорку. На цьому з'їзді доповідали Мар'ян 
J,альний, Ярослав Білінський та Роман Лисняк. 
На голову ГУ ОДУN\-у перебрали знову Миколу 
J.зябенка. На величному ювілейному бенкеті бу
.1и присутні численні гості - між ними й пре
ЗІІдент УНР д-р Степан Внтвицький. В мистець
кій частині на бенкеті виступив з гумором щи
рий друг ОДУМ-у, що завжди радий служити 
J.емократичній молоді своїм талантом, чи допо
.\tагати їй морально й матеріяльно, - Микола 
Понеділок. Одинадцятий з'їзд, як також і 12-ий, 
ві.1булися на мальовничій оселі Українського Ро
бітничого Союзу «Верховина» в Глен Спей в 
штаті Нью йорк. Ірвінгтон, Нью Джерсі, був міс
це.\\ І З-го з'їзду, а Чікаго коло 1 ООО миль на за
хід Рід Нью-йорку було місцем 14-го з'їзду ОДУ
·~\-у С~А. ~ ~оках 1961-63 головою ГУ ОДУМ-у 
оув Анпн Фtлtмончук, а в роках 1963-64 Головну 
~праву очолював Євген Кальман. У 15-тиліття 
існування ОДУМ-у, Ювілейний З'їзд відбувся у 
вересні на власній одумівській оселі. Головою 
Го.1овної Управи обрано Миколу Француженка. 

Марія Євсевська референт Юноrо 

ОДУМ-у США (зліва). 

Марія Павnівець секретар 

ГУ ОДУМ-у. 

Всі з'їзди отримували численні письмові та 
усні привітання від українського духовенства, 
від діячів українського екзильного уряду УНР: 
президента д-ра Степана Витвицького, голови 
Виконного Органу УНР Миколи Лівицького, ві
цепрезидента УНР Івана Багряного, багатьох 
українських письменників, поетів, громадських 
діячів та друзів ОДУМ-у. 

Завдяки колосальним зусиллям членів ОДУ
М-у, що входили в ГУ ОДУМ-у США, організа
ція демократичної української молоді росла, міц
ніла й здобувала належне місце в українському 
громадському житті. Варто пригадати, що ство
рення ОДУМ-у було зустрінуто деякими укра
їнськими колами та молодечими організаціями не 

зовсім прихильно. Всі перешкоди, неправдиві ін
формації про ОДУМ та його мету треба було 
переборювати. А найкраща протидія, як звичай
но, - це одумінська праця. З року в рік пре
стиж ОДУМ-у ріс, збільшилось число філІй, рос
ло число членства. 

Останніми роками для росту і добра ОДУ
М-у багато енергії і часу вклав Антін Філімон
чук референт зв'язків ГУ ОДУМ-у США. Шев
ченківські святкування пов'язані з відкриттям 
пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні 
1964 року та численної участи членства ОДУМ-у 
лежали на його плечах. Антін Філімончук та Се
мен Лободенко, як члени ГУ ОДУМ-у, тісно по
в'язані з придбанням та утриманням набутої в 
1965 році оселі ОДУМ-у. Немало вклав праці й 
голова ЦК ОДУМ-у Євген Федоренко, який ре
презентував ОДУМ як доповідач на численних 
святах, дискусійних зустрічах та конгресах сту
дентських організацій. 

Члени Головної Управи ОДУМ-у США, кож
ний за своїми спроможностями і здібностями, 
хто менше, а хто більше, вклали певну корисну 

працю для добра ОДУМ-у. А такими членами 



ОДУМ США nід час nротестаційної маніфестації в 30- ліття rолоду на Україні в Баунд Бруці. 

Президія 14·ro з'їзду ОДУМ-у США. Зліва наnраво: О. Пукаш, Є. Федоренко, М. Павлівець В. Корсунь. 
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керівних органів впродовж 15-ти років були: 
Ярос.1ав Білінський, Олександер Кириченко, Аіда 
Рачок. О.1есь Смолянськиі"'t, Ася Сенько, Мико
.1а .]зябенко. Іван Павленко, Павло Лимаренко, 
.\\ttкo.la Панченко, Володимир Дубняк, Петро 
Кrа~\аренко. М. Скиба. Леся Ничипорчук, Анна 
Затонська. Володимир Баришполець. Петро Гvр
ськtІІІ. Віра Русанівська, Семен Лободенко. Ва
СІІ.lь Поно,'\\арснко. Василь Колосюк, Павло Koнo
Ra.l. І-І .. \\іщенко. З. П'ятницький, Леся Марущак, 
ri1_\\;!H .lІІСНЯК. Юрій Криволап. Сергій Омель
Ч('Нf<І) .• 1юnа Худяк, Віктор Кулій, Степан Bep
,~,)r;aтtІ(t. Леонід Чудовсь'<ИЙ, Володимир Коза

t;ІrнськtІІІ, Рая Земська, Олексій Коновал, Юрій 
.\\аrт11нюк, Віктор Лисянський, Галина Колосюк, 
Ва..1я .lімонченко. Василь Величко, Ніна і Дмитро 
НJ.lІІваІн:о, Ріта Никиш. Михайло Гураль, Оксана 
Шпірук. Володимир Григоренко, Катерина Рудь, 
Пстrю Матула, Галина Краснів, Галина Лиса, 
Віктор Росинський, Євген Кальман, Святослав 
Кот.1яр, Віра Лукаш, Ніна Стокальська, Марія Єв
севська, Оля і Антін Філімончук, Ярослав Мер
ке.lо, Зірка Підубинська, Іван Свириденко, Ми
ко.lа Ваць, Марія Павлівець, Данила Завертайло, 
Василь Волошко та багато інших. 

У 1965 році, в 15-тиліття існування ОДУМ-у 
~о ГУ ОДУМ-у входили такі особи: Данило За

вертайло - голова, Семен Лободенка - заступ

ник голови, Василь Волошко - організаційний 

референт, Володимир Григоренко - культ.-ос
вітній реф. (пізніше зрезиrнував, а перебрав го
.1овство у філії Сомерсет), Марія Павлівець -

ОБ'€ДІІАІІНЯ УКРАІІІСЬКОІ 
ДЕМОКРАТИЧІІОІ MOJIO){I 

С.ІІІ. А. • КАІІАДА 

Ольrа 

Філімон.чук 

секретар, Євген Кальман - фінансовий реф., 
Олексій Коновал - референт nреси та інфор
мації, Марія Євсевська - референт юнацтва, 
Оля Філімончук - секретар на Сході США, Ан
тін Філімончук - референт зв'язків. 

Ми віримо, що нова Головна Уnрава ОДУ

М-у США, вибрана у вересні 1965 року на 15-
му з'їзді, розnочне нову сторінку одумівського 

життя з такою самою завзятістю, як і попередні 

уnрави для добра і росту ОДУМ-у, для добра 
всього українського народу. 

ЮВІЛЕй )(ЕСЯТИРІ11 11Я 
18. VI. 1150 - 18. VI. 1960 

і:":оипоЕа иартиа ОДУМ-у видана в деситиріччв орrаиі зації. З лівоrо бону емблема ОДУМ-у, з правоrо -
Ювілейний значок. 



Павло Лимаренко 

ВИХОВНА РАДА І ЮНИІіІ ОДУМ США 

Справу юнацтва та Педагогічної Ради пору
шено ще на З-му з'їзді ОДУМ-у США, що від
бувся 5 і б-го вересня 195З року в Нью-йорку. 
Поштовхом до цього були дві причини: 

перша - це велика кількість юнацтва, не 
охоплена жодною молодечою організацією; 

друга причина - це брак напливу нового 
членства до ОДУМ-у. 

На перших сходинах новообраної Головної 
Управи вперше уведено до її складу референту
ру юнацтва. Функцію цієї референтурн доруче
но одному з перших ініціяторів ОДУМ-івського 
руху Миколі Степаненкові. 

Вже в скорому часі з'являється перший обі
жник у справі організування юнацьких відділів. 
Шостого і сьомого березня 1954 року в Нью 
йорку на Пленумі ОДУМ-у прийнято тимчасо
вий правильник Юного ОДУМ-у та доручено ре
ферентові юнацтва скликати Виховну Раду. Це 
вперше офіційно вжито назви «Юний ОДУМ» ТЗ; 
«Виховна Рада Юнацтва ОДУМ-у». На жаль, 
управи тодішніх філій не оцінили значення Юно
го ОДУМ-у, і ні одна філія не приступила до 
його реалізації. Без відгуку з боку одумівцін 
пройшла стаття О. Руслана «Юнацтво ОДУМ-у 
на старт!» («Молода Україна», ч. 18, 1954 р., 
стор. 41). Єдиний, хто відгукнувся на заклик 
Руслана - це відомий поет Яр Славутич, який 
помістив у ч. 19 «Молодої України» «Юнацький 
марш», в якому він звертався до юнацтва з сло
вами: 

<<Вчись, юначе! В заграву боїв 
Нас покличе велика мета 
Визволяти з неволі батьків -
Одумівська присяга свята». 

Наступної каденції ( 1954-55 рр.) референ
туру юнацтва з'єднано з організаційною рефе
рентурою і доручено Петрові Крамаренкові, який 
обмежив свою діяльність до підготовки літнього 
табору. В порозумінні з проводом Українського 
Робітничого Союзу ухвалено організувати дитя
чий табір ОДУМ-у на оселі УРСоюзу «Верхови
на» в Глен Спей. Одначе, через дуже мале число 
зголошених дітей прийшлося і це вІдкликати. 

Щойно на 5-му з'їзді ОДУМ-у (каденція 
1955-56), коли на референта юнацтва обрано 
Івана Павленка, знову вирішено зрушити з міс
ця справу Юного ОДУМ-у. 

І от, у жовтні 1955 року заходами реф. 
юнацтва на допомогу Головній Управі створює
ться Верховний Юнацький Улад, головування 
над яким перебрав референт юнацтва Іван Пав
ленко. В склад ВЮУ увійшли Леся Марущак-

Ничипорук, як реф. юначок, і Павло Лимаренко, 
як референт юнаків. 

Вже в першому обіжникові ч. З/56, який з'я
вився 15 січня 1956 р. ВЮУ звертався до управ 
філій з такими словами: «Майбутність ОДУМ-у 
- це підростаюча українська молодь, яка згур

тована в Юному ОДУМ-і. Це та молодь, що пе
ребере в найближчому майбутньому всі важли
ві обов'язки в ОДУМ-і, від філій зачинаючи та 
на Центральному Комітетові ОДУМ-у кінчаючи, 
та заповнить місця тих друзів, яких будуть усу
вати роки. Ми не можемо закінчити органі~а
ційне життя ОДУМ-у на нас, старших одумtв
цях. Нашим святим обов'язком є підготувати 
здорові кадри працівників, виховників і продов
жувачів одумівських ІДЕЙ». 

І далі: «Українська, уже найновіща, еміrра
ція згубила десятки свого цвіту через свою лег
коважність та не зрозуміння чужого оточення, 
в якому перебуває наша молодь». 

На цей обіжник відгукнулося декілька філій 
(Філядельфія, Трентон і Ньюарк). Від ВЮУ про
сили організаційних та програмових інформацій 
та готових матеріялів для праці з юнацтвом. 
ВЮУ від чув свою слабість, щоб самому нести 
цей відповідальний обов'язок. Прийшла потреба 
запросити до співпраці досвід чених педагогІв. 

На першій нараді ВЮУ (до цього часу всі 
справи полагоджувалися листовно), що відбула
ся 28 квітня 1956 року у Нью йорку, до складу 
Верховного Юнацького У ладу запрошено педа
гога і знавця дитячої психіки проф. Івана Гон
чаренка. Крім того до співпраці приступив ре
ферент юнацтва при ЦК ОДУМ-у, Петро Гур
ський. 

Тоді ж ухвалено організувати дводенний 
курс виховників Ю ОДУМ-у, а також ще раз 
попробувати організувати літній табір на оселі 
«Верховина». Організаційні спроби табору з~
кінчилися тим же самим «успіхом», що й попе
реднього року. Щодо курсу, то він відбувся ЗО
го червня і 1-го липня 1956 року в осередку 
Консисторії УПЦеркви в США в Південному Ба
унд Бруці, штат Нью Джерсі. 

Не зважаючи на початкові труднощі, це був 
один із кращих і чисельно заступлених курсів. 
В ньому приймали участь представники філії Фі
лядельфія, Нью-йорк, Трентон і Ньюарк. На 
курсі зачитано такі доповіді: першого дня 1. 
Психіка особливостей дітей у віці 8-14 - проф. 
Іван Гончаренко. 2. Значення ігор і забав у пра
ці з дітьми та їх практичне переведення - пан
на Анна Стойко. З. Виховання і Юний ОДУМ -
Павло Лимаренко. 
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Другого дня: 1. Релігія і виховання дітей -
Архиєпископ Мстислав. 2. Природа як виховний 
чннник - проф. Іван Гончаренко. З. Перша до

помога в наглих випадках - Павло Лимаренко 

Хоч цей курс прослухала немала кількість 

ВІІховгшків-кандидатів, проте, практично він не 

дав Gажаних наслідків з таких причин: 1. не пе
r~вірено, ЧІІ учасники курсу засвоїли зачитані Ї/\·\ 

;\\атеріяюІ; 2. жодна з філій не притягнула учас
НІІків курсу до праці з юнацтвом; З. брак у ви

Х<'вників прантичного знання у веденні праці з 

ІОНС:ЩТВОМ.. 

LUo6 подати поради для молоді, бажаючої 
nрацювати з українськими дітьми, референт 
1онаuтва ЦК ОДУМ-у починає видавати при жур
налі ОДУМ-у «Молода Україна» сторінку вихов
НІІків Ю ОДУМ-у « Виховник». На жаль, сто
рінка з'явилася лише один раз у журналі ч. З4 
за 1956 рік. 

Референтом юнацтва Головної Управи на 
каденцію 1956-57 залишається Іван Павленко. Це 
дає можливість без значних змін продовжувати 
далі започатковану працю. Для цього 25 лист~
пада 1956 року скликається в Трентоні в примІ
щенні родини Сеньків друга нарада ВЮУ, на 
якіfІ прийнято такі ухвали: 

1. Змінити назву «Верховний Юнацький 
У лад» на <<Виховна Рада при ГУ ОДУМ-у в 
США». 

2. Збільшити склад Виховної Ради до 12 
ociu. У склад Виховної Ради увійшли такі педа
гпги: Марія Юрневич, Любов Лисянсьна та Єф
росинія Бережна (всі з Філядельфії), проф. Іван 
Гончаренно (Пасейк), проф. Юрій Сеньно (Трен
тон), проф. Іван Сеньно, брат Юрія (Трент~н): 
інж. Іван Лисянсьний (Філядельфія) та одум1вщ 
Леся Марущан (Нью йорк), Іван П~ленно (Н~ю
арк), Петро Гурсьний (ФілядельфІЯ), Миханло 
Березиосьний (Філядельфія) та Павло Лимарен
ко (Філядельфія). Головою Виховною Ради за
.1ІІШИвся Іван Павленно, а секретарем Леся Ма
рущан. 

З. Із зачитаних двох тимчасових правильни
r.:ів Юного ОДУМ-у (один від ГУ ОДУМ-у США, 
а другий від ГУ ОДУМ-у Канади) ухвали~и з не
значшІ,\Ш змінами правильник з Канади 1 запро
понувати ЦК ОДУМ-у прийняти його для всього 
Юного ОДУМ-у. 

4. Дополюгти референтові юнацтва при ЦК 
OJ.Yl'Л-y у редаrуванні сторінки «Виховник», об
t~.1ННЯі\1- редакційної колеrії в складі: Є. Бережна 
·( го.1ова), Марія ІОркевич, Ів. Сенько і П. Гур
ський. 

5. Додатково, залежно від потреб, видавати 
Г' · ·тат·-,rо.ч 6рошурf\У « Порадник Виховника», ре
: : .:~:ІLіІ•, яt:ого доручено проф. Іванові Сеньнові. 
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Перший курс виховників Юноrо ОДУМ-у. Лекці10 читає 
проф. І. Гончаренко, 

б. Опрацювати і видати плян працІ для Ю 
ОДУМ-у (доручено Ів. Сеньнові). 

7. Опрацювати проєкт однострою для юнац
тва (доручено проф. Ю. Сеньнові та М. Бере
зинсьному). 

8. Влаштувати пікнік для придбання фондів 
Виховній Раді. 

На черговій нараді Виховної Ради, що від
булася 27 січня 1957 року в Українському Селі, 
поблизу Південного Баунд Бруку, приймається 
проєкт однострою проф . Ю. Сеньна І передаєть
ся до ЦК ОДУМ-у на затвердження (2З люто
го 1957 року ЦК ОДУМ-у на конференції в То
ронто Канада затверджено уніформу). З незнач
ними змінами приймається програму праці для 
Юного ОДУМ-у опрацьовану проф. Ів. Сеньном. 
Референтові юнацтва Іванові Павленкові доруче
но розіслати по філіям ОДУМ-у «Правильник 
Юного ОДУМ-у», одержаний від референтурн 
юнацтва ЦК ОДУМ-у. Також ухвалено організу
вати в 1957 році 1-ий фестиваль-пікнік, дохід з 
якого призначається на розбудову дитячого та
бору. 

7-го квітня 1957 року в Українському Селі 
відбуто четверту з черги зустріч Виховної Ради, 
на якій опрацьовано організаційну підготовку до 
фестивалю-nікніку та літнього табору юнацтва. 
Щоб обидві імnрези притягнули якнайбільше 
учасників, ухвалено звернутися, крім філій ОДУ
М-у, також до шкіл українознавства та до па
рафій УПЦеркви нью-йоркської та філядельфій
ської метрополій. 

Далі події розгорталися так: 
1. Першого травня 1957 року обіжником ч. 

J З/57 nовідомлено філії ОДУМ-у про за тверд-



ження однострою Юного ОДУ М-у і розіслано 
його малюнок і опис. 

2. Двадцять третього червня 1957 року в 
Українському Селі заходами Виховної Ради та 
Головної Управи відбуто перший шкільний фес
тиваль-пікнік. Участь в ньому брав єдини\""'1 від

діл Юного ОДУ М-у з Філядельфії та дві школи 
українознавства з Філядельфії та Трентону. 

З. Від І-го липня до 10-го серпня 1957 ро
ку під духовною опікою і наглядом Консисторії 
УПЦеркви відбуто псршиf1 відпочинковий табір 

ІОного ОДУ М-у «Наш приятель». 

На табір зголосилося чимало дітей з Філя
дельфії, Нью йорку і Нью Брансвіку - і табір 
став дійсністю. На комснданта запрошено чле
на Виховної Ради Є. Бережну. Сам табір примі
стився в шатрах, спеціяльно придбаних для ОДУ
М-у і розставлених на площі Українського Села. 

Крім значних успіхів у 1957 році Виховна 
Рада мала також прикру втрату. Несподівано 
20 листопада 1957 року помер проф. Юрій Сень
І<о. В його особі втрачено незамінного члена і 
педагога. 

На каденцію 1957-58 обрано референтом 
юнацтва при ГУ ОДУМ-у Павла Лимаренка, який 
був на цьому становищі три каденції, тобто до 
осени 1960 року. 

В жовтні того ж року головою Виховної 
Ради обрано Павла Лимаренка. Отже праця ре
ферента юнацтва знову була тісно пов'язана з 
діяльністю Виховної Ради. 

Рік 1958, як і попередній, пройшов успішно. 
Другого лютого відбулися треті курси виховни
ків, на які прибули виховники та кандидати на 
виховників з філій Трентону та Ньюарку. Після 
курсу відбулася нарада Виховної Ради, на якШ 
в склад ВР прийнято: о. Святослава Маrаляса, 
як духовного опікуна Юного ОДУМ-у призначе-

Протопресвітер о. Л. Веселовський посв11чує табір Юноrо 

ОДУМ-у США "Хортиц11" 1958 р. 

Павло Лимаренко довrолітній референт ІОнацтва rY 
ОДУМ-у та rолова Виховної Ради. 

ного Консисторією УПЦ, проф. Анатолія Кото
вича, педагога Миколу Степаненка і Віктора Ку
лія від ГУ ОДУМ-у США. Для поліпшення праці 
на цій нараді покликано ряд комісііІ з такими 

функціями: 

1) Редакційна - відновлення сторінки «Ви
ховник», 

2) Програмова - опрацьовання матеріялів 
для виховників, 

З) Курсова - організація курсів виховників, 

4) Фестивальна - підготовка й організація 
фестивалів. 

5) Таборова - підготовка і організація та
борів. 

У кінці лютого 1958 року Консисторія УП
Церкви видає безкоштовно брошурку Виховної 
Ради «Програма виховної праці Юного ОДУ
М-у», опрацьовану проф. Іваном Сеньком. 

У підготовці до шкільного фестивалю, крім 
Виховної Ради і ГУ ОДУМ-у, взяли участь Кон
систорія УПЦ, о. Святослав Маrаляс, школи 
українознавства з Філядельфії і Трентону, пара
фіяльні школи та парафії з Сходу. 

23 березня 1958 року в Українському Селі 
відбулася спеціяльна нарада, на як іІі розгляну
то виключно справу фестивалю. Вибраний Комі
тет очолив інж. Іван Лисянський. Віктор Кулій 
опрацював програму фестивалю, а реф. преси й 
інформацій ГУ ОДУМ-у ред. Микоrtа Степанен
І<о летючку та написав ряд передфестивальних 

статтей, що з'явилися в «Українському Проме
теї» та «Народній Волі». 

17-18 травня 1958 року Виховна Рада орга
нізувала в Українському Селі четверті курси ви

ховників з такою програмою: 
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1. Значення режиму дня у вихованні дітей 
проф. Іван Гончаренко. 

2. Виховне значення природи і вивчення П 
педагог Ізидора Борисів-Косач. 
З. Гри і забави та їх переведення - проф. 

Марія Юркевич. 
4. Спорт та його значення - проф. Іван 

Сенько. 
На курс прибули кандидати у виховники з 

філій ОДУМ-у Філядельфії, Трентону, Ньюарку 
і Нью Брансвіку. 

8 червня 1958 року заходами Виховної Ради 
ГУ ОДУМ-у США під протекторатом Консисто
рії УПЦеркви в Українському Селі улаштовано 
з приводу закінчення шкільного року 2-и:'І ш:<іль
ний фестиваль-пікнік. Відкрив фестиваль інж. І. 
Лисянський та зачитав привітання і благословен
ня від митрополита Іоана. Мистецькою програ
мою провадив культ-освітній реф. ГУ ОДУМ-у 
Віктор Кулій. На фестивалі референтура юнац
тва ГУ вперше організувала виставку праць від
ділів Юного ОДУМ-у, учасників першого табору 
Ю ОДУМ-у та шкіл українознавства. Кращих 
виконавців відзначено нагородами уфувдовани
ми ГУ ОДУМ-у, а всім учасникам мистецької 
програми вручено пропам'ятні грамоти роботи 
М. Степаненка. У фестивалі брали участь від
діли Ю ОДУМ-у з Філядельфії, Ньюарку і Па
сейку. їхні виступи зафільмовано з метою пропа
ганди юно-одумівського руху серед українського 

загалу (фільм зберігається у Віктора Ку лія). 
На фестивалі також започатковано пропам'ят
ну книгу. Першими вписалися до неї голова УПЦ 
у США Митрополит Іоан та голова Консисторії, 
архиєпископ Мстислав. 

Від 1З липня до 9 серпня 1958 року Вихов
на Рада організувала другий відпочинково-ви
ховний табір Ю ОДУМ-у «Хортиця». Завданням 
табору було: 

1) допомогти батькам у вихованні дітей ду
хово і фізично, 

2) під час вакацій охоронити їх від демо
ралізуючих впливів міського оточення, 

З) привчити дітей до певного режиму дня, 
послуху, дисципліни і відповідальности, 

4) привчати дітей до самостійної праці, як: 
чергування в гуртожитку, застеляння свого ліж

ка, прибирання кімнати чи шатра і т. п. 

5) фізично оздоровити дітей запроваджен
ням ранньої руханки, спортових вправ, всяких 

ігор, плавання, маршів та прогулянок, 

б) плекати в дітей любов до рідної церкви, 
української мови, наших звичаїв і традицій, 

7) створити рідно-мовне оточення, 
8) розвивати дитячу самодіяльність індиві

J.уальними чи гуртовими виступами під час мис

тецької частини на ватрі, 
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Рання збірка. Хорунжі підіймають прапор,н. 

9) навчати їх співу релігійних та народніх 
пісень, народніх танцІв та всяких забав, що скріп
люють між дітьми приязнь і побратимство. 

Відповідно до прийнятих завдань чотири
тижневу програму виробила команда табору, в 
склад якої увійшли: Галина Степаненко - інс
трукторка юначок, проф. Іван Сенько - адмі
ністратор і організаційно-господарський реф., 
Вячеслав Ншшш - інструктор юнаків, Павло 
Лимаренко - комендант табору. В таборі побу
вали діти з Філядельфії (58), Нью йорку (16), 
Ньюарку (9), Нью Бравевіку (5), Пасейку (4) і 
Трентону ( 1) - разом 9З особи. 

В кінці липня Виховна Рада своїми кошта
ми видала, накладом 500 примірників, брошур
к~ проф. Ів. Гончаренка «Психічні підстави пра
ЦІ з Юним ОДУМ-ом, організація та принципи 
ІІ». Також від січня до серпня 1958 року мімео
графом видано ряд інших матеріялів для юнац
тва підібраних та оформлених членом Виховної 
Ради Є. Бережною, а саме: 

1) Пісню «Гей, Юний ОДУМ» - слова Є. 
Бережної, пісня співається на 1\~елодію «Гей, там 
на горі Січ іде»; 

2) Різдвяні вірші та вертеш1. 

Крім того до друку були підготовані «Про
грама. річної працІ» ( опраuhована колегією) і 
матерІяли Є. Бережної до дня Шевченка та дня 
Матері. Одначе не з вини Вих. Ради ці матеріяли 
не видано. 

В 1958 ~оці існувало три відділи Ю ОДУМ-у, 
<1 .саме в ~Ілядельфії, Трентоні та Ньюарку. У 
ФІлядсльфІІ та Ньюарку при відділах Ю ОДУ
М-у існували Виховні Комісії. З юнацтвом по
стійно працювало 5 виховників у Філядельфії і 
по одному з Ньюарку та Трентоні. 

У серпні стались зміни в складі Виховної 
Ради. На місце о. Святослава Магаляса призна-



чено о. Лева Веселовського, а на місце М. Юр
кевича, Є. Бережної, М. Березинського і В. Ку
лія прийшли Ізидора Борисова-Косач та Володи
мир Козачинський від ГУ ОДУМ-у. 

Щоб полегшити працю реф. юнацтва ГУ з 
Ю ОДУМ-у, в жовтні 1959 року головою Ви
ховної Ради обрано проф. Ів. Гончаренка, а сек
ретарем Любов Лисянську. Виховна Рада поста
вила перед собою завдання влаштовувати зустрі
чі з українським громадянством для популяри

зації ідей виховання молоді. Другим завданням 
Вих. Ради було - при;'tняти статут. Перший поо
єкт, поданий референтом юнацтва ГУ ОДУМ-у 
на сходинах Вих. Ради в жовтні 1958 року. від
кинуто. В ньому писалося: «Виховна Рада існує 
як дорадче тіло (у справах організаційних та у 
проваджені праці з Ю ОДУМ-ом) при ГУ ОДУ
М-у США, а тому свою діяльність координує і 

провадить в порозумінні та за згодою ГУ ОДУ
М-у», 17 січня 1959 року проф. Ів. Гончаренко 
подав інший проєкт статуту, в якому писалося, 
rцо «особливий характер виховного процесу ви
магає повної П (Виховної Ради- П. Л.) незалеж
ности від будького. Вона може й зобов'язана за 
свою роботу звітувати перед громадянством та 
координувати свою працю з педагогами наших 

шкіл». Цей проєкт члени Вих. Ради прийняли як 
зобов'язуючий правильник Виховної Ради. 

Тим часом референт юнацтва ГУ ОДУМ-у 
скерував свою діяльність на філії ОДУМ-у. До 
філій вислано обіжник з анкетою-запитником. 

Вони ствердили, rцо Ю ОДУМ існує в Філядель

фії, Ньюарку і Трентоні та перебуває в стадії 
створення в Чікаго. 

19 липня 1959 року, у ювілейний Мазепин
ський Рік, відбувся 3-ий шкільний фестиваль, в 

якому взяли участь школи українознавства та 

відділи Юного ОДУМ-у. Нагороди за найкращі 

Обід під вблуними 

Проф. Іван Гон"Іаренко, дівч в rалузі вихованка Юноrо 

ОДУМ-у, під час своіх ванацій 1961 р. 

виступи були уфундовані УРСаюзом (перша 
друга) та ГУ ОДУМ-у США (третя). 

У цей день відкрито відпочинково-виховний 
табір Ю ОДУМ-у. Комендантом табору перших 
два тижні був Володимир Козачинський, а тре
тій тиждень - Єлисавета Бер. В таборі побу
вало всього 27 дітей. 

Восени 1959 року при Консисторії УПЦер
квн створено Шкільний Відділ, до якого увійшли 
активні члени Виховної Ради. їхня праця в 
Шкільному Відділі відчулася в роботі Виховної 
Ради. Сходини Виховної Ради, які відбулися не 
при повному складі, здебільшого оберталися до
вкола організаційних проблем самої Виховної 
Ради, а не над програмоними справами Юного 
ОДУМ-у. З Виховної Ради, через хворобу, ви
йшов проф. Ів. Сенько, а також Петро Гурський. 

Старання реф. юнацтва створити нові від
діли Юного ОДУМ-у не мали успіху. Занепали 
навіть деякі вже існуючі відділи. На 1 січня 1960 
року відділи Юного ОДУ М-у існували в Філя
дельфії та Чікаго, але тільки Чікаго регулярно 
звітувало реф. юнацтва ГУ ОДУМ-у. 

1 О квітня 1960 року в Нью-йорку скликано 
поширену нараду Виховної Ради з участю чле

нів ЦК і ГУ ОДУМ-у. По довгих дискусіях ухва
лено, щоб ВихоВІ-tа Рада у найближчому часі ви
готовила програму праці та організаційну струк

туру Ю ОДУМ-у. На нараді прийнято в склад 
Виховної Ради проф. Івана Паливоду, колишньо

го міністра уряду УНР і Ярослава Білінського 

- члена редакційної колегії журнала «Молода 
Україна». 

Підійшов час підготовки фестивалю Ю ОД
УМ-у. Члени Виховної Ради не були в стані до
помогти багато, бо більшість з них була вже за-
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ангажована в Шкільному Відділі при Консисто
рії. Тому ці обов'язки перебрали члени ГУ ОДУ
М-у та довколішні філії. 24 липня 1960 року від
бувся Ювілейний фестиваль з нагоди 1 О-ліття 
ОДУМ-у. Фестивалю передував молебень, який 
відправив от. Богдан Желехівський. Фестиваль 
підкрив голова ЦК ОДУМ-у Євген Федоренко, а 
J\нtстецкою частиною керував реф. юнацтва ГУ 
ОДУМ-у Павло Лимаренко. Не зважаючи на не
селику кількість учасників мистецької програми, 

с;н~стиваль проіtшов цікаво й успішно. Старання
ми ГУ ОДУМ-у табір Ю ОДУМ-у відбувся в днях 

6-20 серпня 196~ року на оселі «Верховина» в 
Глен Сп ей, штат Нью йорк. Функції коменданта 
табору зголосилась виконувати Є. Бережна, ко
лишній член Виховної Ради. Треба підкреслити, 
що це був перший табір, який виключно складав
ся з членів Юного ОДУМ-у з Філядельфії, Нью
арку і Нью Брансвіку. 

Ще в кінці травня 1960 року проф. Ів. Гон
чаренко через стан здоров'я залишив пост го
лови Виховної Ради. його обов'язки перебрав 
заступник, який рівночасно був референтом ю
нсtцтЕа ГУ ОДУN\-у. В скорому часі зголосили 
свій вихід з Виховної Ради Лисянські. В такому 
стані Виховна Рада не могла існувати. В поро
зумінні з головою ЦК ОДУМ-у Євгеном Федо
ренком ухвалено справу Виховної Ради розгля
нути на сходинах ГУ ОДУМ-у і відповідно д.іяти: 
скликати нову Виховну Раду чи надалі обходи
тись без неї. 

На 1 О-му З'їзді ОДУ М-у, що відбувся З і 4 
вересня 1960 року в Нью йорку, на реф. юнац
тва обрано Олексія Коновала, голову найбільш 
численної тоді і найбільш активної філії ОДУ
М-у в Чікаrо, яка на 28 липня 1960 року мала 
також найбільший відділ JO ОДУМ-у ( 40 юна
чок і юнаків). Він виконував функції реф. юнац
тва повних дві каденції. Одним з перших кроків 
нового референта було нав'язання контактів з 
одумівськими філіями та спонукання їх до ство
рення відділІв юнацтва. 

Він видав на циклостилі «Матеріяли для ви
ховників Юного ОДУМ-у», які опрацювали оду
мівці з Філядельфії Михайло Березинський та 

Юрій Крю:юлап. Згодоl\1 з'явилися і наслідки: від
новили свою ді~льність відділи Юного ОДУМ-у у 
Ньюарку 1<>1 Трентоні та створилися нові в Кліве
.1янді та Рочестері. 

Як і в попередні роки, 2 липня 1961 року 
влаштовано в Українському Селі п'ятий фести
валь Юного ОДУМ-у, присв~чсний сотим роко
винам смерти Тарас-1 Шенченка. Фестиваль від

~~ІІВ рсф. юнацтпа ГУ ОДУМ-у Олексій Коно
ва.l. якю"t разом з Ніt,~тором Росииським - культ
І ~світнім референтом ГолоЕної Управи керував 

_'.\ІІСт~uькою програмою. У мистецькій частині 
,--:ra.l!І yчacr!J юшн:.~ відділи І{)ного ОДУМ-у з Фі-
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лядельфії та Ньюарку, а у підготовці фестивалю 
ще й філії з Трентону та Нью Брансвіку. 

Табір Ю ОДУ М-у «Хортиця» почався 16 
ЛіІШІЯ і успішно закінчився під проводом Є. Бе
режної б серпня 1961 р. на оселі «Верховина». 

1962 рік в цілсrлу приніс значні поліпшен
ня. На прохання Г~' ОДУМ-у проф. Іван Гонча
ренt<о відновив Виховну Раду 4 липня 1962 року. 
В скли.д її увійшли: проф. Ів. Гончаренко -- го
.rюва, Г. Лазенко - секретар, Лідія Пnиходько 
- скарбник та Кость СтепоВІ,ІІІ, Іван Пав.Г!енt<о 
і Пазло Лимаренко - члени. 

15 вересня 1962 року в Трентоні, штат Нью 
Джерсі, відбуто нараду Виховної Ради, на якій 
розглянуто ряд організаційних і програмових 

справ. Головніші з них: збереження духово-на
ціонального обличчя дітей на еміграці'і та осте
рігання батьків проти вживання їхніми дітьми 
тютюнових та алькогольних виробів. З цією ме

тою Виховна Рада заплянувала поширити свою 
діяльність на кра'І'ни Південней Америки (Арrсн
тіна, Бразілія та ін.) й Австралі'і. 13 і 14 жовтня 
п Укра'інській Оселі персведено курс виховників, 
на якому були юні та старші одумівці з Філя
де.rtьфі'І', Нью Брансвіку, Ньюарку і Трентону. 

В листопаді Виховна Рада розkлала по філі
ях ОДУМ-у матеріяли, опрацьовані проф. Ів. Гон
чаренком на тему: «Принципи виховної праці з 
Ю ОДУМ-ом», «Психологічна педагогіка» та 
«Значення дисципліни й режиму дня». В 1962 
році на одному з засідань Виховна Рада змінила 
свою назву з «Виховна Рада при ГУ ОДУМ-у» 
на «Головна Виховна Рада Юного ОДУМ-у». В 
цьому ж році заходами ГУ ОДУМ-у відбувся 
вже традиційний фестиваль і табір Юного ОДУ
М-у. Фестиваль відкрив голова Головної Управи 
Антін Філімончук, а мистецькою частиною керу
вав Євген Кальман. У мистецькій частині брали 
участь відділи Ю ОДУМ-у з Філядельфії, Нью-

Купанни в ставку 



На проrулsнці 

арку і Трентону. Табір, як і в попередні роки, 
відбувся на оселі УРСаюзу «Верховина». 

. На два~адцятому з'їзді ОДУМ-у США, що 
вщбувся 1 І 2 вересня 1962 року в оселі «Вер
ховина», на наступну каденцію референтом юна
цтва обрано Миколу Ваця з Філядельфії. 

З огляду на щорічні проблеми, в грудні 
1962 року ГУ ОДУМ-у і Головною Виховною Ра
дою створено Таборовий Комітет, завданням 
якого було завчасу підготовляти організацію та
бору. У склад Комітету увійшли: Лідія Приходь
ко - голова, Софія Гаєвська, Ольга Філімончук, 
Василь Григоренко, Іван Павленко, Павло Лима

ренко. Завдяки Комісії склад таборової команди 
і виховників табору Юного ОДУМ-у, що від
бувся на оселі «Верховина» від 7 липня до 4 
серпня 196З року був обраний завчасу. Комен
дантом табору була Софія Гаєвська, а виховни
ками одумівці з Філядельфії: Зоя Граур, Тама
ра Федоряка і Віктор Корсун. 

2З червня 1963 року влаштовано в Україн
ському Селі коло Баунд Бруку фестиваш. ІОно
г? ОДУМ-у. На ньому спеціяльною грамотою 
вщзначено проф. Івана Гончаренка за його 1 О
літню працю для Юного ОДУМ-у. Фестивалем 
керував го~?,ва ГУ .одУМ-у Антін Філімончук. 
У мистецькtи частиНІ брали участь ті ж відділи 
Ю ОДУМ-у, що j:'1 у попередньому році з додат
ком Ю ОДУМ-у Нью-йорку. 

На 1 З-му з'їзді ОДУ М-у США 1963 року 
rшбрано на референта юнацтва ГУ ОДУМ-v Ма
рію Євсевську, яку перебрано також 1964 ~року. 

14 грудня 1963 року на нараді ГВРади роз
глянуто справу створення Товариства Одумівсь

ких Приятелів при філіях ОДУМ-у та проєкт пра
вильника ТОП. 

У 1964 році сталися зміни в проводі Голов
ної Виховної Ради. На місце відійшовшого проф. 
Івана Гончаренка, ГВРаду очолив Іван Павленко 

' 

член ЦК ОДУМ-у. Одним із завдань нового го

лови було прийняти правильник, спільний для Ю 
ОДУМ-у США і Канади, правильник для ТОП 
та проєкт організаційної структури ОДУМ-у. 

21 червня 1964 року влаштовано фестиваль 
Юного ОДУМ-у присвячений 150 роковинам з 
дня народження Тараса Шевченка. Фестивалем 
керував Євген Кальман. Відпочинково-виховниі''1 
табір юнацтва очоленш'"'1 Лідією Приходько від
бувся між 11 -им липня та 15-им серпня на осе
лі «Верховина». 

У грудні 1964 року відбулася нарада членів 
американського ЦК та ГУ ОДУМ-у, на якій до
ручено референтові юнацтва Олені Лукаш (ЦК 
ОДУМ-у) та Марії Євсевськії1 (ГУ ОДУМ-у) зі-
~ . . 
орати І видати ВСІ виховні матеріяли Юного 
ОДУМ-у. Також доручено ЦК ОДУМ-у перевес
ти в трьох сесіях курси виховників. Перша се
сія курсів вІдбулася 27 і 28 березня 1965 року 
в Ньюарку, друга в Філядельфії 8 і 9 травня, а 
третя 29 і ЗО травня в Трентоні. На курсах про

роблено.., такі теми:. «Ідеологія ОДУ М-у» (Петро 
Гурськии), «Поведшка одумівця» (Антін Філі
мончук та Іван Павленко), «Історія України» 
(Олена Лукаш), «Географія України» (Євген 
Ка~ьман), «Психологія» (проф. Петро Шинкар), 
«Лпература України» (Микола Степаненко). На 
курсах було 24 особи з філій Філядельфії. Нью

арк?, ~р_;нтону :а Нью-йорку. У кінці третьої 
CeCll ВІДОУЛИСЯ ІСПИТИ, ДО ЯКИХ ЗГОЛОСИЛИСЯ 9 
о~іб, які й о:римали за успІшне закінчення кур
сш виховникІВ Юного ОДУМ-у посвідки від ЦК 
ОДУМ-у, підписані головами ЦК та ГУ ОДУМ-у 
та реф. юна?-тва ЦК і ГУ ОДУМ-у. Подібні кур
си виховниКІв, трохи поширеніші, відбулися та
кож у філії ОДУМ-у в Чікаrо. 

У 15-ліття ОДУМ-у набуто відпочинково
виховну оселю ОДУ.М-у, яку названо «Київ». 26 
червня 1965 року відбулося її відкриття і по-

Учасники курсу виховників Юноrо ОДУМ-у США 

в березні 1965 р. 

61 



На oceni ОДУМ-у в штаті Нь10-Йорк. 

Сьомого травня 1965 року ОДУМ США 
оформив купівлю відпочинково-виховної оселі 
ОДУМ-у, якій дав назву «Київ». 

Оселя «Київ» знаходиться в гарнtи гірській 
місцевості Кетскіл, штат Нью-йорк, в околиці 
Акорд, дві з половиною милі від дороги 209. 

Від Нью-йорку до оселі - 70 миль. Доїзд 
зручний - автострадою. Маєток оселі складає

ться з З8 акрів землі, близько половини якої зай
мають гори та рівнина покриті мішаним лісом, 
решта землі - рівнина з окремими деревами в 
центрі оселі. 

На оселі відповідно розташовані З великі 
будинки, які разом мають 40 кімнат до винай
му відпочивальникам, та З банf'ало. 

Окремо стоїть четвертий будинок, в якому 
знаходиться кухня з повним устаткуванням, 

їдальня зі штучним охолодженням, що однора-

свячення. Чин посвячення довершив Архиєпископ 
Мстислав. На другиі1 день ньюаркська філія 
ОДУМ-у і відділ Ю ОДУМу власними силами 
в.1аштували концерт. Ця імпреза в 1965 році за
ступила традиційний фестиваль. 

Табір Ю ОДУМ-у 1965 відбувся вже на вла
сні!! одумівській оселі. Комсндантом табору при

значено молодого, але надійного одумівця, ви

ХtJВІІика Ю ОДУМ-у, Віктора Кореуна з Філя

.:с.1ьфії. Табір тривав від 1 О липня до 7 серпня. 
Кінчаючи цю розвідку про розвиток і діяль

:-<с-:-ь Виховної Ради, пізніше Головної Вихов

: Ра.11І та Юного ОДУМ-у в США, автор еві

:.-,;;,; тuг~._), що за Gраком достатніх матеріялів, 

.: -,L'.lІІBt) кнІІГІІ протоколів Виховної Ради, не 

ОСЕЛЯ ОДУМ-v США 

разово вміщає 170 осіб, і такої ж величини заля 

дл51 різних імпрез. 
Недалеко від будинків є великий басейн для 

купання, а напроти нього, під лісом, обгород
жений розваговий майданчик для малих дітей. 
Оселі належить половина невеличкого озера, що 
віддалене від основної її частини на 600 футів, 
а по північній частині оселі протікає потік, який 
при потребі можна використати для утворення 
штучного озера розміром до З-х акрів. 

Довільний простір оселі забезпечує улашту
вання різних спортоних майданчиків, як для від
биванки, І<ошівки, тенісу, для футболу, скоків, 
перегонів та інших потреб. Одумінська оселя 
«Київ» на час літнього періоду буде культурно
вихавним осередком для дітей і молоді та відпо
чинІ<овим центром старших громадян. Вона бу
де найкращим місцем зустрічі молоді зі старшим 
громадянством. 

можна було подати повністю всієї інформації та 
згадати всіх тих осіб, що в той чи інший спо
сіб прислужилися створенню і розбудові Вихов
ної Ради та Юного ОДУ М-у. В 1965 році відді
ли Юного ОДУМ-у існують у Чікаrо, Філядель
фії, Ньюарку, Трентоні, Нью Брансвіку-Сомер
сет, Сираюозах, Бріджпорті й Клівелянді. У ста
дії організації є відділи в Нью-йор~<у, Гартфор
ді та Міннеаполісі. 

Наполсг ли ва праця з дітворою виправдує 
себе. Бо, як написано у принципах праці Ю ОДУ
М-у: «Основна засада нашої роботи: ми працю
ємо для нашого народу й разом з народом. Пра

ця для народу означає - зберегти або й повер
ІІут:І І;ашу дітвору до своїх Gатьків, до сnого 
народу іі до своєї церкви». 



На одумівській оселі США 

До цього часу брак власних приміщень був 
найдошкульнішою перешкодою для ширшої діяль
ности ОДУМ-у. Бажаючи допомогти молоді при
дбати власну оселю, старші громадяни, зоргані
зовані в Товаристві Одумівських Приятелів, вже 
довший час шукали відповідного місця. Володи-
1\ШР Жибурт з Ньюарку, батько двох дітей-оду
мівців, що приділяв багато уваги справі оселі, за
пропонував Головній Управі ОДУМ-у та батькам 
оглянути згадану оселю. Після докладного її ог
ляду відповідними особами було зроблено рішен
ня про купівлю. Гориста місцевість, де розташо
нана оселя «Київ», багата чудовими краєвида
ми. Здорове свіже повітря, гірська джерельна 
вода, сонце й спокій приваблюють туди на від
починок людей з міст. Вся гірська частина шта

ту Нью-йорк використовується для відпочинко
вих таборів різними національними групами. З 

українських осель, розташованих найближче до 

оселі «Київ» є оселя Укр. Народнього Союзу -
«Союзівка», на віддалі 8 миль, та оселя моло
дечої організації СУМА на віддалі 15 миль. Для 
полагодження формальностей купівлі оселі, її 
урухомлення та догляду, керівники ОДУМ-у ра
зом з приятелями ОДУМ-у обрали керівні орга
ни справа-!\'\И оселі. Склад їх такий: 

- І. Мужі довір'я: Іван Ваць - голова, Антон 
Філімончук - секретар , Семен Лободенка 
скарбник, Євген Кальман і Петро Гурський -
члени. 

2. Управа Директорів: Іван Гладун - голо
ва, Євген Кальман - перший заступник, Павло 
Шепель - другий заступник, Антін Філімончук 
- секретар, Семен Лободенка - скарбник, Во
лодимир Жибурт - господарський референт. 

З. Директори: Юрій Білоус, Андрій Ваць, 
Микола Ваць, ОлексІй Воскобійник, Василь Гри
горенко, Петро Гурський, Марія Євсевська, Да-

/ 

І 

Ще один Jtуточок одумівської оселі 
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Уnрава оселі ОДУМ-у США 

Си.цsть зліва наnраво :мужі ;цовір'н: А. 

Філімоичуи; І. Ваць та С. Лобо;цеиио. Сто

ять qлеии уnрави ;цк ренторів: І. Гла;цуи 

(:-олова), В. Жибурт, Є. Кальман та Павло 

Шеnель. 

НІІ.1О Завертайло, М. Іваницький, Дмитро Корні
t:нко, Олексій Коновал, Петро Матула, Іван Пав
.1енко, Євген Піддубний, Михайло Семенець. Ми
кола Степаненко, Константин Степовий, Іван 
Свириденко, Петро Стокальський, Євген Федо
ренко, Ольга Філімончук, Валентина Шепель, 
С сргіі"'І Євсевський. 

Після оформлення купівлі оселі та розподілу 

обов'язкІв праці, першої суботи 1 З-го червня 
1965 р., на оселі розпочалася праця для підго
товки до її відкриття. Ця оселя й раніше слу

жила за відпочинконе місце, але що вона не фун
кціонувала останні 2 роки перед купівлею, то при
стосування її для потреб молодечої організації 
вимагало певних змін. 

До початку сезону залишалось мало часу. 

Батьки й молодь з ближчих міст за короткий час, 

який залишався до відкриття оселі виконали ве
лику роботу. Відремонтували дахи деяких буді
вель, підсилили фундаменти в залях, обновили 
залю для імпрез та відповідно до таборових ви
мог переробили кухню. Виконана також велика 
робота по фарбуванню, пороблені додаткові во
допроводи, посилене світло на оселі та зроблено 
ряд інших дрібних робіт. Проведена підготовча 
робота для розташування відпочинково-виховно
го табору Ю ОДУJ\1-у. 26-го червня відбулося 
посвячення оселі та офіційне її відкриття. Оселя 

<<Київ» гарна. Вона відповідає всім вимогам та
борування для дітей та відпочинку для дорослих. 

Мужі ;цовір'н та ;циреитори оселі ОДУМ-у США 1965 р • 
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У придбанні оселі для ОДУМ-у~ купленої за ви
нятково вигідну ціну у відношенні до її варто
сти, слід підкреслити ралю старшого громадян

ства з Товариства Одумівських Приятелів. 
Дотеперішня практика діяльности всіх без 

вин~тку молодечих організацій показала, що без 
сторонньої допомоги ці організації не можуть 

забезпечити безперебійної праці. А тому всі мо
лодечі організації, особливо ті, які зберігають 
свій національниі":'t характер~ мають своїх старших 

опікунів. Цими опікунами є організоване старше 

громадянство, якому не байдуже майбутнє на

шої··· молоді. Вони дбають про розвиток органі
з~щt, допомагають їй як морально, так і мате

рtяльно, -?-ають свої поради щодо вибору напрям
них пра~І організації, беруть безпосередню участь 
у галузІ виховання, чи спричиняються чимсь ін

шим для добра молодечої організації. ОДУМ та
ким _опікуном має Товариство Одумівських При
ятелІВ (ТОП). ТОП як і в інших випадках так 
і в справі оселі багато допоміг ОДУМ-ові. Бать
ки і одумівці шукали відповідне місце для оселі, 
працювали на оселі та брали участь у П посвя
ченні та відкритті. Оселя вже готова для вжит
ку,u але вона все буде потребувати опіки, і її 
маибутнє буде залежати цілком від усіх нас як 
молоді, так і старших. Керівники оселі напевно 
будуть повідомляти нас про її стан і потреби. 
Нашим .~е обов'язком і на майбутнє буде допо
мога в 11 утриманні та розвитку. 

П. Стокальський 

Щоб успішно боротись і перемагати щоб 
' ' розв язати кожне завдання, яке ставлять перед 

нами умови нашої боротьби сьогодні, завтра і в 

дальшому майбутньому, ми повинні повсякчасно 

виховувати новий тип української людини - по

літика й борця. Це ми повинні робити організо

вано й кожен зокрема, порядком самовихован

ня й самовдосконалення ... Готувати себе повсяк
денно і повсякчасно на провідника, командира, 

лідера мас, народніх мас на просторах від Уж

городу до Донбасу, і їхньої боротьби «вдома» і 

в широкому світі. Такий лідер - це мусить бу

ти не лідер амбіціями, а лідер особистими висо

кими якостями, лідер розумом і ділом. Лідер, що 
вмів би не гнати маси києм, а вести їх. Вести 

зразком своїм, прикладом, авторитетом. Такий 

командир мас мусить мати високі особисті яко

сті: високу ідейність, зразковий патріотизм, стій

кість, здатність до особистих жертв, товарис

кість, чесність, відвагу й політичну вишколеність. 

Іван Багряний 

ІВАН ВАЦЬ - ДОБРОДІй ОДУМ-у 

Ім'я Івана Ваця тісно пов'язане з ОДУМ-ом, 
особливо з Юним ОДУ Л1-ом, таборуванням та 
оселею ОДУМ-у США. Тепер він є головою му
жів довір'я, осіб, що на свої плечі взяли тягар 
придбання оселі ОДУМ-у США в штаті Нью 
йорк. Коротка біографія Івана Ваця така: в 1950 
році він прибув з Европи до Канади. В Канаді 
відразу почав учитися будівельної справи й рів
ночасно у місці свого перебування, у Віндзорі 
очолив СУЖЕРО і був головою осередку УР ДП. 
В 1958 році переїхав до Сполучених Штатів 
Америки, до Філядельфії. В Америці скорими тем
пами розвиває та поширює своє будівельне під
приємство. Кожного тижня під його керівниц
твом Викінчувалась робота в 70-80-ти будинках, 
що і дало йому скоро фінансове зміцнення. Те
пер Іван Ваць є головою осередку УР ДП в Фі
лядельфії та великим прихильником і опікуном 
місцевого відділу ОДУМ-у. Не дивлячись на бу
дівельні справи, молодий енерrійний Іван Ваць 
присвячує багато часу та енерrlї одумівським 
справам, за що йому належиться велике признан

ня і подя\(а. Іван Ваць багато допомагав мораль

но і матеріяльно українсt>Кій футбольній дружині 
<<Тризуб» в Філядельфії. Велику матеріяльну до
помогу дає він впродовж років молоді об'єдна
ній в ОДУМ-і, оспбливо на відтинку Юного 
ОДУМ-у, таборам юнацтва та оселІ ОДУМ-у. 
його тягарові авта та будівельний матеріял ча

сто були до диспозиції ОДУМ-ові. 

У 1961 році, загальний з'їзд ОДУМ-у США 
затвердив нагородити фірму Івана Ваця грамо

тою ОДУМ-у. її вручено на прийнятті влашто

ванім з тієї нагоди у Філядельфії при численній 
участі членів ОДУМ-у та старшого громадян

ства. 

То ж побажаймо нашому молодому підпри

ємцеві, приятелеві й добродієві ОДУМ-у многих 

літ та ЯІ(Найкращих успіхів! 
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3 ЖИТТЯ ФІЛІІіІ ОДУМ-у США 

ЧІКАГО 

Філію ОДУМ-у в Чікаrо засновано б-го сер
пня 1950 року, а її першим головою був Олек
сандер Луппо. Праця філії перший рік була пе
реважно організаційна, були організовані хор і 
драматичний гурток. Вся праця провадилася в 
домівці спільній з ДОБРУС-ом на вулиці Чікаrо. 

В 1951 році відбулися другі загальні збори, 
і на них уже вибрано повний склад уnрави фі
лії; на голову Павла Коновала, а до управи уві
йшли Лариса Рад чеюю, Олексій Коновал, Анато
Лій Луппо та Іван ПилАпів. Філія перебралась до 
нового приміщення під церкву Св. Покрови. При
дбано стіл для пінr-понrу, більярдний стіл, па
тефон разом з rолосниками й мікрофоном та ба
гато інших речей. Праця провадилась успішно 
- число членів росло. 

1952 р. склад управи залишився майже без 
змін. Цей рік був роком великих подій не лише 
в нашій філП, але в ОДУМ-і взагалі. В серпні 
при управі філії створено редакційну колеrію, 
яку очолили Борис Шерстюк та Олексій Коновал. 
Розпочали видавати журнал філії «до мети». Пі
сля першого числа журналу Борис Шерстюк ві
дійшов до армії, а редактором став Ол. Коно
вал. Всього вийшло 9 чисел цього журналу філії. 
Членами редколеrії були Леонід Гюбнер, Григо
рій Мельник та Іван Лукаш. Журнал подавав ці
каві інформації 3 життя філії та одумівського 
життя. Цього ж року філія зробила дві зустрі
чі, одну - з філіями Форт Вейну та Детройту 
в місті Форт Вейні, а другу в околиці Девелс 
Лейку з філією Міннеаполkу. 

В 1953 році вибрано нову управу, яку очо
лив Володимир Філь. 1954 рік, а рівнож 55 і 
56 є роками, коли філія вийшла на громадську 
арену 3 своєю футбольною дружиною - «Тиг
рами». «Тигри» змагались з численними чужи
нецькими й українськими дружинами. Часто ла
мали свої крила сумівські «Крила» в змаганнях 
з ОДУМ-ом. Навіть <<Леви» - укр. спортова 
дружина Чікаrо деколи ремісували з «Тиграми:.. 
Але, на жаль, по кількох роках існування «Тиг
рів:. їх розпущено 3 причини фінансів та браку 
.п.а.r:rьшого зацікавлення в грачів. 

Також приходить криза з домівкою, яку фі
лія була змушена залишити. Головування у філії 
переходить знову до Олександра Луппо, а пізні
ше до Віктора Білоуса. Часто сходини філії та 
іншу працю відбували в пивниці Віктора Білоу
са. Врешті, філія знайшла для себе більш-менш 
ві.І,повідну домівку на розі вулиць Потомек і Ар
тіжен. Праця тоді пожвавилась. Одні члени фіЛії 
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прибували, другі відходили. Управи часто по
повнювалися новими особами, бо армія чи школа 
відривзла їх від одумівського життя. Не було 
жодної зустрічі ОДУ М-у, на якій би не було. що
найменше 15 осіб з філії Чікаrо. Віддаль, в одну 
сторону коло 1 ООО миль, чи то до Канади, чи в 
Глен Спей, штат Нью йорк, не лякала членів. 

В 1959 році нову управу очолив Олексій 
Коновал. На цю управу припали обов'язки орга
нізування Юного ОДУМ-у. Спершу Ю ОДУМ-у 
було біля ЗО осіб, а вже у 1964 році їх число 
доходило до сотні. Виховниками впродовж всьо
го часу були Галина Бойко, Марія Шкребець, 
Стефа Ковальчук, Віра, Ніна та Олена Лукаш, 
Таня Суховій, Віра Горб, Ярослав Меркело, Оле
ксій та Василь Коновал, Віктор Білоус, Дмитро 
Грушецький, Олексій Пошиваник, Петро та Іван 
Іващенко, Євген Ткаліч та Оксана Масловська. 
При філії є понад два десятки доросту ·Юного 
ОДУМ-у, з якими спершу працювала Галина Бой
ко, а пізніше Людмила Ревенко, Валя Пошиваник, 
Катя Ковальчук, Марія Глібчук та Наталка Ко
лішинська. Праця з Юним ОДУМ-ом та доростом 
відбувається в роях реrулярно, щотижня. 

20 березня 1960 року настоятель церкви 
Св. Софії от. Микола Литваківський 3 протидія
коном М. Покотиленком посвятили прапор філії. 
При посвяченні прапору, одну сторону якого ви
шили Зіна Луппо, Наталка Лень, Марія Шкре
бець та ЛукіЯ Коновал, а другу - емблему -
фабрика, було багато кумів між ними голова ГУ 
ОДУМ-у США Микола Дзябенко та член ЦК 
ОДУМ-у Василь Пономаренко. Цього ж року ку
плено при 2516-18 Вест Дивіжен вулиці двопо
верховий будинок для ОДУМ-у. Одумівц'і, батьки 
одумівців та прихильники ОДУМ-у вклали тися
чі годин, щоб пристосувати його для вжитку. 
Сотні Людей склали свої пожертви на купІвлю 
та ремонт дому ОДУМ-у. Для придбання дому 
та утримання створено корnорацію, управа якої 
вибирається ко»<ного року. 11 грудня 1960 року 
отці Федір Білецький та Микола Литваківський 
посвятили дім ОДУМ-у. На посвяченні були при
сутні члени керівних органів ОДУМ-у: Євген 
Федоренко, Євген Кальман, Василь Пономаренко 
та Віктор Росинський . 

На 1 О З'їзді ОДУМ-у США в Нью йорку в 
1960 році філії вручено найкращий, переходовий 
бюст Симона Петлюри. Від того часу, за вий
нятком одного року, його тримає філія Чікаrо. 

Філія в своїй праці приділяла велику увагу 
мистецьким одиницям. В 1959 році створено ді
вочий квартет: Олена Павелко, Марія Шкребець, 
Марія Пилипенко та Галина Бойко. Керівником 
спершу була Олена Павелко, а пізніше Анатолій 



Олександер Лynno rоловував: 

1950-1951 та 1955-1957 р. 

Павло Коновал 

1951-1953 

Віктор Білоус 

1957-1959 

Олексій Коновал 

1959-1962 

Олексііі Поwнваи,нк 

1962-1965 
Вас:нль Коновал 

1965 

Степовий, який підбирав пісні, розписував для 
голосів ноти та вчив. Упродовж свого існування 
квартет збільшувався до септету. Від його ство
рення там співали Олена Павелко, Марія Пили
пенко, Галина Бойко, Марія Шкребець (пізніше 
Коновал), Стефа Ковальчук, Катя Щибра та На
дя Сахно. В Ювілейний рік ОДУМ-у і філії Чі
каго в септеті співають: Віра Тарасенко, Ліда 
Романенко, Катя Щибря, Віра і Оля Горб, На
талка Колішинська та Марія Коновал. 

Від часу заснування ця мистецька одиниця 
філії виступала на численних з'їздах, зустрічах, 
бенкетах, концертах, в університетах та на ін
тернаціональних виставках. За свої виступи во
ни мають подяку від міста Чікаго, а від арабсь
ких студентів трофей-статую ОДУМ-ові. Одна з 

відомих музичних радІостанцій Чікаго влаштува
ла їм одногодинний виступ-інтерв'ю. 

Зразу після придбання дому ОДУМ-у ство
рено співочий ансамбль Юного ОДУМ-у. Тепер 

всі члени ансамблю належать до старшого ОДУ

М-у. Ними керує Марія Коновал. Для ансамблю 
підбирає репертуар, як для молодшого, так і 

старшого мистецький керівник філії Анатолій 

Степовий. В ансамблі спершу співали Катя Ко
вальчук, Ліда Мартинович, Людмила Мирутенко, 

Люба Литус, Ліна Степова, Валя Пошиваник, Лю

ся Петренко, Олена Косогор, Марія Ковальчук 

та Люба Петренко. Пізніше, на місце тих, що ві

дійшли з ансамблю прийшли Людмила Ревенко, 

Євгенія Петренко, Катя Єрмочонок, Ліда Бора-

67 



Чпени фіпіі на маніфестації в 20-тнріччи ronoдy в YJtpa
iнi. Посередині Павпо Коновап ronoвa фіпіі 1953 р. 

Зустріч Новоrо 1955 року. 

Чпени фіпіі ка проrупвиці. 
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Група грачів з фіпійноі футбольної дружини "Тиrри" 

1955 р. 

Посвиченкв прапора в Чікаrо. 

чук, Марія Глібчук та Ніна Оборковська. В 1965 
році в ансамблі співає 5 осіб. 

На річних загальних зборах 1962 року на 

голову філії вибрано Олексія Пошиваника, який 
відбув дві каденції. В кінці 1962 року розпочато 
підготовку для створення струнної оркестри. Ве
ликих старань приклав до цієї справи організа

ційний реф. філії Данила Завертайло. Він знай
шов 16 осіб фундаторів, які купили для струнної 
оркестри по інструментові. У кінці січня 1963 
року Анатолій Степовий, як дириrент, Дмитро 
Грушецький, як учитель гри на мандоліні, а Іван 
Турчманович гри на гітарі - розпочали працю 

з оркестрою. Після трагічної смерти Ів. Турчма
повича навчання гри на гітарі перебрав Ярослав 
Маркевич, а пізніше Анатолій Луппо, який є рів
ночасно заступником дириrента. Одні члени ор
кестри відходять, а інші, нові, приходять. Тепер 
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Струнна орнестра філії Чікаrо. В 2-му раду 6-й справа: Анатолій Степовий - мистецький керівник і днриrе~tт, 
7-ий Оnексій Коновал, 8-нй Анатолій Луппо заступник днрнrента та учитель rр.н на rітарі. 

/ 

·, .1-

~' 

-----------------~ 

• • 
* • « • 

Ансамбль дівчат Юноrо ОДУМ-у Чікаrо. 

Відбиванкові дружини дівчат філії 

Чікаrо і Мінеапоnіс (в білих уніфор

мах) пісnа змаrань під час зустрічі 

1955 року. 

-- _:L 

_ __ _ Ката Ковальчук, Ліда Мартинович, Людмиnа Мнрутенко, Л10ба Лнтус, Л10ба Петренко, Ліна Степова, 

:: ._ -• :lошиваннн, Л10с11 Петренко, Марів Коваnьчук та Олена Kocorop. 



Даниnо Завертайnо 

незамінимий орrаиізатор фіnіі. 

Зrори вциз: 

Чnеии фіnіі ОДУМ·у в Чікаrо. Друrий 

справа в 2-му раду Мниоnа Дзsбенио 

ronoвa ГУ ОДУМ-у США 1960 р. 

Юні одумівці чікаrської фіnіі зі своїми 

виховниками в 1960 році. 

Дім фln!i ОДУМ-у в Чікаrо. 

в оркестрі (мандоли, гітари, мандоліни і бас) є 
51 особа: Валя і Олексій Пошиваник, Василь, На
талка і Олексій (адмІНістратор оркестри) Коно
і}а.1, Оксана і Людмила Ревенко, Ліда, Оля і Во
.1одимир Косогор, Петро та Іван Лисеtшо. Петро 
і Розалія Бойко, Володимир ОборковсьІ<ий, Олег 
.\\асловський, Васи .. т-:ь і Оля Мирутснко, Василь, 
.\\1шола ЇІ ЛндріІ''r Скиба, Віктор Войтиків, Ліна й 

.\ натолій (мол.) Степовий, ГрицьІ<о Лень, Марія, 
Во.гтодиJ\шр і Петро Павлівець, Петро та Іr.ан Іва

:.че:і!:о, Ліда і Віктор Борачук, Марія Брикайло, 
.\\икола Осовський, Наталка Колішинсr.,ка, Mapiq 
і ..-'\натолій Луппо, Віктор Ботвин, Віктор Гуртl)
виП, Юрій і Сузана Костин, Віра Сахно, Олена 
Сербу, Петро Руденко, Зенон Походенко, Аріян
на, АстрІда і Ярослав Чернявський, Олексій Мед

відь, Олена Радзіловська і Тамара Дмитренко. 

Струнна оркестра виступала на зустрічі ОДУМ-у 

1963 року в Канаді, на концерті 14-го з'їзду 

ОДУМ-у США, на трьох концертах філії, та на 

відкритті пам'ятника Тарасові Шевченкові 27 
червня 1964 року у Вашінrтоні. 

Майже рівночасно з оркестрою, створене 
струнний квартет під керІвництвом Анатолія 

Луппо. Після відходу з нього Дмитра Грушець-_ 
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Керівники мистецьких одиниць філії ОДУМ-у в Чікаrо. 

Зліва: Анатолій Лynno - керівник струиноrо ансамблю та застуnник дириrента струнної оркестр.н, Грнrорій 

Кнтастнй - керівник ансамблю бандуристів ОДУМ-у, Анатолій Стеnовий - дириrент струнної оркестри та 

мистецький !tерівннк жіночих вокальних ансамблів. 
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Квінтет філії Чікаrо з nолітичним 

діичем. Зліва наnраво: Оли Горб, 

Віра Тарасенко, Чарлз Персі канди

дат на rубернатора шт<~.ту Іллінойс, 

Піда Романенко, Кат'! Щибра і Віра 

Горб. 1:)64 р. 

та виховники філії Чікаrо в 15·ти

літти існуванюІ філії 1965 р. 



Квартет філії Чікаrо. Зліва: Марі.н Шкребець, Марі.н Пилипенко, Галина Бойко Олена Павелко 1960 р. 

Квартет філії Чікаrо. Галика Бойко, Віра Тарасенко, Катя Щибра та Стефа Ковальчук. 
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Уnрава філії ОДУМ-у в 1964 році. 

Сидять: О. Лукаш, М. Павлівець, М. Брикайло і Л. 

ся Петренко, Валя Пошиваник, Катя Ковальчук, 
Галина Довгошия, Ліда Безпалко, Петро та Іван 
Іващенко. В жовтні 1964 року Іван Іващенко по
чав вчити народніх танців r.юлодшу групу, якv 

дальше вчить Петро Іващснrш. 

У кінці 1964 року філія, завдЯ'{і'І старанням 

Данила Завертайла, створила ансамбль бандури
стів ОДУМ-у. його очолив відомий бандурист і 
композитор ГригорІй Китастий. Б ансамблі, крім 
багатьох співаків, є 38 осіб з бандурами. Впер
ше ансамбль бандуристіз виступив на Шевчен
ківськім концерті 4 квітня 1965 noІ<V в школі 

Шопена. Група бандуристів філії: Олексій Поши
ваник, Петро та Іван Іващенко, Іван Сербу та 
Олег Масловський неодноразово виступали на 
імпрезах та святах українських організацІй міста 
Чікаrо. 

Філія ОДУМ-у Чікаrо завжди прикладала 
ба1·ато зусиль до того, щоб журнал ОДУМ-у 
<<Молода Україна» стояв на якнайкращому rрун
ті як ідейному, так і .матеріяльному. Тому зав
дяки відданим одумівцям, представникам журна

Стеnова. ла, Павлові Коновалові, Іванові Козацькому, Да
Стоять: о. Коновал, м. Скиба, п. Завертайло, І. Іващенко, нилові Завертайлові та Олексієві Коновалові, Чі
с. Пошиr3а:ш:І(, голова д. З<1nертайnо, В. Коновал і ю. Горб каго завжди мало найбільше число передплатни-

ків. В 1965 році в Чікаrо та околицях журнал 
"' птрr1мують понад 150 осіб. Філія Рtnрічно перс

Одумівці та друзі на моrилі Миханла СнтН,tІка. 

tшt о та Івана Турч.'\·\ановича його доповнено 
сІ\лад (юго тепер такий: Анатолій Луппо ( керів
НІІК), Ярослав МарІ\евич, Олексій Пошиваник, 
Микола Осовський, Микола Скиба та Володимир 
1\осогор. Цей ансамбль здобув добру славу на 
1-лнцсртах та інших імпрезах. 

В кінці 1963 роІ\)' при філії створено танцю
~}J..'1ьну групу, яку очо~шв балетl\·\айстер Миколё 
()с{ ,~сІ,І\ІІІІ. До неї належать Ліна Степова, Лю-

воднла збірки на пресовий фонд та коляду, а 
останнім часом почала влаштовувати одну імпре
зу річно, прибуток з якої призначається на «Мо
лоду УІ<раїну». 

Починаючи з 1961 року філія ви '!. ас стінну 

rгзсту «СМІХ-0-ДУМ» - редактор Олексій Ко
новал. До коротких текстів малювали ка'1икату

rи 51rюслав Меркело, Стефа Ковальчу!{, Таня Су
~твій, Василь Коновал, Марія Павлівець, а най-

6іль~с Олексій Пошиваник, який оформляє про
rрамки і летючки та опрацював жетон для юві
.lсІ':'іної зустрічі ОДУМ-у та відкр11ття осе.'"!і. 

Праця філії ІЗ Чікаrо з pm~y !) r~к пожвав
'110!JЗЛась завдяки енерrіtініІ'І пp:1·rj голіrз фі 1ії 

Оле)(Сандра Луппо, Павла Коновала. Володимира 
Філя, Віктора Білоуса, ОлеІ{сія Коновала. Олексія 
Пошиваника, Василя Коновала та Данила Завер
тайла - незамінимого організатора філії. членів 
управи філії та поодиноких членів філії, як Іван 
Козацький, Вадим Мішалов, Марія і Поліна Мар
тинович, Анатолій Луппо, Грицько Лень, Леонід 
Гюбнер, Борис Шерстюк, Іван. Віра та Олена Лу
каш, Тарас Кохно, Дмитро Грушецький, Григо
рій Мельник, Галина Бойко, Петро і Параска За
вертайло, Ярослав Меркело, Стефа Ковальчук, 
Василь Коновал, Марія Шкребець, Микола Ка
люжний, Михайло Кужіль, Леонід Литус, Катя 
Щибря, Юрій, Оля і Віра Горб, Ліда Романенко, 
Віра Тарасенко, Олена Павелко, Марія Павлівець, 
Макар Міскевич, Наталка Колішинська, Володи-



мир Косогор, Микола Скиба, Людмила Ревенко, 
Вал5І Пошиваник та багато інших. 

Філ:я ОДУ М-у в Чікаго розрослас5І l'I закти
візувалася завдяки всесторонній допомозі відда
ного її працівника Анатолія Степового, почесно
го члена ОДУМ-у, який впродовж існування філії 
є мистецьким керівником всіх імпрез філії, ди

ригентом струнної оркестри та вчителем гри на 

мандоліні. Він же рсзписує ноти для співочих 

анс2мблів, вчить спіеу, дсІслямацїі, скетчі та ін. 

Свій ріст філія завдячує також Анатолієві 
Луппо, її основникові, який є заступником дири

гента, вчить грати на гітарах, керує струнним 

ансамблем та розписус для них ноти; Григорієві 
Китаетому І<ерівникосі ансамблю бандуристів 
ОДУМ-у та Миколі Осовському, керівникові тан
цювального ансамблю. 

Щороку члени філії беруть активну участь 

в усіх маніфестаціях, святах, академіях, панахи

дах, бенкетах, зустрічах, з'їздах, зустрічах з на
шими визначними політичними діячами як д-р 

Степан Витвицький президент УНР в екзилі, Го
лова УНРади та відомий український письменник 
Іван Багряний, Голова ВО УНРади Микола Лі
вицький та інші. Філія влаштувала багато вечо
рів з мистецькою програмою, присвячених полі

тичним діячам, письменникам, постам, науков

ЦЯ!\·1, таким як: Симон Петлюра, Михайло Гру
шевський, Леся УІсраїнІ(а, Тарас Шевченко, Оле

ксандер Олесь, Іван Багряний, Михайло Ситник, 
Григорій Китастий, Анатоль Юриняк та ін. 

Кожного року від самоrо початку існування 
філії влаштовується зустріч Нового Рокv. 

В 15-тиріччя існування філії вибра~о нову 
управу, яку очолив Василь Коновал. До неї уві
йшли особи, що ще недавно були членами Юно
го ОДУМ-у. 

Актив філії на пресконференції з автором кииrи про 

російський колоніалізм. Зліва: О. Пошиваиик, r. Бойко, 

автор Вілnам Брей - конrресмеи США, О. Лукаш і О. 

Коновал. 1963 р. 

Дмитро Одрииа перший ronoвa філії ОДУМ-у 

в Фіnадеnьфіі. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 

Філію ОДУМ-у в Філядельфії засновано на 
Установчих зборах, що відбулися в грудні 1950 
р. в парафіяльній залі Єпископальної Церкви. 
Першим головою філії було обрано Дмитра Од
рину. Початкова діяльність філії полягала в пра
ці дискусійного та літєратурного гурТІ(ЇВ. Схо
дини відбувалися на приватних помеш:-zаннях чле

нів. У вересні 1951 року філія еже нарахопува

ла ЗО членів, переважно студентів. 

Другим головою був Віктор Басюк. За його 
головуrзашІ5І філія поширн.па діяш-,ність і розпо
чала співпрацю з іншими організаціs1ми. Вона ді
стала в своє ро::nор:Іл.жен!-Ш кімнату при Cr.. По
І{ровській параф:ї УПU. а п:знішє одну з І{імнат 
Українського Прогресивного Клюбу при парафії 
Св. Dолодим!tра. 

Упрана філії, вибр~:шз 11.1 г~ругих ззгальн11Х 

з::5орах у листопаді 1952 pmc:y, з головою Мико
лою Гречаним, вирішила пр!!єднйпt до ОДУ М-у 
місцеву !\юлодь~ перебуваючу поза оr:,.1ні:зац:я
ми. З цією метою було започзт!{оr,ано гуртки са

модіяльности: драматичниft, струшtІ:і'І, танцюва
льний і хор філії. Для виховання мол~:л.і в укра
їнознавстві започатковано доповіді на теми істо
рїі, літератури, соціології, економіки тощо. Та
ким чином філія стала школою духового форму
вання української молоді демократичних переко

нань. 

У третьому році діяльности філія зросла до 
75-ти членів та 20-ти І{андидатів, які працювали 

в гуртках та відвідували членські сходини. З ім
през, влашто·ваних філією в тому році, слід зга
дати відзначення дня народження Лесі Українки, 
і зокрема День Українського Моря. Ці імпрези 
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Філіа ОДУМ-у в Філадельфії. Вгорі: День українського моря. ПосереДині капітан-лейтенант Сватослав Шрам· 

ченко, поруч нього М. Креєр - інструктор одумівського танцювального гуртка 1953 р. Юрій Криволап - голова 

філії 1959 р. Внизу: спортова дружина "Орли" філії ОДУМ-у 1956 р. Група балету 10ного ОДУМ-у. Посередині 

вrорі внховннца Ріта Ннкиш. 1957 р. 

відзначалися ориrінальністю, свіжістю і високим 

мистецьким рівнем. 

Ось що писала «Америка» (за б травня 1953) 
про День Українського Моря: «Програма святку
вання була дуже дбайливо дібрана, зразково під

готована і переведена ... Рrкордова кількість пуб
ліки в цій залі ... була вдячна ОДУМ за влашту
вання Святкового концерту на такій висоті для 
відмічення великої події в державному житті Ук

раїни». Подібну оцінку подала й газета «Свобо
да» з 1 3-го травня 1953 р. Про вечір, присвяче
ний Лесі У[{раїнці, «Свобода» писала: «Молодь 

ОДУМ-у в Філядельфії ... виявила своє вміння та
кі імпрези влаштовувати з великою духовою ко

рІІстю C<J\Ii та ціл()му ,·rюмадянству» ... 
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На третіх загальних зборах ( 1953 р.) мож
на вже було завважити філію як демократичну 
організацію, в якій молодь працює, виховується, 

змагається, плекає толерантність, товариськість 

і згоду. Вибрана управа з головою інж. Петром 
Гурським, відразу вирішила докооптувати до ко
жної референтурн під -референта з молодших 
членів філії. Цим самим було збільшено актив 
філії і втягнено молодших у керівну роботу. Та
І(ОЖ було створено культурно-освітній і вихов
НИіЇ фонд філії. Для популяризації ідей ОДУМ-у, 
було влаштовано перший Батьківський Вечір, на 
якому голова філії прочитав доповідь про пра

цю, пляни і труднощі одумівської о~ганізації. На 
цьоІ"\tу ж в~чорі Gуло вибрано Бал)ківсьюІй Комі-



Bropi: Одумвці-колядннкн на парафі

яльнІН ялинці. Перший зліва rолова 

філії Вячеслав Ннннш 1957 р. 

Одумівці Філядельфії вшанову10ть 

rероів Крут. 

тет і заанrажовано батьків до допомоги, що да
ла конкретні наслідки: відкриття школи украї

нознавства при філії ОДУМ-у в Філядельфії. 

На директора школи було запрошено відо
мого поета і педагога д-ра Яра Славутича. У 
першому році навчання школа нараховувала 67 
дітей, а тепер - вже як парафіяльна школа при 
церкві Св. Покрови - має 118 дітей, що нав
чаються в 8-ми клясах. 

Того року хор філії, що почав перші проби 

під керівництвом Ю. Оранського, а пізнІше про-
довжував працю під керівництвом Петра Гур
ського, провів успішно коляду, що дала 155 до-

ля рів н~ УНР аду, 104 дол. на ЗУАДК та 402 дол~ 
на виховний фонд філії. Крім того хор філії ви
ступав на імпрезі присвяченій Головному Ота
манові Симонові Петлюрі та на Батьківському 
вечорі. 

Драматичний гурток під керівництвом М. 

Бондаренка поставив виставу «Чар однострою», 

а пізніше скетч написаний одумівцем Славком 

Никишем про молодь в нових умовах та оточен

ні. Обидва виступи пройшли з великим успіхом. 

Струнна оркестра під керівництвом Петра Гур
ського мала також свій виступ на Батьківському 

вечорі. Вага філії в громадському житті Філя-
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Віра Русанівська 

Семен Лободенка 

дельфії значно зросла, про це свідчать відгуки 

в часописах та численна участь представників 
українських організацій на четвертих річних збо
рах філії. 

На цих зборах (1954 р.) була вибрана нова 
управа очолена Павлом Лимаренком. За його 
головування основну увагу було звернено на 
внутрішньо-організаційну працю філії, що про

вадилась і далі в гуртках, та на виховання чле
нів шляхом доповідей. Весною 1955 р. було орга
нізовано філійну бібліотеку. 

На п'ятих загальних зборах філії ( 1955 р.) 

всю управу вибрано з молодших членів, з В'я

чеславом Никишам - головою. Філія успішно 
провела коляду й відсвяткувала своє п'ятиліт

тя. Цю імпрезу було поєднано з відзначенням 
пам'яти героїв бою під Крутами. Перед панахи
дою по Крутянських героях відбулося посвячен
ня одумівського прапора, яке довершив Архи
єпископ Мстислав, спеціяльно запрошений на цю 

Віктор :Корсун 

врочистість. Післ51 церковних відправ була корот
ка академія, а опісля святочне прийняття, влаш

товане одумівцями при допомозі їхніх матерів. 

Відхід голови філії та його заступника до 
війська послабив так добре розпочатий рІк пра
ці. На надзвичайних сходинах членів філії було 
тимчасово вибрано на голову Юрія Іхтярова. 

На шостих загальних зборах ( 1956 р.) ви
брано Управу в меншому складі, на чолі з голо

вою Віктором Юрченком. Сл'ідуючими головами 
філії були: Віра Русанівська ( 1957 р.), Юрій Кри
волап ( 1959 р.), Семен Лободен ко ( 1960 р.), Ми
кола Ваць ( 196 1-62). В останні роки значно по
слабилась, внутрішньо-організаційна праця філії 
на відтинку старшого членства. Натомість ак
тивно провадилась праця з Юним ОДУ М-ом. Ор
ганізаційно-виховну роботу з Ю ОДУМ-ом за 
довгі роки з часу його заснування в 1955 році 
провадили Є. Бережна, М. Євсевська, М. Бере
зинський, Оксана Панасюк, Ріта Никиш, Павло 

Під час виступу Ю ОДУМ-у з Філадельфіі на зустрі"Іі ОДУМ-у США і :Канади в tлеи Спей 1959 р. Юн.і оду

мівці у rлен Спей. Зліва: ДНRКОН м. Рнба"Іук, Архнє пископ Мстислав, є. Бережна та іrум. Сватослав. Стоіть 

С. Лободенко. 
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Петро Гурський rолова філії 

ОДУМ-у в Філадельфіі 

1953·54 та 1965 р. 

Дівчата танц10вальноі rpynн філії 

ОДУМ-у. Зліва З. Граур, Є. Бер, С. 

Шевчук, В. Хоменко, Т. Станкевич, 

Т. Федорака, Г. Євсевська, Л. Літке

вич та Н. Радченко. 

Лимаренко, Семен Лободенко, Петро Гурський, 
В'ячеслав Никиш, Борис Захарчук та інші. 

Взагалі про діяльність філії ОДУМ-у в Фі· 
лядельфії можна сказати так: від самого по
чатку філія зосереджує головну увагу на вихо
ванні своїх членів, базуючись на співпраці з ін
шими організаціями. Дбаючи за підвищення на
ціональних, моральних і фізичних якостей своїх 
членів, провід філії намагається заповнити віль
ний час молоді корисною працею. Філія вІдсвят
конує українські державні свята, відзначає важ
ливіші історичні річниці та пропам'ятні дні ви
датніших українських діячів. Також влаштовує 
доповіді на політичнІ, історичні, соціяльні, еко
номічні й мистецькі теми. З доповідачів слід від· 
значити ген. О. Загродського, сл. п. капітан-лей
тенанта Святослава Шрамченка, сл. п. проф. Ми
хайла Вєтухова, письменницю Галину Журбу, 
проф. Івана Гончаренка, проф. Володимира До
рошенка, проф. Г. Гордієнка, п. Любов Лисянсь
ку, п. Е. Бережну, проф. П. Мегика, Інж. М. 
Химича, інж. Ю. Міщенка, проф. В. Гришка, а 
з одумівцін - Юрія Криволапа та інж. Петра 
Гурського. 

Провід філії не забуває також і про розва
ги, він влаштовує веселі вечори «Андрія», «Ма
ланки», «Вечорниці», забави тощо. Час-від-часу 
відбуваю_:ься інформаційно-розвагові вечори, на 
яких знаиомлять батьків з працею, асягами і кло
потами філії. 

Для кращого знайомства з містом і околи
цями відбуто ряд прогулянок, зокрема до музею 
мистецтва, до технічно-плянетарного музею, до 
«Залі Незалежности», до «Фермавнт» парку, на 
поле боїв Вашінrтона - «Валейфордж» та до 
ботанічного саду «Лонr Вуд Гарден». 

З тринадцятим роком у філії ОДУМ-у в Фі
лядельфії почався новий період праці й вихован
ня одумівської молоді. Старші з юних одумівцін 
були врочисто переведені до ООДУМ-у. Вибрано 
нову управу філії, яку очолив Віктор Корсун, як 
також і наступного року. Ця управа з великим 

завзяттям почала здобувати нові осяги в праці. 
Влаштовують або беруть участь в громадських 

імпрезах. Відбувають дискусії на ідеологічні те
ми, зокрема про демократію в українському жит
ті. Одумінська молодь шукає вищих ідеЇ\ - не 
задовольняється лише приємним провадженням 

вільного часу. 

Бачучи труднощі, як також і завзяття мо

лодших одумівців, Петро Гурський, старший оду
мівець, повернувся :~.нову до активної праці в 

філії і був вибраний на голову філії в ювілейниїr 
рік ОДУМ-у. 

Танцювальна група філїі під керівництвом 

Віктора Литвиненка прославилас~ на сході Аме
рики, як також в Чікаrо і Канаді ;~а зустрічах. 

Завданням цього гуртка є плекати народні танці, 
як також репрезентувати український народній 
одяг та танці серед чужинців. Одним з наїrуспіш
ніших виступів танцювальної групи був виступ 
спільно з Пластом і СУМА на Міжнародньому 

Ярмаркові перед шеститисячною публікою. Після 
виступу танцювальн,:=~ група була двічі запроше
на виступати перед американською публікою, а 
також в Темпел Університеті. 

Вишивальний гурток реrулярно працює над 

плеканням українського мистецтва - вишиван

ня. В останньому році одумівці вишили строї 

для ляльок - дІвчини і козака, а за здобуті за 
них на лотереї гроші, купили повний набір спор
тового майна для табору Ю ОДУМ-у. 
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Співочий гурток брав участь у багатьох ім
презах, а з цьогорічної коляди передав на ку

пів.1ю оселі ОДУМ-у 567 долярів. 
Філія має літературний гурток для плекан

ня т;t Пf10довження навчання української мови 

та літератури. 

Молоді одумівці також продовжують, спо

чатку з допомогою М. Євсевської, а пізніше самі 
пrацю з Ю ОДУМ-ом. Свої знання набуті ра
ніше вони вміло передають юнацтву. 

Танцювальна група та хор не раз виступа

.111 на різних імпрезах, а недавно під час відкрит
тя одумівської оселі «Київ». 

Для членства філії доповіді читали от. О. 
Царик, М. Куданович, проф. П. Шинкар. 

Виховники Юного ОДУМ-у та кандидати на 
виховників, разом 1 З одумівців, брали участь у 
всіх трьох сесіях курсів виховників Юного ОДУ
М-у 1965 р. Кожного року виховники філії пра
цюють в таборі Юного ОДУМ-у, а в цьому юві
лейному році референт юнацтва філІї, Віктор 
Корсун, працює комендантом табору на одумів
ській оселі. 

Останнім кроком до дальших досягнень фі
лія започаткувала працю над створенням капелі 
бандуристів. 

Батьки одумівської молоді, починаючи з 
Батьківського вечоrа. на якому було вибрано 
перший БатькІвський Комітет, і продовжуючи 
Товариством Одумівських Приятелів послідовно 
працюють, часом помагають, часом і керують 

з молоддю, що в цілості приносить користь нам 
усім. 

За здобуток філії треба вважати й реrуляр
ні збірки на УНРаду, що вже принесли 1500 дол. 
та на ЗУАДК - біля 300 дол. Філія взяла ак
тивну участь у підготовці і переведенні 1-ого 

ІJ.еологічного Конrресу Студенства в США. 

На таких одумівських імпрезах як річні з'їз
J.ІІ і зустрічІ ОДУМ-у, курси виховників, фести
валі, літні табори, пікніки - філія завжди брала 
численну участь. Члени філії входили або вхо
дять у склад: ЦК ОДУМ (П. Гурський), ГУ 
ОДУМ (Я. Пилипенко, Ріта Никиш, Віра Руса
нівська, П. Гурський, Ю. Іхтяров, Ю. Криволап, 
П. Лимаренко, Микола Ваць, Семен Лободенко. 
Марія Євсевська (Виховна Рада), П. Лимаренко~ 
П. Гурський, М. Березовський) та до редколеrії 
журнала «Молода Україна» (П. Гурський, П. Ли
,\1аренко). 

Підсумовуючи п'ятнадцятилітній шлях філії 
ОДУМ-у в Філядельфії, треба відзначити жер
твенну і повну посвяти діяльність членів, які 
вклали багато часу та труду в розбудову філії. 
J.o так11х належать: Дмитро Одрина, Віктор Ба
сюк, Яків Пилипенко, Оксана Панасюк, Ірина Ли
.\\аренко, Оксана Миколайська, Віра Русанівська, 
Тетяна Міщенко, Надія Терещенко, Надія Фи-
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липова, Лариса Тимошенко, Ніна Ганін, Петро 
Гурський, В'ячеслав Никиш, Ріта Никиш, Іван 
Савчук, Юрій Іхтяров, Павло Лимаренко, Віктор 
Юрченко, Юрій Криволап, Семен Лободенко, Па
раскевія Маноїло, Іван Воскобійник, Ростислав 
Шрамченко, Ольга Криворучко, Семен Кривуша, 
Микола Ваць, Віктор Корсунь, Зоя Граур, Тама
ра Федоряка, Леонід і Володимир Білоус, Мико
ла і Оля Пантюк, Ела і Володимир Католік, Га
нуся Євсевська, Славко Гаврищук, Людмила Кап
шученко і багато інших. У сім їм належить сер-· 
дечне спасибі! 

НЬЮАРК 

Філія ОДУМ у Ньюарку була заснована 1 б 
червня 1951 року. Першим її організатором і го
ловою був Петро Матула. Початкова праця зо
середжувалася майже виключно на організацій

ному скріпленні філії. У другому році ( 1952) го
ловував Іван Павленко. Цей рік позначився вже 
діяльністю не лише всередині філії, але й назовні. 
Відбуто ряд гутірок на виховні теми і ряд кіль
каденних прогулянок виховного значення. У про

грамі трьохденної прогулянки до оселі Україн
ської Православної Церкви взяв активну участь 
Владика Мстислав. Влаштовано багато імпрез 
загального характеру для всього українського 

громадянства й нав'язано тісні зв'язки з прихиль
ними до ОДУМ-у українськими організаціями. 

Щоправда, із зростом активности філії по
жвавилась і акція спротиву цій праці з боку 

наших націоналістичних угруповань. Проте цей 

спротив тільки скріпив діяльність філії, що вия-

Віктор Росииський 



Голова ЦК ОДУМ-у Євrен Федоренко вру'Іає бюст Симона Петлюри Вікторові Росннському - rолові філії Нью
арку. Одумів кн філії Ньюарку на Андріївських ве'Іор ни цих. 

вилось в значному збільшенні членства та в при
хильності більшости українського громадянства. 

В роках 1953-55 головою філії був Микола 
Могила. За його головування філія досяг ла вер
шин свого росту. В цих роках філія нарахову

вала понад 50 активних членів, переважно учнів 
середніх і вищих шкіл. Гутірки на різні виховні 
теми відбувалися регулярно. Влаштовані філією 
наші національні свята завжди мали загально

український характер і відзначалися високим 

культурним рівнем. Участь одумівців у цих свя
тах і гутірках, у розвагових вечорах і в прогу

лянках виховного характеру -- гартувала їх ян 
фізично, так і морально та заохочувала їх до 
дальшої праці. 

У цих роках філія щиро зацікавилася жит
--., української молоді на рідних землях. Гур
гак ентузіястів по збиранні цікавих матеріялів 
очолив Петро Матула, тоді ще студент калед-

Юні одумівці та виховники філії Ньюарку 1961 р. 

жу. Шкода, що цю важливу й цікаву ділянку 
праці пізніше було занедбано. Все ж вона зали
шила в душах одумівців глибокий і тривалий слід. 

У роках 1955-57 головою філії був Віктор 
Росинський, -- один з представннків наІімолод
шого поІ<оління. Завдяки батькам . Іюго не З<lхо
пила денаціоналізаційна стихія. Він вІІявився на 
ВІ--ІСоті своїх завдань і особливо наголошував по
требу плекання в молоді етики та моралі. З цією 
аіллю, крім інших імпрез, регулярно влаштову
вана цікаві гутірки самих членів і доповіді за 
n~~шених доповідачів. 

У 1958 році головував Віктор Мартинюк, а 
в роках 1959-60 головою філії став Антон Філі
мончук. Під головуванням Антона Філіманчука 
ньюаркська філія знову досягла кульмінаційно
го пункту в своїй праці. Вже з початком 1960 
року можна було зауважити пожвавлення діяль
ности одумівської молоді. Спершу одумівці хо-

Антон Філімон'Іук 
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~11.111 з колядою, а згодом влаштували академію 
П• І героЯ,\\ Базару і Крут, свято Т. Г. Шевчен
ка. академію сл. п. Симона Петлюри та ряд 

іншнх імпрез. З них варто відзначити вдалі зу.
стрічі з головою УНРади І. П. Багряним і з го
.1овою Виконного Органу УНРади М. А. Лівиць
кн~\. 

Однією з найефективніших імпрез у 1960 
році було посвячення філійного прапора. Для ці
єї урочистости всі одумівцІ вперше одягнули оду
.\1.івські однострої, що автоматично здисципліну
ва.lо членів і справило гарне враження на гро

·'\адян. Ті, кому дорога доля нашої організації, 
раді.1и такому великому крокові вперед на шля

ху виховання молоді. 

У цьому роЦі філія має мішаний хор під ке
рівництвом справжнього ма~стра співу - дир. 
В. Пташинського. Треба ствердити, що філія 
ОДУ М у Ньюарку активізує всю громадську ді
я.lьність в нашому осередку. 

Майже від початку свого існування філія ко
ристується домівкою колишніх українських воя

ків, але виникає конечна потреба придбати свою 
власну. Над цим члени філії вже задумуються 
від певного часу й навіть розпочали збірку фон
дів. Через брак власного приміщення тяжко роз
горнути діяльність, зокрема ж тяжко вести сис

тематичну виховну працю з Ю ОДУМ-ом. В ос
танніх роках філія започатковувала працю з Ю 
ОДУМ-ом двічІ, але з огляду на брак власного 
приміщення ця потрібна праця кожного разу 
припинялася. 

Філія диспонує власною гарною бібліотекою, 
машинкою до писання, циклостилем, гучомовця

ми, спортовими і розваговими приладдями та ін

шим майном. У бібліотеці можна знайти рідкіеві 
книжки. Головним фундатором філійної бібліоте
кн був мrр. О. Олесницький, який подарував для 
філії понад сотню своїх книжок. 

Підсумовуючи майже десятирічну діяльніvrь 
філії ОДУМ у Ньюарку, можна сказати: філія 
стала тією кузнею, де гартувалась фізично й ду
хово у!{раїнська молодь. Школу ОДУМ при фі
.1ії пройшло понад сто молодих людей, які сьо

годні творять зразкові родини. Багато колишніх 

ч.1енів є сьогодні інженерами, фармацевтами, 

економістами та іншими фахівцями. В складних 
у.,ювах асиміляції філія прищепила багатьом ді
тя.\\ українську мову, яку вони вже забували й 

затримала їх при українській громаді та при 

\·країнській церкві. На релігійне виховання мо

.lІЦі ОДУМ завжди звертав особливу увагу. 
Свої осяги філія завдячує в першу чергу жер

твенній праці голов Управи і таких членів як 
О.1я Матула, Галя Павленко, Галя Журавель, 
О.1я Павленко, Оля Філімончук, Микола Скиба, 
Пав.1о Шепель, Рая Земська, Зиновій П'ятниць
киі"r і багато інших. 

S::? 

Початок другого десятиріччя позначився П('
жвавленням праці в ділянцІ Юного ОДУМ-у. 
На керівні становища повернулися заслужені з 
своєї попередньої праці одумівці. Організовуєть
ся Виховна Комісія, яку очолює досвід чений пе
дагог Лідія Приходько створюється Товариство 
Одумівських Приятелів, яке спочатку очолював 

Іван )f(уравель, а пізніше Іван Гладун та Володи
мир Жибурт. 

В роках 1960-61 головою філії знову ста.: 

Віктор Росинський, який, як і в попередні роки, 
енергійно виконує свої обов'язки. В роках 1961-
63 головою було обрано молодого 'інженера Івана 
Стойка. В час його головування філія знову до
сягає вершини своєї праці, особливо в ділянці 
Юного ОДУМ-у. Бувши сам активним, він гідно 
репрезентував філію в усіх місцевих українсь
ких і неукраївських централях. За час його го
ловування до праці щиро взялися батьки одумів
ців та старше громадянство. 

В роках 1963-64 головою обрано Василя Жу
равля, вже з кадрів Юного ОДУМ-у, які пере
йшли юнацьку школу. Філія за його каденції по
жпавила праща в ділянці спорту. З огляду на 
відхід Василя Журавля до війська, головуван
ня перебрав перший заступник - Антін Філі
мончук, яrшй і закінчив каденцію попереднього 
голови та був переобраний на 1964-65 рр. 

Головування Антона Філіманчука завжди 
відзначається активністю та самопожертвою 

для добра ОДУМ-у. 

В початках другого десятиріччя, як і попе
редні роки, філія організовує дуже гарну тан
цювальну групу українських народніх танків під 
керівництвом талановитого знавця та балетмай
стра українсьr<ого танку - С. Снігура. Органі
зовується гарний юнацький хор під керівництвом 

проф. В. О. Пташинського. 

Ряд заслужених сеньйорів тісно співпрацює 
та допомагає одумівському рухові. Більшість 
членів ОДУМ-у набувають середню та вищу ос
віту, якщо не в місцевих наукових закладах, то в 
віддалених. Філія посідає почесне місце серед 
української грm.1ади як одиниця, яка вклала ко

лосальну Пf'аЦЮ у ЗаІ{rіплення украЇНСЬІ<ОЇ ідеЇ. 

СИРАКІОЗП 

Філія ОДУМ-у в місті Сиракюзи, штат Нью 
йорк заснована в 1952 році. Праця філії відбу
валась з піднесенням. 

У 1954 році голова філії Ол. ГончаренІ<о ра
зом з організаційним реф. ГУ ОДУМ-v CUIA 
Іваном Павленком оrганізовує філію ОДУМ-у в 
місті Ютіка. Пізніше, з переїздом активніших 
одумівців до інших міст, праця занепала. Але вже 

На ПОЧ(lТ((У 1956 f'ОІ<у філія ЗНОВУ f'ЄОf'ГанізуRа-



Мниоnа Новохатько, ronoвa філії 

1962-1963 р. 

Bropi: 

Посввченив прапору філії ОДУМ-у 

в Сирак10зах. 

Внизу: 

Члени філії на тлі своrо прапору. 

лася. Вибрано нову управу, в склад якої увійшли 
Володимир Трускало - голова, Ростислав Склон
ний, Марія Паливода, Іван Кучеренко, і Лариса 
Павелко - члени. При допомозі нових членів 
управи філії було відновлено працю. Члени філії 

співали в хорі Склонного, який виступав перед 
американцями. Світлини хору та окремих одумі

вак-співачок були поміщені на першій сторінuі 
місцевої американської преси. В численних ім
презах, які відбувалися в місті, філія ОДУМ-у 
брала активну участь. Так на Шевченківських 
святкуваннях виступив драматичний гурток під 

керівництвом М. Міхновського, з інсценізацією 
«Гайдамаки» Тарас;І LUевченка. В інсценізації 
три одумівки - Ніна Новохатько, Марія Пали
вода та Лариса Павелко деклямували цей твір, а 
одумівці відтворювали сцену боротьби козацтва 
за волю свого народу. 

Старанням місц~~вої філії УККА в Сиракюзь
кому Музеї Мистецтва відбулася виставка укра-

їнського мистецтва, а члени філії знайомили сtме
риканців з культурою українського народу та з 

1'"'юго прагненнЯ.І\1 до самостійного життя. 
В українськіїt радіо-програмі анr.'ІІІІСІ~кІІМ 

спікером був одумівець Ростислав СклонюІІ ... і. 
З приїздом до Сиракюз українсью1х родин з 

молоддю одумівського віку, членстrю філії по

повнилося, і праця філії пожвавилас1~. В 1 ~Н)2 rо
ці з Англії приїхав Л1икола Дяченко, самt: в Тtн'"і 
час на студіях в Сиракюзькому університеті пе
ребував ініціятор створення ОДУМ-у Микола 
Степаненко, які й надали філії нового ж11ття. Нз 
голову філії вибрано М. Новохатька, яюІІі голо

вував також і в 1963 році. В лютому 1964 року 
на річних загальних зборах філії обрано нову 

управу: Петро Тимченко - голова, Ан<1толій 
Омелян, Галина Тимченко, Іван Стеценко, Jliдa 

Черевко, Володимир Сененко, Ніна Новохатько і 
Микола Дяченко - члени. Філія розпочала ви
давати «Бюлетень ОДУМ-у», ЯКІНЇ редасуван rеф. 
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Уnрава філії ОДУМ-у в Снракюзах в 1964 р. Зліва наnраво сидить: Г. Тимченко, М. Даченко, і Л. Черевко. Стоать: 

А. Омельан, П. Тимченко, В. Синенко та І. Стеценко. Петро Тимченко rолова філії 1964 р. Внизу: уnрава філії в 

Снракюзах. 1-нй рад: І. Ємець та О. Орендаренко. 2·иі: рад: М. Дачен.ко, А. Омельан, Г. Тимченко, Л. Черевко, 

Л. Ємець та М. Сенько. 1965 р. Леонід Ємець rолова філії 1965 р. 

преси філії Микола Дяченко. Видано п'ять чи
сел бюлетеню. 

14 червня 1964 року філія посвятила свій фі
лійний прапор. Посвятив його отець Т. Шпачен
ко. На посвяченні було багато присутніх, а та
кож члени Пласту. З нагоди посвячення прапору 
придбано пропам'ятну книгу, до якої вписалися 
учасники посвячення прапору. З привітаннями 
виступали Михайло Воскобійник, Є. Єршівський, 
полк. Киверчук, Ів. Посипайло, Кодзяк, сот. Зель
ський, nолк. Міхновський, сот. Ів. Рубич, та від 
Пласту Люба Мазурек. 

21 лютого 1965 року на голову філії вибра
но активного члена ОДУМ-у Леоніда Ємця, а 
ч.1енами управи є Анатолій Омелян, Іван Ємець, 
Га.1ина Тимченко, Ліда Черевко, Микола Синен-
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ко, Микола Дяченко, Ольга Одарченко і П. Тим
ченко. Членство філії знову зросло. За час існу
вання філії члени ОДУМ-у брали активну участь 
у відзначенні всіх українських державних свят 
та маніфестацій. Своїми силами влаштовували 
святочні імпрези в Сиракюзах, а також виїздили 
до інших міст. Філія взяла численну участь у від
критті пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашін
rтоні. Одумівці завжди брали участь в святі Со
борности і Незалежности України. Своїми сила
ми вони відзначали роковини пророка України 
Тараса Шевченка, день матері та батька. На 
відзначенні роковини Симона Петлюри, доnовідь 
прочитав голова філІї Леонід Ємець. ОДУМ та
кож влаштував вечір присвячений пам'яті почес
ного члена ОДУМ-у, автора гімну та маршів 



ОДУМ-у, письменника і Віцепрезидента УНРади 
Івана Багряного. Численними імпрезами філії ке
рує режисер М. Міхновський. 

На Ювілейній зустрічі ОДУМ-у США і Ка
нади філія взяла численну участь, а в мистець

кій частині її репрезентував співак з гарним го
лосом Іван Ємець, молодий член філії. 

КЛІВЛЕНД 

Філію ОДУ М-у в Клівленді створено 15-ro 
березня 1951 року . До ініціятивної групи ДjІЯ 

створення філії належали: Василь Пономаренко, 
ГаJ!ина Сівак, Таня Назарець, Наталка Миронен
ко, Петро Шолудько, Іван Кузьмицький і Вален
тин Маєвський. Першим головою філії ОДУМ-у 
був обраний ініці~пор Василь Пономаренко~ а до 
складу Управи обрано ще п'ять членів з ініція
тивної групи. Число членів філії на початках ста

новило 18 осіб, а потім поступово зростало. Член
ські збори і засідання Управи відбувалися раз 
на місяць. До важливіших імпрез у першому ро
ці існування філії треба зарахувати участь ОДУ
М-у в переведенні «дня Української Молоді». 

В січні 1952 року філія влаштувала в залі «Лем
ко» першу Одумівську Забаву. З числа багатьох 
імпрез філії варто відзначити академії присвя
чені пам'яті проф. Ісаака Мазепи, проф. Бор. 
Іваницького, ген. Всеволода Петрова, проф. Ана
толія Гр. Рябишенко і д-ра Степана Барана. Го
лова філії Василь Пономаренко і культ-освітній 
референт Іван Самоха прочитали на членських 
зборах ряд доповідей на різні актуальні теми. 

Влітку 1953-го року за ініцІятивою Василя 
Турка при філії створено музичний гурток, а за 
ініціятивою Валентина Маєвського - драматич-

Одумівці Клівленду з през.ндентом 

др. Степаном Внтвицькнм. 

Свято моnоді в Клівленді. Пресова виставка ОДУМ·у 

ний гурток, що зразу ж почав підготовляти п'є
су Миколи Понеділка «Знедолені». 

У квітні 1954 року створено одумівську во
лейбольну дружину і футбольну дружину «ЛЕВ». 
Господарем спортової ділянки був Василь Фед
чеr-шо, а капітаном футбольної дружини «ЛЕВ» 
був Григорій Яшник. Дружина взяла участь у 
багатьох розіграх, а зокрема на Одумівській Зу
стрічі в Ст. Кетерине і на площі «Київ» в Ка
наді. В листопаді 1954 року на загальних збо
рах вибрано нову управу, яку очолив Микола 
Гуря. За його головування філія влаштувала 
спільно з ДОБРУС-ом велике віче протесту про

ти совєтських депортацій української молодІ в 
Сибір і Казахстан. На ві чу промовляли: Семен 
О. Підгайний і Василь Ів. Гришко. В цім році бу-
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Bropi: Члени філії на проrуланці. 1951 р. Василь Поиомїtренко волова філії 1951-1954, 1958-1961 та 1965. Внизу: 
Одумівці філії Клівленду в час зустрічі з rолово10 УНРади Іваном Баrраним. Микола Гура головував 1954-1955 р. 

.10 нав'язано контакт із філією м. Детройт та 
в.1аштовано декілька спільних прогулянок і за-

6сш. У жовтні 1955 року головою філії став Гри
горіІІ Шишута. ТодІ ж було винайнято окрему 
домівку для філії й створено читальню. Активно 
працював драмгурток під керівництвом п. Кри
жанівсьІшго. Футбольна дружина «ЛЕВ» нале
жа.1а до місцевої Ліrи. Як і попередніх років, 
O.JYM належав до Українських Злучених Орга
нізацій (УЗО) та через своїх представників брав 
участь в нарадах та спільних імпрезах. На річ
НІіХ зGорах, у жовтні 1956 року, головою філії 

виорано Василя Турка. Через декіJІька місяців у 

роСіоті філії настав застій з причини від'їзду гo

.lOBir. с~:..:рстаря і фінансового референта до вій
ська. Спортова дружина «Лев» також припини
.1а _1ія.нJність через відхід І<ращих спортовців
с•ду.,Іівuів до вііkька. 

Sб 

Від серпня 1958 роІ{У і аж до листопада 
1961 року головою філії був Василь Пономарен
ко. Активність і праця філії скоро пожвавіша.тш. 
Створено хлоп'ячу і дівочу волейбальну дружи
ну «дНІПРО». Придбано одумінські уніформи для 
членів філії. Відбуто декільІ<а забав, цікавих про

гулянок та пікніків. Ці роки позначені плідною 
співпрацею з філією проф. Олександра Вол. Яро
вого і інж. Михайла Кураха. Обидва вони дали 
для філії низку цікавих лекцій і доповідей на рі.з
ні теми. За їхню щиру і безкоштовну працю для 
одумівської молоді філія складає їм сердечну по
дяку. 

В березні 1960 року створено Юний ОДУМ 
( 40 осіб) та придбано для нього уніформи. Фі
лія брала участь у посвячені філійних прапорів 
в таких. містах як Чікаrо, Бофало і Ст. Катерінс 
(Канада). 



Справа: О,цумівцl Клівлен,цу, які вітали президента УН? Степана Витвицькоrо на свиті державности 22 сі'ІНІІ 1960 
року. Управа філії 1961 року. 

Зліва зrори: Голови філії: Григорій Шншута 1955-1956 р. Василь Турко 1956-1958 р. Григорій Терещенко 1961-1965 р. 

19-ro червня 1960 року філія посвятила власний 
одумівський прапор. 29-30-го червня 1961 року 

філія влаштувала Свято Молоді з нагодІІ 1 О-ти
ліття існування ОДУМ-у в Клівленді, в якому взя
ли участь сусідні філії ОДУМ-у як Чікаrо, Бофа
ло і Ст. Катерінс в уніформах і з прапорами. 
Волейбальна шістка «ЛЕВ» (Василь Федченко, 
Яків Середа, Євген Вовк, Іван Білоконський, Ва
силь Турко, Михайло Шкіль) і футбольна оди
надцятка (Григорій Яшник, Микола Шкурко, 

Михайло Пономаренко, Євген Вовк, Яків Сере
да, Іван Маляр, Володимиr Цикало, Іван Середа, 
Анатолій ЛепишинськиtІ, Ярослав Деrан, Василь 
Приходько, Володимир Горох, Юліян і Михайло 
Лиси(r, Микола Норка, Віталій ПетрЕ:ІШО, Сергій 

Платників, Петро Богуславськиі""'І, В. Щипша) 

проводили далі тренування і змагання із інши
ми дружинами та займали одне з перших місць. 
Вони заслужили повне признання за добру гру і 
зразкову поведінку. Отже, філія приділяла вели
ку увагу й фізичному вихованню своїх членів. 

2-3-го вересня 1961 року філія взяла активну 
участь в З'їзді та одумівській зустрічі в Глен 
Спей. Волейбальна дружина «дНІПРО» із зміне
ною вже назвою і своїм попереднім складом, 

брала участь у міжфілійних змаганнях за чашу 
ОДУМ-у та взяла друге місце. До шістки «дНІ
ПРО» входили: Іван Білоканський - капітан, 
Микола Біло канський, Василь Федченко, Петро 
Махлай, Григорій Шишута, Валенти·н Лютий, Ми
r~ола Неділька, Микола Шкурка та Леонід Бур
суків. 

87 



Вгорі: Одумівська футбольна друж~на "Лев" в Клівленді. Волейбольна дружина філії. Каnітан дружини Василь 

Федченко, nерший зліва сnереду. Юний ОДУМ фіn:ії. Філі.11 на відкритті nам'атннка Лесі Украінин в Клівленді. 

24-го вересня 1961 року ОДУМ і Юний 
ОДУ Л1 організовано в уніформах і 3 власним пра
пором взяли участь у відкритті пам'ятника пое
тесі Лесі Українки в Українському Національно
му Парку міста Клівленду. 

Філія брала участь як на панахидах в цер
квах, так і в академіях по Т. Г. Шевченкові і 
Гол. Отам. Симонові Петлюрі. 

Після 4-річного головування Василь Поно
маренко зрезиrнував через цілий ряд причин в 
жовтні 1961 року. В листопаді 1961 року на за
гальних зборах вибрано було нову Управу ОДУ
М-у на чолі з Григорієм Терещенком. Від того 
часу і по сьогодні, тобто до кінця травня 1965 
року, філія не проявляє своєї діяльности 3 неві
:lОJШІХ причин. Але ОДУМ дав свою пожертву 
на будову пам'ятника Тарасові Шевченкові у 
Вашінгтоні в сумі 25 долярів. А в червні 1964-го 
ro1~y ОДУМ взяв участь у відкритті цього пам'ят
НіІІ~а. КріJІ.1 того філія дала 2,000 дол. на купів
. і і•' "·' у.\\іІ:сІ.І<ої оселі <<КИЇR». В кі1щі травня 1965 
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року на домагання Гол. Управи ОДУМ філія від
була збори та вибрала нову Управу на чолі 3 го
ловою Василем Пономаренком. Філія і волейболь
на дружина «дніпро» взяли участь у Ювілейній 
Зустрічі ОДУМ-у в Канаді в днях 3-4 липня 
1965 року. 

В загальному Клівлендську філію ОДУМ 

можна вважати одною з передових, крім деяких 

її «сплячок». Члени філії щорічно ходили з ко
лядою, гроші з якої приділялися для «Молодої 
України», Української Національної Ради, ЗУ
ДАК, УККА, на будову Церкви Св. Симона в Па
рижі, на бібліотеку Симона Петлюри і інші на
ціонально-громадські цілі. Філія реrулярно від
значала українські національні свята і важливіші 
річниці. Філія завжди тісно співпрацювала з ін
шими українськими демократичними організаці
ями Клівленду й гідно вітала таких наших дер
жавних провідників як Президента УНР в екзилі 
д-ра Степана Витвицького, Голову УНРади Іва
на П. Багряного, Голону R. О. УНРади Миколу 



Андр. Лівицького та інших. Не забувала філія і 
про культурно-освітню розвагаву та спортову 

діяльність. Часто влаштовувана доповіді на різні 
теми, забави, товариські вечори, прогулянки, пік
ніки тощо. Члени філії завжди брали участь в 
одумівських зустрічах, з'їздах і конференціях. 
Основоположник філії ОДУМ-у Василь Понома
ренко майже постійно входив до складу Головної 
Управи ОДУМ-у в США, а одну каденцію ( 1954-
1955 рр.) очолював Центральний Комітет ОДУ
М-у і аж до кінця 1963 року належав до ЦК 
як один з членів. Крім голів і згаданих уже чле
нів до активних одумівців в різних роках нале
жали: Іван Кайдан, Олександер Бараник, Лена 
Гарбар, Микола Білоус, Наталка Макогон, Во
лодимир Усик, Галина Наріжна, Іван Усик, Рая 
Земська, Оля Довгаль, Марія Гартнер, Ліда Тер
кун, Петро МахлаІ\ Людмила Наріжна, Валя 
Земська, Федір Губенко, Галя Федченко, Рая. 
Ткаченко, Микола Парфієвець, Надя МартИШJ1Ч
кін, Олександра Шостак, Валя Турчин, Галя 
Трофименко, Надя Турчин, Віра Семенюк, На
дя Мироненко, Таня Федченко, Володимир Са
мійленко, Борис та Іван Наріжний, Валентин Лю
тий, Володимир Долбин, Володимир Пулим, Га
ля Самійленко, Оля Назарець, Євген Богуслав
ський, Микола Яшник, Анатолій Колдун, Катя 
Бурлій та інші. Мала філія відданих приятелів і 
серед старшого громадянства Клівленду. За їхню 

моральну і матеріяльну допомогу та спІ1шрацю 
філія складає їм щиру подяку. З такими своїми 
успіхами і невдачами ОДУМ Клівленду став на 
поріг свого п'ятнадцятилітнього існування. 

ГАРТФОРД 

Філія ОДУМ-у в Гартфорді, Коннектикат 
належить до однієї з наймолодших клітин Об'єд
нання Демократичної Української Молоді в США. 
Ідея і'! потреба створення молодечої демократич
ної організації виникла влітку 1961 року, в той 

час, коли українська громада в місті Гартфорді 

почала значно зростати за рахунок новоприбу
лих родин з інших країн та міст США. 

Підготовча праця для створення філії вела
ся групою ініціяторів, колишнІм основоположни
ком ОДУМ-у Іваном Гаращуком, тодішнім культ
освітнім референтом ГУ ОДУМ Леонідом Чудов
ським, родиною Волошко та цілим рядом стар

ших громадян, які були зацікавлені в тому, щоб 
об'єднати молодь в лавах ОДУМ-у. 

Перші інформативні збори вІдбулись за іні
ціятивою члена ГУ ОДУ М-у США Віри Лукаш, 
яка перебувала тоді в Гартфорді. Вона при пер
шій зустрічі з гартфордською молоддю, з'ясу
нала потребу створення філії та оформлення м()-

ГОЛОВИ ФІЛІ~ ГАРТФОРД 

Леонід Чудовськнй 1961-1963 р. 

Володимир Дрозд 1963-1964 р. 

Во11однмир Швець 1 ?М р. 
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Члени філії Гартфорду. Зліва направо, 1-ий рид: В. Дрозд, Л. Чудовськнй, Н. Супрун, Володимир Швець, П. 

Головко, П. Хмелівський та В. Волошко. 2-ий рад: П. Гаращук, А. Ковальчук, С. Федораченко, Г. Ковальчук, 

М. Волошко, Г. Шиндюк, О. Коваленко, М. Харнтончук та В. Печенюк. 

.1оді в раl\шах ОДУМ-у. На голову ініціятивного 
гуртка обрано друга А. Бобріюшка й доручено 
(юму вести підготовчу працю до скликання по

шІІрсннх сход1ш молоді, зацікавленої одумівсь

h:ІІ.'\\ рухо.І\1. 

ІніціятивюІІ~і гурток дістав повну підтримку 

від старшого громадянства, зокрема від парафі
яльного уряду парафії Св. Володимира УПЦ, 
який передбачав невідкладну потребу організо
ваної культурно-громадської й виховної праці 
серед молоді. Тому в столиці штату Коннекти

кат, поряд із наявними українськими молодечими 

організаціями Пласт і СУМА, були створені спри
ятливі умови для засновання філії ОДУМ-у. 

Перші поширені сходини молоді відбулися 
12 листопада 1961 року. Цей день став офіцій

ною датою засновання філії в місті Гартфорд. Іні
ціятивний гурток запросив на ці сходини тодіш
нього Голову Головної Управи ОДУМ-у CllJA 
друга Антона Філімончука, який радо виконав 
свіі"І обов'язок, конкретно r, ділово ознайомив мо
.1одь з мстою і завданням організації. Після озна

(ю!.\.lення з статутом ОДУМ-у, молодь у кілько
сті 18 осіб вписалася в ряди організації й пере

ве.lа офіційні вибори керівних органів філії. Пер
Ші!.\\ головою філії вибрано Леоніда Чудовського, 
якІІfІ керував філією протягом двох років. Від 
І ~163 рш.:у л.о 1964 року філію очолював молодий 
·ду.\1івещ) В. Дрозд. Тепер головою філії обрано 

.J.Г•}TJ. Б. Швеця. 
За короткий час існування філії організова

:;а .\\•J.l•).J.b проробила велику корисну роботу. 
Ш(•r··н.; у 1\Ю.rІодь власними силами відсвятконує 

і .l•JBHi національні свята, влаштовує академІЇ, 
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займається співами, спортом і танцями. Члени 
філії брали численну участь у з'їздах ОДУМ-у, 
у посвяченні пам'ятника Тарасові Шевченкові у 
Вашінrтоні, у зустрічах ОДУМ-у США і Кана
ди тз інших імпрезах. 

І3 1963 році філія придбала власний прапор 
та однострої. У день імпрези посвячення філій
ного прапору філію відпїдав Голова ЦК ОДУМ-у, 
друг Євген Федоренко. 

Праця молодої філії провадилась за пляном 
та інструкціями від ГУ ОДУМ-у США та за по
радами старшого громадянства. Тут треба від

значити, шо парафіяльниfІ уряд парафії Св. Во
лодимира багато допоміг філії практичними по

радами, а також забезпечив молодь окремим при
міщенням. Протягом усього часу існування філії 
багато одумівців й одумівок виявили себе доб
рими організаторами й виконавцями заплянова
ної одумівської діяльности. До активу одумів

ського руху належать такі особи: П. ХмелІвсь
кий, Марія Волошко, Ніна Супрун, Галина Ко
Еальська, В. Швець, В. Дрозд, Людмила Голов
ко, П. Гаращук, А. Комаров. Від філії до керів
них органів ОДУМ-у в США належить В. Воло
шко та Л. Чудовський. 

Підсумовуючи працю й діяльність філії від 
початку її існування можна зробити висновок, 

що філія та її членство проробили корисну ро

боту організаційно-громадського характеру. Фі

лія відчуває брак високоІшаліфікованих старших 

дорадників та виховників, що є причиною відсут

иости Юного ОДУМ-у та відходу від активної 

праці КіЛЬІ{ОХ ЧJІеНіВ. 



Іван Свнрн~енко 

rоловував 1961-1964 р. 

rалнна Черепаха 1964 р. 

Ніна Сакун 

зразкова ученнцв 

Справа: ОДУМ і Пласт при посввченні прапору ОДУМ-уБріджnорті 1962 р. Одумівці й пластуни nісля посвв

ченнв _ філійноrо nрапора. Філів ОДУМ-у в Брі~жпорті. Перший nраворуч - Іван Свири~енко. 
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БРІДЖПОРТ 

Філія ОДУ 1\\-у в місті Бріджпорті, штат 
Коннектікат заснована в квітні 1961 року з іні
ціятиви Івана Снириденка. При заснуванні філія 
нараховувала 15 осіб, а рік пізніше засновано 
гурток Юного ОДУМ-у з 8 дітей. 

За чотири роки існування філія створила 
співочий квінтет: Галина Черепаха, Ніна Сакун, 
Галина і Леся Самчук та Люба Радько, а також 
танцювальний гурто1с Членство філії зросло. В 
1962 році настоятель Української Православної 
Церкви от. Опаренко посвятив прапор філії. На 
посвяченні була численна делеrація членів ЦК та 
ГУ ОДУМ-у США і багато гостей з інших міст. 
В посвяченні одумівського прапору брав участь 
і Пласт. 

Квінтет філії в Брі,~:~;жпорті: Га

лина Черепаха, Ніна Сакуи, Гали

на і Леси Самчук та Люба Ра,~:~;ько. 
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Галина Черепах~ rолова філ~ 

ОДУМ-у в Брі,~:~;жпорті, "Ілеи укра• 

інської ,~:~;елеrації, пере,~:~;ає мерові 

міста український прапор. 

Філія ОДУМ-у впродовж свого існування бе
ре активну участь в українському громадському 

житті міста. Разом з іншими молодечими орга
нізаціями святкуються українські нацІональні 
свята. Хоч філія Бріджпорту поріFняно невели
ка, але вона активна й здисциплінована. Філія 
брала активну участь в усіх зустрічах ОДУМ-у 
США і Канади та з'їздах ОДУМ-у США. 

Присвячуючи багато часу вихованню моло
ді, філія влаштовує концерти, робить прогулян
ки для їзди на ковзанах, лижвах та санках, ре

rулярно відбуває проби співів і танців та робить 
різні гутірки. 

В 1964 році філія брала участь у відкритті 
пам'ятника ТарасовІ Шевченкові у Вашінrтоні. 
Окрім різних виступів на українських імпрезах, 
члени філії часто виступали перед чужинецьки-



ми студентами на університетах, пропаrуючи 

добре українське ім'я, Павло Черепаха, Олексан
дер Радько і Володимир Фалько - танцюристи 

філії виступали з українською групою танцю

ристів на відкритті Світової Виставки в Нью 
йорку в 1964 році. 

Від 1961 до 1964 року філію очолював Іван 
Свириденко, а, починаючи від 1964 року, голо
вою філії є Галина Черепаха. Деякі члени філї1 
належать до Головної Управи ОДУМ-у ClUA. 

Галина Черепаха, Ніна Сакун, Галина Сам
чук та Люба Макаренко були у таборах Юного 
ОДУ М-у в Глен Сп ей як виховники. ДеякІ чле
ни Юного ОДУМ-у відбули літній час на вихов
ному таборі ОДУМ-у в Глен Спей. Так само фі
лія брала активну участь у фестивалях Юного 
ОДУМ-у, що відбуваються на Сході Америки. 

Більша частина членів філії складається із 
студентІв гайскулу, приватних шкіл та каледжу. 
Вони наполегливо вчаться і беруть активну 
участь в одумівському та церковно-громадсько

му житті. Останнього року членство філії трохи 
зменшилося в зв'язку з відходом членІв до вій
ська та від'їздом до віддалених університетів. 
Говорячи про навчання та успіхи в науці, варто 
відмітити секретаря філії з 1963 року, Ніну Са
кун, яка з першої кляси гайскулу і до останньої 
була найкращою ученицею на цілу школу. За
кінчивши гайскул, вона дістала стипендію на 
продовження студії1 у відомій БостонськіїІ Кон
серваторїі. 

БАФФАЛО 

Філію ОДУМ-у в м. Баффало було заснова
но 25 жовтня 1952 р. Ініціяторами її створення 
були такі особи: В. Троцька (перший голова фі
лії), М. Білок, М. Мак, В. Ковальчук та М. Буд
ний. 

По кількох місяцях голова філії виїхав із 
Баффало, а його місце перебрав його заступник 
М. Мак, який стояв на чолі філії цілих п'ять 
років. 

На початку діяльности місцевої філії було 
нав'язано контакт з іншими молодечими та гро

мадськими органІзаціями. 
Управа філії прикладала всіх зусиль, щоб 

якнайбільше поповнити ряди ОДУМ-у новими чле
нами. 

На одних із чергових зборів членами ОДУ
М-у було створено спортове товариство. Слід 
згадати, що в спорті особливо відзначалася від
биванкава дружина, яка вже в 1953 році на з'їз
ді ОДУМ-у здобула першість і одержала чашу 
ОДУ М-у. 

Члени філій ОДУМ-у Баффало й Рочестера на проrуля:нці 
до Нія:rарськоrо водоспаду. Зліва (у светрі): ronoвa ЦК 

ОДУМ-у Євrен Федоренко. 

Одумівки з летючками перед маніфестацією з приводу 

20-тнnіття: rолоду в Украіні 1953 р. 

Народе мій, та прийде час і ти огнистим 
видом 

Засяєш у народів вольнім колі, 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорним морем гомін ВОЛІ, 
І глянеш, як хазяїн домовитий, 
По своїй хаті і по своїм полі. 

Іван Франко 

Я люблю покоління грядучих сторіч. Це ж 
моя найбільш одушевлена надія, моя віра, що ро
бить мене сильним та здібним до дії, що наші 
внуки бу дуть кращими за нас, що все ж таки 

мусить прийти колись свобода, і що чеснота кра
ще доспіє в святому світлі свободи, як під льо
довахолодним плащем деспотизму. Ми живемо в 
добі, де все готовиться на кращі дні. 

Ф. Гельдерлін 
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І. Каwпуренко В. Ов'Іаренко 

В. Туnицький 

І-Іа терені Баффало пізніше була також 
створена так звана організація української пра
вославної молоді, до якої належали й одумівці. 
Оскільки обидві організації користалися примі
щенням праuославної громади, молодь воліла ма
ти одну сильну молодечу організацію, ніж дві 
ослаблених. З цих міркувань у січні 1954 року 
скликано надзвичайні загальні збори обох орга
нізацій, на яких було ухвалено, що відтепер на 
терені Баффало існує лише організація ОДУМ, і 
всі члени укр. прав. молоді увійшли в ряди ОДУМ. 
З днем об' єднання двох організацій в одну роз

почався кільr(існий і якісний ріст філії в Баффало. 

При філії створено декілька секцій. Утриму

rоться тісні lr дружні зв'язки з сусідними філія

ми. Відзначування знаменних дат з укр. історії 
вже ввіІ'-Ішло в традицію філії. Влаштовано та

кож ціл111"r ряд культурних імпрез, прогулянок та 
ззu~в. що ~міцнило ;~І фінансову базу філії. Фі-
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лія постійно підтримує місцеву укр. прав. церкву 
і наш державний центр УНР не лише морально, 
а також і фінансово. 

У 1957 році головою філії став І. Кашпу
ренко, який, окрім корисної праці для філії, про
явив велику активність у товаристві прихильни

ків УНР, бувши зразковим довголітним членом 
товариства. Пізніше головами філії були п. В. 

Овчаренко та панна Р. БорІдко, а 1959 року фі
лію очолив В. Побивайло. 

Тут слід зазначити, що під постійним і нев
томним доглядом енергійного голови Володими
ра Побинайла наша філія досягнула найкращих 
днів своєї майже тринадцятилітньої історії на 
терсні м. Баффало. Реорганізовано всі гуртки 
філії, серед яких чільне місце посідала струнна 
оркестра під пильним та умілим керівництвом 

п. Леоніда Царика. Оркестру можна було бачи
ти не лише на терені м. Баффало, а також по 

Відзначенн.и роковни Крут. 

Деклямує Віра Бідна 1956 р. 



Танцюристи на спільному концерті філій Баффало Сен Катерінс. 

Одумівці Баффало під час філійних вечорниць. Посере дині піаністка п-ні Левицька. 
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Ран Борідко 

найближчих філіях у США та сусідньої Канади, 
влаштовуючи концерти та беручи участь у свя
точних імпрезах, зустрічах і т. ін. Також не від
ставав і танцювальний гурток під керівництвом 
колишнього вояка військ УНР, п. М. Креєра, а 
пізніше під доглядом І. Федоришина (з Канади) 
та В. Шепеля. Наших танцюристів часто можна 
було побачити на сцені, де вони виконували на

родні танці. Також слід згадати, що відбиванко
ва дружина нашої філії вже дванадцятий рік 
провадить свою корисну працю. Розіграно бага
то міжфілійних змагань, багато разів здобуто 
одумінську чашу, а також гідно репрезентовано 
себе перед чужинцями, з якими розіграно понад 
сотню змагаю), де багато разів переможцем був 
ОДУМ. 

Восьмого травня 1960-го року місцева філія 
відсвяткувала велику подію: посвячення філійно

го прапору. На імпрезі були присутні гості із 

головних управ США і Канади, представники 
сусідніх філії1, представники СУМ-а і Пласту, та 
багато інших представників і гостей від україн
ської спільноти. Це було доказом того, що по

стійною і корисною працею на відтинку громад
ського життя наші одумівці виробили собі добру 
опінію та пошану між орг:шіз;щіямн українсьІ<ОЇ 
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спільноти на терені Баффало. Останніх кілька 
років головою філії був П. Береза, якому окрім 
решти одумівської .і.І.іяльности, припало завдан

ня підготовляти молоді кадри ОДУ М-у для пе
ребрання проводу нашої філії. 

На загальних річних зборах у жовтні 1964 
rюку обрано управу філії виключно із молодих 

людей, яку очолив молодий енерrійний юнак 

В. Тупицький. На великий жаль, за час свого іс
нування філія належно не подбала про кадри 

Юного ОДУМ-у, проте це питання не виходить 

із порядку денного, і є підстави на те, що Юний 
ОДУМ таки буде створений в найближчому часі 
на терені міста Баффало. 

Слід згадати і те, що ОДУМ часто мусип. 
ставати в обороні провідників нашої світлої ми
нувшини, своєї славної історії, традиції і навіть 

церковно-громадських прав, які часто перекру· 
чуються, або просто зневажаються, що не є К<)

рисним нашій українській громаді. 

Завданням філії на сьогодні є подбати про 
те, щоб кожна молода особа не оминула корис
ної організації ОДУМ, а стала її добрим членом, 
поширити ще більше свою працю, здобути як
на;їбільше симпатиків та поваги поміж україн
ськими організаціями та чужинцями. ОДУМ 
знає, що це все можна зробити лише корисною 

невтомною працею: вивчаючи свою славну істо

рію, плекаючи свою рідну мову, культуру та ша
нуючи рідні нам традиції. 

На сьогодні філія в Баффало стала вже на 
твердий rрунт і прикладе всіх зусиль, щоб бути 
гідною носити всІм нам дороге ім'я ОДУМ. 

ТРЕНТОН 

Трентонська філія ОДУМ належить до ряду 
найстарших і найактивніших філій. Ініціятором 
і кількарічним духовим провідником філії був 
сл. п. Олександер Кириченко. Першим головою 
філії ( 1951-52) обрано Ол. Кривенка. В пізніших 
роках філію очолювали по черзі: О. Кириченко, 
В. Медвідь, А. Хоменко і Є. Кальман та Свято
слав Котляр. 

На правій сторінці: 

Зліва зrорн вниз: Анатолій Хоменко, Іван Івахненко, 

Святослав Котлар. 

Справа: Драматичний rурток філії Трентону. Учасники 

вистави "На перші rулі" 1959 р. 

Учасники проrуланкн філії ОДУМ-у до історичної мі

сцевості Ваwннrтон Кросінrс Парк. 

Група учасників фестнвал10 Юноrо ОДУМ-у в Бауид 

Бруці. Посередині rолова філії Іван Івахненко 1958 р. 
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Філія ОДУМ-у Трентону. Святкування 22 січня. На фото юні одумівці й пластуни 1965 р. 

членів філії в nарк Іокrвуд tарденс 

1958 р. 

Зліва: Українсько-американський клюб - домівка 

філії. 



Олександер Кириченко, засновник філії в Трентоні. 

При філії майже з самого початку діяв ор

ганізований Ол. Кириченком філійний хор і дра
матичний гурток. Драматичний гурток виявив
ся, мабуть, найкращим і найпродуктивнішим з 
усіх одумівських гуртків. За час свого існуван
ня він з успіхом поставив п'єси «дай серцю во
лю, заведе в неволю», «Безталанна», «Катерина», 

«На перші гулі» й інші. 

Філія щорічно влаштовує коляду, прибутки 
з якої призначаються на «Молоду Україну» й 
Українську Національну Раду. Крім того, філія 
систематично відзначає українські національні 
роковини і свята, організовує прогулянки вихов
ного значення та влаштовує доповіді, пікніки й 

забави. 

До особливих досягнень трентонеької філії 
треба зарахувати її успішну працю з юними оду
мівцями. Філія бере активну участь у фестива
лі молоді в «Українському Селі». Три останні 
роки підряд Трентон діставав на цьому фести
валі першу нагороду. 

В 1961 році філія посвятила свій філійний 
прапор. 

Трентонська філія також завжди брала 
участь в одумівських з'їздах, зустрічах та в ін

ших імпрезах загального значення. Окремі чле
ни філії майже постійно обиралися до складу 
Головної Управи ОДУМ у США. 

Крім голів, багато праці для розвитку філії 
приклади такі члени Управи як Л. Дідок, М. Ко
зинець, А. Сенько, П. Сенько, Ю. Олексіїв, Г. 

Група колядників Трентонеької філії 1962 р. 

Група одумівців Трентонеької філії ОДУМ-у під час 

прогулянки до печери "Кристал Кейк" в Пенсельванії 

1961 р. 

Танцю·вальна rрупа членів Юноrо ОДУМ-у з Трентону 

1958 р. 
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Марів Лукаш 

1964-1965 р. 

Іван Лукаш 

Гоповував: 1960-1962 р. 

Фат, В. Рудь, Л. Рудь, М. Великорідько, Г. Івах
ненко, В. Дідок та інші. З перспективи років мо
жна сміливо ствердити, що їхній труд не uув 
даремний. 

ПОРТЛЕНД 

Портлендська філія ОДУМ-у організувалась 
28 серпня 1960 року на прогулянці місцевої мо
лоді. Для оформлення нової філії 1-й заст. Го
лови ГУ ОДУМ-у прислав уповноваження Вірі 
Лукаш. 

Управа філії була вибрана в такому складі: 
Іван Лукаш - голова, Юлія Воренсберг - сек-
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Юпів Воронсберr 

1962-1963 р. 

ретар, Володимир Шалдуга - скарбник, Мико
ла Крохмаль - референт спорту і самодіяльно
сти. Від самого початку філія нав'язала зв'язки 
з місцевими українськими організац\ями: Право
славною Церквою, Товариством Приятелів Укра
їнської Культури і представником Українського 
Народнього Союзу Миколою Горбуликом. 

Крім місячних сходин, портлендці відзнача

ли спільно з українськими громадськими органі

заціями: День Незалежности і Крути. З ініці
ятиви місцевого ОДУМ-у відзначено 100-річчя з 

дня смерти Тараса Григоровича Шевченка, 35-
роковини смерти Симона Петлюри і День Мате

рі. Улаштовано зустріч Нового року, коляду, роз
ваги і прогулянки. 

Одумівці портпандської фіпіі: 

Злlва: М. Крохмаль, В. Шалдуrа, Г. Крох

маль, І. Лукаш (rолова філії), Ю. Во

ронсберr, М. Лукаш, Л. Бепп, Н. Шпан· 

кнн, З. Жадан, Л. Крохмаль та В. Лу

каш. 

Відсутні: Г. Шпанкн~t. і Н. Лукаш. 

Кобзар - М. Горбулнк. 1961 р. 



В 1961-1962 роках управа лишилась та са
ма. За цієї каденЦії філія досягла найвищого роз
витку і набула поваги в місцевого громадянства. 
Голова Товариства Прихильників Української 
Культури Кирило Попович вручив філії україн
сьІсиіі національний прапор на знак признання 

відданої праці одумівціп. 
Крім відзначення українсью1х національних 

свят із ініціятиви ОДУМ-у провадились курси 
українознавства. Як і раніш продовжувались про
гуляню,І і вечори розваги. Коли заступник голови 

філї1' Григорій Шпанкин від'їхав до вІйська, йому 
плаштували проводи. 

На І 962-1963 роки головою обрано Юлію 
І3оронсберr. Хоч майже половина членів була на 
студіях або у війську, праця не припинялась. Як 
і в попередні роки, ОДУМ брав участь у вІдзна
ченні національних свят і продовжував прогулян-

ІШ. 

На 1963-1964 рік головою вибрано Марію 
Лукаш. Не припиняючи праці у відзначенні на
ціональних свят, чотири члени Портлендської фі
лії .І,здили у Вашінrтон на відкриття пам'ятника 

Т. Г. Шевченка. Улаштовано зустріч для Григо
рія Шпанкина при його поверненні з війська. 

В 1964-1965 р. управа лишилась та сама. 
При ви·І,зді голови філії на студії, обов'язки го

.rюви перебрав його заступник - Володимир 
Шалдуг а. Культ-освітню працю провадили: сек
ретар Іван Лукаш та скарбник Микола Крох
маль. 

В пл яни праці на наступний рік входять: 
відзначення українських національних свят, тісні
ша спІвпраця з місцевими українськими та аме
рикансьІшмІ~ організаціями та заход1,1 для зросту 

філії. 

НЬЮ БРАНСВІК - СОМЕРСЕТ 

Філія ОДУМ-у в Нью Брансвік-Сомерсет, 
штат Нью Джерсі, створена в березні 1958 року. 
Ініціятором і організатором її був юнак Володи
мир Григоренко. На початку філія нараховувала 
12 членів. На перших організаційних зборах 2-
го березня 1 958 року обрано управу філії в скла
ді 5 осіб, а саме: Володимир Григоренко - го
лова, Анатолій Гаркавий - фінансовий рефе
рент, Оля Петрова-Дацько - секретар, Юрtй 
Ясикевич - культурно-освітній референт і Оле
ксандр Тонкошкур - референт спорту. 

Управа філії зразу ж налагодила діловий 
контакт з іншими філіями ОДУМ-у, зокрема з 
філіями в Трентоні, Філядельфії і в Нью йорку. 
Далі було прочитано кілька лекцій і рефератів. 
Особливо цікавою була лекція члена Головно·І· 

Вопо~имир Гриrореико 

Виховної Ради ОДУ М-у ред. Миколи Степанен
ка на тему: «Вивчення української мови амери
канськими вояками», що супроводжувалась ви

світлюванням діяпозитивів і звуко-записами на 
маrнетофонній стрічці. 

Нже в першому році свого існування філія 
нав'язала тісний контакт зі студентським клю

бом при місцевому університеті, співпрацювала 
з ним і приймала активну участь в його роботі. 
Філія перебрала на себе ініціятиву для організа
ції і переведення українських національних свят 
в місцевій громаді, і з того часу вони відбува
ються реrулярно. 

Перша управа закічила свою каденцію в 
квітні 1959 року. Другий склад управи філії був 
обраний на зборах 4-го квітня 1959 року. До 
управи ввійшли такі особи: Володимир Григо
ренко - голова та Анатолій Гаркавий, Борис 
Жук і Олекса Могила - члени. Від того часу 
діяльність філії стала систематичнішою. Голов
ну увагу філІя присвячує культурно-освітній ді
лянці, відзначаючи належно майже всі українсьЮ 
національні свята та важливі історичні дати. В 
1959 році розпочала свою діяльність група Юно
го ОДУМ-у, що нараховувала 5 дІтей. В орга
нізації літніх виховних таборів Юного ОДУМ-у 
філія завжди приймала активну участь, особли
Бо тоді, як ці табори були на «Українському се
лі» в Бунд Бруку. Велику допомогу в праці філії 
уділяли Ярослав Білинський, Микола Степанен
І\о і Василь Григоренко, які були в цей час чле
нами Головної Виховної Ради ОДУМ-у. 

Третя управа філії була обрана в квітні 
1960 року. її й надалі очолив Володимир Гри
горенко. До управи увійшли Ярослав Білінський, 
Анатолій Гикавий, Борис Жук і Оля Петрова
Дацько. В травні того ж року В. Григоренко 
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Мниоnа Скиба 

Віктор Гриrореико 

Сіув .\юбілізований до армії, і обов'язки голови фі
.1ії виконував Яр. Білінський. 

Праця філії провадилась реrулярно і систе
.\\атично. Філія приділяла велику увагу культур

ні(І ділянці, особливо українознавчій справі, зо
бов'язуючи членів відвідувати школу українознав

ства, директором якої був доцент Василь Гри
горенко. 

Наступна управа філії була вибрана в травні 
1961 року. До її складу увійшли Микола Скиба 
- голова та Володимир Григоренко, Юрій Сте
паненко, Ярослав Гуцул і Михайло Дацько ·
члени. Управа Цієї каденції працювала активно, 
влаштовуючу святочні імпрези і забави як для 
1\ЮЛоді, так і для старшого громадянства. 

У лютому 1962 року управу філії очолив 
наймолодший одумівець Юрій Степаненко. В цій 
каденції філія значно зменшилась в зв'язку з ви
їздом багатьох її членів в інші місцевості, до 
армії та до високих шкіл. Але філія й далі сис
тематично відбувала свою працю. Члени фіпії 
середньо-шкільного віку відвідували школу укра

їнознавства при місцевій парафії. Філія приймаJІа 
активну участь в переведені Фестивалю Юного 
ОДУМ-у, nеребравши на себе господарську об· 
слугу Фестивалю. 

Особливо активну участь філія приймала в 
підготовці й переведенні відзначення ЗО-ої річ
ниці штучного голоду в Україні. Урочистості, в 

яких взяло участь кілька тисяч українЦів, відбу
ЛІІСЯ біля Пам'ятника-Церкви в Баунд Бруні. 
Члени філії розповсюджували пропам'ятні же

тони і таким способом зібрали на Церкву-Пам'ят
нІtк понад ЗОО долярів. За це філія одержала від 
Г;)т ОДУМ-у подяку. 

UJпста управа філії була вибрана 2-го лю
ТІІІІ• І ~1()4 ро І< у в такому складі: Юрій СтеnаНі"'Н-
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Юрій Степаненко 

ко - голова та Валентин Несюк, Ігор Мартіян, 

Євген Слободян, Володимир Григоренко і Яро
слав Гуцул - члени. 

Філія влаштовувала імпрези з нагоди знамен
них роковин і державних свят. 

В цю каденцію відбулось посвячення !1рапо
ру філії, яке перевів Владика Мстислав з участю 
отців Бог дана Желехівського і Стахія ЩадинсІ:>
кого. Члени філії приймали участь у святах вла
штованих іншими організаціями, як Комітет бу
дови Пам'ятника Т. Шевченкові та місцевий від
діл УККА. Про діяльність філії не раз писала 
наша преса: «Молода Україна», «Українські Ві
сті» та «Свобода». 

Управа філії в ювілейний рік ОДУ М-у обра
на З 1 березня 1965 року. Очолив її Володимир 
Григоренко, а членами є: Олекса Миги ка та Ігор 
Мартіян. Кільканадцять членів філії виїхали в 
інші міста на навчання, ЇІ тепер філія не є чи
сельна. Управа .філії звернула увагу на потребу 
створення при філії Товариства Одумівських При
ятелів та на активізацію праці Юного ОДУМ-у. 

При філії ще з 1959 року існує група Юно
го ОДУМ-у, що складається з 5-ти дітей, а са
ме: Віктор Григоренко, Володимир Корнієнко, 
Роман Довбачук, Олександер Несенюк і Олесь 
Гуцул. В 1964 році група Юного ОДУМ-у збіль
шилась до 18 осіб і реорганізувалась в відді.1 

Юного ОДУМ-у. Головою відділу став Віктор 
Григоренко, а його заступником Роман Довба
чук. Всі діти придбали одумінську уніформу і 
стали реrулярно відвідувати збори. 

Провадились фізичні вправи, ігри і т. п. Від
діл Юного ОДУМ-у систематично приймає участь 
у влаштовуванні національних свят і різних ім
през, що їх організовує філія ОДУМ-у. В 1964 ро
ці існував гурток українСІ>І<ИХ танців, ЯІ<им керу-



вав студент місцевого університету О. Паруб
чсю<о. В тому ж році відділ Юного ОДУМ-у 
прийняв активну участь у фес-r:ивалі Юного ОДУ
М-у, де виступали зі співали, танцами і декля

маціями такі юнаки: брати - Андрій і Пилип 
Шепель, Таня Мартіян,, Оля Васько, Юрій і Ан
дрій Фізер, Ніна Дорошенко, Таня Васько, Юрко 
Скиць. За виступи своїх членів на фестивалі від
діл Юного ОДУМ-у одержав третю нагороду -
«Малярські твори Тараса Шевченка». Юний 

ОДУМ розділений на три рої: «Орли», «Блискав
ка» та «Вогнені коники». В середньому 8-10 юна
ків і юнач(ш відбувають щороку літнііЇ відпочин
ково-виховний табір Юного ОДУМ-у. 

З ініціятиви Ю ОДУМ- був висвітлений фільм 
«Тарас Шевченко». З 1 січня 1965 року при фіJІії 
створено ТОП. До управи обрано таких осіб: 
Павло Шепель - голова, Адам Сидорук, Дмит
ро Корнієнко, Олексій Торчакі і Михайло UJуль
га - члени. 

Філія ОДУМ-у і Товариство Одумівських 
Приятелів переводять збирання грошей на спла
чення осе.'1і ОДУМ-у США. З набуттям оселі за
цікавлення н.І,оразу зростатиме, ростиме число 
членів Юного ОДУ М-у, і ОДУМ займе чільне мі
сце між іншими молодечими організаціями. 

МІННЕАПОЛІС 

Філія ОДУМ-у в Міннеаполісі виникла н скп
рому часі після створення ОДУМ-у. Членство фі
лії помітно зростало. У 1952-53 роках головою 
філії був Микола Швець. Щосуботи відбувалися 
сходиІІІІ з доповідями, лекціями та іншимн ім
презами. Спортова секції філії - відбиванкові 
дружини хлопців і діБчат - проявляли не аби~:кі 

Yropi: Члени філії ОДУМ-у на про

rулянці 1954 р. 

Внизу: Актив філії Міннеаполіс. Вік

тор Леус, колишній скарбник і сек

ретар філії та Олександер Гуща, Іван 

Чорний і Олександер Полець - rо

лови філій в різні роки. 

Зліва: Член.и філії Міннеаполіс на 

лоні природи 1955 р. 
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Одумівкн відбиваннової дружини Мін· 

веаполісу з трофеєм 1961 р. 

усніхІІ в змаганнях з численнними відбиванкови
,,ш дружинами міста Міннеаполісу. 

При філії було створено групу танцюристів 
народніх танців, співочий і драматичний гуртки. 

Влаштовувалися з великим успіхом рІзні мистець
кі вечори. У час Різдвяних свят філія проводила 
коляду на добродійні цілі. Велику увагу присвя
чувалось контактам з членством ОДУМ-у інших 
філіі'"'І. У 1953 році вІдбулася у Біскансен коло 

озера Девілс, на півдорозІ між Чікаrо і Мінне

аполісом, зустріч з філією Чікаго. Вдень відбу

лись спортові змагання, а увечері, при ватрі, 

членство обох філій демонструвало своє уміння 

в пісні, слові, танцях та гуморі. Кілька разів 

члени філії відвідували Чікаrську філію. В 1954 
році, за головування Лесі Г елецінської, органі

з(шана прогулянку-зустріч з філією ОДУМ-у у 

Вінніпезі, Канада. Ця зустріч з різнобарвною й 

;.І\Іюою програмою концерт-вечора та товарись

r:• 'ї забаFш мала великий успіх серед членів обох 
фі.ІіІІ т;t присутніх гостей. 
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Зустріч чікаrсьноі та міннеапоnьсьноі 

філій за Чінаrом 1954 р. 

11 лютого 1956 року з доручення Петра Пле
вако, голови бу дівельного комітету УАПЦ храму 
св. Симона в Парижі, філія створила в Сент 
Пол-Міннеаполіс всеамериканський комітет для 
збірки грошей на будову церкви. В склад комісіі 
увійшли Леся Г елецінська (голова філії), Микола 
Каноплів - заступник і скарбник та Оля Смов
:~ка - секретар. У 1964 році всі зібрані гроші, 
ОІЛЯ $5,220, переслана будівельному комітетові 
в Парижі, а діяльність комітету при філії при
пинено. 

Міннеаполська філія завжди брала жваву 
участь в праці ОДУМ-у. У березні 1958 року на 
пленумі західніх філій ОДУМ-у вона була най
численніше репрезентована. 

Першим головою філії був Микола Швець, а 
пізніше філію очолювали Іван Чорний, Леся Ге
лецінська, Олександер Гуща, Леонід Рябокінь, 
Василь Миколаєнко, Олег Дорошенко, Володимир 
Лисий та Олександер Палець. 

Окрім згаданих осіб, актив ОДУМ-у твори
ли д-р Анатолій Лисий, Тарас Кохно, Оля Смов-



Мниоnа Дзвбеико, nерший ronoвa 

філії 

ська, Дмитро Грушецький, Марія Пшинишна, Оля 
Златоуст, Леонід Ярмолевич, Тамара Шіян, Єв
генія та Таня Берецькі, Леся й Раїса Турченяки, 
Зіна Мельниченко та багато інших. 

НЬЮ йОРК 

В 1950 році в місті Нью йорк створено 
Об'єднання Демократичної Української Молоді. 
Рівночасно з створенням ОДУМ-у як демокра
тичної організації молоді, в Нью йорку постала 
також філія ОДУМ-у. Очолив її Микола Дзябен
ко. В той час Головна Управа ОДУМ-у і нью
йоркська філія разом з іншими організаціями мі
стилися в приміщеннях українського клюбу. Пер
ший організаційний рік ОДУМ-у позначився по
силеною діяльністю нью-йоркської. матірної фі
лії, що несла увесь тягар практичної роботи 
ОДУМ-у і змагалася за поширення діяльности 
організації на цілий американський терен. 

ГУ ОДУМ-у США спільно з нью-йоркською 
філією розпочали видавати «Бюлетень ОДУМ». 
Члени філії, якІ рівночасно є членами ГУ ОДУ
М-у, відбувають численні поїздки до місць скуп
чення українців. Там творять ініціятивні групи 
для створення філії або закладають філІї. 

У 1953 при філії організовано мистецькі са
модіяльні гуртки: драматичний, танцювальний, 
співочий, спортову секцію та ін. Впродовж років 
у власнІй домівці реrулярно відбувалися літера
турно-мистецькі вечори, доповіді, академії дJіЯ 
відзначення українських національних свят, поІ<а
зувалися фільми, влаштовувалися концерти з 

участю хору філії та інших мистецьt<их одиниць. 

На частих забавах ОДУ М-у грала одумівсьr<а 

ДраматичниИ rурток філії ОДУМ-у в Нь10-Йорку. 

орксстра. Зустріч НоБого року увіІІшла в тради

цію філії. 
Завдяки сумлінній праці управ фі.1ії та окр~

мих членів нью-йоркська філія ще і в 1956 ува
жалася одною з найактивніших філіІІ в США. 

Дуже пожвавилася праця філії після приїзду 

до Нью йорку Євгена Федоренка. Старанням фі
лії було влаштовано багато доповідей, на яких 
доповідачами були визначні українські науковці. 
На численних імпрезах молоді Євген Федоренко 
читав ряд доповідей на різні теми. 

Існування й діяльність нью-tіоркської філіі 
української демократичної молоді має особливе 
значення. Нью йорк с осідком Uентрального Ко
мітету та довший час Головної Управи Од~тм-у. 
Нью йорк є також осщком всtх централь україн

ськІІх організацій та управ. Тому на філію припа
дає праця не тільки серед одумівської грпмади 

- філія повинна брати участь у діяльності Rсьо
го українського суспільства. Частина членів нью
йоркської філії входила і входить не лише до ке

рівних органів ОДУМ-у, а також і до інших ук
раїнських організацій. Велика частина членів фі
лії - студенти різних університетів міста Нью 
йорку. Але, не дивлячись на різні переобтяжен
ня, ця молодь вирізнялася своєю активністю і ді
яльністю на різних відтинках українського гро

мадського життя. 

Багато часу і енерrії прикладено для росту 
філії ОДУМ-у в Нью йорку, як і цІлого ОДУМ-у, 
головами філії, якими були Микола Дзябенко 
( 1950 до 52 та 1953-54), Валентин Поливко ( 1952 
-53), Володимир Кулішенко ( 1954-55), А іда Ра
чок-Федоренко (1955156), Віктор Кулій (1956-
57), Віталій Гречнів ( 1957-58), Петро Крамарен
ко ( 1959-61), Ігор Зам'ятий ( 1962-65) та ін. 

Згадуючи про ГOJJiB філії, слід згадати та
кож активвних її членів: більшість з них неодно-
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разово входили до керівних органів не лише фі
лії, але й Центрального Комітету та Головної 
Управи ОДУМ-у США. А ними є: Павло Мигаль, 
Микола Панченко, Вікторія Шпехт, Іван Гара
щук, Тиміш Мінснко, Тамара Позняківна, Воло
димир Дубняк, Оксана Зеркаль, Микола Герус, 
Григорі1~і Рекуха, Борис Ковалів, Даннло Тер~
мсцькнїt, Леся Нечипурук, Петро Полікарпенко, 
Степан Всрбоватий, Юрій Нагорний, Роман Лис
няк, І. Діденко, В. Гусаківський, Володимир Ба
рншполець, Ігор Лисий. Борис Кравець, Богдан 
Марущак, Микола Микитенко, Дмитро та Ніна 
Нал11ваІtко, Олександер Сіверський, Євген Федо
ренко, Петро Матула, Володимир Мартинюк, 
Дмитро Одрина, Євген Перерва, П. Одарченко, 
Микола Заєць, Юрко Савченко, Тарас Орел, Яро
слава Француженко, Олексій Шевченко, Воло
димир Козачинський, Л. і А. Новицька, Галина 
Краснів, М. Захарченко, В. Гайдук, Микола Бояр, 
Андрій Олесіюк, Володимир Тищенко та багато 
інших. , 

Багато із згаданих членів нью йоркської фі
лії залишили Нью йорк, частина відійшла '-Lілком 
через свої родинні обтяження чи інші причини 
від од у мівського життя, частина вихована в ла

вах ОДУМ-у провадить корисну працю в громад
ському житті. 

В останніх роках праця нью йоркської філії 
трохи занепала, але з обранням Валентина По
ливка головою філії в 1965 році, філія знову по
чинає активізуватись. 

ДЕТРОйТ 

Філія ОДУМ у Детройті була організована 
в 1953 році. Ініціяторами і основоположниками 

філії треба вважати присутніх на перших орга
нізаці;"tних зборах, а саме: Галину Колосюк, Лі-
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Члени філії ОДУМ-у у Детройті дару10ть детройтській 

міській бібліотеці до украінськоrо відділу 12 томів творів 
Лесі Українки. 

дію Король, Любу Худяк, Лесю Цюра, Василя Ко
лосюка, Варвару Загребельну, Ніну Вовенко, П. 
Пальчика та інших. 

Філія скоро зросла чисельно Їt свого часу на
раховувала біля 50 дійсних членів, переважно 
студентів середніх і вищих шкіл. Лише в трьох 
останніх роках праця філії послабла. У попередніх 

роках детройтська філія працювала досить ін
тенсивно й була однією зі зразкових філій. При 

філії існував хор на чолі з дириrснтом одумів
цем Петром Китастим. Існував і драматичний 

гурток, який з успіхом поставив п'єсу Кропив
ницького - «Бондарівна». Детройтська філія ма

ла спортові дружини, які приймали участь у спор
тових змаганнях на одумівських зустрІчах та в 

зустрічах з окремими філіями. Наприклад, у від
биванконих змаганнях декількох філій у Форт
Вейні, детройтська дівоча дружина здобула пе
ремогу. 

Члени фlл;й Детройту разом з челнами уnрав 

філій з Чікаrо, Міннеаnолісу, Клівлеиду та 

Форт Вейну на nленумі західніх філій 1958 р. 



Осnовоnоложнннн філії ОДУМ-у в Детройті 1953 р. 

Хор філії ОДУМ-у в Детройті nід нерівиицтво Петра К racтoro 1953 р. 
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Хор філії був часто мистецькою прикрасою 

не тільки Детройту, а й Торонто чи КлІвленду. 
В Торонто хор співав на зустрічі в п'ятиліття 
ОДУ М-у. 

Філія ввесь час при:11\1ала жваву участь в 

житті української громади в Детройті. Так, на
nриклад, філія фінансово й організацІйно брала 
участь у великій маніфестації українців в двад
цяту річницю смерти міт~йонів українців, знище
них Москвою підчас штучного голоду. Філія за
І·:vnила для міської бібліотеки повну збірку тво
р-ів Лесі Українки. Силами філії було організова-
Ію успішний українськиїt вечір у Вейнському уні
ссрситсті. Численні гості-студенти як місцепі, 
так і студенти з Індії, Пакістану, арабських кра
їн і з країн Латинської Америки - з великим за
цікавленням слухали інформації про Україну, ог
лядали експонати українського народнього мис

тецтва, куштували страв української кухні і на
віть nробували навчитися українських народніх 
ганців. 

Філія брала активну участь в інтернаціональ
ній студентській конференції при університеті в 
Енн-Арбор. На терені детройтської філії відбув
ся восьмий З'їзд ОДУМ-у, до організації якого 
філія в значній мірі спричинилася. 

Хоч в останньому часі праця філії і послаб
ла (на що є певні об'єктивні причини), одначе 

треба сказати, що філія в загальному проробила 
багато праці, в процесі якої вироблялися і ви
ростали нові працівники, які включалися з на
бутим досвідом у загальну суспІльно-громадську 
діяльність нашої еміrрації. 

І без сумніву можна сказати, що як колишні, 
так і теперішні члени детртІтської філії з при
ємністю і задоволенням згадуватимуть роки спіль 

ної праці і спільних успіхів, спільних розваг і К<'
рисно проведеного часу в рядах Об'єднання Де
мократичної Української Молоді. 

РО ЧЕСТЕР 

Філію ОДУ М у Рачестер створено 21 берез
ня 1954 року, з ініціятиви П. Діловеького та І. 
Л\урина. Філія від самого початку приміщена при 
парафії св. Покрови й тісно співпрацює з місце

вою Православною Громадою. Члени філії беруть 
активну участь у підготовці і переведенні всіх 
імпрез, влаштованих Громадою. Важливіші на
ціональні свята, академії і маніфестації філія від
значає сnільно з Іншими українськими орган!~а
uія,,нt, зокрема спільно з відділом УККА. 

Хоча при філії немає досі Юного ОДУМ-у. 
nроте старші одумівuІ активно допомагаютt~ у 
ВІІХІJВJнні дітсіІ nарафіяJІ[~ної ШІ{оли <:Рідна Мо-
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Федір Федоренко 

ТанцJО·рнстн філії: Н. Мннак і О. Безверха 1958 р. 

ва». У 1957 році був створений дитячий танцю
вальний гурток під керівництвом О. Безверхого 
і Люби Задорожної. Валя Діловська, О. Несте
ренко, Ф. Федоренко та інші одумівці вклали не
мало праці, підготовляючи шкільні імпрези. 

Великою популярністю користувалися оду
мінські забави. Чистий прибуток з цих забав фі
лія завжди призначала на пресовий фонд «Мо
Jюдої України», на будову церкви-пам'ятника в 
Баунд-Бруку та на іншІ національні цілі. Окреме 
виховне значення мають влаштовувані філією 
прогулянки. Зокрема прогулянки до Вебстер пар
ку і до Ніяrарського водопаду залишаться на
довго в пам'яті одумівців. Прогулянку до Нія
rарського водопаду відбуто спільно з філією 
UДУМ у Бофало. Учасники прогулянки мали 



можливість ближче познайомитись та обміня
тись думками про діяльність своїх філій. 

В 1963 році в Рочестері відбулося засіданн~ 
Головних Управ ОДУМ-у США і Канади. Для 
учасників цього засідання філія влаштувала гос

тинне прийняття. 

Треба в;дзначити, що до скріплення активl'!о

сти й престижу філії спричинився у великій Мір; 
голоr;а Центрального Комітету ОДУМ Євген Фе
доренко, який перебував більше року в Рочесте
rі. З місцевих одумі'3ців слід відзначити активнv 
nрацю П. Ді.nовського, О. Нестеренка, В. К-о, Ві
rи Задорожної, О. Ерстенюка, В. Пилащенка, А. 
Хомича, Валі Діловської, О. Махонькіна, М. Тро
стянської, С. Боєчко, Люби Задорожної, О. Без
верхого, Н. Минака, В. Процика, О. Минака та 
інших. Зокрема ж треба відзначити жертвенну 
працю голови Ф. Федоренка, який гідно рr.пре
зентує ОДУМ і посвячує немало часу та труду 
для розвитку філії. 

Хоч філія ОДУМ у Рочестері невелика, про
те виконує важливу функцію в життІ місцевої 
української громади. 

ФОРТ ВЕйН 

Українців у мальовничому місті Форт Вей
ні, штат Індіяна, небагато. Але все ж наша мо
лодь із самого початку почала активізувати свою 

працю. 

Організаційний початок створення філі! 
ОДУМ-у в Форт Вейні розпочато ще в 1951 ро
ці. Нав'язано контакт з ГУ ОДУМ-у США. В 
серпні 1952 року представник молоді Форт Вей
ну, Ігор Яременко, був на зустрічі ОДУМ-у в 
Ніяrара Фоллс, де познайомився ближче з чле
нами Головної Управи ОДУМ-у та організацій
ною системою організації. 

Коли число молоді в Форт Вейні збільшило
ся, в серпні 1953 року відбулися збори молоді. 
На них офіційно створено філію ОДУМ-у, ~шу 
очолив Ігор Яременко. У склад управи увійшли 
Таня Зінченко та Віктор Стельмашенко. Член
ство ОДУМ-у ще з більшою енерrією взялось за 
пропаrування доброго українського імени та куль
тури серед американців та інших національнс
стей. Од умівці беруть участь в різних українсь
ких святах, плекають українські традиції, при

свячують належну увагу й спортові. 

З діяльности філії ОДУМ-у у Форт Befrн ок
ремої уваги заслуговує зустріч трьох філій ОДУ

М-у - Чікаrо, Детройт і Форт Веfін в серnні 
1954 року. Філія Форт Вейну була організатором 
і господарем цієї зустрічі, що пройшла з в~ли

ким успіхом і поклала початок подібним зустрі-

Пленум управ захі~ніх філій ОДУМ-у США в Форт 

Вейні. Делеrатн філій Міннеаполіс, Чікаrо, Детройт, Клів· 

лвн~ і Форт Вейну. 

Волейбольна ~ружнна: зліва направо І рв~: Борне Зін

ченко, Irop Яременко, Петро Прнщепа; 2-й рв~: Славко 

і Віктор Стельмашенко. Форт Вейн. 

чам інших філій. В цій зустрічі взяло участь по
над 60 одумівців. Іншою важливою сторінкою 

одумівського життя була організація школи ук
раїнознавства, де читались виклади з релігії, ук

раїнської мови, літератури, історії та географії 
України. 

У 1955 році філія брала участь в зустрічі 
ОДУМ-у США і Канади на оселі «Київ» коло То

ронта. Волейбальна дружина філії змагалась за 
чашу ОДУМ-у з іншими філіями. 

Пізніше, коли багато членів виїхало з Форт 
Вейну до шкіл чи до війська, діяльність філії спо
вільниласt>. 

У 1957 році філію очолив молодий енерrій

ний Віктор Стельмашенко і праця знову заки-
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піла. У березні 1958 року філія вдало підготnви
ла прийняття і забаву для делеrа:ів упра~ філії~ 
з Чікаго, Детройт, Клівлянд, Мшнеапотс, ЯКІ 
з'їхалися на пленум зах\дніх філій ОДУМ-у. То
го ж року відбуто зустріч з членами Чіка~с.~кСJї 
філії в Форт ВеіІні. Після відходу голови фІ.rІІІ В. 
Стельмашенка до армії праця знову занепа.11а. 

За час існування філії, окрім голів Ігоря Яре
менка ( 1951-55) та Сіктора СтельмашенкСt Дl) 
активних членіu філії треба зарахувати Таню і 
Бориса Зінченка, Людмилу і Петра Прищсп?', 
Олександра Александрова, Василя Задерея, ВІк
тора Коваля, Зою та Івана Гаркушевського, Іва
на Підлісного, Галину Бугаєнко, Людмилу і Олек
сандра Горба, Славка Стельмашенка та інших. 

Форт Вейнська фІлія, чи краще Борис Зін
ченко, впродовж 15-ти років розповсюджує жур
нал ОДУМ-у «Молода Україна», за що йому на

лежиться щира подяка. 

ПАССЕйК 

Філія ОДУМ у Пассейку була організована 
в червні 1951 р. Перші організаційнІ збо~и. від
булися в домівці клюбу ім. Т. Шевченка. ІнщІято
рами зборів були Михайло Хоролець, Петро Ве
личко, Микола Заєць та Микита Юрченюк. При
сутні прослухали інформаційну доповідь про 
ОДУМ, яку відчитав член тодішньої Головної Уп
рави В. Дубняк і після дискусії вирішили створи
ти філію. До складу першої Управи філії були 
обрані: М. Хоролець - голова, П. Величко, Оля 
Хоролець і М. Юрчинюк - члени. 

До кінця року філія зміцніла організаційно, 

нав'язала зв'язки з молодечими та іншими орга

нізаціями на терені Пассеf1ку, а з початком 195~ 

року приступила до широко наміченої праці. При 

філії постав досить активний драматичний гур

ток, який ставив п'єси на сценах у Пассейку, 

Картерет і в Нью йорку. На зборах було про

читано серію цікавих доповідей. На протязі року 

одумівці відбули десять прогулянок до різних 

музеїв у Нью йорку, до Ніяrарського водопаду, 

зоологічного саду й т. п. Філія брала також 

участь у відзначенні національних свят та істо

ричних подій. 

У 1953 р. головою філії став П. Величко. 

Членами управи й контрольної комісії були М. 

Юрчинюк, О. Хоролець, А. Заєць, Г. Дубас і 

С. Бітнер. У цьому році філія відзначила також 

усі національні рІчниці, а зокрема заініціюг.ала 

справу масової участи українців Пассейку в ве

ликій нью-йорІ<ській маніфестації з приводу 20-

11 о 

Група одумівців Пассейиу на проrуnянці. 

річчя голоду в Україні. Філія перевела збірку 

одягу для потребуючих українців в Европі, ЯІ< 
теж увесь час допомагала морально й матері

яльно УНРаді. Для тіснішої співпраці зі старшим 
rромадянством, управа філії започаткувал2 чай
ні вечори. 

У роках 1954-55 філію очолював Григорій 
Дубас. Членами управи й контрольної комІСІІ 
були - П. Воїнов, М. Юрчинюк, І. Ющук, В. 
Марущак, Є. Кулак та А. Яременко. Українська 
Православна Громада дозволила філії безкоштов
но користуватися її приміщенням, і це ще більше 
посилило активність одумівців. Як і попередні

ми роками, активно працював драматичний гуr

ток, відбувалися доповіді, філія брала участь у 
всіх українських національних святах та ающе
міях, що відбувалися на терені Пассейку. Зз.хо
дами філії було висвітлено кінофільми: «Натал
ка Полтавка», «Гуцулка Ксеня» й «Галичина». 
Особливо вдалою була товариська зустрІч з оду
мівцями з Ньюарку та Нью йорку. Великою по
пулярністю користувалися також влаштовані фі
лією забави. У 1955 р. філія нараховувала 35 ак
П1Вних членів. 

На жаль, у наступних двох роках так гарно 
започаткована діяльність філії сильно занепала. 
Частина одумівцІв переросла означену статутом 
вікову межу, інші пішли вчитися до вищих шкіл 
та на різні вечірні курси. 

Щойно коли підросла молодша зміна, філІя 
знову відновила свою діяльність. Головою філії 
в 1958-59 роках був знову вибраний П. Велич
ко. Членами управи ;''і контрольної комісії були 
- П. Головашенко, І. Кучер, П. Воїнов, О. Кор
нійчук, Олена Прядка, М. Юрчинюк, В. Булига~ 
І. Ющук та А. Яременко. Найбільшими осягамн 
філІї в ці роки треба вважати організацію ди
тячої танцювальної групи й нав'язання тісних 
зв'язків з народженою у США українською мо
лоддю. 



ОДУМ НАНАДИ 

ГОЛОВНА УПРАВА ОДУМ-у КАНАДИ 

Об'єднання Демократичної Української Мо· 
лоді в Канаді засновано ЗО вересня 1950 року на 
установчих зборах у Торонто. Збори були скли
кані ініціятивною групою, яку очолював сл. п. 
Микола Гнип. Підготовляючи rрунт для створен
ня ОДУМ-у в Канаді, ініціятивна група ще 4 ве
ресня звернулася до керівних органів ОДУМ·у в 
США з таким листом: 

« ... Уважаємо, що ОДУМ повинен стати 
централізованою організацією, з одним ке
рівництвом, з одною системою виховання й 
з одним центральним пресавим органом. За
ки цей задум буде реалізований, Головна Уп
рава ОДУМ-у в США повинна взяти на се
бе ініціятиву в творенні низових одумів
ських клітин по інших країнах ... 

Ідея ОДУМ-у не нова. В кожній країні по
селення нашої емІrрації є чимало молодих 
людей, які поділяють наші позиції. Однак до
сі бракувало нам «перших хоробрих», які 
виступили б nроти українського крайньо 
правого й лівого примітивізму та взялися б 
за самоорганізацІю. Ви зробили це перші, 
що й щиро вітаємо. Стати на півдороги вже 
не можна. Нам треба розбудувати органі
зацію молоді, яка вповні виправдала б своє 
виникнення ... Певних успіхів досягнемо ли
ше при координації наших розпорошених 
сил. Зокрема належна постановка наших 

Треба ствердити, що на протязі свого існу

вання філія ОДУМ у Пассейку виховала чимало 
добрих молодих громадян та внесла значний 

вклад у загальне суспільне життя української 

групи. Філія активно співпрацювала з Українсь

кою Православною Громадою й з відділом УККА, 

поширювала журнал «Молода Україна» та в мі· 

ру можливостей допомагала фінансово різним 

українським установам, зокрема Українській На

ціональній Раді. 

До негативних явищ у філії треба віднести 
факт, що десь з 1954 року філія не звітує сис
тематично Головній Управі і взагалі виявляє тен

денції якогось сепаратизму. Ці нездорові тен
денції є, мабуть, основною причиною того, що в 

останніх роках у філії ломічається дошкульний 
брак молодих, динамічних провідників. Хочеть
ся вірити, що філІя переможе цю кризу й займе 
належне їй місце у великій одумівській родині. 

пресових видань на теперішньому етапі є 
справою першої ваги, тому не слід їі за
недбувати ... » 

Ці бажання бачити одумІвський рух сильним, 
централізованим і завершеним, бажання макси
мально координувати окремі зусилля одумівських 
організацій - лягли в основу п'ятнадцятирічної 
діяльности канадського ОДУМ-у. Вважаючи 
Нью-йорк природним центром одумівського ру
ху, провідні члени канадського ОДУМ-у все ж 
таки почувалися до обов'язку проявляти інІці
ятиву в усіх справах всеодумівського значення. 
Проєкти створення Центрального Комітету, ви· 
давання журнала «Молода Україна», справи 
спільних зустрічей, конференцій, різних правиль
ників, Юного ОДУМ-у, праnорів, маршів, одно-
строїв тощо - майже завжди виходили з кіл 
канадського ОДУМ-у. Наші американські друзі, 
переобтяжені своїми внутрішніми проблемами, 
часто сердились на цю зливу пропозицій, про

єктів і nобажань, але у висліді спільних дискусій 
і під натиском життєвої конечности, майже всі 

ці проєкти приймались і в значній мірі спричи· 

нилися до росту ОДУМ-у. 

Вже в привітанні Першому З'їздові ОДУМ-у 

США, Головна Управа ОДУМ-у Канади писала: 

« ... Зі становища канадського ОДУМ-у, 

просимо делеrатів І-ого З'їзду 

ЮТИКА 

1 б травня 1954 року в місті Юти ка, штат 
Нью йорк, завдяки заходам організаційного ре
ферента Головної Управи ОДУМ-у Івана Павлен
ка, організувалась на той час 15-та з черги фі
лія ОДУМ-у в США. Організаційні сходини від· 
крив голова філії ОДУМ-у мІста Сиракюз Ол. 
Гончаренко, який підкреслив важливість сходин 
та потребу створити філію ОДУМ-у в Ютика. 
В своєму рефераті Іван Павленко познайомив 
нових одумівцін з одумівським рухом, та коротко 
сформував причини постання ОДУМ-у, його ідей
ну плятформу та завдання. 

Після жвавої дискусії вибрано управу та кон
трольну комісію. На голову вибрано Віктора Бо
хана, головою контрольної комісії М. Луденка. 

По кількох роках rіраці ця філія припинила своє 
існування, бо багато членів виїхали до інших міст, 
де вони влилися в працю вже існуючих там фі
лій ОДУМ-у. 
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а). уточнити статут ОДУМ-у так, щоб на 
його основі можна було розбудувати 
ОДУМ у всіх країнах. 

б). nрийняти nостанову про емблему, пра
nор, марш і однострій ОДУМ-у. 

в). nрийняти постанову про друкований пе
ріодичний орган. 

ОДУ М повинен внести не тільки новий 
зміст у виховання української молоді, але 
також свіжі, nритягаючі форми праці ... Ві
римо, що ОДУМ стане пробаєвим аванrар
дом української демократії в їі боротьбі за 
вільну й неза.лежну Українську Народню 
Республіку, за поступ, свободу й справед
ливість». 

Установчими зборами канадського ОДУМ-у 
керувала Президія під проводом Мар'яна Даль
ного. Доповідь на тему «Завдання й позиції 
ОДУМ» прочитав голова Президії. Після короткої 
дискусії було прийнято тимчасовий ст~тут ор .. 
ганізації й обрано тимчасову Головну Управу, 
яка складалася з таких осіб. М. Дальний - голо
ва, М. Гнип ·- заступник голови, В. Вакулов
ський - секретар, Гр. Литвин, В. Трусевич, 
Марія Боздик, В. Павленко, Оленка Світайло, М. 
Лібер - референти окремих віддІлів. 

Крім прийняття організаційних резолюцій, 
збори вирішили послати nисьмові привітання ка
надському урядові, Президії УНРади, Комітетові 
Українців Канади, Владикам Українських Цер
ков, Місії Української Повстанської Армії, Ко
манді УНГ та іншим нашим національним орга
нізаціям. За винятком кількох відокремлених ви
nадків, О ДУ М Канади завжди пильно зберігав 
свою незалежність, надпартійність і об'єктив
ність, чим здобув собі загальне признання й по
шану серед всього українського громадянства. 

Вже на першому засіданні тимчасової Го
ловної Управи прийнято плян праці на цілий рік 
і затверджено правильник функцій та компетен
цій окремих членів Управи. Це великою мірою по
легшило працю референтів, як теж усунуло мож
ливість усяких непорозумінь. 

ЗасІдання Управи відбувалися початкова 
кожного тижня. Найпекучішою справою було, 
очевидно, паладнання діяльности торонтонської 

філії, бо ж від цього залежала доля дальшого 
розвитку ОДУМ-у в Канаді. Протягом двох мі
сяців при філії розпочали свою живу діяльність 
драматичний, спортовий, танцювальний і літе
ратурний гуртки. До весни філія нараховувала 
вже понад 70 активних і дисциплінованих членів. 
На величаве свято з нагоди бО-ліття поселення 
українців у Канаді, торонтонська філія ОДУМ-у 
могла вже дати тридцять своїх впорядчиків, гру
пу танцюристів та хористів. У п'ятичленному під
готовчому комітеті активно працював 1 пред
ставник від ОДУМ-у. 
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Тоеба ствердити, що свої перші успіхи 
ОДУМ багато завдячував прихильності члеюв 
Українського Народнього Дому, якого залями 
користувався майже вісім років. 

У травні 1951 року вирішено приступити до 
видавання друкованого одумівського органу. То
ді ж було кооптовано до складу тимчасової Го
ловної Управи ОДУМ-у Олександра Степаню
ка і Івана Дубилка, - колишніх членів УПА, із 
значним організаційним досвідом. Зокрема І. Ду
билкові судилось пізніше відіграти видатну ра
лю в розвитку ОДУМ-у на посту к'ількалітньо
го адміністратора «Молодої України». 

Поскільки американський ОДУМ не був ще 
готовий видавати друкований центральний орган, 
вирішено видавати «Молоду Україну» як орган 
канадійського ОДУМ-у. 10 вересня створено ре
дакційну колеrію (Б. Олександрів, М. Дальний, 
М. Латишко, Гр. Литвин), а через місяць вийшло 
перше число журнала. Адміністратором спочат
ку був Володимир Лисий. 

10-11 листопада 1951 року в Торонто від
бувся Перший З'їзд ОДУМ-у Канади. У з'їзді 
приймали участь понад сімдесят учасників, у то
му числі 26 умамдатованих делеrатів від філій 
у Торонто, Гемілтоні, Монтреалі й Вінніпеrу. 
З'їздом керувала Президія в складІ: В. Неліпа -
голова, М. Онушко й В. Чміленко - заступники. 
В. Топчій і Катерина Стрілковська - секретарі. 
Програмову доповідь п. н. «Наші шляхи в май
бутнє» прочитав голова тимчасової Головної Уп
рави М. Дальний. 

Звіти тимчасових керівних органів і диску
сія над звітами виявили несподівано добрі на
слідки однорічної праці й наповнили серця оду
мівцін вірою в їхню організацію та в обраний ни
ми шлях. 

З'їзд вибрав нову Головну Управу в такому 
складі: М. Дальний - голова, Іван Лобода і Ми
кола Онушко - заступники голови, Василь Не
ліпа - секретар, Д. Ткачук, Г. Литвин, І. Ду
билко, Б. Олександрів, М. Латишко - референти 
окремих відділів. З'їзд вибрав також Головну 
Виховну Раду (П. Волиняк, Гр. Мазурик, Ол. Ох
рим, С. Підгайний, І. Сандул), яку в дальших ро
ках постійно доповнювана новими членами. 

Протягом року відбулось сімнадцять засі
дань і три поширені пленуми керівних органів 
ОДУМ-у. Канцелярія Головної Управи вислала 
З 18 листів та обіжників. Було створено дві но
ві філії (в Лашінах і Ніяrара-Фолс), як теж зор
ганізовано першу зустріч одумівців США й Ка
нади (Ніяrара-Фолс). 

Про активну діяльність тодішньої Головної 
Управи може найкр~ще свідчити той факт, що 
на другому з'їзді ОДУМ-у Канади число умам
датованих делеrатів збільшилося до п'ятидесяти. 



ВаАим Вануловський 

Голова ГУ ОДУМ-у КаиаАн 

1952-53 та 1956-57 р. 

Василь Неліпа 

Голова fY ОДУМ-у 

1954·1955 р. 

М:ю:ола І'рн1-~ь 

Голова ГУ ОДУМ·у 

1957-1958 р. 

Іван Пкwкало 

fолова fY ОДУМ-у 

1958·1959 р. 

Петро Родак 

fолова fY ОДУМ-у 

Михайло ЛебеАИНс.:ь:шй 

Гоtrова ГУ ОДУМ-у 

1960-1962 р. а959-1960 р. та ronoвa Виховної Ради. 

Другий з'їзд відбувся 11-12 жовтня 1952 ро
ку в Торонто. Роботою з'їзду керувала Прези
дія на чолі з Віктором Топчієм. Доповідачами 
були В. Топчій і В. Дубняк (з Нью-йорку). На 
цьому з'їзді покликано до життя Центральний 
Комітет ОДУМ-у. Членами ЦК від Канади одно
голосно обрано М. Дального і Д. Ткачука. До 
складу нової Головної Управи цим разом уві
йшли: В. Вакуловський - голова, А. Канарей
ський іД. Ткачук- заступники, Надя Лисицька 
- секретар, І. Дубилко, О. Сандул, В. Топчій, 
Оля Ткаченкn, Ю. Охрим _:_ референти окремих 

відділів. З численних осягів тодішньої Головної 
Управи треба відзначити особливо вдалу Зустріч 
української демократичної молоді з нашим гро
мадянством США і Канади. На цій Зустрічі, 
що відбулася 8-9 серпня 1953 року в Ст. Кете
рине, було врочисто посвячено прапори й ембле
му ОДУМ-у. Місяць перед цим в Ст. Кетерине 
була створена філІя ОДУМ. 

Третій З'їзд ОДУМ-у Канади відбувся в То
ронто З 1 жовтня й 1 листопада 1 953, при участі 
46-ох умандатованих делеrатів і кількох десят
ків гnстей. Роботою з'їзду керувала Прсз:Ідія в 
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складі: О. Канарейський - голова, А. Попельник 
і М. Латишко - заступники, В. Неліпа й О. Дрозд 
- секретарі. 

Доповідачами на з'їздІ були: Гр. Литвин і 
М. Дальний: У нову Головну Управу ввійшли та
кі члени: Гр. Литвин - голова, В. Вакуловський 
та І. Гордієнко - заступники, Марія Баздик -
секретар, О. Сандул, Ю. Охрим, І. Наливайко, 
Олена Світайло, М. Латишко - референти від
ділів. 

В цьому році голова Головної Управи від
відав майже всі філії ОДУМ-у, створено нову 
філію в Лондоні, ОДУМ Канади став членом 
КУК, представники ОДУМ-у вперше взяли участь 
у двох міжнаціональних конференціях. До недо

ліків слід зарахувати брак гармонійної співпраці 
між членами Головної Управи. 

Четвертий З'їзд відбувся 4-5 ІХ 1954 р. при 
участі 46-ох делегатів. Керувала з'їздом Пре

зидія на чолі з Я. Момотом. Головним доповіда
чем був Борис Олександрів. У склад Головної 
Управи були цим разом вибрані: В. Нелі па - го
лова, Надя Лисицька і В. Вакуловський - за
ступники, Я. Семотюк - секретар, М. Лисенко, 
Людмила Павлицька, Оля Ткаченко, Ю. Охрим, 
Б. Бородчак, О. Сандул- референти відділів. 

Це був до певної міри ювілейний рік ОДУМ-у 
і за найбільший осяг Управи треба вважати і"і пра
цю в підготовці та в переведенні незабутньої 
Зустрічі одумівської молодІ США і Канади, що 
відбулася 2-4 липня в Торонто. Зустріч була при
свячена п'ятиріччю існування ОДУМ-у й відбу
лася згідно з постановою спільної конференції 
членів ЦК та обидвох Головних Управ. Промов
ляли на Зустрічі - Екзекутивний директор Ко
мІтету Українців Канади д-р Володимир Кохан, 
голова Українського Робітничого Союзу й заступ
ник голови УКК Антін Батюк, редактор «Україн
ського Прометея» В. І. Гришко та інші видатні 
наші провідники. В мистецькій програмі Зустрі
чі виступали солісти - М. Мінський, І. Зайферт, 
Гр. Ярошевич і Інші. ·Об'єднаним одумівським хо
ром диригував Григорій Китастий. 

Підготовка до цієї зустрічі вимагала вели
чезних фінансових видатків і великого вкладу 

праці, але зате вона виявила, що провідні оду

мівці можуть з успіхом братися навіть за най
відповідальніші акції, якщо вірять у свої сили й 
справді знають, чого хочуть. Зустріч принесла 
біля двох тисяч долярів чистого прибутку. Го
ловна Управа призначила частину з цих грошей 

на різні нацІональні цілі, але «Молода Україна» 
не дістала ні одного цента. Це свідчить, що біль
шість членів тодішньої Головної Управи ОДУМ-у 
Канади не надто прихильно ставилась до потреб 
всеодумівського руху. Цей факт варто відзна

чити тому, що подібних виявів «сепаратизму» в 
ОДУМ-і Канади не було анї раніше, ані опісля. 
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П'ятий з'їзд ОДУМ-у, що відбувся 3-4 ве
ресня 1955 р., можна вважати вершинним у роз
витку Об'єднання Демократичної Української 
Молоді Канади. В той час ОДУМ Канади мав 
одинадцять філій і нараховував найбільше чи

сло членів. Роботою з'їзду керувала Президія на 
чолі з П. Горготою. Доповідачами були п. Ми
кола Приходько й Віктор Топчій. З'їзд обрав 
нову Головну Управу в такому складі: Ярослав 
Семотюк - голова, О. Сандул І Ст. Фірко -
заступники, М. Лебединський - секретар, І. Ду
билко, М. Дальний, Л. Ліщина, В. Павлюк, Ю. 
Охрим, Є. Денисюк і Ол. Харченко - референти 
окремих відділів. 

Дальші з'їзди ОДУМ-у відбувалися регу
лярно кожного року в Торонто. Вони проходили 
вже за встановленою традицією, спокійно, без 

будьяких конфліктів, але й без особливого під
несення. Провідні одумІвці набули за поперед
ніх п'ять років організаційного досвіду, виро
сли ідейно й політично, але з другого боку - на 
них почала впливати загальна емігрантська вто

ма й безперспективність. Один за одним почали 
відходити від активної праці в організації ви
датні члени-основоположники. Дошкульно почав 

від чуватися брак духового зв'язку між старшими 
одумівцями й молодшою генерацією членів, ви
хованих уже в канадських школах. Почали ости

гати з трудом здобуті живі й товариські зв'яз
ки з передовими діячами українського культурно

го й політичного життя. 

Коли, наприклад, у перших двох роках ді
яльности ОДУМ-у засідання Головної Управи 
відбувалися кожного тижня, чи раз на два тиж
ні, то в роках 1957-59 такі засідання скликали
ся лиш раз на два місяці. Щоправда, ОДУ М не 

від чував тепер постійної фінансової кризи, чле
ни Головних Управ частіше відвідували філії, 
висилали інструкції, домагалися звітности, май
же щороку влаштовували традиційні вже Зу-

10-ий Ювілейний з'їзд ОДУМ-у в Канаді. Промовnиє 

Президент УНРади д·р Степан Витвицький. 



стрічі, пікніки, спільні забави тощо. Треба, отже, 
об'єктивно ствердити, що певний занепад ак
тивности й давнього динамізму не був спричине
ний прямими занедбаннями в діяльності керівних 
органів ОДУМ-у другого п'ятиріччя, а був рад
ше загальним явищем у житті всієї української 
еміграції. 

На Шостому з'їзді ОДУМ, що відбувся 6-7 
жовтня 1956 р., було обрано Головну Управу в 
такому складі: В. Вакуловський - голова, І. Гор
дієнко й Надя Лисицька -заступники, В. Павлюк 
- секретар, С. Фірко, О. Степовик, О. Денисен
ко, І. Дрозд, Ю. Охрим, В. Неліпа, Я. Семотюк, 
І. Дубилко і Леся Гринь - члени. 

На Сьомому з'їзді 26-27 жовтня, 1957) до
повідачами були проф. І. Гончаренко й Борис 
Олександрів. Головою Головної Управи в цьому 
році був вибраний Микола Гринь. Референти 
окремих відділІв - Ю. Охрим, В. Неліпа, О. Сан
дул, М. Нестеренко, М. Лебединський, В. Ва
куловський, І. Дрозд. 

Доповідачами на Восьмому з'їзді (25-26 
жовтня 1958) були д-р О. Яворський і М. Даль~ 
ний. Зокрема контраверсійна доповідь М. Даль
ного на тему «ОДУМ моєї уяви» стягнула, ма
буть, на з'їзд рекордону кількість учасників і 
викликала живий відгомін як на самому з'їзді, 
так і пізніше серед громадянства. М. Дальний, -
уже раніше відійшов був від праці в Центрально
му Комітеті та в «Молодій Україні», й тут варто 
згадати причини, якІ його до цього спонукали. 

Займаючи в ЦК від самого початку ключе
вий пост керівника відділу внутрішніх справ (ор
ганізаціййна ділянка, преса й інформація, зв'яз
ки з українськими організаціями тощо), М. Даль
ний прийшов до висновку, що ОДУМ лише тоді 
збереже свою незалежнІсть, коли в ньому крім 
революційно-демократичної фракції діятимуть ще 
й інші сильні політичні секції. Коли намагання 
розбудувати соціял-демократичну й націонал-де
мократичну секцію не дали бажаних наслідків, 
М. Дальний забажав уключити в систему ОДУМ-у 
ДОУС-у молодь, прихильну до ОУНз. Також, не
вдоволений надто повІльним ростом одумівського 
видавництва, він прийшов до висновку, що ви

давництво треба реорганізувати на базі уділів, 
а «Молода Україна» мусить стати формально 
незалежним журналом, щоб пробити шлях до ~и
роких читацьких кіл. 

У своїй доповіді на 8-ому з'їзді, М. Дальний 
висунув ще й третій проєкт, який теж не зна

йшов підтримки в більшости делеrатів. На дум
ку М. Дального, розбудова Ю ОДУМ-у виявилась 
безуспішна й безнадІйна. Куди доцільніше й лег
ше було б створити при ОДУМ-і юнацькі відділи 
Пласту. Проти доцільности творення пластовИх 
відділів майже ніхто з делеrатів не виступав. 
Проте винести постанову про ліквідацію Ю 

Віктор Педенко 

Голова ГУ ОДУМ-у 1963-196. 

ОДУМ-у, розбудові якого Головні Управи 
ОДУМ-у США й Канади присвятили стільки ча
су й труду, було не легко. Після жвавої диску
сії з'їзд вирішив уважати справу розб у до ви Ю 
ОДУ М-у й далі найважливішою справою, а М. 
Дальний вирішив і далі стояти осторонь від цих 
намагань. 

Для реалізації намічених завдань, з'їзд обрав 
радикально оновлену Головну Управу в такому 
складі: Іван Пишкало - голова, Галя Романен
ко - секретар, Михайло Клименко, Микола 
Гринь, Ю·. Мохонь, Ігор Дрозд, М. Балдецький 
- референти окремих відділів. Головою Кон

трольної Комісії став цим разом Леонід Ліщина, 
а головою Товариського Суду Яків Момот. 

Дев'ятий з'їзд ОДУМ відбувся З 1 жовтні11 
листопада 1959 р. в приміщеннях Української 

Православної Катедри в Торонті. З'їздом керу
вала президія в складі: Петро Родак - голова, 

О. Юхименко й Віра Канарейська - заступни
ки, В. Котиш і С. Дем'яненко - секретарі. До
повідачами на цьому з'їздІ були Леонід Ліщина 
(від ОДУМ-у) і проф. Дмитро Кислиця. 

Звіти членів Головної Управи виявили, що в 
тому році дуже пожвавила свою діяльність фі
лія в Торонто під проводом Петра Родака, на
томість зовсім занепала діяльність активних в 
минулому філій у Вінніпезі й Гемілтоні. Трудно
щів у розбудові Юного ОДУМ-у все ще не подо
лано. 
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З'їзд обрав нову Головну Управу на ювілей
ний рік у такому складІ: Петро Родак - голо
ва, Л. Ліщина й Валя Павлюк - заступники, Га
.1ина Романенко fr М. Лебединський - секрета
рі, С. Дем'яненко, І. Пишкало, О. Денисюк і О. 
Сандул- референти окремих відділів. Валя Пав
.1юк і Галина Романенко на першім засіданні Го
.lовної Управи зрезиrнували. Михайло Лебедин
сьюJЇІ залишився секретарем, а Мих. Климею<а 
кооптовано в члени Головної Управи. Леонід Лі
щина змушений був вийти з Головної Управи й 
очо.lІПИ філію ОДУМ-у в Торонто. 

У зв'язку з ювілейним одумівським роком ця 

управа проробила величезну організаційну пра
цю, ЯІ\а принесла видимі наслід:ш. Перш за все, 
'J.'J'-':!!I Голсnної Упраси на протязі року відвіда
,~~ 1:nжну філію їr пожвавили діяльність ОДУМ-у 
,.~, .~~іСІLЯ:'~. ОJ\ремі філії придбали прапори та од
Jюстrюї дл~ членіп. Заходами управи було онов
.1єно Головну Виховну Раду й зревідовано пра
r~ІІ.r~І,Н!ІК та організаційну структуру Юного ОДУ
,\\-v. Заходами Головної Управи відбувся в То
rю~то й перший курс виховників Ю ОДУМ-у. Та 
найбільшим осягом Головної Управи треба вва
жати успішну Ювілейну зустріч ОДУМ-у США 
і'"'І Канади, яка відбулася 2-3 липня 1960 року в 
::зідпочинковій оселі «Київ» біля Торонто. 

Головними промовцями на цій зустрічі були: 
Голшза ВІ·ІКонного Органу УНРади Микола Лі
СІЩЬІШЙ, голова ЦК ОДУМ Євген Федоренко, 
ред. Микола Степ~шенко й д-р Ярослав Білін
ський. Ма:u1жс ввесь прибуток з цієї зустрічі бу
J!О призначено на видавництво «Прометей» та на 

видання Ювілейного Збірника ОДУМ-у. Про цю 
зустріч писала не лише українська, але й англо

мовна преса. 

Ювілейний 1 0-ий з'їзд ОДУМ Канади від
бувся 8-1 О жовтня 1960 р. в присутності Прези
дента Української Народньої Республіки, д-ра 
Степана Витвицького. Роботою Ювілейного з'їз
ду керувала Президія в складі: Є. Федоренко -
1·олова, О. Аксюк - заступник, Рая Підопригода 
1"'1 Ігор Дрозд - секретарі. Доповідачами на з'їз

ді були -- Василь Пономаренко й Микола Сте
паненко. 

З'їзд одноголос!-Іо обрав нову Головну Уп
раву в такому складі: М. Лебединський - го
лова, П. Дрозд - заступник голови, В. Поля
кінська - секретар, Я. Семотюк, Рая Підопри
года, В. Вакуловський, П. Родак, О. Аксюк, Ю. 
Колькін і О. Юхименко - референти відділів. 
З глибокою вірою в правильність одумІвського 
шляху, новообрана Головна Управа ввела ОДУМ 
Канади в друге десятиріччя його корисної ді
я.lьности для добра української молоді й нашої 
Сіатьківщини. 

Одинадцятий з'їзд ОДУМ-у відбувся 7 -го 
жовтня 1961 року; головою президії був Леонід 
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Члени rY ОДУМ-у Канади під час відвідин Лондонської 

філії ОДУМ-у. 1962 р. 

Ліщина. На з'їзді був присутній голова ЦК ОДУ
М-у Євген Федоренко та Микола Дзябенко член 
ГУ ОДУ М-у США. З привітань з'їздові варто 
відмітити письмові привіти від архиєпископа Ми
хаїла та ЦК УР ДП за підписом Івааа Багряно
го та Ан. Широкостепа. 

Із звіту уступаючої управи видно, що Го
ловна Управа прикладала чимало зусиль для по
ширення ОДУ М-у в Канаді та участи одумівцін 
на відкритті пам'ятника ТарасовІ Шевченкові у 
Вінніпезі. Багато приділено уваги, як видно з зві
ту реф. юнацтва Петра Родака, Юному ОДУМ
ові. Делеrати в своїх резолюціях закликають 
«всебічно підтримати наше членство у ділянці 
виховання доросту серед створених вІдділів Ю 
ОДУМ-у та взяти діяльну участь у створенні 
нових відділів Юного ОДУМ-у в тих місцевостях, 
де ще їх немає, стаючи виховниками юних оду
мівців. Праця над вихованням юнаків і юначок є 
першочерговим завданням, ЯІ<им члени ОДУМ-у 
не повинні нехтувати». 

З довшою промовою виступав Євген Федо
ренко, в якій говорив про поліпшення праці 
ОДУМ-у в Канаді Микола Дзябенко підкреслю
вав тісніші зв'язки між ОДУМ-ом Канади і США. 

На другий день з'їзду були прочитані дві до
повіді: Ю. Булат - «Проблеми української мо
лоді в межах України» та одумівець Ярослав Се
мотюк - «Наші сучасні проблеми». 

Головою на наступну каденцію переобрано 
М. Лебединського. 

Дванадцятий з'їзд ОДУМ-у відбувся 1 З-го 
жовтня 1962 року в Торонто. До президії з'їзду 
були обрані Олександер Юхименко - голова, 
Олександер Харченко - заступник та Г. Нелі
па - секретар. 



З'їзд вітали: митрополит Іларіон від Укра
їнської Греко-Православної Церкви :В Канаді,_ 
Архиєпископ Михаїл, Микола Лівицький - голо
ва ВО УНРади, Іван Багряний - Віцепрезидент 
Української Народньої Республіки в екзилі та ·ба
гато інших. 

ЗміСтовну й актуальну доповідь на тему збе
реження української мови й традиції серед мо
поді прочитав гість з США _.:._ проф.· Яровий. 
З'їзд обрав нову ГУ ОДУМ-у Канади у такому 
·склаДі: lrop Дрозд -- гольва, Валентина Шап
ка, Петро Родак, Олег Сандул, Олександер Хар
ченко, Валентина Родак, Микола Балдецькиfі та 
Павло КеJ!·~м-бет - референти окремих віддіЛів. 

т·р.:їнадця'тий з'їзд ОДУМ-у відбувся· 23 ли
стопада І 963 року. На нім вшанована однохви
линною мовчанкою пам'ять відійшовШоГо nочес
ного члена ОДУ М-у, 11втора одумівського ·гімну 
та маршів, Віцепрезидента УНРади, nолітично-
го діяча, письменника Івана Багряного. '· 

Після звітів членів ГУ ОДУМ-у однозгіДно 
схвалено працю членів Голо.вної Уп_равr1 і окремо 
відмічено працю Головної Виховної Ради Юного 
"Од~1!v1-у під керівництвом Петра Родака. 

До нової ГУ ОДУМ-у увійшли: Віктор Пе
денко .. -- голова, Ігор Дрозд, Раїса Мачуха, Ра

їса Вакуловська, О.rrександер Харченко, Галина 
Романенко, Валентина Шапка та Петро Родак 
- члени, референти поодиноких відділів. 

З'їзд в своїх резолюціях закликав українсьІ<і 
церrши, громадсько-nолітичні організації та все 
українське громадянство на еміrрації «докласти 
всіх зусиль для координації зовнішніх пgлітич
них дій громадсько-політичних. організацій у цей 
критичний на інтернаціональному форумі час і 
сnрямувати CJ)Of<? _.діяльність на визволення поне
воленої Батьківщини з-під московсько-комуні
стичного ярма». 

Також з'їзд доручив ГУ та ЦК ОДУМ-у 
створити Товариство Одумівських Приятелів 
(ТОП) і переглянути можливість створення оду
мівського сеньйорату в Канаді. 

Чотирнадцятий з'їзд ГУ ОДУМ-у Канади 
відбувся 21 листопада 1 964 року. До nрезидії 
з'їзду були обрані: Петро Родак - голова, Ка
терина Беркута - заступник та Олекса Лагода 
---.., секретар. З'їзд відмітив систематичну вихов
ну працю у відділах Юного ОДУМ-у, · 11еликі ус
ліхи юноодумінського літнього табору ствердив 
кількісний зріст Юного ОДУМ-у в Торонто та 
в інших містах Канади.• Зокрема відмічено чи
слену й організовану поїздку членства ОДУМ-у 
Канади. на :відкриття пам'ятника Тарасові Шев
ченкові у Вашінrтоні. 

- ·._ · На · з'їзді молодий одумівець-студент Олег 
Літвінов проЧИтав д-оrіо'вІдь на ·тему: -<<"Найновіші 
n·роблеми в ОДУМ-і». 

Нову ГУ ОДУМ-у обрано в такому складі: 
Віктор Педенко - голова, Олег Літвінов, Олек
сандер Харченко, Петро Родак, Ігор Дрозд, Га
лина Максимлюк, Олександер Юхименко - ре
ференти Головної Управи. Делеrати з'їзду до
ручили Головній Виховній Раді Юного ОДУМ-у 
поширити свою працю на місця, де відділів Юно
го ОДУМ-у ще не створено. Новообрані керівні 
.органи ОДУМ-у зобов'язано до тіснішої співпра
ці з Головною Виховною Радою, батьківськими 
комітетами та Товариством Одумівських Прия
телів для пожвавлення та поширення праці в 
Юному ОДУМ-і. 

Цій Головній Управі припав обов'язок підго
товити і nеревести в Канаді на оселі «Київ» бі
ля Торонта Ювілейну зустріч ОДУМ-у США і 
Канади 3-4. липня 1 965 року. До Ювілейного 
Комітету, яr<ий очолив Юрій Охрим, заступник 
голови. ЦК ОДУМ-у, увійшли: Віктор Педенко, 
Омелян Денесюк, Ігор Дрозд, Михайло Лебедин
ський, Леонід Ліщина, Петро Родак, Олександер 
Харченко, Олександер Юхименко та з США Оле
ксій Коновал та Олексій Пошиваник. Величава 
успішна Ювілейна зустріч ОДУМ-у Канади і 
США, на якій було коло 7 тисяч осіб, показала, 
що Ювілейний Комітет- члени ГУ ОДУМ-у Ка
нади, виконали свої обов'язки зразково. 

Павло СТЕП 

ПРОГНОЗИ 

(уривок з поеми «Три дороzи») 
Хоч обріі яснорожеві 
ворожа заслона ще тьмить. 

та· правди мечі в нас крицеві 

на лезах їх сонце миzтить. 

Ми сміливо станем до бою. 
усі - молоді і старі. 
і бrzтися будем з ордою 
за наші святі вівтарі. 

Криваве свавілля потворне. 
як повінь нам.ул. рознесем. -
свій. стяz жовтосиній розzорнем 

і zордо вперед понесем. 

Хоч виють шакали щоночі. 
криr1ать лиховісно сичі. 

та наші відваzою очі 

ясніють і вдень і вноЧі. 

Зажерне кричить zайвороння 
по:наших садах і гаях. 
та· знищl.І.М чуЖе беззаконня -
на рівний виходимо шлях! 
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Іван Дубилко 

Коли минуло майже два роки від ·початку 
існування ОДУМ-у в Канаді, Головна Управа ви
явила· намір організувати підростаюче юнаЦтво. 
Тоді найперше у Торонті бу;ш зробленІ спроби 
проводити виховну' роботу з дітьми літом, Після 
закінчення шкільного року. Референтуру юнац
тва в ГоловнІй Управі створено дещо пізніше. В 
1957 році, будучи референтом юнацтва, І Ду
билко опрацював тимчасовий правильник ЮН
ОДУМ-у, що був прийнятий і яким філії ОДУМ-у 
користувалися у своїх починаннях організувати 
доріст. -Ще перед тим, крім Торонта, робилися 
заходи організувати· юнацтво в Гамільтоні, Оша
ві, Монтреалі, Ст. Кетринс, Лондоні і Вінніnезі. 
У той час серед членів ОДУМ-у майже зовсім 
не було таких одиниць, які б мали практичний 
досвід і були охочі жертвувати багато часу для 
постійної виховної роботи з юнацтвом. ·Ніде ·не 
було своїх приміщень. Тому всі спроби натраn
ляли на великі трудноЩі. Через це деякі зорганt
зовані відділи, проіс'нувавши деякий час, припи
няли виховні заняття. Підростаюча молодь сві
доміших родин сама вступала в члени ОДУМ-у. 
Більшість молоді перебувала осторонь. 

Щойно 1960 року відновилася активна пра
ця в організації юнацтва. Того року в Головній 
Управі ОДУМ-у в Канаді референтом юнацтва 
був інж. Петро Рода~<:. У цьому напрямІ він по
чав працювати обдумано, послідовно і з великою 
відданістю. Невдовзі старання П. Рqдака мали 
помітній успіх. Вже восени того року і впро
довж зими настуnного 1961 року, ЮНОДУМ у 
Торонті нараховував понад 40 юнаків і Ю}fачок, 
з якими відбувалися регулярні виховні заняття 
кожного тижня. 

У Головну Виховну Раду ЮнОДУМ-у були 
запрошені: М. Битинський, Надія Ключко, В. Па
лієнко, В. Янішевський, М. Горгота, Є. Літвіно
ва, Н. Валєр, В. Літвінов, П. Волиняк. Того ро
ку деякі члени ГВРади опрацювали частину ви
ховних матеріялів. Виправлено й доповнено пра
вильник ЮнОДУМ-у. На початку 1962 року, в 
Торонті відбувся курс виховників. На курсі було 
15 слухачів; з Торонта, Ошави, Гамільтону та 
інших сусідніх місцевостей, де було зацікавлен
ня організувати виховну роботу з юнацтвом. Ви
кладачами на курсі були автори виховних ін
струкцій: М. Битинський, В. Палієнко, В. Яні
шевський, П. Родак, Я. Базюк, В. Літвінов. 

Батьки щораз більше зголошували своїх ді
тей до ЮНОДУМ-у. 1963 року в ТоронтІ вже 
існував хор юних одумівок _під керівництвом nа
ні Валентини Родак. Хор і самодіяльний гурток 
виїздив у інші місцевості, .де також відновлюва-
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Jїася організація юнацтва і виховна діяльність. 
особливо там, де самі батьки виявляли ініціяти
ву, .· активність і практичний досвід у праці на 
користь організації своїх дітей. 

[lерший літній табір ЮнОДУМ-у був орга
нізований влітку 1963 року на оселі «Київ» біля 
ТСі>р:онта. На тій же оселі були таборування 1964 
і .1965 років. Кожного разу табір ЮНОДУМ~у 
мав іншу назву: «Запоріжжя», «Канів» і «дні
про». Батьки присилали на таборування дітей з 
таких_ місцевостей: Торонта, Ошави, Гамільтону, 
Лондону, Ніягар~:~, Боффало і Чікаго. Коменданта
Jw\И таборів були': П. Родак і О. Коновал. Керів
никами й опікунами окремих таборових вІдділів 
були: Олег Літвінов, Га~'ІЯ Білоус, Вадим Корже
нівський, Оля Баран, Маруся Бойко, Маруся На
умчу){, Валентина Родак, Віктор Педенко і Лео
нід Руденко. 

, . Сучасний склад Головної Виховної Ради 
·юнОДУМ-у в Канаді такий: П. Родак - голо
ва, Н. Вал єр - заступник голови, М. r ава -
секретар, Г. Романенко - скарбник. М. Битин
ський, П. Волиняк, Є. Літвінов, Т. Хохітва, В. 
Літвінов та І. Дубилко - члени. Не всі члени 
ради мають змогу стільки працювати для Юн
ОДУМ-у, як того вимагає щоденна дійсність. 

У тих містах, де існують більші чи менші 
віДділи ЮнОДУМ-у, там також є батьківські 
ко~ітети, які очолюють Товариство Одумівських 
Приятелів (ТОП). Найактивніше працювали бать
ківські. комітети в таких містах: Торонті - го
лова Ф. Бойко, Ошаві - голова Поліна Петров
ська, Лондоні - голова М. Ващенко і Монтре
алі ..:._ голова проф. А. Стеnовий. У таких місце~ 
востях, де українські родини живуть одинцем 
серед чужого довкілля, або там, де наші неро
зумні Й' самолюбиьі люди чинять перешкоди ор
ганізованому вихованню юнацтва - звідтіля 
батьки позалисували своїх дітей в ЮнОДУМ 
(в інші, існуючі відділи) і возять їх ту ди у виз
н.:J,чені дн'і на виховні навчання. 

Батьківські комітети в основному діють за 
вказівками прийнятого правильника. Але у про
цесі біжучої діяльности є багато таких справ, 
які вимагають багато більше праці, часто непе
редбаченої. Наприклад.: Батьківський комітет у 
ТоронтІ муси.ть Щороку багато працюватИ для 
приготування літніх таборів, придбати гроші і 
куnити ш·атра та їх розташувати серед зелені. 
Дуже багато було праці у приготуваннях і від
бутті масової зустрічі ОДУМ-у Канади і США, 
де батьківський комітет займався адміністру
;ванням господарської частини програми. У Різ
двяні свята комітет помагав в колядуванні. Ор .. 



ганізував подорож юнацтва до Вашінrтону на 
відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові. По
магав придбати гроші, за які 1965 року куплено 
11 бандур, щоб існуючий юнацький хор переви
школити на юнацьку капелю бандуристів. Бать
ківські комітети в інших містах часто поєдну

ють виховну дІяльність ІОнОДУ М-у з іншими 
загальноюнацькими та національними імпрезами. 

Найбільше поєднують свою працю з діяльністю 
рідношкільної молоді, що переважно навчається 

у парафіяльних українських школах. 
У названих місцевостях Канади, 1965 року 

ІОнОДУ М нараховував біля 300 осіб згуртова-

На прийиаті виховників JOиoro ОДУМ-у 

в Торонто. Си,цать: П. Ро,цаи, В. Ро,цаи, 

П. Волинаи, М. Битиисьиий, В. Літвіиов, 

М. Хохітва, М. Валер, М. rава та І. 

Дубилио. 

Зліва: Учасники нурсів в.иховиииів Ю

иоrо ОДУМ-у в Торонто та q:леии 

Виховної Ра,ци в 1960 році. 

ного юнацтва. У порівнянні до кількости всіх на
ших шкільних дітей це дуже мала кількість. 
У сім тим, хто віддає дуже багато часу і праці 
для виховання нашого юнацтва найбільше шко
дить те, що ЮнОДУМ для своєї реrулярної пра
ці не має ні одного власного приміщення. Також 
бракує виховників. Одначе, ця недостача уже 
частково поповнюється із підростаючих юнаків і 
юначок - студентів, які показують дуже вмілу 
працю з молодшими членами ІОнОДУМ-у. 

Відносно .загальної дійности спостереження 
такі: батьки, які посилають своїх дітей до Юн
О ДУМ-у, майже всі є членами церковних гро-
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.ІІ.tJд. Тул.и сони платять членські вкладки і да
юп, грошопі пожертви на утримування церков

ІН!.'~ до1\\ів. Через це ЮнОДУМ старається мати 
Щ)J:міщеІ~ня у церІ\овно-громадських домах. Але 

у СзгатІ .. •Jх таких громадах є чимало одиниць, 

?.:.:і не ці1.:авляться маИбутньою долею наших під

ростаючих дітей. Дома, у родинному житті, вони 

•;аст~> послуговуються англійською мовою. У цер

~:(•!JнrІх грп1\12дс:.х вони все носяться із своєю уя

;:о 1I:J 51ІЛГ<>о, <;J\юнопольного» права. Про молодь 

1-, 'c<·r~·~TL· .nІШІ'~ тоді, !(оли починають робити пе

r~:..!...::,•~~ІІ. аби не ДОПУСТИТИ ВИХОВНОЇ оргаНіЗО· 

ЕсtНО·!· праuі ЮнОДУМ-у. їм байдуже те, що мо

.;. ·.L'· O,J.::J\\-y наповнює церковні хори, поповнює 
\' 11 ІІІ'l':ІLСІ.І<і сили в рідних школах та робить ба-

Brcpi: У-.:асннкн відпочннново-вихо

вноrо табору юноrо ОДУМ-у "Заnо

ріжжа" І~аиада, на oceni "Киів" копо 

Тороита 1963 р. 

Зпіва: Юні одумівці біпа своїх ша

тер на таборі "Заnоріжжа" 1963 р. 

гато корисної роботи для церкви. Вони того не 

бачуть, а в самолюбстві старіються і ... відхо
дять. Таких дивовижних явищ було і є багато. 
Вони залишають наслідки, як каже народня при
казІса: «Сам не гам і іншому не дам». Батьки, 

які прагнуть оберігати своїх дітей від щоденної 

асиміляції неодмінно повинні звернути увагу на 

такі явища і проти таких самолюбів поробити рі

шучі, розуJ\ші заходи, щоб через них наша шкіль

на молодь не заникала серед чужинців, а відпо

відІ-;ими заходами допомогти й улегшити працю 

тим, хто безкорисно посвячують дуже багато 

часу і тру ду для виховання українських дітей на 

свідомих і корисних громадян для нашого сус

пільства і нашої церкви. 



З ЖИТТЯ ФІЛІй ОДУМ-у КАНАДИ 

Груnа аІtтивиих одумівців з Торантонеької філії, члени .t;раиатнчноrо танцюnального rуртків у 1959 році. 

Уnрава філії ОДУМ-у в Торонто. 

1951-1952 

~ілени філії ОДУМ-у в Торонто. 

1951-1952 
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ТОРОНТО 

Філію ОДУМ у Торонто створено на уста
новчих зборах, що відбулися ЗО вересня 1950 р. 
У першому році своєї діяльности філія була очо
лена Тимчасовою Головною Управою ОДУМ-у. 
На протязі перших двох місяців при філії було 
створено спортову секцію, літературну секцію й 
драматичний гурток. Філія допомагала організу
вати першу виставку музейних експонатів ген. 

М. Садовського, взяла участь в Листопадовому 
святі, відзначила спільно з українськими ветера

нами річницю бою під Базаром, влаштувала 
справді культурний Андріївський Вечір. 

Перша коляда на цілі Української НацІональ
ної Ради принесла біля 300 долярів. У спішна 
«Маланка» дала філії фонди для розгортання 
дальшої діяльности. З початком 1951 року, при 
філії було організовано балетний гурток під ке
рівництвом О. Уманця. ФілІя відзначила річницю 
бою під Крутами, Шевченківське свято, день 
українського моря, річницю смерти Івана Франка 

й Симона Петлюри. Весною було з успіхом по
ставлено двічі п'єсу М. Чирського «Отаман Пі
сня». 

На кожних місячних зборах подавались оду
мівцями міжнародні огляди та огляди з україн
ського громадського життя. Реферати на різні 
теми відбувалися систематично що другий тиж
день. З численних доповідачів треба згадати В. 
Ревуцького, М. Стахова, В. Павленка-Луціва, Б. 
Олександрова, Гр. Мазурика, В. LJlимка, П. Гор
готу, І. Дубилка, Ст. Паздерка, У. Самчука, О. 
Охрима, М. Садовського. 

Домівка філії в Українському Народному 
Домі була відкрита кожного вечора, й кожного 

Bropi: Змаrуни і змаrаннн за чашу ОДУМ-у 

між філінми Тороита і Баффало. 1961 р. 

Внизу: Одумів ці тороитонської філії nід час 

зустрічі з rолово10 УНРаД.н Іваном Баrрнним 

(5-ий сnрава) 
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Вгорі: Рій "Лисини". Зліва наnраво: 1· 

ий рид: О. Літвінов (вих), А. Лю·дви

'!енко, О. Строчук, В. Звірховський, П. 

Сандул, В. Данилюк, П. Родак (вих), 

2-ий рид: А. Заболотін, Б. Юрків, М. 

Строчук, Г. Шншко, І. Міщенко, Л. Шух. 

3-ій рид: А. Мельник, В. Тимошенко П. 

Журавель, О. Сотник, М. Міщенко, М. 

Журавель. Відсутні: О. Дорковський, 

Р. Коиоnуд, О. Лемеза, В. Максимлюк, 

М. Поліщук, М. Теренів, А. Шаботии· 

ський. 

Зліва: 

Груnа одумівців учасників "концерто· 

вого вечора молоді" в Торонто. 1960 р. 

Внизу: 

Тороитонські юні одумівці з своїми ви-

ховияками на лоні nрироди. 1962 р. 
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Вгорі: Рій "Диіnроnі русалки". зліва наnраво: 1-ий рад: 

::З. Чеnуr>на, М. Оnешил, О. Баран (вих), Г. Звірховська, 

r. ДанилІ<ш. 2-вй ря:д: М. Данилюк, А. Шух, Г. Строчук, 

Н. ДаниnІок. Відсутні: М. Баран, О. Огоновський (вих). 

Внизу: Рій "Лісо~:і дзвіночки". 1-нй ря:д: Ф. Колодииська, 

ІІ:. Семеген, О. Олешнn,, М. Бойко, М. Бідюк, М. Наум

чун. 2-пй рпд: О. Клименко, Н. Цибенко, О. Романенко. 

Е. Меnьньн, М. Шпика. Відсутні: В. Родак (вих), С. Стеnо

ва, Р. Шестацьиа, Г. Жижеnа. 

Зліва: Юні одумівии Торанта вивчають куховарство. 



вечора в ній було повно молоді. Одні грали в 
шахи чи столовий теніс, інші читали пресу, ще 
інші вибирали книжки з багатющої бібліотеки 
УНДому чи відбували проби драматичного або 
танцювального гуртків. За порядком у домівці 
слідкували дежурні, які змінялися кожного тиж
ня по черзі. Майже від самого початку філія ма
ла свою гумористичну стінну газетку «Промінь». 
Члени філії організовано відвідували мистецьку 
галерею та інші місця культурного значення. 

Bropi: Рій "Бджілки". Зліва наnраво: 

1-ий р:tд: М. Балдецька, О. :Sезnалько, 

П. Тислевич, О. Ющенко. 2-нй рад: А. 

В'юненко (вих), Т. Руденко, Т. Кузьмін 

(вих). Відсутні: О. Микитенко, З. Хрн

:кіr::, М. Юрків. 

Зліва: 

Рій "Лісові дзвіночки" відІ(рнвас ион· 

цертоЕу nporpaмy в Торонто 1963 р. 

ДириІ'ує виховницн Валентина Родак. 

З дальших прогулянок у цьому році варто 
згадати прогулянку кораблем до Ніяrари. 

7 жовтня 1951 року відбулися річні Загаль
ні Збори філії, за участю поверх сотні членів та 
прихильників. За один рік існування філія на 
стільки виросла й скріпилась, що її ставили як 
зразок іншим організаціям. Тимчасова Головна 
Управа готувалася до скликання 1-го з'їзду ОДУ
М-у, тому рішено унезалежнити філію й вибрати 
окрему філіяльну управу. До складу управи фі-
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лії були вибрані: В. Вакуловський - голова, В. 
Неліпа - заступник, А. Горгота, І. Корінь, Б. Бо
род чак, О. Сандул і П. Губснко - члени. 

В дальшому філія працювала вже за уста

леною системою. На суспільно-громадському від
тинку філія активно співпрацювала з усіми де

,\\ОІ<ратичними організаціями, що підтримують 

Державний Центр УІ<раїнської Народньої Респуб
.'Ііки. Співпраця філії полягала в підготовці й 
у переведенні різних віч, маніфестацій, академій 

та в відзначуванні важливіших дат з української 

історії. 
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Bropi: Рій "Орел". Зліва наnраво: 1-ий 

ря.ц: Л. Сотник, Я. Шух, В. Семеrен, П. 

Лю.цвиченко. 2·ИЙ ря.ц: r. В'юненко, в. 

Коржеківський (виховник), В. Заиць. Ві.ц

сутні: Ю. Артеменко, М. Безnальчук, П. 

Сірик, А. Терентів, І. Tonixa, Ю. Юрків, 
Б. Ямиwак, В. Шевчук, І. Шевчук. 

Зліва: 

Останни точка в імnрезі Юноrо ОДУ

М-у "Чи знаєш ти найкращу в світі 

nісню". 1963 р. 

Співпраця з іншими молодечими організаці
ями переводилась здебільш на форумі Комітету 
Порозуміння Українських Молодечих Організа
цій м. Торонто, а пізніше на форумі РУ МК. Най

тісніше філія співпрацювала з Українським На

роднім Домом, Православною Громадою, СУЖЕ

РО та з місцевою станицею Союзу Бувших Ук

раїнських Вояків. 

Проте, основну виховну діяльність філія 

ввесь час вела незалежно й самотужки. При фі

лії від початку діють сеІ<цїі й гуртки. Найбіль

шою й найактивнішою є, звичайно, секція оду

мівської самодіяльности. 



Bropi: Рій "Конвалії". 1·нй рид зліва: 

Л. Супрун, О. Супрун, М. Гринь, Л. 

Дорковська, І. Супрун, Д. Кравченко 

(вих). 2-й рид: Н. Дем'яненко, Н. Топіха, 

Р. Сотник, Л. Дем'яненко, В. Мельник 

(вих), Г. Гринь. Відсутні: О. Балдецька, 

Б. Волощук, Г. Грицьків. 

Внизу: Юні одумівці Торонта під час 

маніфестації з приводу 30-тилітта шту

чно створеноrо Москво10 ronoдy в 

Україні. 

Зліва: Панахида по І. Баrриному з уча

стJО ю·ннх одумівців Торонта. 
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дrамС"пичниїr гурток філії поставив цілий ряд 
внетав на сценах Торонто, Гамілтону й Ошави. 
Режисерами гуртка були й. Грин11шак, Ю. Бель
ський, В. Шимко, Ю. Стефанович, В. Якубович і 
М. Гава. Незабутньою в пам'яті одумівців зали
шиться постановка комедії М. Гоголя «Сорочин
ський Ярмарок». Підготовка цієї п'єси забрала 
дев'ять місяців часу. Проби відбувалися система
тично, двічі на тиждень. У висліді такої підго
товrш, комедія ставилась на вимогу публіки чо
тири рази й за кожним разом заля була пере
повнена. Слід зазначити, що після кожної успіш
ної вистави драматичню'"'r гурток мав втрати в 

аматорах. Талановитіших і досвІд ченіших - пе
rеІ\ювлятr Л,О ccne Н;ІІІІі ПJ1Офссііfні Tl"aTJlИ ... 
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Гій "Фіилки". 

1-нй рад зліва: Н. Саидул, С. Семеrеи, 

Р. Шишко, Г. Шліхта. 2-ий рид: Т. Фро

лов, Н. Цибенко (вих), Л. Шліхта. Від

сутні: Н. Гресько, Л. Кута, Л. Баран, Г. 

rава, Т. Ромаиик, О. Руденко, В. Хриків, 

М. Цимбалюк, О. Кута. 

Зліва: 

іОні одумівки вручають квіти rеросві 

бою під Крутамн сотникові А. Гонча

ренкові. 1963 р. 

Гурток українських народніх танків мав 
увесь час також своїх ентузіястів. Керівниками 
гуртка були Є. Уманець, М. Балдецький, пані 
Заварихіна. Гурток відбував свої проби кожно
го тижня й виступав на сценах в Торонто та в 
ОшавІ. 

Організований у 1958 році хор філії часто 
виступав на концертах одумівської самодіяльно

сти та на Зустрічах. Хористам філії треба зав
дячувати й успіхи щорічної коляди. Прибутки з 
коляди ~'права філії завжди призначала на фонд 
«Молодої України», на акцІї УНРади та на інші 
добродійні цілі. Виступи хору підготовляв Є. Са
гайдаr<івський, П. Родак, а найчастіше проф. Ю. 
Головко. Тут слід згадати й одумівців-солістів 



Частина дітей nрисутніх на яnниці Юиоrо ОДУМ-у в Торонто. 1963 Р· 

Миколу Латишка, Мирона Ебергардта, Михайла 
Сеника, які своїми виступами збагатили не одну 
імпрезу в Торонто. 

Літературно-журналіетичний гурток у час 
свого найкращого розвитку відбував сходини 
систематично кожного четверга. На сходинах 
члени читали доповіді та продискутонували різні 
актуальні проблеми. Цей гурток охоплював май
же всю студентську одумінську молодь. Керів

никами гуртка були П. Горгота, а пізніше Я. Се
мотюк. 

Спортова секція при філії належала ввесь 
час до найактивніших. Найбільшою популярні
стю користувались, звичайно, футбол, волейбол, 
столовий теніс і шахи. Спортові дружини філії 
часто виступали в міжфілійних і мІжорганізацій
них змаганнях. Серед спортового активу відзна
чалися О. Сандул, І. Дрозд , П. Келембет, П. 
Дрозд та інші. 

Фінансово торонтонська філія завжди стоя
ла добре. В кращі часи філІя нараховувала понад 
120 активних членів. Прибутки з членських вкла
док, а зокрема з численних філійних імпрез, не 
лиш ПОJ(ривали видатки філії, але часто ще й 

рятували в біді Головну Управу чи адміністрацію 
«Молодої України». 

Точна хроніка 15-річної діяльности торон
тонеької філії потребувала б окремого альманаху. 
Роблячи цей короткий підсумок не можна однак 

не згадати факту, що філія кожнорічно виділяла 
біля двадцятьох своїх найактивніших і найбільш 
досвідчених членів для обсадження постІв у Го
ловній Управі, редакції «Молодої України» та в 
Центральному Комітеті. В наслідок цього, ввесь 
тягар філійної роботи падав здебільш на плечі 

молодших і менш досвідчених членів, більшість 

яких ще вчилися в школах. Це великою мірою 

гальмувало розвиток філії, але зате дало нагоду 

багатьом молодшим одумівцям здобути органі
заційний досвід та виплекати провідницькі при

кмети. 

За ініціятиву, впертість і витривалість у 

праці належить признання всім активнішим чле

нам філії, а зокрема її головам - В. Вакулов
ському, П. Дроздові, Л. Ліщині, Оленці Дрозд, 

І. Пишкалові, П. Родакові, О. Юхименкові та ін

шим. 
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МОНТРЕАЛ 

Вістку про заснування ОДУМ-у в Канаді 
українська демократична молодь Монтреалу 
прииняла з захопленням. Вона довго чекала на 
створення такої молодечої організації, яка ша
нувала б демократичні традиції українського на

роду й сприяла б вільному всесторонньому роз
шпкові нашої молоді. 

Філію ОДУМ-у в Монтреалі створено восе
ни 1951 р. з ініЦіятиви Ф. Федоренка, Ф. Даценка, 
Ніли Латиш, Тамари Дудник, Івана Гарбуза, М. 
Рубана та М. Кулика. Проте розквіт діяльности 
філії розпочався щойно тоді, коли на річних збо
рах, 1 О травня 1952 р. на чолі Управи став енер
І"ійний та ініціятивний Олекса Канарейський. Під 
його вмілим керівництвом провідна група філії 
поповнилася такими членами як: Я. Момот, Ю. 
Примак, Віра Канареіkька, О. Аксюк, М. Бова, 
І. Передерій, Ю. Поліщук, Н. Коврига, М. Ко
валів, Є. Чижів, Л. Горонович, В. Сойко, В. Хо
менко, А. Бокій, В. Різанів, О. Латиш та інші. 

Ця когорта молодих узяла на свої плечі 
ввесь тягар праці й відповідальність за своїх ро
весників-друзів на терені Монтреалу. На допо
могу їм прийшли й старші: проф. А. Степовий, 
інж. В. Поліщук, маляр Г. Радченко, д-р І. Чер
нишов та капелян філії о. Петро Архангельський. 

Початкові умови праці філії не були легки
ми. ОДУМ мусів перемагати розбурхане море 
міжпартійних сварок та здобувати собі право на 
незалежну діяльність від тих організацій, які 
привикли довгими роками монополізувати все 

українське суспільно-політичне життя. Проте, 
ніякі перешкоди не могли змусити одумівську 

молодь зійти з вибраного нею правильного шля
ху. Скоро й противники ОДУМ-у переконалися, 
що ОДУМ заповнив велику прогалину в україн
ському національному таборі, й що його діяль
ність приносить користь не лише всій нашій мо
лоді, а й загальній визвольній справі. Зокрема 
раділи батьки, спостерігаючи, як діти стають гі
дними спадкоємцями їхніх діл та мрій. 

За п'ятнадцять років монтреальська філія 
ОДУМ-у провела таки поважну працю як на ор
ганізаційно-виховному, так і на зовнішньому від
тинках. 

При філії майже від початку діяв драматич
ний гурток, організований Я. Моматом та І. Пе
редерієм. Гурток, під орудою Л. Гороновича й 
Ф. Цехмістра, поставив декілька добре підгото
ваних вистав («Хмара», «Живий покійншо>) та 
інсценізацій. Зорганізований І. Гарбузом гурток 
національних танців працював під керівництвом 
В. Слісаренка. Дириrентом філійного хору був І. 
Козачок. Зокрема виступи мистецького тріо -
Л. Л'\омот, Ж. Момот, Ю. Гавалешко - стали 
відомі ЇІ поза межами Монтреалу. Філія мала 
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свої групи тенісу, Відбиванки й футболу (0. Ла
тиш). Порівняно добре працював і Ю ОДУМ nід 
керівництвом І. Гарбуза й Віри Канарейської. 

На окрему увагу заслуговує організація дво
річної Високої Освітньої Школи (0. Аксюк і 
проф. А. Степовий), де викладалися такі пред
мети: українська мова й література (проф. Д. 
Кислиця), історія української політичної думки 
(проф. А. Степовий), історія техніки (ін ж. S. 
Поліщук), географія (о. Петро Архангельський) 
та вибрані теми з історії Української Православ
ної Церкви (о. Петро Архангельський) і з між
народніх подій (проф. А. Степовий). Цей курс 
закінчили 26 одумівців. 

Філія ввесь час найтісніше співпрацювала з 
Громадою при церкві св. Покрови, допомагаючи 

Рідній Школі, бібJІіотеці, церковному хорові то
що. Велику працю перевела філія в ділянці роз
продажу рі~ної художньої літератури, а зокре

ма в збірці передплат і пресового фонду для 
«Молодої України», «Прометея», «Українських 
Вістей» та для іншої демократичної преси. 

Багато уваги приділяла філія різним хари
татиnним справам, як допомога Церкві, УНРаді, 
Комітетові Українців Канади, письменникові І. 

ЧnеНІ·І філії перед від'їздом на проrуnвнку 1954 р. 



Багряному, пані О. Петлюрі, залишенцям в Ев
ропі, студіюючій молоді, збірці на «Білу книгу 
про чорні діла Кремлю» тощо. Ця діяльність 
скіплювала одумінську молодь, виховувала в ній 
громадське почуття та привчала до активности 

й господарности. Коли, наприклад, прибутки фі
лії в 1952 р. виносили всього 183 дол., то в на
ступних роках ця сума постійно зростала (204, 
508, 770, 807 і т. д.). 

Такі імпрези філії, як зустрічі Нового Ро
ку, АндріївСІ:>Кі вечори, різні забави, чайні прий
няття, літературні вечори були завжди добре під
готовані й мали популярність не лише серед мо
лоді, але й серед старших. Влітку завжди влаш
товувалися масові прогулянки до озер, річок, а 

особливо на традиційні зустрічі одумівської мо
лоді США й Канади. 

За 15 років відбулося понад 250 поширених 
засідань управи філії й загальних зборів членів. 
Завдяки головам філії різних каденцій (0. Ка
нарсйський, Я. Момот, О. Аксюк, І. Гарбуз, Ні
ла Латиш-Передерій, Ю. Примак, Вол. Різанів, 
В. Пергат) збори були завжди цікаві й збагачу
вали знання та досвід членів. З доповідачів на 

Bropi зліва: Одуміnці Монтрс:1лу з о. 

nрот. О. Чпжевнм. 1962 р. 

Cnpar:a: Після інсценізації "Гамалія" Т. 

Шев"'!енка. Режисер І. Передерій. 1961 р. 

Злі:ва: Одумівці монтреалLськоі філії 

з членами ГУ ОДУМ-у Канади. 

зборах слід згадати насампсред великого прия

теля одумівської молоді А. Степового, О. Суп
мача, о. П. Архангельського, У. Самчука, Т. Ось
мачку, І. Передерія, І. Гарбуза, Є. Чижева, Б. 
Олександрова, Г. Литвина й М. Гриня. 

На зовнішньому відтинку монтреальська фі
лія ОДУМ-у також мала чималі досягнення. Зо
крема участь ОДУМ-у в праці місцевого відділу 
Комітету Українців Канадl'І була досить актив
на й багатостороннЯ. ОдумІвці Я. Момот і Ю. 
Примак були кількакратно обрані членами Пре
зидії та керували працею окремих комісій. 

ОДУМ завжди брав найактивнішу участь у 
всіх святах та акадс!\1іях, влаштованих КУК-ом. 
ОДУМ брав участь у різних демонстраціях та 
в акціях протестів з приводу голоду в Україні, 
приїзду до Канади совєтських делеІац'ій, нео
б'єктиrшого фільму про сл. п. Симона Петлюру 
тощо. ПредставнИІ{И ОДУМ-у працювали в ко
місії для поліпшення праці української секції Сі
Бі-Сі, в організації Товариства Сприяння УНРа
ді, в прийнятті голови Виконного Органу М. Лі
вицького, голов1,1 УНРади І. Багряного, прези
дента УНР д-ра С. Витвицького. Багато допо-
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магали одумівці й у збірці фондів на побудову 
пам'ятника Т. Шевченкові у ВінніпеІу. 

Можна одверто сказати, що ні одна з моло
/І,ечих організацій не приділила всім цим спра
вам стільки уваги й праці, як ОДУМ. За особли
ві заслуги в справі розвитку нашої молодечої ор

ганізації, один із з'їздів ОДУМ-у Канади надав 
звання почесних членів проф. А. Степовому й О. 
К;шарейському. 

У першому десятилітті праця філії ОДУМ-у 
була інтенсивна, динамічна і різноманітна на всіх 
від тинках молодечого і громадського життя. Пі
зніше від чувся упадок діяльности у зв'язку з від
ходом від активного життя філії деякої частинИ 
.мо.1оді старшої віком та браку охоти до праці в 
інших. Але все таки праця філії, хоч і повільно, 
да.1і продовжувалася. 

Перед філією стало нове питання - це ор
ганізація Юного ОДУМ-у. Вся праця ОДУМ-у 
зосереджувалась на календарних святах релігій
но-національного характеру в рамках ГУ ОДУ
.\\-у К<шади та по лінії КУК, або студентських 
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Bropi: членн філії Монтреалу. 

Зліва: 

Тріо співачок філії. 

Зліва направо: 

Піда Мнхайловська, Таня Аксюк та 

Валя: Мнха!іловська. 

організацій. Сюди входили праця навколо будови 
церкви Св. Покрови, жалібні імпрези Крут та 
Базару, відзначення роковин Симона Петлюри, 
Івана· Багряного, Свято Соборности і Самостій
ности, роковини Тараса Шевченка, зустрічі ДО
БРУС-СУЖЕРО-ОДУМ, щорічні з'їзди ОДУМ-у 
та інше. 

На внутрішньому відтинкові праці філії вла
штовувалися осінні та весняні забави, маланки, 
зустрічі Нового Року, коляди, прогулянки до 
столиці Канади Оттави, ботанічного саду чи до 
озер. Влаштовувалися доповіді на різні теми. 
Отці Є. Чижів та О. Костюк розповідали про ре
лігію, інж. Ю. Примак - про Тараса Шевчен
ка, І. Передерій - філятелістика, Ф. Цехлейстер 
- батьки і дІти, У лас Самчук - література та 
проф. А. Степовий, Михайло Лебединський, Вік
тор Педенко, Петро Родак - виховання та зав
дання ОДУМ-у. 

Неодноразово приїздили до філії члени ГУ 

ОДУМ-у М. Лебединський, В. і П. Родак, О. Хар
ченко, О. Юхименко, В. Коржанівський та ін. які 



спричинились до більшої заохоти та відповідаль
ности в праці філії. 

Осінь 1964 року була переломовим етапом 
у праці молоді філії. За допомогою СУЖЕРО, 
батьків, церковної громади, В. Сойка (голоЕа 
громади), о. О. Костюка, проф. А. Степового та 
управи ОДУМ-у посилено активність філії. 

На загальних річних зборах в члени філії 
вписалось коло ЗО осіб молоді - студенти «гай
скулів» та високих шкіл. Управу філії очолив Вік
тор Пергат. До управи увійшли Юрко Гороно
вич, Віктор Цвітков, Валя та Ліда Михайловська, 
Віра Валах, Олександер Л1ельник, Генадій Сой
ко, Степан Старенький та Гриць Романюк. Про
тягом чотирьох місяців нова управа філії успіш
но перевела коляду на церкву й ОДУМ, органі
зувала одумівський хор із ЗО осіб, яким керує 
Іван Козачок. Головою хору є Олександер Мель
ник. Виступи хору філії тепло прийнято на кон
церті в Монтреалі та на зустрічі ОДУМ-у США 
і Канади з нагоди 15-тиліття ОДУМ-у. 

Гриць Романюк - спортовий реф. філії зак
тивізував спортове життя філії. Завдяки керів
ництву реф. юнацтва Віктора Цвіткава та ви
ховника Анатолія Степового відновлено працю 
Юного ОДУМ-у, який нараховує З2 особи й тво
рить рої: «Волошки», «Ластівки», «Січ» та «днІ
про». Виховниками роїв є Валя 1\1ихайловська, 
Валя Загоруйко, Олександер Мельник, Гриць Ро
манюк та Марія Авраменко. 

Філія бере активну участь в роботі місце
вого Комітету Українців Канади, Церковній Гро
маді та співпрацює з СУМК. 

Кількість членів старшого ОДУМ-у філії пе
ревищІ-ІЛа пів сотні. Кілька членів філії мають 
вищу освіту, а через 2-З роки, після скінчення 
навчання, матимемо десятки членів філії з педа
гогічним, політичним, економічним, торговельним 
та т~хнічним фахами. 

Сцена з етюду С. Васнnь'Іеюш "На 

перші ryni" у sн:ионанні одуміnсь

коrо rуртка в >равні 1965 р. Батько 

- Ю. fоронов?.ч, мати - В. Михай

nовська. Режисер І. ПсрсдерііІ. 

У Ювілейний рік ОДУЛ\ - філія Мантрса
лю має значні успіхи, які радують як молодь, так 

і батьків. 

ЛОНДОН 

Філія ОДУ М-у в Лондоні, Канада, постала 
195З року, завдяки старанням М. Ващенка. 25 
жовтня 1953 року відбулися перші організаційні 
збори молоді, на які приїхав представник ГУ 
ОДУМ-у Канади Литвинов. На цих зборах фор
мально засновано філію. На голову вибрано М. 
Ващенка, секретарем О. Блощинського, скарбни
ком В. Маслюка. 

Хоч порівняно філія од;у~м-у в Лондоні не

велика, бо 1'1 українців тут обмаль, але члени фі
лії завжди проявляли не абияку активнІсть в ук
раїнському громадському та одумівському житті. 

Члени філії завжди радо допомагалі,І на чи
сельних зустрічах ОДУМ-у США і Канади, що 
nідбувалися на оселі «Київ» коло Торонта. 

Час від часу філію вІдвідують члени ЦК та 
ГУ ОДУМ-у Канади. В 1960 році філію відвідали 
заступник голови ЦК ОДУМ-у Іван Пишкало, го
лова ГУ ОДУІV\-у Петро Родак, орг. реф. С. Де
м'яненко, секретар Михайло Лебединський з дру
жиною, фін. реф. Омелян Денисюк та Олег Сан
дул - реф. спорту. Гостей вітав голова філії 
Віктор Кошарний. В розмовах на зборах з чле
нами керівних органІв обмінялися думками про 
дальшу працю ОДУМ-у, зробили належні виснов· 
ки та пляни на майбутнє. 

Останні роки праця філії чимраз кращає. 
Зросло число членів філії, переважно студентів 
середніх і вищих шкіл. 

lЗЗ 
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Зліва зrори вниз: М. Ващенко - nерший rолова філії 

Лондону. 

Активні одумівкн з Лондону. Зліва: М. Блощннська, 

Рая та Вали Підоnриrора. 1957 р. 

Гурток а!tордіоністів філії: керівини М. Ващенко. 

Сnрава: Одум:івки Т. Підоnриrора та Л. Кузьменна на 

впставці україиськоrо мнстецтва в Лондоні. 

Юні одуміzщі nочинають темnераментний танець "Гоnак". 

Філія перевела протягом 1962-65 років важ
.тншу працю: брала активну участь у всіх націо
нальних святах, що їх влаштовувано на терені 

нашого міста під протекторатом КУК. Хор філії 
ЕІІступав 3 г:ількоJ\·1а піснями, а члени-одумівці 3 

деклямаціями. Одумівці читали доповіді, підго

п,влялн іІІСіJ.енізації, ~ші були прю<расою всіх ім-



Одумівці філії Лондону післи :ви· 

стави "На сіно}каті". Посередині ре· 

жисер - о. М. Дебрин. 1963 р. 

през. БласНІІМІІ силами виставляли цікаву п'єсу

жарт «На сіножаті». Молодь філії багато зав
дячує отцеві М. Дебрину, який невтомно працює 

з нею, заохочує, підддає думки, поради, а та

кож матеріяли до різних імпрез та виконує обо

в'язки дириrента. ОДУ М ретельно працює при 
церкві, співає в хорі, ходить з колядою. З коля
ди зібрано й передано на будову нової церкви 
понад 300 долярів. 

У 1963 році обрано нову управу філії в та
кому складі: Л. Рибка - голова, І-1. Панасейко, 
Т. Підопригора, О. Поліщук та Б. Ткаченко -
члени. 

в 1965 rоці, ЯJ( і в 1964, філія присвячує 
більше часу Юному ОДУ 1"-у, який має попов
нювати її членство. Організатором як філії, тш< 
і ІОного ОДУМ-у є М. І3ащсІшо. 

Товариська зустріч ГУ ОДУМ-у Канади 

з членамн філії в Лондоні (Онтаріо). 

Посередині в першому рвду Петро Ро· 

дак rолова ГУ ОДУМ-у Канади. 

На збори батьків, скликані для створення 
Юного ОДУМ-у, філія запросила Голову Вихов
ної Ради Петра Родака та кількох членів ГУ 
ОДУМ-у. На зборах вибрано головою Виховної 
Ради філії М. Ващенка, а секретарем В. Ярам
ченка. Як відомо, праця з дітьми не легка. Во
на тяжка, відповідальна. Тому їм присвячується 
належна увага. З них створено групу акордіоні
стів, яка виступала в міському паркові та дер
жавних школах. 

Лондонський Юний ОДУМ належить до НС;lЙ
активніших в Онтаріо. Всі члени відділу, який 
нараховує 50 діяльних одумівців, мають уніфор
ми. Кожний рій має свій прапор і назву, як: «Та
расівці», «Орю-І», «ВОЛОШКИ», рій «Лесі Україн
КИ». Кожний член Юного ОДУЛ1-у мас членсьІ<У 
книжку, в яку вписуються членські вклади. Чле-
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ни Юного ОДУ М-у, як і члени філії, беруть ак
тивну участь в усіх національних святах. 

Лондонську філію в Ювілейний рік ОДУМ-у 
очолює Раїса Лисенко. 

ОШАВА 

У Ошаві, Канада, ІЗ 1958 році хоч і не було 
філії ОДУМ-у, проте засновано відділ Юного 
ОДУМ-у під доглядом Виховної Ради в складі 
Катерини Симачовської, Катерини Сірко та Гри
горія Лисицького. Тут від салюго початку існує 
танцювальний гурток, яким керує член Вихов
ної Ради Катерина Сірко. До танцювального гур
тка, що виступав на чисельних пікніках, одумів
ських зустрічах та інших імпрезах в 1959 році 
належали Люда і Валrнтина Петровські, Євгенія 
Недошитько, Валя Шерелиш, Віра й Анатолій 
Грищук, Ніна Бражник, Катерина й Микола Бер
кута та Люся Симоненко. 

Впродовж майже двох років існування Юно
го ОДУМ-у в Ошаві, виховники присвятили чи
мало часу і праці вихованню юноодумівської мо
лоді. Філія Юного ОДУJ\1-у придбала уніформи 
і поступово розрослася. Значна кількість молод; 
перейшла вік 15-ти років і тому виникла потреба 
створення філії ОДУМ-у. В цій справі на почат
ку 1961 року завітала до Ош ави дслеrація ГУ 
ОДУМ-у в складі ГоловІ,І ГУ ОДУМ-у МихаіІла 
Лебединського та референта Юного ОДУМ-у і 
голови Головної Виховної Ради Петра Родака. 
Делеrація познайомилась з місцевою молоддю та 
відбула нараду з головою Юного ОДУМ-у Д. 
Бражником та з прихильнин:аJ\ш ОДУЛ\-у в Оша
ві. На нараді обговорювали актуальні одумівсь
кі справи, пов'язані з дальшою працею Юного 

Танцювальний rypтOJ{ юноrо ОДУМ-у Ошави. 
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Юні одумівці Ошави ВШ{онують народні танці. 1960 р. 

Валентина Шеремета одумівка з Ошаsн коропева 

Зустрічі США й Канади. 



ОДУ"М-у і внхuвними матеріялами та заклаюt пі

л.палини для створення філії старшого ОДУМ-у. 

21 тр:шня 1961 року Д. Бражник на зборах 
одумівців подав інфсрмсщії про стан філії ІОно
,-о ОДУМ-у, яка нараховувала в той час 34 чле
ни. Після того присутні вибрали президію для 

керування зборами. Голова ОДУМ-у КанадІІ Ми
хаІіло Лебедш-ІсьІшlі у короткому слові з'ясував 
завдання і організаціfІІ-ІУ структуру ОДУМ-у пі
сля чого і-і засновано філію, в якІй існує і стар
ший і юний ОДУМ. Всім членам ОДУЛ,-у орга
заційний реф. Головної Управи Я. Самотюк вру
чив відзнаки. До першої управи філії вибрано 
Анатолія Грищука головою та Ніну Се.мченко, 
Григорія Болотенка, Якова Семененка та М. Гор
"УТУ - членами. 

З того часу як юний, так і старший ОДУМ 
міста Ош ави належить до активних філій ОДУ
М-у Канади. 

ГАМІЛТОН 

Гамілтонську філію ОДУМ засновано на ус
тановчих зборах у вересні 1951 року. Ініціятора
ми філії треба вважати Віктора Топчія, Кате
рину Стрілковську, Іллю Данилюка, Миколу Ону
шка й Ідею Ковшун. Першу управу філії вибрано 
в такому складі: М. Онушко - голова, Ідея Ков
шун - секретар, В. Топчій, А. Циба й І. Дани
люк - референти вІдділів. У слідуючих роках 
філію очолювали - І. Качура, І. Гордієнко (три 
роки), В. Топчій, І. Наливайко, Ю. Колькін. 

Філія від самого початку містилася при Пра
вославніІ~і Громаді, й участь одумівцін у діяльно

сті Громади була завжди зразкова. Власними си
лами філія влаштовувала доповіді, лекції, літе
ратурні вечори й екскурсії. 

ЗавдЯІШ наполегливій праці виховників (В. 
Топчій і Галина Лугіна) при філії дуже гарно 
розвивається Ю ОДУМ. Танцювальна група 
юних одумівців з успіхом виступала на багатьох 
імпрезах і стала відома поза мсжаl\ш ГамІлтону. 
Національні свята й різні історичні річниці філія 
відзначала здебільшого спільно з іншими моло
дечими організаціями або з відділом Комітету 
УІ{раїнців Канади. Такі одумівці, юс О. Денисен
ко, І. Гордієнко, І. Наливайко та інші вклали ба
гато праці не лише в діяльність філії, а й в роз
виток усього українського громадського життя 

в Гамілтоні. 

У кращі роки своєї діяльности філія нара
ховувала біля 50 аІ(тивних членів. Варто відзна-

Юні одумівці з своїм виховником В. Топчієм 

на проrулинці. 

Юні одумівці з ВНХОВННЦеІО ranHHOJO· ЛуrіНОІО 

чити й той факт, що філія маіІже завжди мала 

своїх представників у Головній ;\'правІ ОДУМ-у. 
Щоправда, в другому п'ятиріччі активність га

мі.тпонської філії трохи занепала й говорилось на

віть про саl\юліквідацію. Проте пам'ять про ко

лишні досягнення й спІльно пережиті часи за

ставила аІ·~тивніших членів перемогти хвилеву 

J\\ЛЯвість, і в 1960 році філія знову поновила свою 
ДЇ5ІJІЬНіСТЬ. 
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Футбольна дружина філії ОДУМ-у 

В Г а~.іЇЛТО:Іі. 1962 р. 
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Група Іоннх одумівців з Гамілтону ви

конують танок "Запорожці". 



СТ.КЕТЕРИНС 

Фі.'1:ю од~' М-у п Ст. КстсрІІІІС засншзаІЮ на 
устан<'ІЗЧІІХ збор1х мо.поді З липня 1953 р. Ініці
~пора.І\Ш філії буm1 }\Л. Філенко і-і В. Дем'янен

tzо. Першу упраеу :5y.'lo оGрано в такому с:\лал.і: 
Пікт<~р Дем'яненко - голова, Валя Мороз, Ліл.а 
Філrн1ш. С. 3ахарчІІНСІ")ЕІІІ~і і Микола Кравченко 

ЧЛСНІІ. 

ІІа філ;ю r.іл.р:1.зу rшсtла БеЛІІКа І~і піл.попідат~
на пр.1.ц51 підготовrш до 2-ої Зустрічі ОДУІ\,1-у 
CllJA і-і Канади, яка мала nідбутнея через два 
місяці саме в Ст. Кетеринс. Готуючись до участі 
в лшстецhкіі"І і спортопі(І програмі Зустрічі, маіІ
)!;е псі члени філії були одночасно зайняті під

шуЕуванням приміщень для гостей, прикрашу

ванням заль, вкінці - нпорядкуванням площі. Не 

зважаючи на дуже ІсороткиfІ час існування, від

бисанкава друх.:нна філії перемогла підчас Зу
стрічі псі інші од.умівські дружини. 

Зараз після Зустрічі філія розпочала свою 
нормальну діялhність. Філія стала членом місце

гюго відділу КУК, тісно співпрацювала з право
славною Громадою й нав'язала дружні зв'язки з 

сусідніми філіями ОДУМ-у в Ніяrара Фалс, Бо
фало й Гамілтоні. 

На початку 1954 року відбулися річні збори 
філії, на яких затверджено ту саму управу. В 
Цhому році при філії організувався танцюваль

ІІИЙ гурток під керівництвом Івана Федоришина. 
Гурток брав участь у декількох міжнаціональ
ІІІІХ концертах і дістав добрі рецензії в анг .r.о

.'Іювній пресі. 

На другнх річних зборах філії (9 січня 1955 
р.) було обрано нову управу в такому складі: 
В. Дем'яненко - голова А. Вілійчук, К. Міль

ченко, Валя Мороз, JІіда Філенко, А. Попільнюк 

Посвnч«!ння філійного праnору. 1960 рік. 

і М. Кравченко - члени. В цьому році філія по
П<)ВнІІлася новими членами. Створено драматич
ш;(І гурток, якиІІ з успіхом ставив «Сорочинськиі"І 
ЯрмJрою> на сценах у Ст. Кетеринс, Ніяrара 
Фолс. Геlмілтоні 11 Ошаві. 

В роках 1 ~)55-57 філія працюпа.11а під керів
нІщтво,\1 ті~ї )1\. управи, доповненої тільки В. Уліз-
1\ОІ\\, М. Фі.'ІСНКОМ, М. Нестеренком і г. Голова
'іСf,\. 1-/а(Ібільшу увагу управа Іі далі приділяла 
:~і?..тl!,ності драматичного, танцювального і\ спор
тового гуртків. Всі тр11 гуртки мали чималі успіхи 
ІІJ Нію-арському півострові. Зокрема виступ оду-
1\\ЇRської мистецhкої групи на концерті всіх на
ціональностей з нагоди «Тижня дружби» приніс 
;tля філії ряд похва.п від представників міста, пре
СІ! Іі від голови відділу КУК п. Шарнка. 

У роІ{ах 1958-60 філію очолював Іван Федо
рІІшин. Членами управи в цих каденціях були: 
Євген Пузиків Г. Головаш, Ніна Буцька, І. Ко
стюк, М. Філенко, Неля Головань, Галя Калаур, 
G. Дем'яненко. 

Під енерrійним керівництвом І. Федоришина 
філія придбала багато нових членів, які прибу
вають і тепер. Як і раніше, філія бере активну 
участь у традиційних уже Зустрічах ОДУМ-у, 
допомагає журналові <<Молода Україна», спільно 
:1 віддлом КУК або з православною громадою 
оідзначає всі українські національні свята і вза
,·алі 1-!алежить до найактивніших українських ор

r·анізацій на терені Ст. Кетеринс. 

ВІННІПЕГ 

Вінніпегську філію од;ум створено в жов
тні 1951 рО І{ у. До складу першої управи входи

ли: Іван Лобода - голова, Гр. Кукса, Я. Семо
тюк, Д. Яременко й П. Дорош - члени. Завдяки 
найснлhнішііЇ, мабуть, провідній групі ( М. Гна
тів, С. Фініковський, О. Шиманський, Ф. Осичен
ко, Кохав, Т. Шумовський, Т. Лебединська, Л. 
Павлиць!{а й інші) філія зразу стала осередком 

громадського життя демократичної частини ве

ликої укр·аїнської колонії у Вінніпеrу. 

Крім звичаІІної виховної роботи, філІя мала 
ще й окремі важливі завдання. Вона репрезен
тувала ОДУ М HJ. з'їздах і в головних керівних 
органах Комітету Українців Канади, а також .ма
ла на меті розбудувати ОДУМ у сусідніх захід
ніх І<анадсьrшх провінціях. З першим завданням 
філія справлялася маіІже завжди добре. Нато
мість розбудувати ОДУ М у Саскатуні, Едмон
тоні, Риджайні, JІейтбриджі та в інших містах 
Західньої Канади не пощастило й досі. 

ПричІ·ІН цієї невдачі слід шуІ(ати не так у 
ІЗСЛІІЧСЗІНІХ КаІІаДСЬІ<ІІХ просторJ.Х, ЯК ТаКИ у Сер-
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цях більшости одумівців. Як відомо, ОДУМ ді
став марку організації «з-підсовєтської молоді». 
У містах канадського Заходу ма~же немає мо
лоді, народженої в центральних і східніх обла
стях України. Зате тут живуть тисячі молодих 

українців, народжених в Західній Україні або вже 
в Канаді. На жаль, мало одумівських nровідни
ків намагалися знайти якийнебудь контакт з ці
єю молоддю. Це, мабуть, й заважає належно роз

будувати філІї і в таких містах східньої Канади 
як Віндзор, Оттава, Брентфорд, Форт-Вільям, Су
дбурі, Кенора, Ошава, Кіш--стон, Лашін та інші. 

Якщо ОДУМ має відіграти значнішу ролю в 

житті українців Канади, він мусить звернути 

особливу увагу на цю рІч й організувати та ви
ховувати справді всю українську молодь, яка ці
нить ідеї демократії. 

НІЯГАРА ФОЛС 

Філію ОДУМ у Ніяrара Фолс створено у ве
ресні 1952 р. Ініціятором філії був тут гурт мо
лоді на чолІ з Сергієм Дем'яненком. Перша уп
рава складалася з таких членів: В. Красічинсь
кий- голова, С. Дем'яненко, Д. Пизик, С. Фірко, 
О. Мигалюк і В. Дем'яненко - члени. 

У Ніяrара Фолс перебувало тоді багато ук
раїнської молоді на контрактових роботах, а гро
мадське життя не було наладнане. Якийсь час 
філія ОДУМ-у уважалася найдіяльнішою місце
nою органІзацією. За активною допомогою філії 
тут відбулася й І-ша Зустріч ОДУМ-у США й 
Канади. 

На жаль, вже з літа 1 953 р. молодь почала 
масово залишати Ніяrара Фолс. У 1955 р. тут 
залишилося лише п'ять одумівців, які вирішили 
приєднатися до сусідньої філії в Ст. Кетеринс. 

ОДУМ В ІНШИХ КРАїНАХ 

Після створення ОДУМ-у в США й Канаді, 
українська демократична молодь почала органі
зовуватися і в інших країнах. В неділю 22 квіт
нs.t 1951 року в Рочделі (Англія), де вже дов
ший час відчувалася потреба створення такої 
молодечої української організації, як ОДУМ, від
булися перші організаційнІ збори. Члени іні
ціятивної групи ОДУМ-у в Англії С. Власенко, 
М. Омельченко й В. Поясок скликали збори мо
лоді, на яких присутніх було бО осіб. Після всту
пного слова М. Омельченка, збори вибрали пре
зидію на чолІ з головою Миколою Францужен
кам. Після привітань присутні з великою увагою 
вислухали доповідь К. Дмитренка на тему: «Мо
лодь у боротьбі за Укра1"нську Самостійну Со
борну Демократичну Державу», в якій з'ясовано 
славний шлях УІ'раїнської молоді від 1917 р. і 
по сьогодні. Після широкої дискусії, в якій вис
ловлювалися думки про потребу існування все
української демократичної організації у Велико
брітанії, бо на це є всі передумови й широкі мож
ливості, було вирішено створити ОДУМ та в най
ближчих. двох місяцях скликати "райовий з'їзд 
ОДУJ\1-у ВеликобрітанІї. Збори обрали тимчасо
вий Організаційний Комітет ОДУМ в такому 
складі: Власенко С., Дяченко Микола, Гімбіцька 
Віра, Поясок В., Француженко Микола, Воло
щак, Ранюк Г., Омельченко М. та Мироненко Т. 
Збори схвалили відповідні резолюції, постанови 
та заклик до української молодІ у Великобріта
нії про заснування у всіх місцях скупчення ук
раїнців філії ОДУМ-у. До створення ОДУМ-у в 
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Англії найбільше спричинилася молодь з таких 
міст як Лондон, Олдгем і Рочдель. ПізнІше ОДУМ, 
головою якого на Англію був Микола Францу
женко, влаштував разом із іншими українськими 
демократичними організаціями протест проти ро
сійського імперіялізму та його зазіхань на суве
ренні права українського народу. Слідом за Ан
глією, в Бельгії в декількох містах були створені 
ініціятивві групи, а пізніше і окремі філії ОДУ
М-у. Через масові виїзди як старшого громадян
ства, так і молоді за океан, ОДУМ не розгор
нув широко своєї діяльности, як в Англії, так і 
в Бельгії і Німеччині. 

В Австралії 22 червня 1952 року в Мельбор
ні відбулися перші У станов чі збори української 
демократичної молоді, на яких і було засновано 
ОДУМ. Установчі збори відкрив М. Меншун, роз
повів про заснування ОДУМ-у в США, Канаді, 
Англії, про його завдання. На цих зборах М. 
Кузьменко прочитав доповІдь на тему: «Бороть
ба української молоді за вільну Україну». Збори 
прийняли статут ОДУМ-у та вибрали тимчасову 
Головну Управу в такому складі: М. Кузьменко 
- голова, В. Кандибко, А. Верещак, М. Клинов
ськиіі, В. Ткач, В. Павлюк, С. Коріні, О. Нит
ченко, І. Дарник - члени. У ставовчі збори. за
к.пикали українську демократичну молодь інших 

штатів Австралії, створювати в себе філії ОДУ
М-у. І ось 29 грудня 1953 року ОДУМ Австра
лії відбув перший з'їзд, на якому було зформо
вано керівні органи та накреслено напрямні йо
го діяльности на майбутнє. Одначе початком 



І. Дубовик - чnен-осиовопоnожиик ОДУМ-у ДОУС-у 

в Німечч.ині. 

одумівського руху в Австралії можна рахувати 
дату 26 лютого 1952 року, коли було створено 
першу філію в Мельборні. Після цього було 
створено філії в Аделяїді, Сиднеї і Брізбані. На 
цьому з'їзді М. Кузьменко прочитав доповідь на 
тему: «Політична ситуація світу і завдання ОДУ
М-у». З'їзд обрав нові керівні органи - Головну 
Управу ОДУМ-у в складі: Михайло Кузьменко 
- голова, Олександер Півень, Михайло Меншун, 
Олександра Бойченко, Дмитро Шабля, Петро 
Роєнко та Будаків. Контрольну Комісію в скла
ді: Іван Бринза - голова, Ігор Зіненко та Вік
тор Ткач - члени. Австралійський ОДУМ роз
вивався дуже успішно і мав значні перспективи 
росту, але різні непорозуміння в серединІ укра
їнського демократичного табору швидко обезси
лили молоду організацію до тієї міри, що їі діяль
ність майже цілковито завмерла. Треба ствер
дити, що провідники української демократичної 

молоді в Австралії не спромоглися своєчасно по
ставити Інтереси ОДУМ-у вище партійних і пер
сональних амбіцій І на цьому програли ·всі. Є ві-

домості, що там не так давно організовано ук
раїн~ьку демократичну організацію молоді шд 
назвою «Молода Громада». Яка доля спіткає цю 
нову організацію молоді, покищо тяжко сказати. 

Майже таке саме сталося з ОДУМ-ом і в інших 
країнах, як Англії, Німеччині, Бельгії, Бразилії, 
Аргентині. Через брак тривалого контакту між 
представниками різних демократичних течій та 
через брак тіснІших зв'язків з ЦК ОДУМ-у і ре
дакцією свого органу ОДУМ в цих країнах не 
здобув досі тих впливів, які міг легко здобути. 
Наша демократично-думаюча молодь є скрізь, де 
тільки живуть українсьЮ люди, але цій молоді 
їuІ досі бракує достатньої кількости провІдників, 
які бажали б і вміли її організувати, виховувати 

і вести, не дивлячись на те, де хто народився і 
до якої парафії належить. 

Знайти таких провідників, заставити їх пра
щовати для збереження української людини на 
еміграції й для визволення української людини 
на ба ..... ьківщині - це основне завдання Керівних 
Органів ОДУМ-у в майбутньому, на наступному 
етапі. Все ж ми віримо, що знайдуться люди 
сповнені бажанням працювати з молоддю для її 

добра й розвитку, а в молоді з'явиться більше 
зацікавлення організацією ОДУМ. 

НАШІ УСПІХИ lїf НАШІ НЕВДАЧІ 

П'ятнадцятирічну діяльність Об'єднання Де
мократичної Української Молоді можна оцінюва
ти двояко. Вже той факт, що у складних умо
вах ОДУМ утримався на поверхні громадського 
життя й зберіг свою незалежність, можна вва
жати неабияким досягненням. Але ОДУМ не тіль
ки втримався на поверхні. Він також виріс і 
розб у дувавс я в одну з найбільших та найактив
ніших організацій української емІrрацїі. 

ОДУМ має свою періодичну пресу, реrуляр

но скликає з'їзди й конференції, організовує то

вариські зустрічі й виховні оселі для юнацтва. 

Всі філії відзначають видатні дати в українській 
історії, беруть участь у громадських вічах і ма

ніфестаціях, влаштовують доповіді й дискусійні 
вечори, стимулюють мистецьку самодіяльнІсть 
численних гуртків. 

ОДУМ виявився також послідовним прихиль

ником правопорядку в українському суспіль
но-громадському житті. Він не вмішується у 

міжпартійні чвари й постійно допомагає Україн-
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ській Національній Раді, незалежно від того, яка 
партія керує Виконавчим Органом. На форумі 
бльоку українських демократичних організацій, 
як і в центральних громадських установах нашої 
еміrрації, ОДУМ завжди був речником співпра
ці й здорового компромісу. Багато спільних все
українських імпрез на терені США й Канади від
булися лише завдяки об'єктивній і компромісовій 
nоставі одумівських представників. 

Також в галузі популяризації української 
справи серед чужинців ОДУМ дав свій поважний 
вклад. Ця популяризація відбувалася шляхом за
nрошення чужинецької молоді й журналістів на 
оду.мівські імпрези, участю одумівських ансам
блів у міжнаціональних виступах, шляхом пре
сових конференцій, дописів до англомовної пре
си тощо. 

Проте головна заслуга ОДУМ-у лежить у 
сфері виховання своїх членів. За п'ятнадцять ро
ків через одумівську виховну школу пройшли ти

сячі української молоді, зберігши цим самим рід
ну мову, звичаї, культуру, а часто знайшовши в 

ОДУМ-і й своїх життєвих партнерів. 

Вага ОДУМ-у в житті української еміrрації 
тим більша, що всі свої осяги ОДУМ здобув май
же без допомоги старшого покоління й зумів ак
тивізувати ту частину української молоді, яку не 

в силі була активізувати жодна інша організа
ція. Цим самим, ОДУМ дав гідну відповідь на 
закиди про «безідейність» і «пропащість» україн
ської підсовєтської молоді, став показником то

го, якою дорогою піде українська молодь після 

звільнення від комунізму. 
Поставивши за мету об'єднати в своїх ря

дах молодь різних демократичних поглядів, у 
nротивагу організаціям вузько-групового харак
теру, ОДУМ зустрічав порівняно більше nере
шкод. Невиробленість окремих одиниць часто 
гальмувала nрацю організації, іноді навіть скеро
вувала її на хибні дороги. Але здоровий глузд 
більшости завжди перемагав і помилки таких 
одиниць забували, а організація далі крокувала 
шляхом зберігання й плекання демократичних 
ідей, шляхом вирощування молоді в дусі націо
нально-громадської єдности й згоди, шляхом 
терnимости та пошани до переконань інших. «Я 
можу з кимсь не погоджуватись, але я буду бо
ротися за його право вільно висловити думку!» 
- ця фраза Вольтера стала провідною засадою 
співжиття одумівців. 

І якщо ця засада зменшувала оперативність 
ОДУМ-у в порівнянні з організаціями, де «від 
молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить», 
-то слід пам'ятати, що є у цьому й інша сто
рона медалі: молодеча організація, яка свідомо 
плекає вільну думку й критику, стає міцною цег
линою демократичного суспільства, не наражую

чи його на періодичні зриви та революції, бо 
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кожний має право боротися за nеремогу своїх 
погляді в леrальними методами. 

А все ж таки, не дивлячись на сказане, мож
лива й інша оцінка п'ятнадцятирічної діяльности 
Об'єднання Демократичної Української Молоді. 
Ось декілька підстававих завдань, що їх одумів
ці навіть не пробували розв'язати. 

1. Як п'ятнадцять років тому, так і сьогодні, 
український демократичний табір на еміrрації 

все ще катастрофально розсварений і роздрібле
ний. Перманентні кризи в УНРаді, жалюгідні 
форми опозиції й пресових полемік, недостатня 
толерантність, впертість і безкомпромісовість -
все це свідчить про те, що наші старші політич
ні діячі здебільша лише на словах є демократами. 
Відсутність одної організації, яка серйозно за
нялася б задоволенням культурних потреб демо
кратичної частини української еміrрації, дуже 

ускладнює й виховну діяльність самого ОДУМ-у. 
Основоположники ОДУМ-у, яким сьогодні біля 
сороківки, чудово це знають, на жаль, їхнього 
голосу на верхах нашого сусnІльно-політичного 
життя ціш<ом не чути. За кількома вийнятками, 
їх там нема. А чейже ОДУl\1 мав би виховувати 
не досмертних одумівців, а високоякісні кадри, 

здібні очолити всі ділянки українського органі
зованого життя. 

2. За останні п'ятнадцять років у нас, на 
еміrрації, не покращав, а погіршився стан заста
рілих, нереальних і згубних церковних, терито
ріяльних та групових поділів. Не зважаючи на 
вимоги свого статуту, ОДУМ не спромігся на
лежно протиставитись цим поділам і навіть сам 
пішов по лінії найменшого опору, організовуючи 
здебільш релігійно та грулово однорідний еле
мент. 

З. Як п'ятнадцять років тому, так і сьогодні, 
значна більшість українського студентства на 
еміrрації ставиться неnрихильно або байдуже до 
демократичних ідей. Студенти-одумівці не тіль
ки відмовилися звести бій за переконання цієї 
передової частини української молоді, вони від

мовилися навіть від своєї організації ДОУС. В 
наслідок цього впливи ОДУМ-у на діяльність 
українських студентських громад досі мізерні, а 
надії на зміну стилю та напрямку українського 
громадського життя не надто рожеві. 

Відмовившись від своєї станової організації 
і від впливу на українське студентство, студен
ти-одумівці не багато вплинули й на стиль та 
рівень діяльности самого ОДУМ-у. Всю дотепе
рішню одумівську діяльність можна вкласти у 
велиr<ій мірі у форми, які в нас прийнято нази
вати nросвітянщиною чи аматорщиною. Ці фор
ми й методи добрі та виправдані, коли їх засто
совувати у вихованні дітей і юнацтва, але вони 
цілком недостатні й жалюгідні, коли ними за
довольняються зрілі 25-35-річні люди, а зокрема 



студенти, які творять в ОДУМ-і більшість. Про
ти звужування завдань української людини до 
провінційного nросвітянства й аматорства ви
стуnила краща частина української молоді ще у 
двадцятих роках, й треба дуже жаліти, що 
ОДУМне пішов досі за їхнім закликом «до дже
рел!» 

4. Сnовнилось двадцять років від часу, як 
наші батьки вибрали для себе й для нас свобо
ду, заnлативши за неї втратою Вітчизни. Тому 
святим обов'язком нашої молоді є nоказати всім, 
що вибір батьків був nравильний, що та ціна не 
була зависока, що молодь використовує свободу 
не на те тільки, щоб добре поїсти, гарно вдяг
нутись, купити нове авто та безтурботно про
вести час. 

Самого зберігання українських традицій і 
nлачення данини українській справі участю в ака
деміях та в інших імпрезах не досить. В україн
ську культуру, як теж у культуру народів, се
ред яких довелось нам жити, мусимо внести ще 

й свій свіжий і вартісний вклад. Мусимо nереко
нати себе, наших братів в Україні та увесь світ, 
що в умовах свободи українська людина може 
осягнути справді багато. 

А.тrе одним тільки зберіганням та поnуляри
зацією рІзних форм етнографізму багато не мо
жна осягнути. Потрібний негайний і рішучий 
зворот у зацікавленнях та в діяльності старших 
одумівців. Потрібний зворот до джерел релігії, 
літератури, суспільних наук та сnравжнІх проб
лем і конфліктів нашого часу. Тільки знайом
ство з цими джерелами навчить загублену моло
ду українську людину nравильно думати й пра
вильно діяти. 

5. ОДУМ не сміє стати якоюсь самоціллю 
для старших одумівців. ОДУМ nовинен стати 
для них інструментом nостійного самовдоскона
лювання та активного вnливу на консервативне 

оточення. У nершому п'ятнадцятиріччі діяль
ности ОДУМ мав відвагу сказати своє «ні»! де
кільком застарілим догмам українського сусnіль
но-громадського життя. У другому п'ятнадця
тиріччі діяльности старші одумівці мусять спро
могтися на відвагу сказати своє рішуче «так!» і 
показати, яким nовинно бути українське життя 
в умовах свободи. Якщо вони цього не зроблять 
- все Інше не матиме тривалого значення. 

Чисте сумління - це найкраща подушка. 

Г. Ібсен 

Розмовляти з письменником інших віків 
це майже те, що nодорожувати. 

Р. Декарт 

Анатоль Юриняк 

ЮНАЧЕ,. ЮНКО, В ОДУМ ПОСПІШАй ••• 

(З нагоди Ювілею 15-ліття ОДУМ-у) 

Юначе, юнко, в ОДУМ поспішай, 

Ідейність стрінеш там, високі мрії, 

навчишся дух свій гартувать у дії, -
Тож в ОДУМ-у ряди ставай -
Про український вишкіл дбай! 

В добі водневих бомб, мандрівок 
стратосферних, 

В добі технічних знань, відкрить модерних 

Ти пам'ятай тих кілька істин давніх, 

Може й забутих деким, але славних: 

З них першу дав Кобзар наш незабутній: 

ЛЮБИТИ УКРЛУНУ В ЧАСІ ЛЮТІМ. 

І другу істину теж там читайте: 

ЧУЖЕ УЧІТЬ, СВОГО НЕ ЗАБУВАйТЕ! 
Прості це істини, які ж однак величні. 
Як дійові для нас в умовах історичних, 

Коли, рятуючись від мук, руїни, 

Батьки з дітьми знайшлися на чужині. 

Юначе, юнко (тут вже родом) - знай 

Та перша молодь з України 

Для тебе ОДУМ тут створила, 

Щоб знала ти про предків край, 

його страждання й тихий рай. 

В добі водневих бомб, мандрівок 

стратосферних, 

Шанує ОДУМ не лише модерне, 

А й те старе, що вічне назавжди: 

Пошана предків, волі боротьби 

За рідний край, його свободу, 

ЛІnдини гідність і народу! 

Тому й шанує ОДУМ вся громада 

На терені Америки й Канади 
І в Ювілейний рік вітає з успіхом і ростом, 

Із Юним ОДУМ-ом, сеньйорами, доростомІ 

ІОначе, юнко, в ОДУМ поспішай

Ідейність, мужність там, шляхетні мрії, 

За здійснення їх змаг в щоденній дії, 

Отож до гурту приставай 

І рідний вишкіл набувай. 
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Наші mJІяхи у майбутнє 

Кожне молоде покоління потребує rрунтов
ної перевірки ідейних концепцій, проблем і шля
хів успадкованих від батьків. Такої перевірки 
потребує і сучасна українська молодь. ~иття 
завжди складне, змінливе і динамічне. Без по
стійної перевірки старих дороговказів, без гли
бокого усвідомлення нових проблем та нових 
шляхів, не було б суспільного поступу: молоді 
покоління ідейно заниділи б, згубилися б на ма
нівцях і не лишили б по собі жодного конструк
тивного сліду. Це стосу~ться всієї молоді, зокре
ма ж молоді паневолених і відсталих народів. 

Роля молоді в культурно-політичному житті 
передових і вільних націй обмежена. Такі нації 
завжди свідомі своїх інтересів. Вони мають чи
сленну провідну верству, мають всіми визнаних 
провідників, мають ряд інституцій, що вповні за
безпечують розвиток національного організму. 
їхня молодь учиться, спостерігає, готується, роз
важається і лише в особливих випадках активно 
допомагає різним акціям старшого покоління. 
Щасливі нації, які можуть забезпечити своїй мо
лоді цей нормальний шлях росту й дозрівання. 

Багато тяжчим і небезпечнішим буває, на 
жаль шлях молоді народів поневолених. Провід
ні верстви таких народів переважно знищені або 
асимільовані. Старші покоління зневІрені, збай
дужілі, занадто обережні і часто занедбують 
свої обов'язки перед «мертвими, живими і нена
родженими». У цих випадках вІдповідальність за 
долю нації падає на недосвідчену, але від приро
ди ідейнішу, поступонішу та революційнішу мо
лодь. Навчаючись сама, вона одночасно ще й 
освідомлює народні маси, організовує перші по
літичні партії, дає початок нелеrальним інсти
туціям всенароднього значення і фактично керує 
боротьбою народу за політичне визволення та 
соuіяльний поступ. Цей шлях тяжкий і небезпеч
ний, але це часто єдиний шлях, що веде до мети. 

Треба ствердити, що свІдоміша частина ук
раїнської молоді ніколи не цуралась обов'язків, 
накладених на неї історією. Від самих початків 
українського національного відродження наша 
молодь завжди йшла в аванrарді нових ідей та 
борців за інтереси свого паневоленого народу. 

Передусім завдяки посвяті молоді, українська на
ція зробила за останні п'ятдесят років величез
ний крок вперед та закріпила за собою ряд важ
ливих позицій. Проте політично Україна все ще 
поневолена, що в свою чергу загрозливо стри

мує культурний і соціяльно-економічний розви
ток нашого народу. Це накладає на українську 

сучасну молодь, в тому числі й на молодь емі
граційну, цілу низку складних завдань та обо-
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в'язкІв, що їх не має молодь щасливіших наро
дів. 

Щоб ці завдання та обов'язки належно ви
конати, щоб залишити по собі незатертий слід, 
молодь мусить з'ясувати ті ідеали, з якими вона 
вирушає в життя і перевірити шляхи, якими во
на наміряється йти. Ось декілька основних тез 
нашого одумівсьІ<ого руху: 

1. У минулому наша молодь часто йшла за 
модними антирелігійними й антицерковними га
слами. Релігію вважалося шкідливим антинауко
вим пережитком, а Церкву - послушним зна

ряддям чужонаціональних панівних кляс. Відки
даючи релігійний абсолют, наші попередники по
чали шукати абсолютних і вічних правд у змін
но-політичному житті, через що легко піддали

ся вся1шм зловісним тоталІтаризмам. 

Сучасна українська молодь не сміє повтори
ти цієї трагічної помилки. Глибока й особисто 
передумана релігійність мусить стати основою 
життя та вчинків нашої молоді. Християнська 
Церква мусить залишитися однією з найважли
віших наших національних інституцій. Християн
ство дало світові поняття свободи й цінности 
кожної одиниці. На християнських традиціях ви
rосла й розвинулась сучасна наука та демокра
тія. Людство щойно тепер дозріває до сприйнят
тя самої суті науки Христа, визбуваючись посту
пово примітивного фанатизму та формальної 
обрядовщини. 

2. Визнаючи християнську засаду «свобід
ної людської волі» і віддаючи «кесареві кесаре
ве, а Богові- Боже», наша молодь повинна по
слідовно захищати принцип свободи совісти ко
жної одиниці й принцип відмежування Церкви 
від держави, бо лише такий підхід до цих важ
ливих справ є справді християнський і в інте
ресах всієї української нації та кожної україн
ської людини. 

З. Утративши свою провідну верству, укра
їнська молодь у минулому часто перецінювала 
вагу абстрактних політичних ідеологій, шукаючи 
у них порятунку та дороговказу. Ій часто здава
лося, що сама віра в якусь ідеологію може за
ступити конкретне знання державного будівниц
тва, що перемога якоїсь ідеології в світі авто
матично принесе свободу й для України. 3 цих 
причин наша молодь кидалася від ідеології до 
ідеології, перепробувавши по черзі всі: лібера
лізм, соціялізм, комунізм і фашизм. Такий дог
матичний підхід до ідеологій робив з наших мо
лодих людей більших «-істів», ніж українців, уне
можливлював національну єдність і загрожував 
постійною громадською війною. 



Враховуючи цей гіркий досвід, наша молодь 
мусить навчитися ставити нацІональні інтереси 
вище від усяких ідеологій. Ідеології, які проти
ставляться демократичним методам організації 

сусnільства, взагалі не повинні мати підтримки 
української молоді. Всі перенесені з чужого грун
ту ідеології мусять бути відповідно модифікова
ні й пристосовувані до кожночасних обставин та 
nотреб українського народу, а не навпаки. У пе
редових країнах Заходу політичні ідеології мо
дифікуються постійно, вони служать людині, а 
не людина їм. Життя підказує, що подібний цга
гматичний підхід до ІдеологШ мусимо засвоїти 
нарешті й ми. 

4. Партійний фанатизм і міжпартійна во
рожнеча були, мабуть, найбільшим нашим воро
гом у дотеперішній боротьбі за визволення укра
їнської нації і української людини. Партійний 

фанатизм і міжпартійну ворожнечу в нас плека
ється навіть серед дітей та юнацтва. Ми не ма
ємо досі держави, не маємо вільних державних 
шкіл, радіо, кіно, театру, армії, де наша молодь 
мог ла б набути всенаціональне, а не тільки пар
тійне виховання. 

Дати здорове національне виховання ней-
тралізувати згубні групові впливи можуть у на
ших обставинах тільки надпартійні молодечі ор
ганізації. Тільки у надпартійній молодечій орга
нізації наша молодь різних ідеологічних напрям
ків і різних партійних переконань зможе знайо
митися, вільно продискутовувати спірні пробле
ми, набувати взаємного довір'я і плекати глибо
ке почуття національної єдности та солідарно
сти. Тільки з таких молодечих надпартійних ор
ганізацій можуть вийти національні й партійні 
провідники, які завжди зуміють знайти спільну 
мову і спільну дію. Прямувати ж до національ
ної єдности і солідарности шляхом будь-якого 
терору чи диктатури однієї якоїсь партії - це 
антинародній шлях, який не заведе нікуди. 

5. Зворот до демократичних Ідеалів і демо
кратичних форм політичного життя відбуваєть
ся серед молоді всіх передових народів на наших 
очах. Єдиним позитивним наслідком існування 
тоталітарних режимів лишиться, мабуть, те, що 
вони мимовільно привернули віру у вартість де
мократичних свобід, які так легко вІдкинено кіль
канадцять років тому. Проте, віра теперішньої 
молоді в демократію це вже не те наївне зах(Іп
лення ідеалами свободи, рівности, братерства, 
що було типове для перших борців за --них. Віра 
~теперішньої молоді в демократію стала рівно
часно вірою зрілою, вірою зрілих людей. 

Один з ідеологів сучасної української моло
ді, Б. Цимбалістий, з цього приводу пише: 

«Тепер майже кожний переконаний, що де
мократія це не лік на всі громадські лиха, не 
ідеальний уклад. Такого взагалі нема й не буде, 

бо нічого досконалого на цьому світі людина не 
в ста.ні створити. Але рівночасно кожний навчи
вся з досвіду, що демократія це з усіх укладів 
ще найменше недосконалий. Демократичний лад 
може поліпшуватися в міру дозрівання народу і 
наслідком свідомого виховання молоді в пошані 
до свободи та відповІдальности. Розвиткова лі
нія всякої диктатури веде в протилежному на

прямІ(у, цебто до щораз більшої дегенерації, ко
ли на місце перших революціонерів-ідеалістів 
nриходять до керівництва опортуністи й апарат
ники ... 

Зрілість вІдзисканої віри у демократичні за
сади громадського життя проявляється, напри

клад, в іншому наголошуванні аспектів громад
ської свободи. Фальшиво і шкідливо бачити у 
свободі тільки аспект «звільнення». Треба розу
міти - і це теnер на кожному кроці підкреслю

ється - до чого зобов'язує свобода. Вона не 
сваволя, не розперезанІсть, а передусім величез
не особисте зобов'язання і відповідальність кож
ного громадянина зокрема. Психологічною осно
вою демократичного ладу є внутрішня дисцип

ліна, самоконтроля власних імпульсів і поведін
ки кожного індивіда. Демократія - це уклад 
для людей і народів насправді зрілих і гідних жи
ти в свободі ... 

Свобода може бути втримана тоді, коли ба
гато, людей стоятимуть на її сторожі, готові в 
її обороні навіть згинути. У такій чуйній поста
ві лежить і можливість наповнити віру в демо
кратію її початковим патосом, зробити П живу
чою і войовничою. 

ДосвІд 19 і 20 ст. відкрив глибші причини 
невдоволення, розгублености, страху одиниці в 
демократичному, вільному суспільстві. Щоб не 
дQпустити до таких почуттів і їх невідкличного 

наслідку - «Втечі від свободи», треба в затомі
заваному суспільстві скріпляти ] відроджувати 
спільність взаємин між одиницями. Соціяльний 
лад мусить будуватися у згоді із чуттєвими по

требами людини, з її соціяльною природою. Вклю
чення одиниці в соціяльну спільноту, привернен

ня їй почуття неповторности, П особистої варто
сти в громаді - ось засоби проти тоталІтарних 
спокус. Це означає відворот від індивідуалізму 
19 стрріччя і від абстрактного розуміння свободи 
та демократії, які в той час панували>>. ( «Моло
да Україна» ч. 20). 

б. Від кінця другої свІтової війни відбуває
ться переоцінка демократичних ідей і серед ук
раїнської молоді. В авангарді цієї переоцінки й 
боротьби за оновлену динамічну українську де
мократію ОДУМ стоїть від самого початку. Од
ним ~з наслідкІв тоталітарних режимів є полі
тичне упасинлення широких кіл громадянства, 

його відраза до особистої політичної дії та брак 
почуття відnовідальності за такі дії. ОДУМ бо-
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реться за подолання цих дефектів серед нашої 
молоді і вириває з-під впливів вулиці та малоро
сійства тих молодих українців, у_ яких тоталітар
на совєтська школа вбила ініціятиву та послаби
ла національні почуття:.. Ставши понад бороть
бою обрядів, вузьких ідеологій і партІй, ОДУМ 
забезпечив своїм членам незалежність та свободу 
думання: і дії, що є конечне у справжньому все

сторонньому вихованні нової української люди

ни. Спираючись на ці перевірені принципи демо
кратії і здорового націоналізму, одумінська мо

лодь і одумівські ідеї напевно стануть найголов
нішим ферментом росту української національної 

революції та політичної активізації і визволення: 
тепер паневоленої української нації. 

Бо змаг за політичну активізацію і всебічне 
визволення української людини зможе успішно 

відбуватися: не в ім'я нового тоталітаризму, не в 
ім'я: нових ідеологічних вишколів, розумових дре
сур, насильства і редукцІї тієї людини _до без
думного члена маршової колони, а в ім'я дІйсної 
свободи, в ім'я пошани кожної одиниці, їі гід
ности, цінности і відповідальности за долю всі
єї спільноти, цебто в ім'я: справжньої оновленої 
демократії. Тільки повне заперечення: духа тота
літаризму в думанні й у житті може . стати .осно
вою справді оновленого життя України та інших 
поневолених, але зрілих народів. 

7. У спішна збройна боротьба за політичне 
визволення української н~ції можлива лише в 

Україні й лише при всенародньому зриві та спри
ятливих міжнародніх обставинах. Але поїзд істо
рії не чекає на тих, що спізнилися. Як писав сл. 
п. Олег Кандиба-Ольжич, «Держава не творить
ся в будуччині, держава будується нині!» Бороть
ба за визволення української людини, за П нев
пинний ріст і максимальний самовияв, за її вар

тісний вклад в українську і вселюдську культу

ру, за її вплив на загальну стратегію оборони пе
ред комуністичним тоталітаризмом, така бороть
ба можлива й конечна вже сьогодні і всюди, а 
в першу чергу тут, на еміграції, де існують для 

цього кращі умови. І тікати від такої боротьби 
не сміють навіть ті, що вже не думають верта
тися й у вільну Україну, бо тікати від неї - це 
значить тікати від себе самих. 

Ціль, методи і шляхи цієї боротьби давно 
з'ясовані нашими кращими письменниками і про
відникам~r. Вони перє-вірені нашими найвидатні
шими сучасними інтелектуалістами, такими як 
Юрій Шерех, Микола Шлемкевич, Іван Багря
ний, Юрій Дивнич, Василь Рудко, Василь І. Гри~ 
шко, І. Лисяк-Рудницький та ін. Вони зпопуля
ризовані серед нашої сучасної молоді плеядою 
таких молодих публіцистів, я:к В. Бендер, Я. Бі
лінський, М. Дальний, В. Маркус!>, Ю. Марти
нюк, Є. Федоренко, М. Степаненко, Б. Цимбалі
етнИ і цілий ряд інших. 
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Проти всякого тоталітаризму, проти забрі
·хання пропаганди, проти пониження: людини, 

проти людини-автомата, проти фанатизму, зас
корузласти думки й провінція:лізму, за сильну ук

раїнську індивідуальність, за науковий об'єкти
візм, за здоровий, природній, недогматичний на~ 
ціоналізм, за вольову, розумну й динамічну де
мократію, за синтезу найкращих плодів україн
ського і вселюдського духу, за єдність різних, -
це гасла, що з ними краща частина української 

сучасної молоді вирушає в похід. 
8. У цьому поході нам потрібні тисячі людей 

із справжніми провідницькими прикметами, із 

широкими духовими обріями, знанням і розум()м, 
людей самостійного думання та етичної і відпо
відальної дії. ОДУМ, а зокрема його відповідник 
серед студентства (ДОУС), може багато зроби
ти для виникнення у нас численної верхівки, скла
деної із таких саме людей. Таких люДей україн
ській нації не бракувало майже ніколи, але їм 
бракувало зрозуміння, пошани і підтримки з бо
ку широких народніх мас. Без зрозуміння й за
гальної підтримки наші найкращі люди, справді 
провідні в усіх ділянках, змагалися безуспішно і 
вкінці гинули якщо не в боротьбі з зовнішнім во
рогом, то в зударі з українською анархією та 
руїнництвом. 

Старша одумівська молодь, яка nройшла 
фронти другої світової війни, яка пізнала пекло 
совєтського і гітлерівського тоталітаризмів, ·
повинна знати свій шлях у майбутнє і вміти Щ{а
зати той шлях молодшим за себе. Якщо ОДУМ 
витримає натиск руїнницького, нетворчого духа 

наших «чорних рад», зокрема ж їхніх демагогів, 

якщо своїм прямим виховним впливом і прикла
дом аІСтивно підтрИJ\tає справжніх провідників 

українського визвольного процесу, - він свій 

обов'язок перед історією сповнить. 

ДІМА 
ТЦАСТЯ 

Я сьогодні щастя . маю забагато. 
Серце, птах стокрилий, ·груди розрива,. 
Ще, здається. трохи й можу я літати. 
Співом солов'їним вирвуться слова. 

Ще. здається. трохи. і до хмар полину. 
Соняшне проміння в коси я вплету. 
Дивними квітками щастя я розкину. 
Поле заквічаю нщrtи на лету. 

Гей. хто нещасливий. - квіти йди збирати! 
Гей. хто невеселий. - в чорних снах не гинь! 
Я сьогодні щастя маю забагато, 
Гляньте. - все це щастя: квіти навкруги. 
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• Центральний Ріомітет ОДУМ-у в 1954 році у сво

єму повідомленні nодав таке: "Післи детального nере

глкду всіх надісланих варіянтів слів і музики до rім· 

ну та маршів ОДУМ-у Центральний Ріомітет ОДУМ-у 

остаточно ухвалив: 

а) Уважати Гімн одумівського руху - "Гімн уира

їнської молоді" (Вnеред сини народу) ка слова поета 

Івана Багряного й музику комnозитора ГригоріІІ Ріита

r.:того. 

' 8Се за Те- бе, 7 - кра -

f: t 7 :! 
рJІ. 

б) Уважати марш-ем одумівського юнацтва, Юного 

ОДУМ-у, марш "Наші будні - розгорнена книга", на 

слова поета Яра Славутича й музику композитора Гри

горів: Ріитастого. 

в) Уважати :маршем одумівської молоді - "Марш 

українськоі :молоді" (Ми об'їхали землю навколо), ка 

слова поета Івана Багряного й музику :композитора Ми

коли Фоменка, та іншу мелодію з трохи зміненим тек

стом комnозитора ГригоріІІ Ріитастого". 
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Ми об'їхали землю навколо, 
Пропливли океани й моря, 
Та Тебе не зрікались ніколи, 
Україно ясна, як зоря! 

При сп і в: Буде бій. 
чуєш грім? 

Ми прийдемо, матері! 
Ми пройдем через гори й моря. 
Ми в боях віддамо все за Тебе, 
Україно ясна, як зоря! 

Буде бій, 
чуєш грім? 

Ми прийдемо, матері! 
Ми пройдем через гори й моря. 
Ми в боях віддамо все за Тебе, 
Україно ясна, як зоря: 

Ми народжені в бурях і громах 
Виростали в стражданнях і млі, 
Гартувалися наші когорти 
На усіх перехрестях землі. 

При сп і в: Буде бій ..... 

Ми як прапор надІї й любови 
Батьківщину в серцях пронесли. 
Виростали незламні і горді 
І на вік Твої вірні сини. 

П р и с п і в: Буде бій ..... 

Не злякають нас кулі і грози, 
Нас не спинить ніщо і ніде. 
Хай тремтять чорні сили ворожі, 
Молода Україна гряде! 

При сп і в: Буде бій ..... 

МИ ОБ'їХАЛИ ЗЕМЛЮ НАВКОЛО 

Слова І вана Багряного Лfузика Лfиколи Фоменка 
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JS Ji 
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Ми об'їхали землю навкол~ 
Пропливли океани й моря,_ ___ ) 
Та Тебе не зрікались ніколи, 
У країно ясна, як зоря! 

Ми народжені в бурях і в горі) 
Виростали в стражданнях і м~ 
Гартувалися наші когор'І'Я-\ 
На усіх перехрестях землі~ 

На дорогах чужої погорди, 
На тернистих шляхах чужини 
Виростали незламні І горді 
І навік Твої вірні сини. 

Через темряву гл уму і змови,( 
Через нетрі чужої ху.аи------
Ми як прапор надії й любови, 
Батьківщину в серцях пронесли. 

Нехай ворог лютує до скону, 
Він пощезне в кривавій імлі, 
Бо піднімуться нашІ колони 
Із усіх - перехресть - землі! 

Не злякають нас кулі і грози, 
Нас не спинить ніщо і ніде, -
Хай тремтять чорні сили ворожі -
Молода Україна гряде! 

МАРШ ОДУМІВСЬКОГО ЮНАЦТВА 

Слова Яра Славутича Му зика Г риzорія Китаетого 

~а виа -~ ~ - ~• бать-ків із ие- во - ~1 о - АТ 

;1'·, і t f І ffi г t І ~І§, ~ ІР І 
мівсь-ка при - ся - ra свя - та 

Наші бу дні - розгорнена книга, 
Наші свята спортовий майдан. 
Перед нами звитягою диха 
Рідний прапор, як небо і лан. 

Приспів: Вчись, юначе! В заграву боїв 
Нас покличе велика мета. 
Визволяти батьків із неволі -
Одумівська пр~сяга свята. 

Нами снять придніпрові долини, 
Нами мріють верхів'я Карпат. 

Кличе, кличе синів Україна, 

І лютує слабіючи кат. 

Приспів: Вчись, юначе ..... 

Дух Богдана й Тарасова слава 

Нам по вінця наповнять серця, 

І постане соборна держава 

З перемог молодого борця. 

Приспів: Вчись, юначе ..... 
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АВТОРИ МАРШІВ ОДУМ-v 

ІВАН БАГРЯНИй 

. . В ссрпні І 965 рuку минуло два рuки, як ві
дІйшла у потоі .. ібічне життя Українська Людина 
в повному і широкому розумінні цього слова -
Люд.t.~на великого формату: визначний україн
ськип письменник, відомий талановитий публі
цист~. колишній совєтський каторжанин, Генера
льний Секретар Української Революційної Партії 
( УР ДП), член УНРади з часу її заснування, кіль
калітній її Голова, основоположник і довголітній 
редактор «Українських Вістей», член Управи 
Об'єднання Українських Письменників «Слово», 
почесний член ОДУМ-у й СУЖЕРО, Віце-Пре
зи~ент УНР в екзилі, зразковий український па
трют, що все своє життя віддав справі визво

лення свого народу - ІВАН ПАВЛОВИЧ БАГ
РЯНИй. З великим жалем і смутком українське 
громадянство сприйняло вістку, що в неділю 25 
серпня 1963 року о 19 годині 20 хв. в санаторії 
САН БЛЯЗІЄН (НІМЕЧЧИНА) від тяжкої неду
ги" серця і легенІв помер Іван Павлович Багря
нии. 

Спробуємо хоч коротко розповісти про його 
~иття_ та схарактеризувати його багатогранну 
д1яльшсть. Іван Павлович Багряний народився 2 
жовтня 1907 року в Охтирці на Харківщині в ро
бітничо-селянській родині. Після початкової й те
хнічної школи в Охтирці Багряний закінчив ке
рамічну школу. Писати почав у 1918 році ще в 
школі, редаrуючи шкільний журнал «Надія». Ви
щу освіту здобув у Києві, закінчивши Київський 
Художній Інститут. На літературне поле висту
пив у 1925 році, друкуючи цілий ряд віршів у 
київських журналах: «Глобус». «Життя і Рева
люція», «Червоний шлях», «Плужанин», «Гарт», 
«Кіно», «Всесвіт» та інших. Від 1926 року нале
жав до літературного об'єднання «Марс» (Май
стерня Революційного Слова), яка ідейно була 
філією Харківського ВАПЛІТЕ. Перша книга по
езії! «до меж заказаних» вийшла у 1927 році. 
Пізніше ( 1930 р.) видає віршований роман 
«Скелька», поему «Собачий бенкет» та віршова
ні сатири «Комета», «Батіг», «Аве МарІя» та 
інші. На початку 1932 року Багряний написав 
ро,'\\ан «Марива», якого цензура не пропустила, 

і автора засуджено на п'ять років заслання в 
далский Сибір. В 1936 році Багряний утікає із 
заслання і в 1939 році вертається додому, де йо
Гl) знову арештували і 2 роки і 4 мІсяці тримали 
в харківськіtі в'язниці. В час арештів у нього за
брано рукпписи «Золотий Бумеранr», поему «Ма-
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руся Богуславка», роман «Марко Когут» та інші. 
В 1943 році Багряний виїхав на захід. 

Перебуваючи в Галичині ( 1944 рік), Іван Пав
лов~ч написав пригодницький роман «Звіролови», 
якии в 1946-4 7 роках був перевиданий під наз
вою «Тигролови». Цей роман пІзніше був пере
кладений на декілька мов та викликав велике за
хоплення в чужинецькому світі. Тут Іван Павло
вич налагодив зв'язок з українським підпіллям 
(УПА), де працював у відділі пропаrанди. Пізні
ше виїхав до Австрії, а потім до Західньої Ні
меччини, де разом з іншими письменниками ство

рив Мистецький Український Рух (МУР). Почи
наючи з 1946 року видав «Золотий Бумеранr», 
«Генерал», «Розгром», «Морітурі», повість «Ог
ненне коло», сатиру «Антон Біда - Герой тру
да», роман з часів єжовщини в Україні «Сад Гет
сима~ськи~», «Б_Уйний вітер», «Маруся Богуслав
ка», 1 деюлька шших, ще недокінчених. Незаба
ром вийде друком твір Івана Багряного «Люди
на біжить над прірвою». Написав декІлька віршів 
і казок для дітей, як «Казка про лелек і Павлика

Мандрівника», «Телефон» та інші. Написав ці

лий ряд віршів героїчно-повстанського характе

ру: «Вставай народе!», «Пісня про Тютюнника», 
«Марш Україна», «Чорними хмарами вкрита ру-



їна». Написав марш ОДУМ-у: «Ми обїхали зем
лю наВКОЛО~, марш молоді «Впер~д, СОКОЛИ», 
марш «Хоч: нам судилась доля злая», та оду
мівський гімн «Вперед, сини народу». Ці геро
їчно-маршо~і пісні Івана Павловича чарували, 
чарують і чаруватимуть сотні тисяч друзів і «ВО-

рогів>>-противників. З під його пера вийшов по
літичний трактат «Наші позиції» і газети «Ми 
ще повернемось» та «Освобожденіе». Він був 
невтомний трудівник, талановитий і вдумливий 
публіцист-полеміст, відважнИй і відповідальний 
політичний діяч, надхненний промовець, осново-
положник і творець УРДП. З-під його пера ви
йшло багато статтей на тему української рево
люційної демократії, політичних памфлетів, як: 
«Чому я не хочу повертатися на «родіну», «2 х 2 
є 4», «дніпро впадає в Чорне море», «Чуєш, еві
те», «Коли чад імперії затуманює честь», «Ста
лінські апельсини» І багато інших. Це була та
лановита, вийнятково обдарована людина, яка не 
відчувала ні втоми, ні браку часу. Поет писав 
до останньої хвилини і з пером в руці помер на 
56 році свого страдницького життя. В одному з 
листів він писав: «Я не боюся смерти, а боюся, 
що я не виконаю того, що я маю ще зробити». 
В своїх творах Багряний розкривав жорстоку 

підсовєтську дійсність. Радянська критика нази
ває його творчість контреволюційною, а його са
мого «куркульсько-петлюрівським ідеологом». На 
еміrрації він мав крім приятелів, друзів та сим
патиків ще й противників, які писали різні паск
вілі, доноси, аноніми-погрози, псували нерви, цим 
докінчували його вже давно надщерблене здоро
в'я. В одному з листів до невідомого друга він 
писав: «друже мій! Я вже задихаюся. Щоб уя
вити, якого несамонитого напруження нервів і 
волі треба мені для витримування· всієї зливи мер
зости (такої безконечної і такої немилосердної), 
треба взяти лише до уваги, що моя душа від при
роди - це душа поета і мистця. А значить вона 
зовсім не пристосавана таку мерзость витриму4 

вати, - не має панцира, та я все це витримува

ти мушу. Мушу. Хто розуміє це слово!? Тому я 
зціплюю зуби, нагинаю голову й іду до кінця шля
хом мого призначення ... Серце кожного поета 
і романтика мусить іти на Голготу». В одному в 
листів ( 1959 рік) він писав: «Солодкі суперля
тиви, ЩО рЯСНіЮТЬ ПОруч МОГО прізвища, Не дуже 
мене тішать. їх видумати легко і не всі ті, що 
їх видумують, щиро мене шанують. Хай краще 

їх не буде. Але нехай буде двигтіння дороги, по 
якій безупинно йдуть когорти, навіть одиниці, на 
далекі лани, на яких обов'язково загомонять жни
ва революції». 

Не дивлячись на поганий фізичний і мате
ріяльний стан, Іван Багряний у 1959 році відбув 
подорож по містах Америки й Канади, де висту
пав із палкими промовами, був прийнятий аме-

риканськими і канадійськими урядовими чинни

ками та виступав у телевізії і радіо. Поет Андрій 
Легіт про Багряного пише так: 

«Він лине над світом широким 
Надхненник безсмертних ідей, 
Невтомний, призивний, високий, 
Привітний й близький до людей.» 

В особі Івана Багряного ми мали поета, ро
мантика, драматурга, сатирика, письменника

публіциста, журналіста, художника, військовика, 
політика і державного діяча. 3 1948 року він 
увесь час належав до УНРади від фракції УР ДП. 
Від 1952 І до 1962 року був Головою УНРади, а 
від 1962 року ( 5-та сесія УНРади) був Віце
Президентом УНР в екзилі аж до останнього дня 
свого життя. 

Він фізично відійшов у небуття, але духово 
зістається живим у вічності. Василь Іванович 
Гришко відомий український публіцист пише так: 
«Смерть і Багряний - несумісні. Той, чиє жит
тя було викликом смерті в особистому і в націо
нальному розумінні, чиє ім'я значить - боротьба 
за життя народу, засудженого ворогом на смерть 

- той не може вмерти. Це що сталося - лише 
кінець земних терпінь борця. За цим починаєть
ся історичне життя Багряного - надхненника і 
дорогавказа нашої боротьби». Він відійшов від 
нас - вІн тепер належить історії. 

Іван Павлович Багряний залишив велику літе
ратурну спадщину. його твори, насичені палкою 
любов'ю до України будуть завжди смолоскипом 
і дороговказом теперішнім і майбутнім поколін
ням українського народу. Святе письмо каже: 
«Блаженні ті, в кого дорога чесна». Такою че
сною дорогою Покійний ішов до кІнця свого жит
тя. Покійний залишив у смутку дружину Гали
ну, сина Нестора і донечку Роксоляну. Іван Пав
лович Багряний відійшов від нас, але він буде 
вічно жити з нами, бо залишив нам своє прире
чення: 

« ... І МИ не вмрем! 
Нас не зітруть із рубрики! -
Ми оживем в страшнім вогні стихії
Ми ще каратимем 

хамів 
Мечем Республіки 
На місці лобнім 
Там, біля Софії!» 

Борітеся - паборете: 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая ! 

Тарас Шевченко 
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ГРИГОРІй КИТАСТИй 

Кожна нація має свш улюблений музичний 
інструмен г, а тому й мистецтво є таке різнома

нітне. Для українського народу, як за давніх ча
сів, так і тепер, найпопулярнішою і найулюбле
нішою була кобза чи бандура. Кобзарі в своїх 
піснях і думах оспівували героїчні подвиги ук

раїнського наrоду, JJOГO минуле і сучасне, побут, 
трад11ції, історію, звичаї. Сво'іми піснями кобза

рі освідомлювали і закріплювали національну сві
домість та закликали до боротьби за соціяльне і 

національне визволення українського народу. Ук
раїнсьІ<ий народ мав багато кобзарів-співаків: 
Одним із таких, що нам відомий як сліпий коб
зар-співець, був Остап Вересай, на якого особ
ливий вплив мав <<Кобзар» Тараса Шевченка. 
ПослідовниІ<ом Остапа Вересая став усім відо
мий всебічно обдарований вчений, письменник і 

І<омпозитор Гнат Хоткевич, який багато зробив 
для дальшого розвитку українського мистецтва. 

Український народ вилонив із себе палкого і від
даного послідовника Гната Хоткевича - всім 
нам відомого І<омпозитора Григорія Трохимови

ча Китастого, першого і довгорічного керівника 
Капелі Бандуристів ім. Тараса Г. Шевченка, 
створеної в час другої світової війни. 

На своїй мистецькій ниві Григорій Китастий 
відслужив уже понад 32 роки. Григорій Трохи
мович народився 17 -го січня 1907 -го року в м. 
Кобеляки на Полтавщині в козацькій співучій 
родині. Ще з молодих літ Григорій Китастий 
цікавився мистецтвом, а тому й належав до різ
ннх молодечих гуртків, як музичний, драматич

ннtі і співочий. Полтавщина, взагалі, не лише 
квітуча, але й співуча. Співуче товариство і гар
ні різноманІтні українські мелодії викликали в 
нього велику любов і запал до музики. Після тяж
кІІх фінансових труднощів на 20-му році жит
тя Григорій Китастий вступає до Полтавського 
Музичного Технікуму на вокально-хоровий відділ. 
Не лсгІ<о прийшлося вчитися, заробляючи собі 
кусок хліба на рІзних вантажних станціях. На 
щастя, Ішли директором технікуму став Федір 

Попадич, становище Гр. Китаетого покращало, 
г;о то1~і влаштував його при ст у дентськім гурто

;юпку. Крім того Федір Попадич був керівником 

По.1тавської Хорової Капелі, проби якої він зав
ж.:щ ві.'lвідував ЯІ< гість. 

Після трьох років навчання в технікумі Гри
Гr1р:ю Китаетому дозволено І<ерувати Капелею на 
·~~)насртах. Крім того Григорій Китастий часто 
ві.1ві~\·вав концерти Полтавської Капелі Банду
РІІсгів ni.1. ксnізниuтвом Гната Хоткевича у Ko
\tL'.lЯІ~ax. і 1\Іав велике uажання стати бандури
ст· ·:.1. R 1936 роні. заІ<інчивши музичний тех

ніr:\·.\1. ГІ'І!Гt)ріІ'І КІпаспІЙ вступає до Київського 

, - ') 
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Музично-Драматичного Інституту ім. Миколи Ли
сенка, де вивчає техніку гри на скрипці, а най
більше часу присвячує улюбленій бандурі. Мав
ши великий композиторський хист, Григорій Ки
тастий після закінчення хормайстерського від
ділу, за порадою теоретика музики того Інсти
туту Г. Любомирського, переходить на компо
зиторський відділ. Григорія Китаетого прийма
ють хористом Київської Опери, де він мав можли
вість також знайомитися з бандуристами Київ
сько'і Капелі, в якій спочатку був як гість, а піз
ніше став дійсним її членом. Від тоді розпочи
нається його кобзарсьІ<а діяльність. В 1935 році 
Полтавська і Київська капелі об'єднуються в 
одну Державну Капелю Бандуристів в Києві, в 
якій Китастий спочатку був як концертмайстер, 
а пізніше, як заступник мистецького керівника. 
Та надходять трагічні дні для родини Китастих. 
В 1937 році у всім відомі часи єжовщини, брата 
Миколу заарештували і розстріляли за участь 
в Армії УНР. Брат Іван з родиною ще в час ко
лективізації втІк у Донбас. Брати Гр. Китаетого 
теж грали на бандурах і часто виступали в Ко
беляках, як три брати-бандуристи. В час Другої 
Світової війни бандуристи Державної Капелі ста-
ли вояками. Багато з них загинуло, а дехто по
пав в німецький полон в тім числі і Григорій Ки
тастий, якому пощастило втеІ<ти з полону і по-
вернутися до Києва. Там він збирає 16 осіб -
рештки Державної Капелі Бандуристів і з ни
ми утворює Капелю Бандуристів ім. Т. Шев
ченка під керівництвом Гр. Китастого, яка те
пер перебуває в Детройті (США). Як Гр. Ки-

тастий, так й інші бандуристи пройшли тяжкий 
етап еміграції, німецьких концтаборів, звільнен

ня 'іх, виступ Капелі в таборох для остовцІв і 
прихід аліянтів. Праця ){апелі аІ<тивізується. Сво-



їми виступами КапеJІЯ здобуває все більші іі біль

ші успіхи, і слава її пролунала по цілому світі. 
Григорій Китасп1й ішов вперед, працюючи 

над новими композиціями різних жанрів, як лі
ричного, жартівливого, героїчного і інших. З-під 
його пера і струн залунали «Марш УПА», «Вста
вай, народе», «Марш Україна», «Пісня про Тю

тюнника», марш молоді «Нема тої сили, щоб ве
сну спинила» - всі на слова Ів. Багряного. Гімн 
української молоді «Вперед, сини народу» на сло
ва Ів. Багряного це - гімн одумівського руху. 
Для ОДУ М-у він дав ще два марші «Ми об'їхали 
землю навколо» (сл. Ів. Багряного) та марш 
одумівського юнацтва «Наші будні- розгорнена 

книга» (сл. Яра Славутича). Написав музику на 
слова Яра Славутича «Карпатські січовики». Крім 
того Г. Китастий написав ноти до текстів різно
го характеру: історичного, побутового, релігій
ного, героїчного, а саме: «Нас ждуть», «Гомо
ніла Україна», Про Запорозьку Січ», Грай, 
кобзарю», «За волю вітчизни», «Пісня про Аме
рику», «Задніпрянка», «дума про Кемптен», «Ти 
слухаєш, Дніпре, «Богданова слава», «Люби

сток», «Колискова», «дума про Петлюру», «ду
ма про Сагайдачного», «Нагадай, бандуро», «Ой 
літа орел», «Гомін українських степів» та інші. 

Довший час він жив у Детройті, де керував 

капелею бандуристів. ВідІйшовши від капелі, ме
шкав в Каліфорнії. З 1964 року перебуває в Чі
каrо. Філія ОДУМ-у в Чікаrо створила ансамбль 
бандуристів ОДУМ-у (37 осіб з бандурами та 
коло двох десятків співаків), яким тепер і керує 
Григорій Китастий. 

МИКОЛА ФОМЕНКО 

В неділю 8-го жовтня 1961 року на 67 -му 
році життя помер видатний український компо
зитор, музика, педагог і громадянин, професор 
Українського Музичного Інституту, славної па
м'яти Микола Фоменко. Попереднього дня він 
повернувся- з відвідин в Торонті, де його сер
дечно зустріла група громадян, що зорганізува

ла ініціятивний комітет для видання його му
зичної творчости. Приїхавши з Канади додому 
в Бруклин, він лІг спати і вже не пробудився. 

Микола Фоменко народився 25-го грудня 
1894-го року в Ростові над Доном. На 17 -му році 
свого життя почав музичні студії, вступивши до 
ХарІ<івської консерваторії, яку успішно й закін
чив.Гри на фортепіяно його навчав проф. Пав
ло Луценко, а теорії композиції проф. Семен 
Богатирьов. В 1915-му році був покликаний до 
російської армії та висланий на кавказький фронт, 
де був два рази ранений. Після війни разом з 
батьком проживав у Харкові, де продовжував 
свої студії. Власну композиторську працю Ми

кола ФоменІ{О почав у ХарІ<ові в 1 925-му році, 

:здобупаючи високу оцінку критиків та грошові 
нагороди. В роках 1932-1935 був редактором 
видавництва <<МИСТЕЦТВО». Перед другою сві
товою війною два роки був головою іспитової 
комісії Харківської консерваторії. В період ста
лінського нищення української інтеліrенції, Ми

кола Фоменко часто потрапляв у неласку і не
певність життя в совєтському «раю». Але він 
не зупинявся, а творив. його творчий шлях -
це безупинний рух вперед. Микола Фоменко зба
гачував нашу українську музично-вокальну куль

туру новими творами. Він багато створив для 
дітей і молоді. Характерною рисою таланту Ми
коли Фоменка було його гостре відчуття укра

їнського пісенного стилю. Під час і після другої 
світової війни Микола Фоменко пройшов тер
нистий шлях скитальщини і аж в 1951 році разом 
із своєю дружиною - талановитою співачкою 
Ізабелею Орловською-Фоменко, - приїхав на по
стійне поселення до Америки і замешкав у Брук
лині, де активно працював на ниві мистецтва. 
Крім своєї педагогічної та мистецької активно
сти Микола Фоменко залишив велику музичну 
спадщину, включно з оперетою «Ганна», музич

нuю драмою «Маруся Богуславка», оперою-каз
кою «Івасик Телесик» та великою кількістю ком
позицій для скрипки та фортепіяно. Він написав 
багато мелодій до слів Тараса Шевченка, Іва
на Франка, Павла Тичини, Євгена Маланюка та 
інших. його композиція до слів Володимира Со
сюри «Любіть Україну» стала одною з популяр
них патріотичних пісень численних імпрез. А 
композиція одумІвського маршу на слова Івана 
Багряного «Ми об'їхали землю навколо» викли
кала захоплення не лише серед одумівської мо
лоді, але й старшого громадянства. Українська 
,'\юлодь, а одумінська зокрема, в особі Миколи 
Фоменка втратила великого і вірного друга. 
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ЯР СЛАВУТИЧ 

Народився у 1 V 18 р. на хуторі (давньому запо

розькому ЗИJ\·1івннку) на північній Херсонщині. 
Ьатько походив із роду 1шзацької шляхти, мати 

- проста селянка. На виховання майбутнього 
поста мав великий вплив його дід, що возив ону

ка до Дніпра, щоб показати пороги. Тоді на 

острові Хортиці молоденький «Січовик» урочи
сто склав присягу, проказану дідом. Там же, сто
ячи на скелі, прод\:.клямував Шевченкове «Б~ють 
пороги». Повернувся додому поетом. 

Навчався в початковій школі с. Благодат

ного, потім у Ново-Шевченковому і в Гурівській 
семирічці. 1932 р. комуністи заарештували бать
ка й молодого поета, а матір із малими дітьми 
вигнали з хати. Прадавній хутір зрівняли з зем-
лею, пограбувавши зерно й худобу і забравши 
різьблені сволоки з запорозьких куренів на дро
ва до комсомольського клюбу. По дорозі на за
слання юнак уночі вискочив із вагона на повно
му ходу і повернувся на Україну. Жив під спро
щеним прізвищем і докінчував середню освіту в 
вечірній школі м. Запоріжжя, у день секретарю
ючи та навчаючи неписьменних робітників. 

В 1936 р. вступив до Запорізького педаго
гічного інституту, який закінчив 1940 р. з ди
пломом викладача української мови та літера
тури. Будучи студентом, був заарештований за 
читання творів О. Олеся. 

Під час війни Яр Славутич брав участь в 
українському підпільному русі, був сотником у 
зорганізованій ним із колишніх червоноармійців 
Чернігівській Січі, яка влилася згодом в УПА. На 
чужині, в Німеччині, навчався в Українському 
Вільному Ун:верситеті в Авrсбурзі-Мюнхені та 
провадив літературну діяльність. Видавав жур
нал «Заграва» 1946 р., був редакційним секрета
рем «Арки», секретарем Мистецького Україн
ського Руху. Тоді й появилися збірки його поезій 
- «Співає колос» ( 1945), «Гомін віків» ( 1946), 
«Правдоносці» ( 1948), «Спрага» ( 1950). 

Після приїзду до США відновив студії в Пен
сильванському університеті, 1954 р. здобув ма
гістерський диплом, 1955 р. - докторський ди
плом за англо мовну монографію про творчість 
М. Ореста. Від 1955 до 1960 р. навчав української 
;\ІОВИ в американській школІ мов у Каліфорнії, а 
від 1960 р. Яр Славутич- професор в Альберт
ському університеті в Канаді, де викладає також 
українську мову й літературу. Він заохочує пи
сапІ тези на українські теми. 

В Ед.J\юнтоні проф. Яр Славутич заклав ви
давнІІuтвп «Славута». Разом з книжками інших 

автоrів та:\\ з'явилися збірки його поезій -
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«Оаза» (1960), «Маєстат» (1962) ювілейна 
книга «Трофеї», 1938-63 ( 1963). Останнім ча
сом появилося його п'ять підручників української 

мови, зокрема відомий Conversational Ukrainian. 
З літературознавства д-р Яр Славутич видав 
книги ~<Модерна українська поезія» ( 1950), 
«РозстрІляна муза» ( 1955), The Muse in Prison 
(1956), «Іван Франко і Росія» (1959), «Велич 
Шевченка» ( 1961), «Шевченкова поетика» 
( 1964) та ~нші. Брав участь у багатьох наукових 
конференщях Европи, Канади й США. Друкує 
англомовні статті про українську мову й літе

ратуру. 

Поетичні твори Яра Славутича перекладе
но англійською, німецькою, еспанською та фран

цузькою мовами. 1959 р. вийшла книга Oasis -
переклад_и англійською мовою Моріса Менлі у 
сшвпращ з автором. 

Одумівський марш «Наші будні - розгор
нена книга» написано близько двадцяти років 

тому в АвrсбурзІ (Німеччина). Біля десяти ін
ших поезій Яра Славутича покладено на музику 

Г. Китастим, М. Фоменком та іншими компози
торами. 

Суди мене судом твоїм суворим, 
Сучаснику! - Нащадки безсторонні 
Простять мені і помилки й вагання, 

-~ пізній сум, і радість передчасну, -
Ім промовлятиме моя спокійна щирість. 

Євген Плужник 



МИКОЛАБИТИНСЬКИй 

автор емблеми ОДУМ-у 

Народився в І893 р. на Поділлі в :У'країні. 
Дитячі й юнацькі роки до військової служби про
вів у Кам'янці Подільському. По закінченні Вій
ськової Старшинської Школи брав участь у І-ій 
Світовій Війні в ранзі поручника, по революції 
І 917 р. перейшов до Українського війська і брав 
участь у збройній Визвольній боротьбі. В Армії 

Української Народньої Республіки дослужився 
до ранги підполковника. 

В м. Кам'янці Подільському одержав загаль
ну освіту і спеціяльну педагогічну освіту в учи
тельській семінарії та мистецьку в 4-ох кляса
вій Художньо-Промисловій Школі по клясу ма-
.'Іювання у ху дожників В. Розвадовеького і К. 

Роота. На еміграції по матурі в І 924 р. вступив 
до Українського Високого Педагогічного Інсти
туту ім. М. Драгоманова в Празі на відділ історії 
і соціяльних наук, який і закінчив у 1928 р. з ди
пломом педагога середніх шкіл. Там же при

ватно студіював графіку і загальне знаківииц тво, 
зокрема геральдику з обсягу державних, зем
ських та інших корпораційних гербів і знаків. 
їнської геральдики та різним символам і ембле

Особливу увагу він присвятив вивченню укра
мам з українського історичного знаківництва. 

Учителював у державній чеській гімназії на 
Закарпатті, а потім у таборах Ді-Пі в Німеччині 
в гімназіях - в АшаффенбурЗі, Байройті, Майнц 
Кастелі й Еттлінгені. Викладав переважно сві
тову історію, українську історію і мистецтво та 
філософську пропедевтику. В Канаді від 1953 р. 
по 1965 р. на Курсах Українознавства ім. Гр. 
Сковороди в Торонті та три роки на Курсах 
Українознавства ім. І. Котляревського викладав 
українське мистецтво. Крім того, є членом Ви-· 
ховної Ради Юн.-ОДУМ-у від часу його засну
вання в Торонті. 

Теоретично-літературні і наукові розвідки, 
описи і полемічні статті на геральдичні теми, дру
кував Микола Битинський в різний час в україн
ській пресі. Головніші з них - «Державні від
знаки України», Кольоровий альбом регалій Ук
раїнської Народньої Республіки (герби, печат
ки, прапори), «державні Інсигнії України», «Ук
раїнські історичні військові прапори від найдав
ніших по найновіші часи», «Рангові відзнаки Ук
раїнського Війська доби Визвольної Боротьби», 
«Герби Українських Гетьманів» - розвідка з ко
льоровими зразками гербів (і окремо серія тих 
гербів на листівках). Дві кольорові листівки з 
головними І<раєвими гербами України. Розвідки 
про головні краєві герби - Архистратиг Михаїл 

Київський, Лев Галицький, герб полтавськии 1 

герб січеславський. Дрібніші критично-полеміч
иї статті й описи українських державних гербів і 

прапорів та геральдичні засади правильного їх 

уживання. (Все це здебільша друковано в жур
налах Чехії, Німеччини і Канади - «Гуртуймо
ся», «Рід і Знамено», «Віра і Культура», <<Новий 
Літопис», «Нові Дні», «Самостійна Україна» і 
«Молода Україна». 

Крім вищезгаданих праць, М. Битинський 
шшонав такі проєкти: - бортові металево-ема
льові значки для студентів гідро-технічного від
ділу Української Господарської Академії в По
дебрадах (Чехія); для т-ва українсько-білору
ських лісників у Празі; нагрудні металево-ема

льові знаки- для абсольвентів Українського Ви
сокого Педагогічного Інституту в Празі; нагруд
нш'"'І гаптований знак для членів Союзу б. Укра-
їнських Вояків у Канаді, дві орденські воєнні на
грудні відзнаки для учасників боротьби за Ук
раїнську Державність: Хрест Симона Петлю
ри і Воєнний Хрест. В рамках цих значкових 

праць виконано ЇІ емблему ОДУМ-у, яку репроду
ковано в бортовому металево-емальованому 

значку, в гаптованій нарукавній відзнаці та умі
щено в організаційному прапорі. 

В рамках полотнищевих знаків за проектом 

М. Битинського вигаптовано прапор Українсько
го Сокола в Подебрадах та ручно намалював 
прапор Українського Сокольства за кордоном в 
Чехії. В Канаді таким же способом він вигото
вив три ветеранські прапори для філій Союзу 
б. Українських Вояків у Канаді та прапор для 
Союзу Українських Вояків у Чікаго - США; та
кож вісім прапорів для філій СУЖЕРО в Кана
ді та прапор для філії ДОБРУС-у (Рочестер) в 
США; також шкільний прапорець для Курсів 
УІ(раїнознавства ім. Г. Сковороди в Торонті. По

за тим М. Б~пшІський опрацював понад 15 ук-
раїнських родових шляхетських гербів та інших 

родинних відзнак. 
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ПАТРОН ОДУМ-у СВЯТИй АПОСТОЛ АНДРІй ПЕРВОЗВАНИЯ-АПОСТОЛ УКРАїНИ 

Перший З'їзд ОДУМ в Нью-Иорку в травні 
1951 р.~ на який вперше після війни багаточисель..
но з'їхалися з усіх кінців Америки представники 
української демократичної молоді. був з'їздом. на 
якому зустрілася українська молодь майже з усіх 

українських земель: Кубані і Карпат. Полтавщини 
і Волині. Полісся і Буковини. Галичини і Черні..
гівщини. 

Молодь У краі'ни зустрілася з українською мо
лоддю. народженою в Америці та інших країнах. 
яка ніколи У країни не бачила. 

У спеціяльно прийнятих резолюціях з'їзд ухва..
лив: «Визнаємо своїм патроном св. Апостола Андрія 
Первозваного, і день його. 13 грудня, рік-у-рік 
ОДУМ буде відзначати як своє організаційне свято з 
улаштуванням мистецько-самодіяльного фестивалю». 

Редакція 

З давніх часів Свята Церква Христова в день 
1 З грудня згадує пам'ять, труди й страждання 

св. Апостола Андрія Первозваного. 

Про нього український народ зберігає по
божний переказ, як про першого проповідника 
християнства на українських землях. 

Св. Андрій, син Іони, походив з міста Віф
саїди в Палестині. Вже з юних літ проявляв він 
велику побожність. Коли пройшла чутка, що на 
йорданІ появився пророк Божий, Іван Хрести
тель, який проповідував покаяння, св. Андрій за
лишив батьківський дім і пішов до пророка Іва
на та став його учеником. Св. Євангелія оповідає, 
що коли проходив Ісус Христос, Іван, вказавши 

на нього сказав: «Це Агнець Божий, що бере 
гріхи світу», Андрій, почувши це слово, залишив 
Хрестителя і пішов слідом за Христом. 

Потім, коли він знайшов свого брата· Симо
на-Петра, відразу сповістив його про явлення Ме
сії та привів його до Ісуса (Ів. 1, 35-41). 

Через деякий час, коли Симон-Петро з Ан
дрієм ловили рибу на озегі Галилейському, Хри
стос, побачивши їх, сказав: «Ідіть за Мною, і Я 
зроблю вас ловцями людей». І від того часу во
ни стали назавжди учениками Христа. Тому в 

історії християнства св. Андрій і названий Перво
званим, що він перший з апостолів пішов за Хри
стом. 

Після вознесеннЯ Господа на небо, і після 
того як Дух Святий зійшов на апостолів, вони 
всі безбоязно пішли у світ проповідувати віру 
Христову. Більше як 35 років св. Андрій пропо
відував серед поган на Сході християнство. Це 
були t\раїни Мало'і Азїі, в Грузії, Абхазії, в Гре-
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ції, Македонії, Ахаї, Скифії і, взагалі, по берегах 
Чорного моря. 

З Божого Провидіння св. ап. Андрій у сво
їй проповідницькІй подорожі Дніпром прибув до 
Ки'івських гір. На одній із них він поставив св. 
Хреста, та прорік своїм ученикам, що були біля 
його, такі слова: «Бачите ці гори? На цих горах 
возсіяє благодать Божа і буде тут велике місто, 
і тут Бог захоче збудувати багато церков і про
світити святим хрещенням цю землю». На під
ставі цього народнього переказу, записаного на
шим найдавнішим літописцем ХІІ-го віку, Укра
їнська Православна Церква, як і Церква Царго
родська, вважає св. Апостола Андрія своїм осно
воположником. Найкраще це стверджено поста
новою Київського собору 1621 року, відомого під 
назвою «Совітовання про благочестя». Собор цей 
відбувся на другий рік після відновлення патрі
ярхам Єрусалимським Феофаном православної 
ієрархії. На цьому Київському соборі українська 
православна ієрархія підтвfрдила віковічну дав

ність у нас Православія від часів Апостольського 
благовісництва на наших землях св. Апостола 
Андрія. <<Св. Апостол Андрій, - читаємо в цій 
постанові, - перший Архиєпископ Константи
нопольський, ПатріярУ Вселенський і Апостол 
Український, на Киїаських горах стояли ноги йо
го, і очі його Укра'іну бачили, а уста благослов
ляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину 
Укра'іна нічим не менша від інших народів, бо і 
в ній проповідував Апостол» (Пам'ятки Врем. 
Ком. Т. 1. ст. 264-65. Київ, 1845 р.). 

Деяким підтвердженням проповідницької ді
яльности Апостола Андрія на Україні, може слу
жити поширений там своєрідний культ його. По

руч із урочистостями відправ, у народньому по
буті під Андріївський вечір справляють забави 
з жартами, співами, гаданням, ворожінням то

що. Цей факт промовляє за те, що серед укра
їнського народу ім'я Апостола Андрія було знане 
і шановане ще до часів охрещення України Во
лодимиром, тобто в часи двовір'я: суцільного по

ган ства і започаткованої Апостолом Андрієм хри
стиянізації нашого народу. 

Многотру дни й апостольський свій подвиг 
скінчив св. Андрій в місті Патрах у Греції. До
f{Ладно про його мученицьку кончину описано 
було ахайськими священиками у формі послан
ня до інших церков. 

Римський начальник Ахайсько'і области Еге
ат почав змушувати християн принести жертви 

поганським ідолам. Св. Андрій не побоявся само-



му Егеату проповідувати істинного Бога. Егеат, 
розлючений тим, що через проповідь св. Андрія 
ідольські храми опустіли, наказав посадити св. 
Андрія до в'язниці, аж поки він не приверне на
зад до ідолів людей, збаламучених проповІддю 
нової віри в Ісуса Христа. На все це св. Апостол 
сказав Егеату: «Слухай, сину смерти і соломо, 
вогневі вічному приготовлена! Послухай мене, 
слуги Господнього і Апостола Христового! Я хо
тів навчити тебе святої віри, щоб ти пізнав прав
ду і, відкинувши ідолів, поклонився Богові Не
бесному. Але, як ти nеребуваєш у безумстві тво
їм і думаєш, що я перелякаюсь твоїх мук, то 
придумай для мене муки, які будуть найтяжчи
ми, і я перетерплю їх за Христа Бога мого, бо 
мої муки за день-два скінчаться, але твоїм му
кам і після тисячі років не буде кінця». 

РозгнІваний Егеат наказав катувати ап. Ан
дрія, а потім дав наказ розіп'яти на хресті (особ
ливої форми на взір Х), який пізніше між христи
янами став відомим під іменем Андріївського 
хреста. Два дні висів на хресті Апостол і страш
но мучився, і в цей час страждань він не nере
ставав умовляти людей бути твердими в Вірі, і 
бути спокійними до тих, які розп'яли його за 
Христа. 

В народі піднялась страшне обурення проти 
Егеата. Злякавшись людей, Егеат сам пішов з 
натовпом, щоб зняти з хреста св. Апостола. Але 
св. Андрій молився вже Господу, щоб прийняв 
дух його в спокої, бо «вже час прийти мені до 
Тебе, Христе, так мною Бажаний». 

Так скінчив своє многостраждальне життя 
св. Апостол Андрій Первозваний, біля 70-го ро
ку по Христі, - Основоположник Української 
Православної Церкви і Небесний Патрон її. 

Пророцтво ап. Андрія справдилось. На то
м у місці, де був поставлений ап. Андрієм хрест 
- стоїть Київ. 

Київ, це наша столиця. Київ був великим і 
славним ще за старих часів. Таким він зали

шивсь і тепер. З Києва розповсюдилось христи
янство і на Московію. Гарний Київ, дуже гар
ний! Київ - це святе мІсто! Це наш Український 

· Єрусалим! Пророцтво св. ап. Андрія спочиває 
на ньому. Зерна, які він кинув, глибоко вкоріни
лися в нашому народі. 

от. Ол. Ц.арик 

Для мене у святім союзі: 
Душа і тіло, щастя з гострим болем. 
Мій біль бренить, зате коли сміюся ~ 
То сміх мій рветься джерелом на волю. 

О. Теліга 

ЕМБЛЕМА 
Об' єднання Демократичної 
Української Молоді 

Емблема ОДУМ-у прийнята в 1953 році спе
ціяльною комісією-жюрі, за проектом відомого 
українського геральдика Миколи Битинського, у 
висліді загального конкурсу. 

Опис емблеми: На блакитному щиті уміще
но стилізований срібний (білий) пшеничний три
колос, уплетений у золотий (жовтий) тризуб. З 
боків і знизу фігури пІвколом розміщено ініція
ли- ОДУМ. 

Символіка емблеми: Блакитне поле відзнаки 
і золотий тризуб наслідують барви державного 
герба України. Пшеничний триколос (три колос
ки на одному стеблі) означає трудовий добро
бут України, а білий кольор - духову чистоту 
молоді (срібний і білий кольори - геральдична 
тотожні) . Загальна композиційна сполука всіх 
частин одумівської відзнаки символізує прагнен
ня української молоді жертвенна працювати на 
добро, славу і щастя БатьківщинІ. Ініціяли ОДУМ 
означають офіційне скорочення назви організа
ції - Об'єднання Демократичної Української 
Молоді. 

Вживання емблеми: Одумінську емблему мо
жна вживати як значок на прапорах, одностро

ях, печатках, на декоративних щитах, стрічках 
та при всяких інших урочистих нагодах. 

Згідно із загальними принципами знакІвниц
тва, емблема ОДУМ-у є зовнішнім знаком гідно
сти, права і власности організації. Окремі оду
мінські з'єднання не ~ожуть змінювати форму 
чи кольори емблеми. 

Для відрізнення груп Юного ОДУМ-у за ві
ком змінюється тільки форма щита емблеми. 

Кожний думай, що на тобі 
Міліонів стан стоїть, 

Що за долю міліонів 
Мусиш дати ти одвіт. 

Іван Франко 
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ПРАПОР 

Об' єднання Демократичної 
Української Молоді 

Прапор ОДУМ-у прийнято в 195З році. Він 
має чільний і зворотній боки, тому зшивається 
з двох полотнищ, що тісно пристають одне до 

одного. Геральдична пропорція полотища - З: 

2. Найпрактичніша площа полотнища розміром 
54 ін. х Зб ін. (довжина прапора 54 ін., а шири
на Зб інчів). 

На чоловому боці прапора вміщена ембле
ма ОДУМ-у в золото-срібних (або жовто-білих) 
барвах, тому барва чолового полотнища мусить 

бути блакитна. 

На зворотньому боці прапора розміщений 
напис повної назви організації, наприклад - Об'
єднання Демократичної Української Молоді, фі
лія ім. ген. Тютюнника в Торонто. Барва напи

су, як і барва самого зворотнього полотнища, ви

бирається кожною філією довільно. 

Прапор обшивається із трьох боків по краях 
тороками ( френзлями, бахромою), що на двох 

вільних кутах закінчуються китицями. Кольор 

цих прикрас пристосовується до барв чолового 
чи зворотнього полотнищ. Прапор прикріплюєть

ся до держака вільним кінцем по ширині чоло
вого боку. Держак повинен бути якогось темні
шого кольору й завершуватись золотим тризу

бом, або срібним лезом списа. Висота держака 
в середньому 70 інчів. На вершок держака мож
на завішувати шнурки з китицями, або стрічки в 

барвах національних, жалобних і т. п. 

Прапори Головних Управ ОДУМ-у США і 
Канади оформив мистець-маляр Яків Гніздовсь
кий. Обидві сторони є блакитної барви. На чо
ловому боці прапору розміщена емблема ОДУ
М-у, а на зворотніїІ стороні напис: Об'єднання 
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Демократичної Української Молоді. Прапори Го
ловних Управ посвятив Архиєпископ Михаїл 9 
серпня 195З р. на зустрічі ОДУМ-у США і Ка
нади в Сент Кетеринс, Канада. 

Вживання одумівського прапора застерігає
ться всіма тими правилами, що й українського 

(американського, канадійського) державного 
прапора. його не можна вживати до різних рек
лям, в ресторанах і забавових місцях. Прапор 
завжди має бути свіжий, не вилинялий, не по

шарпаний. Старий прапор спалюється. При від
даванні пачесті організаційні прапори схиляють

ся. Державний прапор ніколи і не перед ким не 
схиляється. 

ОДНОСТРІй ОДУМ-у 

Одумівський однострій можна носити під час 
сходин, національних свят, літніх таборів, орга
нізованих прогулянок, панахид та за розпоряд
женням виховників чи членів керівних органів 
ОДУ М-у. 

Нижче подаємо опис одумівського одно
строю, затвердженого Центральним Комітетом 
ОДУМ-у, який носять юні одумівці, виховниІ<И 
Юного ОДУМ-у й старші одумівці. 

Дівчата: 

1. Темносиня (rранатова) пілотка для Ка
нади, або беретка для одумІвок США. На пілот
ці чи беретці відзнака ОДУМ-у. В час табору
вання може бути білий капелюшок. 

2. Блюзr<а - захисного кольору (матеріял 
хакі, по анг. кекі). Влітку біла блюзка з мате
ріялу, яюІЇІ легко переться. Комірець спортово
го кrою. Рукави короткі. На блюзці по двІ кише
ні з rудзиками. На лівому rукаві, два інчі від 
плеча, емблема ОДУМ-у. За зразок для шиття 
блюзrш чи сорочки для хлопців може бути вій
ськова американська літня сорочка кекі. їх та
кож можна придбати у військових склепах США. 

З. Спідниця - темносинього ( Іранатового) 
коЛІ:>ору, вшита з сімох клинів (чотири спереду 

і тrи ззаду). Матеріял - легка вовна. По боках 
дві кишені, впущені всередину. Пояс того са
мого кольору. Довжина спідниці середня, приб
лизно 35 см. ( 14 інчів) від землІ. 

4. UUкарпетки - темносинього (rранатово
го) кольору - підколінки. 

5. Півчеревики - брунатного кольору (по 
анг. бравн) з шнурівками й на низьких підборах. 

б. Краватка - шовкова, синього (волошко
вого) кольору. 



Хлопці: 

1. Темносиня (гранатова) пілотна для оду
мівцін Канади, або темносиня беретна для оду
мівцін США з відзнакою ОДУМ-у. 

2. Сорочна - захисного кольору, вtисько
вого крою, з відкладним коміром. Комір пови
нен защіпатися під шиєю і надаватися 1ДО від
кладання. На лівому рукаві, два інчі від плеча, 

емблема ОДУМ-у. Влітку сорочка може бути з 
короткими рукавами. 

З. Штани - довгі темносинього ( гранато
вого) кольору. Влітку можуть бути короткі то
го ж кольору. 

4. Черевини - взимку шкіряні брунатного 
кольору (по анг. бравн). Влітку півчеревики, 
того ж кольору з шнурівками. 

5. І<раватна - темносинього (гранатового) 
кольору, інша як для дівчат. 

ВІДЗНАКИ ОДУМ-у 

1. Члени Центрального Комітету OJY.\\-y 
носять білий шнур. 

2. Голова Головної Управи, якиІr також НJ.
лежить до ЦК ОДУ М-у, носить білиІі шнур. 

З. Члени Головної Управи ОДУМ-у носять 
блакитний шнур. 

4. Члени управи філії носять шнур бежово
го кольору (по анг. Beige). 

5. Ройові Юного ОДУМ-у носять синій шнур. 
Шнури можна набути в більших військових 

склепах. Вони є стандартні. Носиться їх на лі

віїr руці, зачеплюючи за погон. 

б. На правому рукаві, на півінча нижче пле

ча, нашивається назва міста філії: Філядельфія. 
Чікаго, Торонто і т. д. 

7. Одумівці, які належать до музичних оди
ниць філії (струнна оркестра, бандуристи, струн

ний ансамбль та ін.) носять над лівою кишенею 
білу ліру, нашиту на круглому чорному дискові. 

8. ОдумІвці - спортовці носять над лівою 
кишенею синій трикутник із золотим м'ячем. 

Переходовий бюст Симона Петлюри 

ОДУМ-у США та його автор 

Сергій Литвиненно 

Почавши з 1960 року, Головна Управа ОДУ
М-у США кожного року на річних загальних 
з'їздах ОДУ М-у проголошує делегатам з'їзду 
найактивнішу філію ОДУ М-у. Найкраща філія 
дістає переходовий бюст Симона Петлюри. 

Бюст Симона Петлюри на дерев'янім п'єде
сталі виконав відомий український скульптор і 

мистець Сергій Литвиненко. 
На 1 О з'їзду ОДУМ-у в Нью-йорку голова 

ГУ ОДУМ-у США Микола Дзябенко передав 
бюст Симона Петлюри, як найкращій філії, філії 
Чікаr-о. У 1961 році бюст персбрала філія в Нью-

арку. А з 1962 року й по сьогодні він перебуває 
в філІї ОДУМ-у Чікаго. 

Автор бюсту Сергій Литвиненко народився 
5 жовтня 1899 року на Полтавщині. Від січня 
1919 року до листопада 1920 року був вояком 
Армії УНР в ранзі хорунжого. Пізніше разом з 
іншими вояками УНР був інтернований і пробув 
два роки у таборі в Польщі. У 1924 році всту
пає до Краківської Академії Мистецтва, яку за
кінчив у 1929 році з восьма відзначеннями. До 
1944 року жив у Львові, де майже кожного ро
ку виставляв свої праці на виставках та викла-
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ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАйКРАЩОї ФІЛІї РОКУ 

ДІЛЯНКА ДІЯЛЬНОСТИ~ найбільша похідна 

можливість кількість 

придбаннЯ пунктів пунктів 

1. Кількісний зріст філії за рік у відсотках 5 

2. Кількість квартальних звітів до ГУ ОДУ М-у 5 

З. Стан членських внесків і разрах. перед ГУ ОДУМ-у 5 

4. Кількість культ-освітніх імпрез філії 5 

5. Кількість прочитаних доповідей 5 

б. Кількість виграних · спортових змагань з інш. клюбамн 5 

7. Число сходин філії на рік 5 

8. Культ.-освітня співпраця з іншими філіями 5 

9. Ініціятива створення нової філІї ОДУМ-у 20 

1 О. Кількість нотаток у чужомовній пресі про діяльнІсть філії 1 О 

11. Створення клітин Юного ОДУМ-у 15 

12. Кількість сходин найкращого Юного ОДУМ-івського роя 5 

13. Кількісний зріст Юного ОДУМ-у у відсотках 10 

14. Участь Юного ОДУМ-у у відпочинковому таборі 10 

15. Участь філії у курсах виховників для ІОного ОДУМ-у 10 

16. Збільшення числа передплатників <<Молодої України» у відсотках 5 

17. Збільшення кольпортажу «Молодої України» у відсотках 5 

18. Пресовий фонд «Молодої України» у відсотках 5 

19. Кількість створених мистецьких одиниць філії 5 

макс. 140 пунктів 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

8-6-4-2 

4-3-2-1 

8-6-4-2 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

4-3-2-1 

Найвищу філію року визначає Головна Управа на одному з своїх передз'їздоних засідань. 
Найкращою філією вважається філія, яка на підставі письмових звітів дістане найбільше пунктів. 
Матеріяли підготовляє секретар Головної Управи в порозумінню з організаційним референтом. 
Проголошуючи на з'їзді найкращу філію року, Головна Управа зобов'язана подати цифрові да
ні (кількість пунктів з кожної точки) й про другу та третю філії. 

дав скульптуру в Українській Вищій Образо
творчій Студії. У Львові він виконав цілий ряд 

скульптурних композицій, зокрема пам'ятники 

поляглим за волю УкраІни, митрополитові Ан
дрієві Шептицькому, Іванові Франкові та ін. 

У 1944 році Сергій Литвиненко еміrрував 

до Німеччини, від 1950 року стало жив у Нью
йорку. Він постійно працював у ділянці скуль

птури. З його робіт на оселі Українського Ро
бітничого Союзу стоІть пам'ятник Іванові Фран

кові, а на оселі Українського Народнього Сою-
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зу пам'ятник гетьману Іванові Мазепі. Для ОДУ
М-у він зробив бюст Симона Петлюри. 

Сергій Литвиненко брав активну участь в 
українському громадському житті, починаючи 

ще зі студентських часів. Він був одним з орга
нізаторів Літературно- Мистецького Клюбу в 
Нью-йорку і незмінним його головою протягом 
останнІх десяти років. 

Помер цей визначний украІнський скульптор 
20 червня 1964 року в одній з нью-йоркських 
лікарень і був похований на українському пра
вославному цвинтарі в Бавнд Бруці. 
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ПРАВИЛЬНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОї УКРАІНСЬКОї МОЛОДІ 

І. Назва, мета і місце осідку ЦК ОДУМ-у 

1. Центральний Комітет · Об' єднання Демо
кратичної Української Молоді (в скороченні ЦК 
ОДУМ-у) є світовим об'єднанням Українських 
Демократичних Молодечих Організацій; ЦК 
ОДУМ-у об'єднує крайові або місцеві молодечі 
об'еднання та представництва по окремих краї-
нах. 

2. Мета ЦК ОДУМ-у репрезентувати інте
реси української демократичної молоді та кч:
ординувати й унапрямлювати діяльність ОДУМ-у 
в усіх країнах, де перебуває українська- молодь. 

. З ... Осідком ЦК ОДУМ-у е м'ісце перебуван
ня Президії (США). ·в країнах, де ще не існу_; 
ють Головні Управи ОДУМ-у, діють спеціяльні 
уnовноважені ЦК ОДУМ-у. 

ОДУМ в США делеrує до ЦК п'ятьох чле
нів, ОДУМ в Канаді делеrує трьох членів. Крім 
цих вісьмох членів, до складу ЦК автоматично 
входять діючі Голови Головних Управ· ОДУМ-у 
з всіх країн та Голови центральних _nроводів іде
ологічних, студентських та ·Інших товариств, що 
діють при ОДУМ-і. · ··.· 

7. За американськими представництвом ЦІ{ 
ОДУМ-у закріплюється Президія ЦК qдУМ~у., 
що складається з Гол о ви ЦК, другого ЗаєтушіJі
ка, Секретаря, Керівника зовнішніх справ та Ре-

-·ферента Юнацтва. 
За Канадійським представництвом ЦК ОДУ

М-у закріплюються пости першого Заступника 
ГоловІ-І ЦК, Керівника відділу внутрІшніх спраn 

ЦК та Фі!і~"~-~!3~~~ Р.еферента. 
Інші члени ЦК працюють в окремих рефе-

ІІ. Мета, завдання і компетенції ЦК ОДУМ-у рентурах :Відділу Внутрішніх Справ ЦК ( орга-
.. ··· ·4~ Намічену мету ЦК ОДУМ осягає тим, що:.. fіі_заційна,. (lресова,_ фізкультурна та іншІ}, або в 

а) репрезентує українську молодь перед ук- Референ-турііх з·овнішніх Справ Відділу ( зовніш
раїнськими та чужими суспільно-громадськими ні зв'язки, чужомовні публікації 1 інше). Окремі 
чинниками. референтурн творяться з ініціятиви Керівників 

б) засновує, підтримує або спІвпрацюЄ· з ін- Відділів Зовнішніх і Внутрішніх Сnрав і цим Ке
ституціями, що діють в інтересі української .де- рІвникам підлягають. Окремі референтурн мо
мократичної молоді. жуть бути й нечленами ЦК, якщо Президія ЦК 

в) видає періодичці і_ н_~І}~ріодичні публіка- їх затвердила. 
цП_ .ІЗ.. І(О()рдинуе видавничу діяльність крайовИх... · · К Каденція ЦК ОДУМ-у (точніше, каден
головних управ ОДУМ-у. · ція ·Голови ЦК, Заступників, Секретаря, Керів

)( г) набуває майно, завідує фондами і веде ника Відділу ~овнішніх Справ, Керівника Від-
підприємства. ділу 6нутріцш.іх: Справ, Референтів Юнацтва і 

· )C'f) · влаштовує різні .культурні імпрези, кон- Фінанс.ів) .триває ДВА РОКИ. 

rреси, конференції, зустрічі, доповіді і т. д. Члени ЦК, які входять до ЦК автоматично, 
5. В . країнах, де .Голqвні Управи ОД~~-:У ... також ав-гоматично з ЦК вибувають з хвилиною, 

систематично не виконують доручень ЦК, не по- коли перестануть ·бути Головами цих організа
дають Причини невиконув·ання цих доручень, j, · цій, що їх реПрезентують в ЦК ОДУ М-у . 
. взаr~lІі1 jrнорують зв'_s~зк~ .. з_ ЦК, Цен.:раль.~~~ __ ···-· 9. У випадку. усунення або добровільного 
Комtтет ОДУМ-у може п~изначити СВОІХ ~ещ- виходу якоrоё'ь- ЧЛена зі складу ЦК, Крайова Го
яльних Уповно~а-~ених;якгбе-зпосереднь~ 1н9юр--- ловна Управа ОДУМ-у, вІд якої той член був 
муватимут.ь фtлн ОДУМ-у про ухвали и дtяль~ -делеrований, дел~rує на його місце іншого, по
юсть ЦК 1 навпаки. Основним завданн~м 'і аких .. ~передньо узгіднивши його кандидатуру з ЦК 
упов~.?в~жених ЦК. є д_?мог~ись на наиближчо· · .. ОДУМ-у. Таку особу затверджує ЦК ОДУ М-у. 
му З_tздt ОДУМ~у .. лдноt_краши нормальних ~т_о:--_ __ ·-· __ 10. Всі листи, обіжники й директиви, писані 
сунюв з ЦК ОДУМ-у. у внутрішніх справах ОДУМ-у повинні бути під-

ІІІ. Склад членів ЦК ОДУМ-у і розподіл 

їхніх функцій 

б. До часу скликання Всеодумівського З'їзду, 
на якому ЦК ОДУМ-у міг би бути обраним нор
мальним порядком, члени до ЦК делеrуються від 
крайових одумівських організацій Крайовими 
З'їздами. 
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писані Головою або Президією ЦК ОДУМ-у. Всі 
листи, обіжники й директиви, писані у зовнішніх 
спраRах ОДУl\1\-у, повинні бути підписані Голо
вою або Президією ЦК ОДУМ-у і Керівником 
Відділу Зовнішніх Справ ЦК. Це саме стосує
ться праці відділу Юнацтва 1 Фінансів. 

Всі окремі директиви, обіжники і листи, nи
сані від імени цілого ЦК, а не окремих відділів 



його повинні бути підписані Головою або Пре
зидією ЦК ОДУМ-у. 

11. Керівники Зовнішнього і Внутрішнього 
Відділів ЦК обмінюються копіями усіх листів, 
директив та обіжників, щоб оминути хаосу і ду
блювання в роботі ЦК. 

12. ЦК ОДУМ-у на початку каденції скла
дає свій бюджет і звертається до Головних Уп
рав ОДУМ-у за фінансовими дотаціями для по
криття своїх видатків, пропорційно до доходів 

Крайових Одумівських органІзацій. Головні Уп
рави ОДУМ-у зобов'язані вплачувати до ЦК 
ОДУМ-у 20% з чистих прибутків. 

lV. Кінцеві завваги 

1 З. Пости окремих Керівників Відділів UK 
і всіх РеферентІв цих відділів, за вийнятком Го
лови і Секретаря ЦК, можуть бути перенесені в 

будь-яку країну, якщо інтереси організації цьо
го вимагатимуть. 

Таке перенесення мусить бути устііінене з 
усіма Головними Управами ОДУМ-у. 

14. Певні зміни, чи доповнення правильника 
ЦК будуть взяті до уваги лиш тодІ, коли за ци
ми змінами чи доповненнями висловляться ке

рівні органи більшости одумів"ських крайових 
організацій. 

15. Контролю г~сподарства і діяльности чле
нів ЦК ОДУМ-у переводить Контрольна Комісія 
Крайових Одумівських Організацій, з яких деле
rувалися члени до ЦК ОДУМ-у. 

1 б. ЦК ОДУМ-у не може бути розв'язаний 
так довго, поки принаймні дві Крайові Організа
ції ОДУМ-у делеrують до нього своїх Представ
ників. 

СТАТУТ ОДУМ-у 

І. Назва, осідок і терен діяльности 

§ 1. Об'єднання має назву: Об'єднання Демо- § 
кратичної Украінської Молоді (скорочено 
ОДУМ). 
В англійській мові назва звучить в США: 
ODUM- Association of American 
У outh of Ukrainian Descent, Inc., 
В Канаді: 
Ukrainian Democratic Youth Association. 

§ 2. а) Терен діяльности є Сполучені Штати 
Америки, Канада та інші країни. 
б) ОДУМ в США, Канаді та ін. країнах 
входить у ск;1ад ЦК ОДУМ-у для коорди
наційної діяльности з окремими крайови
ми клітинами од~· .. \~-у поодиноких держав. 

§ З. Осідок Головної Упра'1И ОДУМ-у в США є 
місто Нью-йорк, в Каt:аді Торонто. 

11. Мета і характер ОДУМ-у 

§ Х4. а) ОДУМ побудований на засадах добро
вільного членства. Діяльність ОДУМ-у ба
зується на засадах християнської моралі 

й етики, демократичного поступовання й 
лояльности у відношенні до законів і доб
рих звичаїв даної країни. 

б) ОДУМ не партійне об'єднання. 

§ -..t..5. а) Мета ОДУМ-у всебічно сприяти духово
му і фізичному розвитковІ своїх членів, скріп 
лювати їх патріотичні почування та солі
дарність з воюючим за демокрапJчні свобо
ди українським народом, що прагне ски
нення ярма московсько-комуністичного раб
ства. 

б) ОДУМ змагається за поширення демо
кратичних ідей серед української молоді. 

ІІІ. Завдання ОДУМ-у 

6. В основу своєї роботи, ОДУМ ставить та
кі завдання: 
а) Організувати українську молодь демо
кратичних переконань на терені даної кра
їни. 

б) На демократичних традиціях українсь
кої визвольної боротьби і державного бу
дівництва та шляхом вивчення державно
творчих здобутків демократії в інших на
родів, виховувати з своїх членів послідов
них демократів і добрих громадян. 

~в) Шляхом вивчення культури, історТі та 
літератури країни перебування, допомогті1 
своїм членам стати корисними громадяна

ми та об'єктивно насвітлювати нашу слав
ну минувшину, залишитись вірними сина
ми України. 
г) Поширювати знання про Україну і їі на
ціонально-визвольну боротьбу серед гро
мадян країни перебування. 
r) Плекати серед членів дух національно
громадської єдности та згоди, культивува

ти атмосферу народностевої, релігійної і 
реrіональної толеранції та пошану до ін
ших переконань. 

~ д) Інформувати своїх членів про кожно
часний стан політично-громадсько-суспіль
них відносин в українській спільноті. 

'1 е) Дбати про задоволення духово-культур
них потреб своїх членів шляхом: 

-Іt) Читання доповідей, лекцій, спогадів і 
рефератів та переведення цікавих різно
бічних і глибоких дискусій на різні теми. 

11) Відзначення днів національного кален
даря та державних свят. 
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§ 

§ 

ІІІ) Заснування клюбів і курсів, виставок, 
мистецьких імпрез, екскурсій і мандрівок, 
прогулянок, забав, тощо. 
lV) Видаванння і поширювання часописів, 
журналів і книжок. 
є) Підтримувати тісний контакт з молоде
чими організаціями інших народів. 
ж) Зберігати, наслідувати і розвивати кра
щі тради'ції патріотичного чину української 

демократичної молоді всіх часів і форма
цій, а зокрема, хронологічно близького нам 
періоду Спілки Визволення України -
СпіJП<и Українськоі Молоді. 
з) Виробляти навики організаційної і су
спільно-громадської праці. 
і) Культивувати відповідні форми фізично
го виховання, спорту та мистецької само

діяльности. 
ї) З огляду, що не скрізь по місцях укра
їнського скупчення існують школи з укра
їнською мовою навчання, організувати для 

членІв Юного ОДУМ-у школи (курси) ук
раїнознавства. 

й) Займатися вихованням українського ю
нацтва (юначок і юнаків), для цього при 
філіях організувати Відділи Юного ОДУ
М-у. 

7. ОДУМ співпрацює: 
а) З українськими національними молоде
чими організаціями в атмосфері дружньої 
співпраці і взаємодопомоги. 
б) З українськими організаціями суспіль
но-громадського характеру, які стоять на 
демократичних засадах. 

в) Підтримує співпрацю і зв'язки з органі
заціями інших народів, які не перечать ук
раїнським ідеям. 

lV. Члени ОДУМ-у, їх права та обов'язки 

8. Члени ОДУМ-у поділяються на 
1. Юних, 2. Дійсних, З. Старших (Сеньйо
рів), 4. Почесних. 
а) Юними членами ОДУМ-у можуть бути 
юначки й юнаки від 7 до 17 років життя. 
Права й обов'язки Юних одумівцін подані 
в «ПРАВИЛЬНИКУ ДЛЯ ЮНОГО ОДУ
М-у». 
б) Дійсними членами ОДУМ-у можуть бу
ти особи обох статей від 17 до 35 років, 
відомі із своїх демократичних переконань, 

незалежно від їх релігійного переконання" 
аЛе які є лояльними до країн замешкан
ня, їхньої Конституції, демократичного ус

трою, і визнають, що послідовне і правди
ве здійснення демократичних принципів у 
світі, означає також встановлення Украін
ської Народоправної Соборної і дійсно Су
веренної Держави. 
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в) Старшими членами ОДУМ-у - Сень
йорами є особи, що були в ОДУМ-і та пе
рестали бути дійсними членами з огляду 
на свій вік (35 років). Права старших чле
нів ОДУМ-у є ті самі, що й дійсних чле
нів ОДУМ-у. Обов'язки сеньйорів є: 

1) платити членські внески так само як і 
дійсні члени ОДУМ-у. 
2) всесторонньо цікавитись і активно під
тримувати діяльність ОДУМ-у. 
З) дбати, щоб у філії, де вони мешкають, 
були зорганізовані відділи Юного ОДУМ-у 
та по змозі очолювати Ради Виховників 
Юного ОДУМ-у. 

"(4) рекомендувати і боронити ідеї ОДУМ-у 
коли на це є можливість і потреба. 
5) ініціювати, сприяти та допомагати 

ОДУМ-ові в акціях здобування майна, не
обхідного для розвитку ОДУМ-у. 
б) ініціювати, сприяти та по можливості 
переводити організацію Товариства Оду
мівських Приятелів (ТОП). 
7) організаційна діяльність сеньйорату 
оформлена в «Правильнику Сеньйорату». 
г) Почесними членами ОДУМ-у можуть бу
ти особи, якІ відзначились спеціяльними 
заслугами для ОДУМ-у, їх Затверджує за
гальний З'їзд ОДУМ США, Канади і ін. 

§ 9. Особи, які пропаГ'ують або діють проти 
традиційних норм моралі й етики в суспіль
ному житті, або заплямовані судовим ви
роком чи каригідними вчинками nроти на
ціонально-громадської чести, не можуть 
бути членами ОДУМ-у. Цей nараграф від
носиться однаково до всіх членів ОДУМ-у 
(Юних, Дійсних, Старших (Сеньйорів) И 
Почесних). 

§ 10. Дійсних членів ОДУМ-у приймають загаль
ні збори філій, звичайною більшістю голо
сів присутніх, на підставі письмової заяви 
з порученням двох членів ОДУМ-у та ре
комендацією управи філії. 
Формальне nрийняття настуnає з днем за

твердження постанови зборів філії Голов
ною Управою ОДУМ-у. 

§ 11. Дійсним членом ОДУМ-у перестає бути 
той: 
а) Хто добровільно вистуnить з ОДУМ-у. 
б) Кого на загальних зборах філії більші
стю голосів nрисутніх виключено з ОДУ
М-у, після затвердження такої постанови 

Головною Управою ОДУМ в США чи Ка
нади. 

в) Кого виключено з членів рішенням за
гального З'їзду ОДУМ-у. 

§ 12. Права дійсного члена ОДУМ-у. Кожний 
дійсний член ОДУМ-у має право: 



а) Брати участь в ~борах філії та в кож
ній ділянн.і праці ОДУ М-у за бажанням і 
здібностями. 
б) Обирати і бути обраним до керівних ор
ганів ОДУМ-у. 
в) Подавати до керівних органів ОДУМ-у 
пропозиції щодо діяльности ОДУМ-у та 
при збереженні дисципліни критикувати ке
рівні органи та окремих осіб. 

§ 13. Обов'язки дійсних членів ОДУМ-у. 
Кожний член повинен: 

а) Знати Статут ОДУМ-у, постанови З'їз
дів і загальних зборів, неухильно викону
вати їх та постійно підвищувати свій за
гально-культурний і освітній рівень. 
б) Поширювати ідеї ОДУМ-у та дбати про 
його якісний і кількісний ріст. 
в) Приймати активну участь в діяльності 
ОДУМ-у за дорученням загальних зборів, 
або керівних органів. 
г) Бути точним, пильним, дисциплінованим, 
ініціятивним та відважним у виконанні до
ручених обов'язків. 
r) Бути чесним і зразковим у приватному 
житті, як також в житті громадському. 
д) До своїх співчленів бути солідарним і 
готовим· до помочі й самопожертви. 
е) Дбати про внутрішню єдність ОДУМ-у 
та оберігати його від розкладницьких еле
ментів. 

V. З'їзд ОДУМ-у 
§ 14. Найвищим рішальним керівним органом 

ОДУМ є загальний З'їзд. Звичайний загаль
ний З'їзд ОДУМ-у скликається Голов. Уп
равою раз на рік,.. а надзвичайний - у мі
ру потреби на вимогу Головної Контроль
ної КомісП, чи на письмову вимогу 51% 
повноправних членів ОДУМ-у. 

§ І 5. Звичайний загальний З'їзд ОДУ М-у: 
а) Виконує звіти Головної Управи, Голов
ної Контрольної Комісії і Головного Това
риського Суду та ухвалює довір'я або не
довір'я (та всі свої зауваги) за проробле-
ну роботу. · 
б) Затверджує й змінює «Статут ОДУМ» 
й правильники для Юних, Дійсних й Стар
ших (Сеньйорів) членів ОДУМ-у. 
в) Вибирає Головну Управу, Головну Кон
трольну Комісію, Головний Товариський 
Суд й членів до ЦК ОДУМ-у (в цій справі 
див. «Правильник ЦК ОДУМ~у».) . 

§ 1 б. Головна Управа повідомляє членів за два 
місяці перед скликанням загального З'їзду 

* На ювілейному з'їзді ОДУМ-у США в 1965 р. nо

становлено, що з'і2ди ОДУМ-у США відбуватимутьсJІ 

:кожного ро:ку а :керівні органи ОДУМ-у США ви~ира

тимуться що два ро:кн. 

ОДУМ-у, подаючи одноразово провізорич
ний порядок нарад та модус представниц

тва на З'їзд. 
§ 17. Членами З'їзду є: 

а) Делеrати філій обрані на загальних збо
рах філій. (Див. «Правильник У строю Фі
лій ОДУМ-у США»- т. 19 й т. 20.) 
б) Члени Головної Управи, Головної Кон
~рольної Комісії та Головного Товарисько
го Суду. 

§ 18. З'їзд правосиJІЬний, коли в ньому бере 
участь 51 Oj0 усіх правосильних членів З'їз
ду. З'їзд відбудеться через три години при 
всякій кількости членів. 

§ 19. З'їздом керує обрана З'їздом Президія. 

VI. Головна управа 

§ 20. Для керування справами ОДУМ-у між З'їз
дами та для виконування постанов З'їздів, 
загальний З'їзд обирає дев'ятичленну Го
ловну Управу та трьох кандидатІв до ГУ. 

§ ~1. а) Голову ГУ вибирає загальний З'їзд 
ОДУ М-у. 
б) На першому своєму засіданні новообра
на ГУ розподіляє обов'язки поміж членами. 
в) Склад Головної Управи: 
1. Голова. 
2. Перший заступник - Референт спорту і 
мистецької самодіяльности. 
З. Другий заступник - Організаційний Ре
ферент. 
4. Секретар. 
5. Референт Юнацтва. 
б. Референт зовнішніх зв'язків. 
7. Культурно-освітній Референт. 
8. Фінансовий Референт. 
9. Референт преси й інформації. 
г) У випадку відходу (добровільного чи 
на бажання 51 % членів Керівних Органів: 
Головної Управи, Головної Контрольної Ко
місії, Головного Товариського Суду й кан
дидатів до ГУ) когось з членів ГУ, Голов
на Управа має право докооптовувати чле

нів в числі не більше трьох. 
r) Голова Головної Управи не може бути 
кооптований. У випадку вибуття Голови 
ГУ (добровільного чи на бажання двох 
третин членів ГУ, КК, ГТС й кандидатів 
до ГУ) головування автоматично перебирає 
перший заступник. 
Другий заступник перебирає головування: 

1. Коли перший заступник є кооптованим 
членом ГУ. ' 
2. Коли першого заступника бракує в скла
ді ГУ. 
д) Кооптований член ГУ не може викону
вати обов'язків Голови ГУ. У випадку тру
днощів з точкою «r», § 21, Г~ловна Управа 
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назначає тимчасового голову з-поміж чле
нів ГУ, вибраних на останньому загально
му З'їзді ОДУМ-у. 
Тимчасовий Голова ГУ виконує свої фун

кції до часу: 

1. повороту вибраного Голови Головної 
Управи, 
2. ефективности точки «1», § 21, 
З. чергового загального З'їзду ОДУМ-у. 
е) Параграф 21-ий відноситься також до 
Управ філій. 

§ 22. До компетенції Головної Управи. належать 
такі завдання: репрезентувати ОДУМ на
зовні, полагоджувати всі поточні справи, 
виконувати всі постанови з'їздів і точки 
Статуту ОДУМ-у. Головна Управа відбу
ває свої засідання в міру потреби, але не 
рідше як один раз в місяць. 

§ 23. Рішення Головної Управи набувають сили 
після схвалення 51% членів Головної Уп
рави. 

Рішення Головної Управи є важливі й зо
бов'язуючі для всього ОДУМ-у на терені 
США чи Канади. 
Головна Управа також: 

а) Два рази на рік скликає пленарні засі
дання Головної Управи, Головної Контроль
ної Комісії, Головного Товариського Суду 
та Голів Контрольних Комісій філій. 
Перше пленарне засідання скликається у 

половині біжучого року, друге - перед за
гальним З'їздом ОДУМ-у. 
б) В міру потреби видає «Інформативний 
бюлетень ГУ». 

VII. Головна Контрольна Комісія 

§ 24. Загальний З'їзд ОДУМ-у обирає Головну 
Контрольну Комісію в складі трьох дійсних 
членів та двох кандидатів. 
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Головна Контрольна Комісія: 

а) Перевіряє діяльність ГУ та слідкує за 
працею ГУ ОДУМ-у. 

б) Звітує загальному З'їздові ОДУМ-у. 

в) Скликає З'їзд згідно § 14. 
г) Виносить пропозиції про у ділення або 
неуділення довір'я уступаючій Головній Уп
раві за пророблений період: 
Примітка: 

Філії вибирають Контрольну Комісію в скла
ді трьох осіб. 
Обов'язки Контрольної Комісії: 

1. Перевіряти діяльність й слідкувати за 
працею Управи філії. 

2. Звітувати загальним Зборам філІї. 
З. У міру потреби скликати надзвичайні 
Збори філії. 

4. Виносити пропозиції про у ділення або 
неуділення довір'я уступаючій Управі фі
лІї за пророблений період. 

VIII. Головний Товариський Суд 

§ 25. Загальний З'їзд ОДУМ-у обирає Головний 
Товариський Суд в складі трьох членів. Гол. 
Товариський Суд діє на підставі окремого 
правильника, схваленого загальним З'їздом 
ОДУ М-у. 

Примітка: 

Філії ОДУМ-у вибирають Товариський Суд 
в складі трьох осіб. Див. «Правильник ус
трою філій ОДУМ» т. 8, т. 9 й т. 14.) 

ІХ. Філії ОДУМ-у 

§ 26. Первісною клітиною ОДУМ є Філія, що 
складається з місцевих, територіяльно об'
єднаних членів 

§ 27. а) Працею філії керує управа, обрана на 
загальних зборах, в складі 5-ти членів. 
б) Склад управи, в залежности від кілько
сти членства філії, може бути збільшений 
до 7 -ми або зменшений до трьох осІб. 

§ 28. Філії створюються за постановою Голов
ної Управи, або за ініціятивою самих чле
нів, але при наявності не менше трьох чле
нів ОДУМ-у. 

§ 29. Філії, що мають до 1 О-ти членів, крім уп
рави, на загальних зборах обирають одно
го контролера й одного суддю, а філІї з 
членством поверх 1 О-ти, обирають кон
трольну комісію й товариський суд. 

§ ЗО. Вибори управи філії стверджуються від
повідними рішеннями Головної Управи 
ОДУМ-у; вибори контролера чи контроль
ної комісії - Головною Контрольною Ко
місією; вибори судді чи товариського су
ду - Головним Товариським Судом. 

§ З 1. Контрольні комісії філій діють на підставі 
інструкцій Головної Контрольної Комісії, а 
товариські суди на пІдставі інструкцій Го·
ловного Товариського Суду. 

Х. Фінансові засоби ОДУМ-у 

§ 32. Фінансові засоби ОДУМ-у складаються з: 
а) Добровільних пожертв українських гро
мадян і установ. 
б) Прибутків із власних імпрез. 
в) Членських внесків, висоту яких встано
новлює загальний З'їзд. 

Примітка: 

Рішенням Першого Загального З'їзду ОДУ
М-у в США, 12-го травня 1951 р. в Нью-



йорку, розмір членських внесків встанов
лено 50 центІв місячно .. 
В особливих випадках, розмір членських 

внесків може бути зменшений ( непрацюю
чі, тощо), або член може взагалі бути 
звільненим від вплати членських внесків, 
одначе це можливе лише за рішенням Го
ловної Управи. на внесення відповІдно! опі
нії від управи філії 
Неоправдана несплата членських внесків 

протягом З-ох місяців автоматично позбав
ляє членетна ОДУМ. 
Філії вплачують до каси Головної Управи 
ЗО% своїх прибутків, 

§ ЗЗ. Для розгорнення своєї діяльности, ОДУМ 
може мати свої домівки, власне майно та 

устаткування. 

ХІ. Ліквідація ОДУМ-у 

§ 34. Ліквідація ОДУ М-у наступає: 

а) На вимогу урядових чинників. 

б) ЗгІдно постанови Загального З'їзду О
ДУМ-у не менше 2/З (дві третіх) повно
правних членів З'їзду, приявних на загаль

ному З'їзді. 

в) В обох випадках про долю майна і за
собів ОДУМ-у, рішає окремо створена лік
відаційна комісІя, яку, звичайно, обирає за

гальний З'їзд ОДУМ-у, а у виключних ви

падках - спільне засідання Головної Уп
рави, Головної Контрольної Комісії й Го
ловного Товариського Суду ОДУМ-у. 

ПРАВИЛЬНИК ДЛЯ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОІ_ УПРАВИ 

І. Засідання й олепуми Головної Управи 

І. Засідання Головної Управи ОДУМ від
бувається раз на два тижні, а влітку принаймні 
раз на місяць за поnереднІм повідомленням сек
ретаря. 

2. На засіданнях розглядаються поточні 
справи з життя й діяльности ОДУМ-у. Порядок 
нарад на засіданнях усталюють присутні члени 
на основі запропонованого головою проєкту. 

З. Поширені пленуми керівних органів ОДУ
М-у скликаються систематично раз на· три міся
ці за письмовим повідом..ленням секретаря. При
сутність всІх членів Головної Управи, Контроль
ної Ком'ісії, Тов. Суду, членів_ ЦК і голів філій 
на пленумах _обов'язкова. 

4. Поширені пленуми головних керівних ор
ганів ОДУМ-у розглядають і вирішують всі важ
ливІші справи в житті Об'єднання, приймають 
звіти референтів Головної Управи й окремих фі
лій та затверджують пляни праці Головної Уп
рави на черговий квартал. 

5. Засідання й поширені пленуми відкриває й 
переводить голова, а в випадку його неприсут

ности - один з заступників або організаційний 
референт. 

Всі рішення приймаються абсолютною біль
шІстю голосів. 

6. На квартальні пленуми філіяльних керів
них органів повинен бути запрошений представ
щш від Головної Управи. На такі пленуми Го
ловна Управа висилає звичайно референта тkї 
діляюпr, в якій дана філія найбільш відстає. 

11. Обов'язки й компетенції Голови 

1, Голова Управи репрезентує ОДУМ назов
ні, а в окремих випадках доручає цю функцію 
будькому з членів Управи. 

2. Координує працю окремих референтур. 
З.- В міру потреби контролює nрацю рефе

рентур та складає звіт з висліду контролі на nо
ширених пленумах. 

4. Проявляє ініціятиву в ділянках, які не 
мають безпосереднього відношення до жодної 
референтури. 

5. Намагається узгіднювати всї рішення з 
членами управи й удосконалювати діяльність 
організації. 

ІІІ. Функції заступників голови 

1. Заступники головИ обираються з членів, 
які. кваліфіковані заступати голову, мають до
с·від і праці з юнацтвом ї можуть бути дійови
ми зв'язковими між Управою ОДУМ-у та Голов
ною J?иховною Радою. 

lV. ·Функції секретаря 

1. Секретар зобов'язаний вести книгу прото
колін з усіх засідань і пленумів. 

2. У порозумінні з головою або відповідним 
референтом полагоджувати всю ділову корес
понденцІю, обіжники, комунікати тощо. 

З. Бути уважним до різних з'їздів, конфе
ренцій і ювілеїв та в порозумінні з головою сво

єчасно висилати привітання від ОДУМ-у. 
4. Зберігати в порядку всі документи й ар

хІв ОДУМ-у. 

V. Функції організаційного референта 

1. Організаційний референт Головної Упра
ви зобов'язаний присвячувати максимальну ува
гу розбудові філій і кадрів ОДУМ-у. 

2. Вести картотеку про чисельний стан та 

діяльність філій на підставІ відповідних відnи
сів з квартальних філіяльних звітів. 
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З. У порозумінні з референтом преси й ін
формації виготовляти І розсилати всі організа
ційно-інформаційні матеріяли: статути, обіжни
ки, анкети тощо. 

4. У порозумінні з Головною Управою до
мовлятися з іншими організаціями про співпра
цю й спільнІ акції. 

5. Тісно співпрацювати з організаційними 
референтами філій і домагатися дисципліни, то
чности й звітности. 

VI. Функції культурно-освітнього референта 

1. Культ-освітній референт зобов'язаний 
плянувати І при допомозі інших референтур ре
алізувати всю культурно-освітню і самовихов
ну працю Об' єднання. 

2. Дбати про те, щоб філії мали доповіда
чів і вартісну лектуру для переведення різних 
річниць та для гуртків самодіяльности. 

З. Бути в тісному контактІ з пресавим ре
ферентом та з редакцією «МУ» і працювати в 
тому напрямі, щоб матеріяли з одумівської пре
си надавалися для культурно-освітнього інструк
тажу філіям. 

VII. Функції спортового референта 

1. Спортовий референт відповідає не лише 
за спортову діяльність, але й за фізичне вихо
вання членства. 

2. Опрацьовує й перевіряє програму спор
тової діяльности на літній і зимовий сезони, під
готовляє й керує фізкультурною частиною про
грами різних прогулянок, зустрічей, пікніків 
тощо. 

З. Підготовляє систематичнІ гутірки на теми 
гігієни, здоров'я, безпеки, першої допомоги тощо. 

VIII. Функції фінансово-господарчого референта 

1. Фінансово-господарчий референт Голов
ної У пр ави в першу чергу дбає про своєчасну 

сплату членських внесків та інших розрахунків 
філій. 

2. Відповідає за касу Головної Управи, при
готовляє проєкти річних бюджетІв ОДУМ-у та 
придбання коштів на розгортання діяльности. 

З. Радить філіяльним референтам у доціль
ному використанні бюджету та подає реальні 
пропозиції щодо метод фінансового скріплення 
організації. 

4. Видатки окремих референтів, менші, ніж 
$1 О, потребують попередньої згоди фінансового 
референта. На виплати вищі, ніж $1 О потрібна 
згода більшости членів Управи. 

ІХ. Обов'язки референтурн зв'язків, преси 
й інформації 

1. Ця референтура відповідає за інформа
цію й зв'язки ОДУМ-у з чужинецькими органі
заціями шляхом: 

а). підготовки молодих журналістів і дипло
матів; 

б). поміщування інформаційних та програ
мових статтей на теми молоді в україн
ській та іншій пресі; 

в). перепроваджування інтерв'ю з вида тни.;. 
ми українськими й іншими діячами-демо
кратами; 

г). товариських зустрічей та виміни інфор
мацій з чужинецькими молодечими орга
нізаціями. 

2. Референтура намагається поширити коло 
співробітникІв одумівських видань та організо
вує акції для збільшення передплатників, коль
портажу й пресового фонду «Молодої України». 

З. Пресаво-інформаційні референти Головних 
Управ автоматично входять у склад редакційної 
колегії «МУ». Свої складні завдання вони змо
жуть виконувати лише в тому випадку, коли зу

міють підібрати собі активний гурт співробітни
ків, зокрема з студентської молоді. 

ПРАВИЛЬНИК ТОВАРИСТВА ОДУМІВСЬКИХ ПРИЯТЕЛІВ 

І. Назва і терен діяльности 

§ 1. Товариство має назву: Товариство Оду
міських Приятелів (скорочено ТОП). 
Назва англійською мовою: 
Association of ODUM Friends. 

§ 2, Терен діяльности: країни перебування. 

ІІ. Мета і характер ТОП 

§ З. а) ТОП побудований на засадах добро
вільного членства. Діяльність ТОП базу
ється на засадах християнської моралі й 
етики, демократичного поступовання й 
лояльности у відношенні до законІв і до
брих звича1'в країни перебування. 
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б) Мета ТОП - органІзовувати гро
мадянство з метою всесторонньої допомо

ги Об'єднанню Демократичної УкраїнськоІ 
Молоді (ОДУМ). 

ІІІ. Завдання ТОП 

§ 4. В основу своєї роботи ТОП ставить та
кі завдання: 

а) Сприяти духово-моральному та на
ціонально-ідейному вихованню українсь
кої молоді, об'єднаної в ОДУМ-і. 

б) Всесторонньо сприяти й допомагати 
виховувати в ОДУМ-і почуття патріотиз
му та обов'язку супроти паневоленого 



московсько - комуністичним імперіялізмом 
українського народу. 

в) Плекати в ОДУМ-і почуття націо
нальної чести і гордости та інформувати 
про участь української молоді у Визволь
них Змаганнях українського народу. 

г) Заохочувати молодь в ОДУМ-і до 
науки у вищих школах. Плекати в молоді 
ОДУМ-у любов до України та П культури. 

д) Допомагати ОДУМ-у матерІяльно, 
здобуваючи фінансові засоби шляхом вла
штовування, спеціяльно для цього, імпрез, 
льотерій та з добровільних пожертв. 

lV. Члени ТОП, їхні права т.а обов'язки 

§ 5. Членами ТОП можуть бути особи обох 
статей від З5-го року життя, відомі із сво
їх демократичних переконань, незалежно 

від їх релігійного віроісповідування, які 
мають бажання всебічно сnрияти вихован
ню української молоді згуртованої в О
ДУМ-і. 

§ б. Особи, які проповідують або діють проти 
традиційних норм моралі й етики в су
спільному житті або заплямовані судо
вим вироком, як також каригідними вчин

ками проти національно-громадської чес

ти, не можуть бути членами ТОП. 

§ 7. Членів ТОП приймає управа відділу та 
подає на затвердження загальних зборів 
відділу. · 

§ 8. Членом ТОП перестає бути той: 
а) Хто добровільно виступить з ТОП. 
б) Кого на загальних зборах ТОП біль

шістю голосів присутніх виключено з 
топ. 

§ 9. Права дійсного члена. 
Кожний член ТОП має право: 
а) Брати участь в зборах відділу та 

в кожній ділянці праці ТОП за бажання
ми і здібностями. 

б) Обирати і бути обраним до керівних 
органів ТОП. 

в) Подавати до керівних органів ТОП 
пропозиції щодо діяльности ТОП та збе
рігаючи дисципліну критикувати керівні 
органи та окремих осіб. · 

г) Вільного виходу з ТОП. 
§ 1 О. Обов'язки членів ТОП. 

Кожний член ТОП повинен: 
а) Знати та дотримуватися правильин

ка ТОП. 
б) Поширювати ідеї ОДУМ-у та дбати 

про його якісний і кількісний ріст. 
в) Приймати, в силу своїх можливостей, 

активну участь в діяльності ТОП та ОДУ
м~у. 

V. Крайові конференції 

§ 11. Найвищим керівним і єдиним законодав

чим органом Товариства Одумівських При
ятелів є Крайова Конференція. 
Звичайну крайову конференцію скликає 
Головна Виховна Рада раз на два роки. 
Надзвичайні конференції скликає ГВР в 
міру потреби. Крайові конференції: 

а) Приймають звіти уступаючої Голов
ної Виховної Ради й обирають нову на 
черговІ два роки. 

б) Затверджують і змінюють правиль
ник топ. 

в) Ухвалюють резолюції про дальшу ді
яльність ТОП. 

§ 12. Головна Виховна Рада зобов'язана пові
домляти всіх учасників конференції про 
час, місце й заплянований порядок нарад 
Конференції щонайменш місяць перед 
скликанням. Повноправними учасниками 
Конференції є: 

а) ВсІ .. члени Головної Виховної Ради. 
б) Члени Виховних Комісій. (Сюди вхо

дять всі виховники ІОн. ОДУМ-у). 
в) Делеrати відділів ТОП. 
г) Роботою Конференції керує вибрана 

для цієї цілі президія. Рішення Конферен
ції правосильні при абсолютній більшостІ 
голосів учасників. Для зміни правильника 
ТОП й для ліквідації ТОП потрібно що
найменше дві третини голосів зареєстро
ваних учасників. 

VI. Головна Виховна Рада 

§ 1 З. Для керування справами ТОП між кон
ференціями, коференція вибирає п'яти
членну Головну Виховну Раду. До складу 
ГВР входять: 
1. Голова (Головний Опікун ІОн. ОДУМ-у 
та автоматично член ЦК ОДУМ-у). 
2. Перший заступник (Референт Юнац
тва ГУ ОДУМ-у, вибирається крайовим 
з'їздом ОДУМ-у). 
З. Другий заступник (ОрганІзаційний ре
ферент ТОП). 
4. Секретар. 
5. Керівник фінансово-господарської сек
ції. 

§ 14. Головна Виховна Рада репрезентує ТОП 
назовні,. полагоджує всі організаційні спра
ви, координує діяльнІсть відділів, сте
жить за виконанням постанов Конферен
ції, в порозумінні з ГУ та ЦК ОДУМ-у 
опрацьовує, вдосконалює й публікує ви
ховні матеріяли для ІОн. ОДУМ-у та вла
штовує курси виховників. Засідання ГВР 
відбуваються раз на місяць або в міру 
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nотреби. Рішення nриймаються абсолют
ною більшістю голосів. ГВР має право до
кооптовувати нових членів в кількості до 
5-ти осіб на місце вибулих. 
До праці в окремих секціях запрошує ві
дповідних фахівців. Функції кожного чле
на ГВР деталізованІ у внутрішньому пра
вильнику. 

VII. Відділи ТОП 

§ 15. Пернісними клітинами ТОП є відділи 
створені з місцевих, територіяльно об'єд
наних членів ТОП. 

§ 16. Працею відділу керує управа, обрана на 
загальних зборах відділу, що складаєть
ся з З-ох або 5-ти осІб, в залежности від 
кількости членів відділу, та Контрольна 
Комісія або Контролер. 

§ 17. Управа Відділу ТОП складається з та
ких членів: 

1. Голова. 
2. Перший заступник (Орг. реф. та по
стійний представник ТОП до управи філії 
ОДУ М-у). 

З. Другий заступник (Опікун Ю ОДУМ-у 
та Голова Виховної КомІсії). · 
4. Секретар. 
5. Керівник фінансово-господарської сек
ції. 

§ 18. Відділи, що мають 1 О членів і мен
ше, обирають управу з З-ох осіб та од
ного контролера. В такому випадку обо
в'язки nершого і другого заступника ви
конує сам голова відділу. Відділи член
ством поверх 1 О-ти осІб обирають упра
ву з 5-ти осіб, а Контрольну Комісію з 
З-ох осіб. 

§ 19. Відділи ТОП творяться за постановою 
ГВР з ініціятиви мі.сцевих членів ТОП або 
прихильників ОДУМ-у, яких в даній міс
цевості повинно бути не менше 5-ти осіб. 
В місцевосцях, де членів ТОП або при
хильників є менше ніж 5 осіб, твори
ться представництво на: чолі з уповнова
женим ГВР, яке діє на підставі інструкцій 
ГВР. 

§ 20. Про скликання загальних зборів відділу, 
уnрава повідомляє всіх членів відділу пи

сьмово за два тижні наперед. 

§ 21. Вибір управи відділу стверджується від
повідною ухвалою ГВР. 

§ 22. Управи й контрольні комісії відділів ТОП 
діють на nідставі правильника ТОП, по
станов крайових конференцій та окремих 
інструкцій від ГВР. 

VII. Виховна Комісія 

§ 2З. Виховна Комісія складається з таких 
членів: 
1. Голова - Опікун і головний керівник 
відділу ІОн. ОДУМ-у обраний на загаль
них зборах відділу ТОП з функцією дру
гого заступника голови. 

2. Заступник голови - реф. юнацтва фі
лії ОДУМ-у обраний на загальних сходи
нах філії ОДУМ-у. 
З. Секретар. 
Повноправними членами Виховної Комісії 
є всі виховники. ВК доповнює свій склад 
на перших спільних сходинах не пізніше 
двох тижнів після вибору голови, який і 
скликає такі сходини. 

До компетенцій Виховної КомІсії належить 
відповідальність за всю виховну працю 
Юного ОДУМ-у. 

ІХ. Фінансові засоби ТОП 

§ 24. Фінансові засоби ТОП складаються з: 
а) Членських внесків, висоту яких вста
новляє Крайова Конференція. 
б) Добровільних пожертв. 
в) Прибутків від власних імпрез, лекцій, 
збірок І т. п. 

Х. Ліквідація ТОП 

§ 25. Ліквідація ТОП наступає: 
а) На вимогу урядових чинників. 
б) Згідно постанови Крайової Конферен
ції рішенням не менше як двох третин по
вноправних членів конференції. 

в) В обох випадках крайова конференція 
обирає ліквідацІйну комісію, а у виключ
них випадках - спільне засідання Керів
них Органів Головної Управи ОДУМ-у та 
ГВР. 
г) Майно ТОП при ліквідації автоматич
но повністю передається філії ОДУМ-у у 
випадку ліквідацІї відділу і ГУ у випадку 
ліквідації ГВР. 

ПРАВИЛЬНИК УСТРОЮ ФІЛІї ОДУМ-у 

Розділ І. 
1. Згідно з параг. 26 статуту ОДУ М-у: «Пе

рвісною клітиною ОДУМ-у є філія, що склада
ється з місцевих, територіяльно об'єднаних чле
нів». 
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2. Завданням філій є провадження· діяльності 
ОДУМ-у в даному терені згідно з точками б і 7 
статуту ОДУМ-у та дорученнями Головної Уп
рави ОДУМ-у. 



З. Засобом провадження такої діяльности в 
філії є самодіяльні· гуртки, які можуть охоплю
вати всі дІлянки творчости людського духа і фі
зичної культури. 

Як приклад можуть служити гуртки: 

а) Драматичні, б) Літературні, в) Історичні, 
г) Суспільно-політичні, r) Шахові, д) Легкої ат
. 'Істики, є) Музичні і т. д. 

Самодіяльні гуртки є осередками творчої 
діяльности ОДУМ-у. Вони працюють згІдно з 
своїм плянуванням і в довільних реченцях часу 

обирають керівника гуртка. 

4. Керівник гуртка відповідає за діяльність 
перед культ-освітнім референтом філії. Культ
освітнІй референт філії і керівники гуртків скла
дають 4-х місячні пляни культ-освітньої діяль
ности філії. 

5. Філії з малим членством творять в першу 
чергу гуртки, які зацікавлюють найбільшу кіль
кість членів. 

б. Самодіяльні гуртки є мистецькими, а не 
адміністративними одиницями філії. 

Адміністративно члени гуртків є членами 
даної філії і підлягають всім адміністративним 
зарядженням управи філії. 

Розділ 11. 

Управа філії 

7. Згідно з параг. 27 статуту ОДУМ-у «Пра
цею філії керує управа, обрана на Загальних 
зборах». 

Обрання управи філії відбувається на за
гальних річних зборах філії при присутності що
найменше 51 % членів філії. 

У випадках відсутиости потрібної кількости 
членів, збори можуть відбутися через два тиж
ні без огляду на кількість присутніх, з поперед
женням про це в повідомленнях. 

. Річні збори проводить обрана президія, яка 
згщно з параг. ЗО статуту ОДУМ пересилає ко
пію протоколу зборів для затвердження Голов
ній Управі. 

Новообрана управа філії не є правосильною 
так довго, доки президія загальних річних збо
рів філії не надіслала звіту Із загальних зборів 
філії для затвердження ГУ ОДУМ-у. 

8. Згідно з параг. ЗО статуту ОДУМ: «Ви
бори управи філії стверджуються відповідними 
рішеннями ГУ: вибори контролера чи контроль
ної комісІї - ГКК; вибори судді чи товарисько
го суду - ГТС». 

9. Загальні річні збори філії вибирають уп
раву, контрольну комісію, і товариський суд на 
термін одного року. 

Час перевиборів по філіях ОДУМ в США є 
жовтень, листопад та грудень. 

1 О. Склад управи є такий: 
1. Голова, 2. Заступник Голови, З. Секретар, 

4. Культ-освітний і 5. Фінансовий референт. 
Філії з більшим членством можуть пошири

ти склад управи філії до 7 -ми членів, уводячи 

організаційну і спортову референтури, а з ма
лим зменшити до З-ох, шляхом об' єднання ре
ферентур . 

11. Функції окремих членів управи філії: 
а. Голова репрезентує філію назовні і коор

динує внутрішню діяльність референтів, керів
ників гуртків та відповідає за філію перед ГУ 
шляхом періодичного звітування. Голова філії 
скликає, щонайменше раз на місяць збори філії. 

б. Заступник голови заступає голову в часі 
відсупюсти та відповідає за стан членства філії. 

в. Секретар веде коресподенцію управи, 
книги протоколів, картотеку членства та хроніку 
діяльности філії. (Примітка: хроніку може nро
вадити кооптований член філії). 

г. Культурно-освітній референт філії керує 
культурно-освітньою працею філії. 

r. Фінансовий референт провадить фінансо
ві книги філії, книгу інвентаря філії, збирає член
ські вкладки та плянує фінансові операції філії. 
У тримїсячних реченцях часу він спільно з кон
трольною комісією філії замикає фінансові кни
ги, складає фінансовий звіт за три місяці і пе
ресилає його копію разом з ЗО% всіх прибутків 
до ГУ ОДУМ-у. У звіті треба подати число чле
нів філії, список членів звільнених від сплати 
місячних внесків і список членів, з яких надси
лається ЗО% до ГУ, при цьому слід зазначити 
осіб, які сплачують внески по 25 центів місячно. 
ЗО% від інших прибутків філії подається у фі
нансовому звіті окремо. 

12. Проєкти діяльности окремих референ
тур затверджуються на зборах управи філії, які 
відбуваються щонайменше раз на два тижні. 
Збори управи філії склю<аються головою або 
на письмову вимогу 51 % членів управи філії. 
будь-яким референтом. 

1 З. Звичайні збори філії скликаються що
найменше раз на місяць, або в міру потреби го
ловою філії. Якщо голона зволікає скликання збо
рів філії з якихось причин, такі збори можуть 
бути скликані на бажання 51% членів філії або 
членом ГУ ОДУМ-у. 

Розділ ІІІ 

Контрольна Комісія і Тов·ариський Суд Філії 

14. У стр ій контрольної комісії і товарисько
го суду філії реrулює параг. 29 статуту ОДУМ-у 
«Філії, що мають до 1 О-ти членів, крім управи, 
на загальних зборах обирають одного контро
лера і одного суддю, а філії з членством поверх 
1 О-ти обирають контрольну комісію і то ва рись-
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кий суд», та параг. З1: «Контрольні комісІї філії 
діють на підставі інструкцій Головної Контроль
ної Комісії, а товариські суди на підставі Го
ловного Товариського Суду». 

Розділ lV. 

Філія та їі Члени 

15. Згідно з параг. 28 статуту ОДУМ-у: «Фі
лії створюються за постановою ГУ, або за іні
ціятивою самих членів, але при наявности не 

менше трьох членів ОДУМ-у». 
Орга.нізаційна референтура ГУ стверджує 

засновання філії окремим листом. 
16. Права і обов'язки членів ОДУМ-у реrу

люють параграфи 8, 9, 1 О, 11, 12 і 1 З статуту 
ОДУ М-у. 

17. Фінансові засоби філії складаються з 
членських вкладок у висоті 50 центів місячно та 
прибутків з фінансових операцій філії. 

Згідно з параграфом З2 статуту ОДУМ-у ко
жний член ОДУМ-у, без огляду на вік і занят
тя, зобов'язаний сплачувати внески 50 центів мі
сячно. Неоправдана несплата членських внесків 
протягом 3-ох місяців автоматично позбав.rяє 
членства організації. Особи, що через матеріяль
ний стан не можуть сплачувати місячних внес
ків, згідно з параг. З2 статуту ОДУМ-у, повин
ні внести прохання про звільнення їх від обо
в'язку сnлачування місячних внесків. При цьому 
треба подати докладні причини. Прохання ске
роване до Головної Управи ОДУМ-у, мусить бу
ти затверджене управою філії і нею переслано. 

Згідно Обіжника Головної Управи, членські 
внески можуть бути знижені до суми 25 центів 
місячно. Цілковите звільнення від сплачування 

вкладок Головна Управа дає тільки на підставі 
точно умотивованого прохання та на рекомен

дацію управи філІї. 
18. Філія може бути зліквідована спеціяль

ною постановою Головної Управи ОДУМ-у. 

Розділ V. 

Активність Членства 

19. Згідно з параг. 1 З статуту ОДУМ-у кож
ний член ОДУМ-у зобов'язаний бути активним в 
житті і діяльності філії. 

Коли ж член без поважних причин не бере 
участи в житті (відвідування сходин) і діяльно
сті філії на протязі б-ти місяців, він тратить 
право голосу при голосуваннях у рішенні справ 
філії і на найближчих загальних річних зборах 
філії. Такий член не може бути вибраний деле
rатом на загальний з'їзд ОДУМ-у. 

За неоправдану неактивну участь в житті 
(відсутність на сходинах) і діяльності філії на 
протязі цілого року, член автоматично тратить 

права дійсного члена. 
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Оправдання за брак участи в житТІ 1 діяль
ності філії управа філії буде брати до уваги тіль
ки такі, що подані письмово. 

Розділ VI. 

Дія,тrьність Філії 

20. Філії, що не виконали сумлінно доручень 
ГУ на протязі року, як звітування з дІяльности 
філії, надсилання ЗО% від усіх прибутків філії 
до ГУ та інших доручень ГУ, чи поодиноких ре
ферентур ГУ, тратять половину мандатів на річ
ному загальному 3'1'зді ОДУМ-у. 

ФілІї~ які зовсім не виконуватимуть дору
чень ГУ (див. вище) на протязі року, тратять 
всі мющати на річному загальному З'їзді ОДУ
М-у. Вислані делеrати матимуть тільки дорад
чий голос. 

Обов'язки членів Управи філії ОДУМ-у 

1. Голова - репрезентує Філію назовні та 
координує внутрішню діяльність поодиноких ре

ферентур, керівників мистецьких одиниць та ві
дпов!дає за філію nеред Головною Управою О
ДУМ-у шляхом періодичного звітування. Скли
кає збори філії та управи та їх переводить. Ве
де книгу пляну праці та відбуття різних подій 
в праці філії. 

2. Заступник голови -- заступає у випадку 
відсутиости голову та допомагає голові у вико
нанні обов'язків і виконує доручені йому голо
вою філії справи. 

З. Секретар -- провадить кореспонденцію 
філії, пише протоколи зборів філії та управи, 
тримає в належному порядку архіви та книги 
прихідних і відхідних листів, провадить карто
теку членства та загальну картотеку філії і ви

силає повідомлення на збори філії чи управи та 
інше. 

4. Скарбник - провадить фінансові книги 
філії, збирає членські вкладки, контролює скар
бників ЮнОДУМ-у,_ видає за згодою голови фі
лії потрібні фонди відповідним референтам фі
лії, складає фінансовий звіт скарбникові Голов
ної Управи щотри місяці та інше. 

5. Референт Юнацтва - відповідає за зріст 
ЮнОДУМ-у, за працю в роях, за реrулярність 
переведення сходин, за участь членів ЮнОДУМ-у 
в праці філії, за уніформи для ЮнОДУМ-у, під
бирає спільно з управою та Виховним Комітетом 
(якщо такий існує) виховників, пильнує веден
ня списку членства, підбір матеріялів, ведення 
окремо]' книги ЮнОДУМ-у, членські виказки, 
плачення членських вкладок (пильнує, щоб ви
ховники це контролювали), перевІряє книги при
сутности роУв та інше. 

6. Організаційний Референт - дбає про фі
лійні влаштування імпрез, відповідає за поширен 



ня реклями (роздавання летючок, вивішування 
а фіш), підготовляє спільно з іншими референ
тами прогулянки. Дбає про кращу працю та пе
реведення імnрез. 

1~ Культ-освіmій Референт - дбає про куль
турні імпрези філії, доnо~іді, товариські вечори. 
Разом з мистецькими керівниками філії підбирає 
виконавців, дбає про їх присутнkть на пробах 
та імnрезах. Веде: альбом філії, книгу вирізок 
з преси про працю філії, сnисок книг, що їх має 
філія. Якrцо є потреба, рекомендує придбати но
ві книги для інструкторів чи мистецьких керів

ників. 

8. Спортовий Референт відповідає за 
спортову ділянку як старшого, так і Ю-ОДУМ-у. 
Творить відбиванкові дружини хлопців та дів
чат, пию>нує за їх тренуванням, влаштовує тур
ніри пінr-nонrу, шахів, більярду та інші. Дбає 
про спортовий виряд та радить управі філії, що 
треба придбати. 

9. Референт Преси - подає дописи про пра
цю філії до преси або підшукує дописувачів, він 
є також істориком філії. 

1 О. Господарчий Референт - відповідає за 
майно філії та ~а домІвку. Має пильнувати, щоб 
домівка була відчинена та належно приготована 
до зборів фіnії та управи. Він дбає про чистоту 
та порядок в домівці. 

11. Заступник Референта Юнацтва - вико
нує всі доручення референта юнацтва та засту
пає його в разі відсутности. 

12. Заступник Спортового Референта- ви
конує всі доручення спортового референта та за
ступає його в разі відсутности. 

Окрім згаданих референтур, філії можуть 
мати інші їм потрібні референтури, обов'язки 
яких управа філії повинна визначити. 

Треба пам'ятати, що кожний референт, який 
не виконує своїх обов'язків, не лише утруднює 
працю філії, але своєю неактивністю шкодить і 
цим змушує свого колегу, члена управи, більше 
працювати за нього, що очевидно, не є по-то

вариському і цього не nовинно бути. 

Загальні річні збори філії 

Загальні річні збори філії скликає управа 
філії, повідомляючи про це всіх членів філії та 
Головну Управу ОДУМ-у за два тижні перед 
зборами. 

ЗагаЛьні річні ~бори філії не можуть відбу
ватися, якщо на них не буде присутніх 51% 
членів філії. 

У випадку відсутиости потрібної кількости 
членів, загальні річні збори можуть відбуватися 
через два тижні без огляду на кількість присут
ніх членів з попередженням про це в повідом
ленні. 

Мета загальних річн·их зборів філії 

а) Вислухати звіти Уnрави Філії, Контроль
ної Комісії, Товариського Суду та інших комісій, 
якщо такІ існують. 

б) УхвалЮвати довір'я або недовір'я устуnа
ючій управі за пророблену працю в П каденції. 

в) Вибирати Управу Філії. 
г) Виносити постанови, які зобов'язують 

новообрану управу та всіх членів філії. 
Найвищим рішальним керівним органом фі

лії є загальні річні збори, що скликаються раз 
на рік. Загальні надзвичайні збори філії склика
ються в міру потреби або на письмову вимогу 
контрольної комісії чи на письмову вимогу 51 % 
повноправних членів філії. 

Переведення загальних річних зборів філії: 

Загальні річні збори філії відкриває голова 
філії (дивись примітка ч. 8), вітає прис.утніх чле
нів і гостей, якщо такі є (дивись примtтка ч. 4), 
читає порядок денний та приймає кандидатів до 
президії річних зборів (це ж саме стосується 
надзвичайних зборів філії). Подає запропонова
них кандидатів на голосування загальним річ
ним зборам. Склад президії річних зборів: го
лова та секретаря. 

Обрані кандидати займають належне місце 
в президії загальних річних зборів. Голова пре
зидії дякує за обрання членів nрезидії, читає по
рядок денний та подає його на голосування. 

Порядок денний загальних річних зборів філії: 

1. Відкриття. 
2. Вибори Президії. 
З. Затвердження порядку денного. 
4. Прочитання протоколу з попередніх за

гальних річних зборів та прийняття його. 
5. Звіти управи філії (кожного члена зокре-

ма). 
б. Звіти Товариського Суду. 
7. Звіти Контрольної Комісії. 
8. Дискусія над звітами. 
9. У ділення або неуділення абсолюторії ус
тупаючій управі. 

1 О. Вибори Управи Філії, Контрольної Комі
сії та Товариського Суду. 

11. Вільні внески та постанови. 
12. Закриття річних зборів. 
Протокол загальних річних зборів філії та 

надзвичайних зборів філії підписується головою 
та секретарем nрезидії зборів та пересилається 
до Головної Управи ОДУМ-у на затвердження. 
Головна Управа пересилає протокол річних збо
рів до управи філії для збереження його у. фі
лійних архівах, бо цей же nротокол має бути за
читаний на слідуючих загальних річних зборах 
філії. 
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Новообрана Управа Філії, Контрольна Комі
сія та Товариський Суд не є nравосильнІ так 
довго, аж доки nрезидія загальних річних збо
рів філії не надіслала звіту, тобто nротоколу із 
загальних річних зборів філії для затвердження 
Головною Уnравою ОДУМ-у. 

Вибори Управи ФілІї затверджуються відnо
відним рішенням Головної Управи. 

Вибори Контрольної Комісії затверджують
ся відповідним рішенням Головної Контрольної 
Комісії. Президія загальних річних зборів філіі 
зобов'язана nодати склад новообраної контроль
ної комісії до відома голови Головної Контроль
ної Комісії. 

Вибори Товариського Суду затверджують
ся відповідним рішенням Головного Товарисько
го Суду. Президія річних зборів філії зобов'яза
на повідомити голову Головного Товариського 
Суду про склад новообраного товариського суду. 

Управа філії ОДУМ-у 

Управа Філії ОДУМ-у вибирається на за
гальних річних зборах філії згідно nараграфів 
27 і ЗО Статуту ОДУМ- та точки 7 Правильин
ка У строю Філії. 

До компетенції Управи Філії належить: 
а) Керівництво місцевою філією О ДУМ-у. 
б) Виконування nостанов: З'їздів, Головної 

Управи та Пленарних Нарад ОДУМ-у. 
в) Періодичне звітування Головній Уnраві в 
г) Дбати про загальний розвиток філії. 

4-місячних реченцях про стан та діяльність 
філії. 

Мета Зборів Управи Філії: 
а) Опрацьовувати nроєкти діяльности філії 

та nодавати їх на затвердження загальним 
зборам філії. 

б) Перечитувати Обіжники Головної Уnра
ви ОДУМ-у та всю іншу кореспонденцію. 

в) Аналізувати працю філії та дбати про 
можливості nожвавлення ji. 

г) Виготовляти звіти до відnовідних рефе
рентур Головної Уnрави ОДУМ-у. 

r) Приймати нових членів та nодавати їх на 
затвердження загальним зборам філії та Го
ловній Управі (дивись примітку ч. 1). 

д) Переглядати членство філії: сплату член
ських вкладок і активність кожного члена в 
діяльності філії. 

Збори Управи філії 

Збори управи філії повинні відбуватися що
найменше раз на два тижні згідно з т. 12 Пра
вильника У строю Філії. 

Збори управи філії скликає голова або на 
письмову вимогу більшости членів управи філії 
будь-який референт філії. 
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Переведення Зборів Управи Філії: 
Голова управи філії (дивись nримітку ч. З) 

відкриває збори, вітає всіх nрисутніх членів уn
рави філії та гостей, якщо такі є (дивись при
мітку ч. 4), зачитує порядок денний, запитує 
про зміни чи доповнення і подає його на голо
сування. 

Точки, що nереважно включаються в порядок 
п,енний: 

1. Відкриття. 
2. Прочитання та затвердження nорядку 

денного. 

З. Прочитання та nрийняття протоколу з nо
передніх зборів управи. 

4. Прочитання: Обіжників Головної Управи, 
Резолюцій З'їздів, Постанов Пленарних 
Нарад та іншої кореспонденції філії. 

5. Дискусія з приводу зачитаних обіжників, 
резолюЦій, постанов та іншої кореспон
денції. 

б. Звіти окремих референтур філії. 
7. Дискусія над звітами. 
8. Плян праці філії на наступні три місяці 
та виконання вже затвердженого nлянf 

праці. 
9. Виготовлення звітІв Головній Управі 
ОДУМ-у. 

1 О. Справи журнала «Молода Україна», nри
єднання нових nередплатників та інше. 
(Дивись nримітку ч. 5.). 

11. Визначення дати наступних зборів Уп
рави Філії. 

12. Можливості приєднання нових членів 
(дивись примітку ч. 6). 

1З. Різне: укладення nорядку денного за
гальних зборів філії та 'інше. 

14. Закриття. 
Постанови уnрави філії є дійсні, якщо вони 

прийняті більшістю голосів nрисутніх членів 
управи філії. 

Звичайні загальні збори філії ОДУМ-у 

Звичайні загальні збори філії скликаються 
щонайменше раз на місяць або в міру nотреби 
головою філії згідно «Правильника Устрою Фі
лії» точки 1З. (дивись примітку ч. 7.). 

Мета звичайних загальних зборів філії: 

а) Плянування діяльности та розвитку філії 
згідно Статуту ОДУМ-у. 

б) Затвердження пляну праці філії. 
в) Вислухування nеріодичних звітів управи 

філії. 
г) Розгляд можливостей приєднання нових 

членів ОДУМ-у. 
r) Розгляд можливостей приєднання нових 

передnлатників журнала «Молода Україна». 
д) Обрання делеrатів на з'їзд ОДУМ-у. 



Переведення звичайних загальних зборів філії: 
Звичайними загальними зборами філії керує 

голова філії, він відкриває їх, вітає присутніх 
членів філії та гостей, якщо такі є (дивись при
мітку ч. 4), зачитує запропонований порядок 
денний (управою філії), запитує про зміни та 
доповнення і подає його на затвердження зви
чайним загальним зборам філії. Голосують ли
ше повноправні члени філії. Після затверджен
ня порядку денного розглядається кожна точ

ка зокрема згІдно прийнятої черги порядку ден
ного. 

Секретар переводить реєстрацію присутніх 
членів філії та пише протокол звичайних загаль
них зборів. 

В багатьох випадках є доцільним, щоб го
лова філії, н:еруючи звичайними загальними збо
рами, просив до президії заступника голови та 
інших референтів управи філІї для перепровад
ження частини звичайних загальних зборів філії. 
Це дасть можливість кожному членові управи 
філії здобути певний досвід у керівництві. 

Голова філії або визначний член управи фі
лії та секретар управи філії становлять прези
дію звичайних загальних зборів філії. 

Точки, що переважно включаються в порядок 
денний: 

1. Відкриття. 
2. Зачитання та затвердження nротоколу з 

попередніх звичайних загальних зборів 
філії. 

4. Прочитання Обіжників Головної Управи 
ОДУМ-у та іншої кореспонденції. 

5. Дискусія над зачитаними обіжниками та 
кореспонденцією. 

б. Прийняття нових членів (дивись nриміт
ку ч. б.). 

7. Справи журнала «Молода Україна» (ди
. вись примітку ч. 5.). 

8 .. Періодичні звіти голови філії (про стан 
членства та інше). 

9. Перегляд проробленої nраці філії. 

1 О. Майбутній плян праці філії. 

11. Вільні внески та запити (різне). 
12. Визначення дати та місця наступних 
звичайних зборів. 

1 З. Закриття звичайних загальних зборів 
філії. · 

Рішення звичайних загальних зборів філії є 
правосильні лише тоді, коли вони є nрийняті 
більшістю голосІв присутніх членів і є зобов'я
зуючими для всього членства філії. 

На звичайних загальних зборах філії мають 
право голосу лише повноправні члени згідно па
раграфу 8-го Статуту ОДУМ-у, тобто дійсні 
члени та сеньйори. 

Не дивлячись на 13 точок порядку ден
ного зборів, збори повинні тривати не довше, як 
1 годину і 45 хвилин. 

Окрім вище згаданих точок до порядку JІ,ен
ного повина бути включена точка ВИБІР ДЕЛЕ
r АТІВ НА З'їЗД ОДУ М-у. Звичайні загальнІ 
збори філії повинні відбуватися принаймні один 
місяць перед З'їздом. 

Примітки: 

ч.1. Після nрийняття кандидатів звичайни
ми загальними зборами філії та підписання го
.rювою та серетарем філІї двох виповнених заяв 
кожного кандидата, управа філії nересилає ці 
заяви до Головної Уnрави ОДУМ-у і nропонує 
затвердити даного кандидата дійсним членом 
ОДУМ-у. Головна Управа після затвердження 
кандидата пересилає уnраві філії одну заяву та 
членську виказку, і лише тоді даний кандидат 
стає дійсним членом ОДУМ-у. Кожний канди
дат повинен знати Статут ОДУМ-у перед nрий
няттям його в члени ОДУМ-у та стати перед
платишсом журнала «Молода Україна». 

ч. 2. Згідно з Статутом ОДУМ-у «неоправ
дана несплата членських вкладок протягом З-ох 
місяців автоматично позбавляє членства ОДУ
М-у». 

ч. З. В разі відсутиости голови філії збори 
провадить його заступник або інший член упра
ви філії, який має на це доручення голови. 

ч. 4. Доцільним є, щоб на зборах філії та 
управи філІї не були присутні зайві особи, тоб
то не члени ОДУМ-у, а лише члени: управи фі
лії, Товариства Одумівських Приятелів та Ви
ховної Комісії Юнацтва, якщо такі існують, і 
особи які є запрошені управою філІї. 

ч. 5. Ця точка повинна бути. на nорядку ден
ному як пригадка за наш журнал «Молода Ук
раїна». Нашим обов'язком є в першу чергу дба
ти за розбудову своєї преси. 

ч. б. Ця точка повинна бути завжди на по
рядку денному зборів як пригадка про можли
вості приєднання нових членів. Перед прийнят
тям кандидатів в члени ОДУМ-му ми повинні 
знати кожного кандидата зокрема. 

ч. 7. Якщо голова філії зволікає скликання 
::Jборів філІї з якихось причин, такі збори мо
жуть бути скликані на бажання більшости чле
нів управи філії або 51% членів філії, Контроль
ною Комісією чи членом Головної Управи ОДУ
М-у. 

ч. 8. В разі вІдсутиости голови філії, загаль
ні річні збори філії чи надзвичайні збори філії 
відкриває заступник голови або уповноважений 
член управи філії, якому голова філІї доручить 
цю справу. 
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ПРАВИЛЬНИК І ОРГАНІЗАЦІйНА СТРУКТУРА ЮНОГО ОДУМ-у 

І. Характер і мета Юного ОДУМ-у 

І. Юний ОДУМ (скорочено Ю-ОДУМ) 
виховна організаці~ дл~ дітей і юнацтва віком 
від 7 до 17-ти років. 

2. Члени Ю-ОДУМ-у поділені на дві окре
мі вікові групи: молодші юнаки від 7-12 років 
і старші юнаки від І2-І7 років. 

З. Відділи Ю-ОДУМ-у нормально організо
вані при філі~х Об'єднанн~ Демократичної Ук
раїнської Молоді, або при тих українських ус
тановах, що згоджуютьс~ з статутом ОДУМ-у 
та з правильинком Юного ОДУМ-у. 

4. Відділи Юного ОДУМ-у складаютьс~ з ок
ремих дівочих і хлоп'~чих роїв, які є основними 
організаційними й виховними клітинами Юно
го ОДУМ-у. 

5. Відділи Юного ОДУМ-у творяться й ді
ють під безпосереднім керівництвом і наглядом 
Виховних Комісій, які обираютьс~ на загальних 
зборах Товариства ОдумІвських Приятелів та 
при тісній співпраці і порозумінню з філією 
ОДУ М-у. 

б. Мета Юного ОДУМ-у - допомагати 
батькам, громадам і школам у вихованні дітей; 
плекати в юних одумівцін пошану до старших, 

при~еплювати любов до українських традицій, 
скршлювати національну свідомість і ре.ТJігій
ність, охороняти від згубних впливів неорганізо
ваного житт~, забезпечити їм здорові форми ро
зваг і відпочинку та виховувати їх на зразкових 

повноцінних громадян. 

11. Завдання й форми діяльности 

7. Дл~ здійсненн~ своєї мети Юний ОДУМ 
розгортає всесторонню виховну ді~льність, до
кладно дотримуючись таких головних форм: 

а) Обов'~зкові щотижневі сходини кожно
го ро~, що відбуваютьс~ в позашкІльному часі 
за точно усталеним пор~дком. 

б) Квартальні збори відділу, на яких Ви
ховна Комісї~ відповідно оцінює працю кожного 
ро~ за пройдений час. 

в) Урочисте від.значенн~ св~т і національних 
річниць, вказаних виховною програмою Юногп 
ОДУ М-у. 

г) ОрганізацІ~ ройових екскурсій до кіно, в 
музеї, парки, на мистецькі виставки та інші мі
сц~ виховного значення. 

r) Організація фізкультурних імпрез, ман
дрівок, зустрічей та відпочинкових таборів у 
більших маштабах. 

8. Завданн~ й форми дІ~льности Юного 
ОДУМ-у детально визначені у виховній програ
мі та в інструкціях Головної Виховної Ради. 
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9. Вс~кі місцеві відхилення від правильника, 
програми й інструкцій повинні бути погоджені 
з референтом юнацтва ГУ ОДУМ-у, референ
том ЦК ОДУМ-у або Головною Виховною Радою. 

ІІІ. Членство Юного ОДУМ-у 

1 О. Членами Юного ОДУМ-у можуть бути 
лише ті діти, батьки ~ких дадуть на це свою 
письмову згоду. 

11. Всі члени Юного ОДУМ-у зобов'язані 
належати до призначених роїв, не курити й не 

пити алькогольних напоїв, бути чесними, пиль
ними й точними в житті та бездоганно викону
вати встановлені правильником, програмою і ке
рівниками обов'~зки. 

12. Всі повноправні члени Юного ОДУМ-у 
мають право обирати й бути обраними до ройо
вого проводу, приймати організовану участь в 

імпрезах відділу й користати з допомоги та тех
нічного вир~ду Юного ОДУМ-у. 

І З. Залежно від опінії виховника, кожний 
юний одумівець мусить пройти 2-6 місячний кан
дид~тський стаж. Кандидатів до Юного ОДУМ-у 
~риимають на сходинах ро~ на пропозицію ро

нового виховника. 

14. Кандидати Юного ОДУМ-у виконують 
всі обов'язки членів і користуються всіма пра
~ами за вийн~тком права бути обраними до ро
нового проводу й носити одумівський однострій. 

15. Кандидати стають nовноправними чле
нами Юного ОДУМ-у nісл~ складення врочистої 
обітниці на квартальних зборах віддІлу. Врочи
сту обітницю приймає окрема комісія в складі 
опікуна, референта юнацт'а філії і ройового ви
ховника. 

! 6. Членами Юного ОДУМ-у перестають бу
ти тt, що добровільно вийдуть з органІзації, або 
к~.го виключить Виховна Комісія чи управа фі
лн. Причини виключення повинні бути подані 
батькам виключно в письмовій формі. 

lV. Організаційна структура Юного ОДУМ-у 

17. Ініці~тори відділів Юного ОДУМ-у: 
Ініціяторами створенн~ відділів Юного ОДУ

М-у можуть бути управи філії ОДУМ-у, свяще
ники, вчителі, громадські діячІ, або відомі гро
мадянству батьки. Підготовча праця ініціяторів 
повинна відбуватися за таким порядком: 

а) Написати до Головної Виховної Ради або 
Головної Управи ОДУМ-у про свої наміри й ді
стати від них інструкЦії, виховні матеріяли та 
дозвіл на організацію місцевого Юного ОДУМ-у. 

б) Познайомитися з одержаними матеріяла
ми й повести жваву освідомлювальну дію серед 



батьків та зацікавлених вихованням молоді гро
мадян про потребу створення Юного ОДУМ-у. 

в) Підготовити програму нарад 'і на визна
чений день скликати установчі збори батьків та 
зацікавлених осіб для організації відділу Това
риства Одумівських Приятелів. 

Добра підготовка й відповідний склад уча
сників установчих зборів - це передумова здо
рового розвитку Юного ОДУМ-у. Тому ініція
тори повинні запросити на збори представника 
Головної Виховної Ради чи ГУ ОДУМ-у з допо
віддю й подбати про те, щоб між учасниками 
були кваліфіковані особи для очолення Товари
ства ОдумІвських Приятелів та Юного ОДУМ-у. 

18. Рої Юного ОДУМ-у: 
Юнацькі й новацькі рої Юного ОДУМ-у ор

ганізовує Виховна Комісія спільно з ройовими 
виховниками в порозумінні з управою філії ОДУ-
М-у. . 

а) Там, де є достатнє число юних одумів
цін для створення кількох роїв - рої організо
вуються за віком членів: новацькі від 7 до 9 ро
ків і від 9 до 12. Юнацькі рої від 12 до 14 і від 
14 до 17 років. 

Не менше як два, і не більше як три юна
цькі рої творять свій курінь та вибирають курін
ну управу. Дівчата і хлопці творять окремі ку
рені. 

б) На початку шкільного року кожний рш 
обирає собі ройовий, а курінь курінний провід 
(управу), що складається з ройового, а курінь 
з курінного, бунчужного та писаря. Ройовий пе
репроваджує збірки роя й допомагає виховникові 
в його праці. Бунчужний заступає ройового, зби
рає членські вкладки й відповідає за касу роя. 
Писар веде <<літопис» роя. Висоту членських 
nкладок для новацьких і юнацьких роїв визначає 

Головна Виховна Рада (визначено 1 О центів мі
сячно). 

в) Фактичним керівником рпя є ройовий ви
ховник. Виховники плянують і керують цілою 
виховною роботою роїв та відповідають за рої 
nеред rеферентом юнацтва ТСІ. Виховною Комі
сією. 

г) Кожний рій присвоює собі назву, взяту 3 

природознавства, а курінь присвоює собі ім'я 
історичної постаті з історії України. · 

r) Кожний рій покриває поточні видатки 3 

Rласнnї каси. Жодних відсотків до каси відділу 
Ю-ОДУМ-у чи Головної Виховної Ради або Го
ловної Управи ОДУМ-у не вплачує, за вийнятком 
до куреня за спільною ухвалою, але не більше 
як ЗО% загального прибутку. 

19. Відділи Юного ОЛУМ-у: 
У склад Юного ОДУМ-у входять всі курені 

і рої, що існують при певній установі. У більших 
містах, з великим числом українського населен
ня, може існувати й декілька рівноправних юно-

одумівських віддІЛІВ з окремими Товариствами 
Одумівських Приятелів і Виховними Комісіями. 
Самітні рої Юного ОДУМ-у можуть мати свої 
ВиховнІ Комісії або підпорядковуватися Вихов
ній Комісії сусІднього відділу. 

20. Опікуни, референти й виховники Юного 
О ДУМ-у: 

На опікунів, референтів і виховників Юного 
ОДУМ-у вибираються особи з такими рисами й 
кваліфікаціями: 

а) Прихильні до одумівських ідей. 
б) Мають провідницькі здібності й органі

заційний досвІд. 
в) Точні у вІдвідуванні зборів і у виконуван

ні обов'язків. 
г) Люблять працювати з молоддю й безсто

ронньо ставляться до всіх дітей. 
r) Вміють співпрацювати з іншими й кори

стуються загальною пошаною серед членів орга
нізації, при якій організовано Юний ОДУМ. 

д) Ознайомлені з виховними матеріялами 
Юного ОДУМ-у й мають добру волю вивчити 
детально свої обов'язки. 

21. Дисциплінарні форми: 
Юні одумівцІ виховуються в дусі порядку, 

почуття обов'язку, законности й строгої дисци
пліни. Тим юним одумівцям чи одумівкам, які 
зразково виконують настанови виховників, вирі
зняються особливою уважністю, дружністю та 
працьовитістю для Юного ОДУМ-у, в рІзних не
передбачених нещасливих випадках виявляють 

швидку орієнтацію, відвагу й самопосвяту, слід 
надавати такі відзначення: 

а) За зразкове виконування завдань у межах 
ройової чи курінної виховної діяльности - на 
сходинах роя, або куріня даному юному одумін
цеві (ці) винести похвалу. 

б) За зразкове виконування завдань на ко

ристь цілого роя чи куреня - на ройових чи ку
рінних сходинах даному юному одумівцеві (ці) 
подарувати альбомчик чи відповідну книжку із 
записом відзначення та підписами виховника і 
референта юнацтва. 

в) За особливу ініціятиву і жертвенність у 
праці для добра цілого відділу, опікун вручає 
спеціяльну відзнаку для одумівського однострою, 
пам'яткавий альбом або книжку. 

г) За особливі подвиги - рятування життя 
чи іншу самопосвяту, за послідовну 1 довгу пра
цю на користь одумівської організації - на збо
рах цілого відділу, опікун вручає спеціяльну від
знаку до однострою та грамоту з пІдписами опі
І<уна відділу та референта юнацтва. 

22. За порушення виховних правил Юног() 
ОДУМ-у - пропонується таку систему дисцип

лінарних покарань: 
а) На сходинах роя даному юному одумів

цеві вказати його провини і висловити осторогу. 
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б) Викликати до опІкуна на розмову й осто-
рогу. 

в) Покарати позачерговими завданнями. 
г) Вилучити з роя на один місяць. 
r') Вилучити з роя на три місяці. 
д) Виключити з членів Юного ОДУМ-у. 
Про всі провини й форми покарань, вихов

ники повідомляють референта юнацтва і опіку
на. Обов'язок опікуна -- кожночасно інформу
вати батьків і з ними радитися, що діяти, щоб 
осягнути кращих успІхів у вихованні. 

VI. Символіка в Юному ОДУМ-і 

2З. 1. Патрон ОДУМ-у: Святий Апостол Ан
дрій Первозванний. 

2. Офіційний марш: «Наші будні- розгор
нена книга» -- слова Яра Славутича, музика Гри
горія Китастого. 

З. Однострій: У стійнений і затверджений . 
ЦК ОДУМ-у. 

4. Відзнака: Устійнена і затверджена ембле
ма ОДУМ-у. 

5. Прапор ОДУМ-у. 

б. Привітання. 

7. Обітниця. 

VII. Фінанси Юного ОДУМ-у 

24. Фінансові засоби роїв складаються з 
членських вкладок і добровільних датків юних 
одумівців -- членів даного роя. Більші видат
ки роя мусять бути схвалені Виховною Комісі
єю і можуть бути фінансовані касою відділу. 

25. Фінансові засоби куреня такі самі як і роя. 
26. Фінансові засоби вІдділів Юного ОДУ

М-у складаються з відсоткових відрахувань від 
юнацьких куренів (схвалюються на Конференці
ях), з членських внесків і добровільних датків 
членів ТОП, збірок, коляди, прибутків від імпрез, 
розпродажу літератури тощо. 

27. У випадку ліквідації роя, фінанси його 
перебирає курінь. 

У випадку ліквідації курення, фінанси пере
бирає відділ Юного ОДУМ-у. У випадку ліквіда
ції відділу, фінанси і майно відділу перебирає 
місцева філія ОДУМ-у, а коли немає філії, фі
нанси й майно перебирає Головна Управа ОДУ
М-у. 

~ ПРОБИ ЮНОГО ОДУМ-У 
Вимоги дІ!-~Ї одумівської проби 7. Вміти співати одумівський гіми поясии-

Щоб ~о старшого роя юний одумівець 
по_~Иffен задовольнити такі вимоги: 

А. Формальність 

1. Мусить мати повних 12 років життя та 
6 місяців бездоганної праці в молодшому рою 
{rуртку) Юного ОДУМ-у. 

2. ~нен добре читати й писати по-укра
їнському і по-англійському. 

З. Ознайомитися з «Правильником Юного 
ОДУМ-у» та виявити бажання вступу до стар
шого роя (гуртка). 

4. Мати згоду виховника та референта ю
нацтва чи управи даної філії на перехід до 
старшого роя Юного ОДУМ-у. 

Б. Виховання світогляду й характеру 

1. Бути дисциплінованим, точним, пильним, 
та добре поводитися вдома, в церкві, в шко
лі, в товаристві та в домівці. 

2. Вміти пояснити назву «Україна». 
З. Вміти нарисувати, пояснити та знати, як 
коли вживати український герб і прапор. 
4. Знати слова, вміти співати та пояснити 

«Заповіт» Тараса Шевченка. 
5. Знати слова українського національного 

гІмну, вміти їх пояснити та співати. 
6. Знати коротко життєпис Св. Андрія Пер

возванного, Патрона ОДУМ-у. 

178 

ти його значення. 
8. Вміти основні вправи одумівського впо

ряду. 

9. Мати загальне знання з історії України від 
засповання Київської держави до Козаччини. 

1 О. З української лІтератури знати коротко 
біографію Тараса Шевченка, Івана Франка, 
Лесі Українки та інших. 

11. Знати напам'ять один вірш або уривок з 
поеми Т. Шевченка, Ів. Франка та Л. Українки. 

12. Знати два короткі оповідання українських 
письменників. 

1 З. Бути учнем «r'ремер ску л» та мати добрі 
успіхи в навчанні. 

14. Знати слова і вміти заспівати шість пі
сень (народних чи релігійних). 

15. Знати два народні танці. 
16. Мати загальну уяву про народню ношу, 

вишивки, килими, писанки та ін. 

17. Мати задовільні знання першої допомоги. 
18. Мати загальні знання з природознавства. 
19. Відбути принаймні одне таборування 
20. Перевести з роєм одну самостійну гутір
ку (10--15 хвилин) та одну гру. 
21. Брати участь у змаганнях з бігу, призна
ченого вимогами. 

22. Знати одну галузь спорту. 
2З. Знати і дотримуватися основних форм 

товариської та особистої поведінки. 



24. Кожноденне добре діло. 
В. Підготовка до практичного життя 

J. Вправність в п'ятьох грах, які розвива
ють чуття зору, слуху, запаху, дотику і смаку. 

2. Поземеллєзнавство: орієнтуватися за сон
цем, мохом і годинником. Вміти визначити 
віддаль на око. 

З. Картографія: знати топографічні знаки 
для води, лісів, поля, доріг і міст; орієнтува
тися на мапі, загальні відомості про мірило. 

4. Мандри: гІгієна мандрівництва, виряд 
мандрівника, вміти збудувати шатро, знати як 
зав'язати і вживати шість основних вузлів, 
основи куховарства, основи сиrналізації (мор
зе). Добре орієнтуватися на терені замешкан
ня в промірі однієї милі. 

5. Зробити якесь добре діло. 

Вимоги до 2-оі одумівської проби та перехід 
до старшого ОДУМ-у 

Кандидатом 2-го ступеня чи кандидатом до 
2-ої nроби може бути юний одумІвець ( одумів
ка), який є членом Юного ОДУМ-у щонаймен
ше один рік. 

Нормально, 2-ий ступень юнак (юначка) nо
винен би одержати, склавши іспит на 17 -му ро
ці життя та nерейти до старшого ОДУМ-у. Щоб 
одержати 2-ий ступен, юнак 1-го ступеня пови
нен задовольнити такі вимоги: 

1. Мати за собою найменше один рік nраці 
після 1-ої проби та мати закінчених 17 років. 

2. Якщо ходить до української школи чи 
курсів українознавства, повинен мати добру або 
задовільну успішність. 

З. Здобути добру оцінку вІд управи юнац
тва чи управи філії для одержання 2-ої проби 
за активність та ідейно-моральне наставлення. 

4. Бути присутнім щонайменше на 25% ро
йових сходин та 5-ох заннятях роя, відбути дві 
теренові гри та щонайменше один раз nобувати 
на літньому вишкільному таборі ОДУМ-у. 

5. Виконувати якусь функцію в рої (гуртку) 
на протязі принаймнІ З-х місяців. 

б. nрочитати на сходинах роя доповідь на 
довільну тему. 

7. Прочитати й переказати 10 творів україн
ських клясиків, як: Тараса Шевченка, Марка 
Вовчка, Івана Франка, Лесі Українки, Панаса 
Мирного, Івана Нечуя-Левицького та ін. 

8. Брати участь у фізкультурних вправах 
та відповідати вимогам фізичного виховання. 

9. Подати два дописи до стінної газети. 
1 О. Взяти участь принаймні двіч'і в худож

ньому виступі як от: декламація, спів (хор), 
сценка та ін. 

11. Відбути з усіма роями Юних ОДУМ-івців 
два заняття, прогулянку, спортові гри та ін. 

12. Мати вирівняні членськІ вкладки. 

1 З. Відбути принаймні одну почесну стшку в 
однострої з приводу українських національних 
свят, або якоїсь іншої нагоди. 

14. Зробити одне добре діло для ІОн. ОДУМ-у. 
15. Приєднати двох кандидатів до Юного 

ОДУ М-у. 

1 б. Здобути після 1-ої проби 1 О пунктів доб
ровільно взятих на себе зобов'язань. 

Окрім цього кандидат на юнаки (юначку) 
2-ої проби чи ступеня та кандидат до старшого 
ОДУ М-у мусить мати такі знання з інших ді
лянок: 

І. Організаційні знання 

1. Знати загально ідейну програму Юного 
ОДУМ-у. 

2. Знати правильник та організаційну будо
ву Юного ОДУМ-у. 

З. Знати історію та статут ОДУМ-у. 

4. Вміти провадити діловодство в роях. 

2. Українознавство 

1. Знати про походження українського на
роду та елементи його самобутности. 

2. Знати загально минуле українського на
роду, а докладніше історію княжої та козацько1 

доби. 

З. Знати про національно-державну бороть
бу українського народу в новому періоді: 1917-
20 роках - боротьбу проти нових окупантів 
України. 

4. Знати про чин і характеристику героїв та 
видатних учасникІв української визвольної бо
ротьби: Симона Петлюри, Володимира Винни
чен.ка, Михайла Грушевського, ген. Павла Ско
попадського, полковника Євгена Коновальця, 
Української Центральної Ради, Директорії та ін. 

5. Знати загальну географію України. зок
рема фізичний оnис нашої батьківщини, П на
селення та багатства. 

6. Знати загально давній і середній періо
ди української літератури. 

7. Знати про основні роди народньої твор
чости: обрядові пісні, історичні думи, перекази, 
оnис звичаїв та ін. 

8. Знати життєпис і творчість Івана Котля
ревського, Пантелеймона Куліша, Василя Стефа
ника й Лесі Українки. 

9. Знати напам'ять два вірші Таоаса Шев
ченка. OlfИH Лесі Українки та Івана Франка. 

1 О. Знати про сусідів України. характери
зувати їх наставлення до українського народу. 

3. Суспільно-громадське життя 

1. Знати загально про українське релігійне 
життя, громадські інституції свого міста та око
лиці, в якій мешкає. 
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4. Практичні знання 

1. Проводити впоряд з роєм або куренем. 
2. Знати як поводитись в товаристві. 
З. Дати собі раду, заблукавши серед приро

ди, при ушкодженні тіла та ін. 
4. Вміти орієнтуватися в терені з компасом 

та мапою. 

5. Дбати про стан здоров'я - не пити аль
когальних напоїв і не курити. 

б. Знати головні nравила гігієни і першу до
помогу в нещасному випадку. 

7. Знати, як поводитися в терені під час ман
дрівки, на теренових грах, під час перебування 
в літніх таборах. 

До уваги виховників: 

При праці з роєм (гуртком) треба конче 
взяти до уваги «Правильник юного ОДУМ-у», 
«Програму Виховної Праці Юного ОДУМ-у» й 
інші видання Юного ОДУМ-у та дотримуватися 
поданих вимог. 

Перехід до старшого роя та старшого ОДУМ-у 

1. Для переведення проби мусить бути сфор
мована спеціяльна «Комkія Проби» з З-5-ти 
осіб, яка б в призначений день змогла перевеста 
такий іспит. 

2. «Комісія Проби» мусить складатися з чле
нів місцевої Ради Виховників та виховників-оду
мівців. Кожний член «Комісії Проби» повинен 
мати широкІ знання в ділю"!ці, з якої він приймає 
вимогу. Якщо філія не має вистачаючої кілько
сти членів, щоб створити «Комісію Проби», вона 
мусить звернутися до Виховної Ради. 

З. Після того, як кандидат перейшов всі ви
моги, його (її) урочисто приймається до стар
шого роя, чи переводиться до старшого ОДУ
М-у· при першій святочній нагоді, або спеціяль
но для цього влаштованій імпрезі, але не на 

забаві. 
4. «Комісію Проби» можуть творити пооди

НО!<і Ради Виховників на місцях або кілька Рад 
з сусідніх осередків ОДУМ-у. 

5. <<Комісія Проби» повинна бути затверд
жена Виховною Радою при ГУ ОДУМ-у або Го
ловною Управою ОДУМ-у. 

Впоряд 

Збірк·а 

ПослІдовність наказів: 

«Струнка!». «В трилаві (в дволаві, в лаві) 
збірка!>>. «Спочинь!». «Струнка!». «Рівняй впра
во!». «Прямо глянь!». «Спочинь!» - nісля цих 
наказів відділ приготований до звіту. 

Звітування 

«Струнка!». «Зголошую комендантові -до 
звіту глянь!>> - тут командувач осередку іде 
назустріч комендантові й три кроки nеред ним 
стає струнка і звітує. 

«друже коменданте! З голошую філію (рій, 
групу) з Чікаrо в числі 1 ОО осіб, - 50 одумів
ці в і 50 одумівок готові до вашого наказу» -
тут старший, що відбирає звіт може привітати 
одумівців, та дає дальші розпорядження звіту
ючим: «Прямо глянь!». «Сnочинь !». «Струнка!». 
«В місці розхід!». 

Маршування 

Відділ стоїть в трилаві: 

«Струнко!», «праворуч», «напрям прямо -
кроком руш» - чи інший напрям. 

«Відділ!» - «стІй!» - команду «Стій» по
давати на праву ногу. «Ліво- (право-) руч!»
«СПОЧИНЬ!». 

Дефіляда 

Попереду провідник колони, чотири кроки 
за ним три хорунжі з одумінськими прапорами. 

Три кроки за прапором колона, шість кроків пе
ред трибуною команда «Струнка!». «Направо 
(ліво) глянь!». «Спочинь!». 

Далі колона йде звичайним маршем до ви
значеного місця. 

Зміна напрямків в марші 

Команда: «Напрям - вправо!>>, «повним 
кроком!», «напрям- вліво!», «повним кроком!», 
«обернись!», «повільним кроком!>>. 

СВІТОГЛЯД ОДУМ-у ТА йОГО ЗАВДАННЯ 

ОДУМ не був плянований як універсальна 
організація для вишколу юнаків, але його 15-літ
нє існування nоказало, що ідеї й методи зібрані 
протягом 15-ти років мають далеко ширше за

стосовання, ніж здавалося. спочатку. 
Тому, щоб вийти назустріч національним 

потребам нашої паневоленої батьківщини-Укра
їни настала потреба застосувати поодинокі пе
ревірені чинники в праці ОДУМ-у, а саме: 
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а) Добровільне Приречення і Закон одумів
сьІшї поведінки. 

б) Поступову й привабливу програму діяль
ности. 

в) Систему відзнак для заохочування юна
ка (юначки) до поступу. 

г) Вишкіл характеру оснований на ройовій 
системі. 



Мета 

У вишколі наших юнаків (юначок) ставимо 
на перше місце вищі цілі. 

Не можна, щоб технічна сторона справи пе
преважила моральну. Тому практичні заняття, 
такі як лісова мандрівка (життя в природі), та
борування, добрий вчинок є лише зразками за
собів, а не цілей. 

~етою є вироблення характеру -- характе
РУ з певними рисами. Одним з головних завданнь 
виховної праці з Ю-ОДУМ-ом є виховання на
шого молодого покоління в здоровому дусі, в 

покорі до Бога, та у відданості своїй батькіRщи
ні та своїм друзям. 

Характер 

Це fлово постшно вживається при пояснен
ні цілей і завдань. Що ми маємо на думці, коли 
говоримо про розвиток одумівського характеру? 

Ми маємо на думці таке: 
а) Виховання високих ідеалів. 

б) Виховання самодовіри. 

в) Виховання почуття обов'язку. 
г) Виховання сили духа. 
r) Виховання самопошани. 
д) Виховання пошани до інших. 

Приречення 

Одумівець складає з своєї власної волі при
речення або присягу на свою честь -- служити 
Богові, своїй батьківщині та своїм друзям. Тре
ба підкреслити, що ця присяга мусить бути доб
ровільною, бо якщо ми застосовуємо примус -
присяга не може мати ніякої зобов'язуючої си
ли. Той факт, що юнак (юначка) свобідно взяв 
на себе це зобов'язання, кладе на нього особи
сту відповідальність і підносить його духово. 

Обов'язок супроти Бога 

Обов'язок супроти Бога - це одне з го
,Іювних зобов'язань кожного юного одумівця. В 
рядах ОДУМ-у вповні респектується кожне ві
ровизнання. Від юного одумівця треба очікува
ти сповнення церковних приписів. Одумівці, які 
не належать до жодної церкви, повинні ознайо

митися з релігІйними ідеями під час спільних 
одумівських польових Богослу ж б і молитов. Хто 
заперечує існування Бога - не може бути в ла
вах ОДУМ-у. 

Вірність 

Від кожного юнака (юначки) вимагається 
вірности одумівським законам, вірности своїй 
батьківщині та своїм друзям. Ні в якому разі 
не можна вимагати вІд юнака (юначки) вірно
сти якійсь партії. Нашим головним обов'язком є 

виховання молодого покоління на об'єктивно ду
маючих громадян. 

Закон 

Закон подає в ясно зрозумілій формі кодекс 
поведінки та діяльности одумівського суспіль
ства. Одумівські закони затверджуються деле
гатами на загальних з'їздах та конференцІях 
ОДУ М-у. 

Усміх 

Суттєва засада поведінки-- є життєрадість. 
Одумівець не мусить завжди бути серйозним. 
Він має бути веселим, щирим та життєрадісним. 

Різноманітність 

Прагнення нових пригод, пізизвання оточу
ючого середовища, а, головне, «відкриття само
го себе» - є ознаками вдачі справжнього оду
мівця. 

Привабливість 

Схема вишколу, яку склав виховник, осно
вується на використовуванні природніх нахилів 
юнакІв чи юначок. Прислухаючись, виховник до
відується, яка діяльність найбільше цікавить йо
го вихованців, і на цьому базує свою програму. 
Зрозуміло, що програма мусить бути складена 
так, щоб головна ціль виховання не втратила 
своєї мети. 

Життя серед природи 

Справжній одумівець повинен завжди від
гукнутися на клич мандрівника -- дослідника, 
це є частиною нашої вдачі найбільше приявною 
в дитячих роках. Що може бути більш захоплю
ючого для роя як подорож в ліс, шукання скар
бів чи рибальства. 

Досягнення 

Підростаючий юнак хоче бачити свій поступ. 
Розвиток спритности і вміння розв'язувати прак
тичні проблеми. Тому застосування системи від
знак-винагород є невід'ємною частиною вихов
ної праЦі з Ю ОДУМ-ом. Але треба не забува
ти, що головною ціллю винагород є заохочення 

до праці найменш талановитого юнака чи юнач
ки. 

Покарання 

Виховники мусять прищеплювати своїм ви
хованцям точність. І тому, коли Ю ОДУМ-івець 
спізниться на сходини 3-4 рази, виховник мусить 
відіслати його додому, пояснивши йому вину, 
щоб наступного разу той приходив на призначе
ний час. Та насамперед точність зобов'язує ви
ховника - тоді тільки П можна вимагати від ІОн. 
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ОДУМ-івця. Коли член Ю ОДУМ-у своєю пове
дінкою буде понижувати авторитет ОДУМ-у, та
кого члена треба виключити з Ю ОДУМ-у. Ви
ховники також мусять придумати вІдповідну ка
ру тим, хто з неправдою чи шахрайством став
ляться до членів роя чи виховника. Можна на
класти тижневу чи двотижневу кару бойкоту, 
тобто його колеrи не говорять з ним призначе
ний час. В кожному випадку кара мусить бути 

Анна Стойко 

така, щоб вона виправляла хиби Ю ОДУМ-івця, 
а не штовхала його на гірші вчинки. 

Присяга Юного Одумівця 

Даю Одумінське Слово Чести, що я: 

БУ ДУ ВІРНИМ БОГОВІ й УКР АїНІ. 
БУДУ ПОМАГАТИ СВОІМ ДРУЗЯМ. 
БУДУ КОРИТИСЯ ОДУМІВСЬКОМУ ЗАКО
НОВІ ТА ОДУ.І\r\ІВСЬКІй ВЛАДІ. 

ЗНАЧЕННЯ ІГОР ІЗАБАВ ТА їХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСОВАННЯ 

В давні часи навіть педагоги не надавали 
іграм серйозного значення, хоч спартанці і наші 
славні предки - козаки брали гру, як головний 
чинник у фізичному розвитку дитини. Щойно 
Руссо визнав, що гра є одним з найхарактер
ніших виявів дитячої nрироди, який має велике 
значення у формуванні особистости людини. 

Під впливом Руссо, педагоги нового часу по
чинають приділяти все більше і більше уваги 
процесові дитячої гри. В 1 9-му столітті виникає 
і швидко розростається нова галузь психологіч
ної науки- психологіЯ дитинства. Проблема ди
тячої гри зайняла в ній одно з найважливіших 
місць. З'явилось декілька теорій гри. Кожна з 
них давала свое пояснення цього надзвичайно ці
кавого процесу в психічному житті дитини. Най
більше відомі теорії гри: Шілера, Грог а, Бюле
р а, П'яже. Всі вони фактично доповнюють одна 
одну. Не зупиняючись на кожній з них, за ви
хідну точку в аналізі процесу гри візьмемо тео
рію Гроса. На його думку гра є виявом інстин
кту, властивого як тварині, так і людині. Пері
од гри є підготовкою тварини до серйозної ді
яльности у дозрілому віці. Наприклад, лисиця 
виводить своїх дітей з нори і грається з нцми. 
Ця гра у всІх деталях відтворює підстерігання і 
напад на здобич. Так само і людська дитина, 
граючись, розвиває свої сили й набуває навичок, 
що бу дуть потрібні їй, коли вона виросте. 

Дівчата люблять гратися з ляльками: куnа
ють, годують, одягають їх, виносять гуляти. 

Інакше кажучи, вони роблять з лялькою те, що 
робить мати з дитиною і таким чином готують
ся до виконання материнських обов'язків у май
бутньому. 

Навпаки, хлопці дуже часто граються в вій
ну: стріляють із луків, б'ються дерев'яними ме
чами, підстерігають «ворогІв», нападають на 
них, вигукують військові кличі і т. інше. Але те
орія Грога не дає rрунтовного розкриття моти
вів, що спонукують дитину гратися, принаймні 
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тоді, коли в неї розвивається свідомість і вона 
вже виходить із стадії неусвідомлених інстинк
тів. Цю проблему розв'язує теорія Бюлера. Він 
визнає, що основним мотивом гри є задоволен

ня, що його, граючись, від чуває дитина. З цьо
го погляду гра відрізняється вІд праці. Тоді, як 
дорослу людину, головним чином, цікавить нас
лідок праці, а самий процес може бути тяжким 
і неприємним, дитину захоплює сам процес гри. 

Щодо змісту дитячої гри, то він дуже різ
номанітНІ-ІЙ і залежить від віку дитини й ото
чення, в якому вона живе. Дитина, як та губка, 
вбирає в себе те, що вона бачить або чує, 1 все 
це відтворює в своїх іграх. 

Наслідуючи дорослих, вона садить сад або 
город, будує хати, мости, пече хліб, варить, їз
дить машиною або кіньми, воює, стріляє з руш
ниці або пістоля, кидає бомби і т. д. 

Тут великої ваги набувають іграшки: ляль
ки, іграшкові тварини, візочки, машини. Та ди
тина не обмежується тим, що вона бачить і має 
під руками, а творить свій світ, яким вона дис
понує, не рахуючись ні з законами природи, ні 
з законами логіки. 

Звичайнісіньку лозинку вона перетворює в 
коня і мчиться на ньому в бій з ворогом; коли 
у дівчинки нема ляльки, вона обгортає ганчір
кою якийсь цурпалок і вІн стає для неї живою 
й улюбленою дитиною. Дитяча гра набуває пов
ного сюжету, що постуnово ускладнюється й 
упорядковується. Дитина вступає в царство ілю
зії. І якими чудовими іноді бувають ці ілюзії, 
скільки чистих радощів дають вони дитині. Все 
для неї оживає: губляться межі між дійсним і 
недійсним, між мертвим і живим, між можливим 
і неможливим. 

Захоnившись грою, дитина починає вірити в 
реальне існування витворів своєї фантазії і до 
мертвих речей ставиться як до живих істот. 
Джемс Селлі в своїх «Нарисах психології ран
нього дитинства» описує таку сцену. Дівчинка, 



гуляючи з матір'ю в парку, почала складати в 
купку камінці. На запитання матері навіщо во
на це робить, дівчинка відповіла «щоб їм не 
було сумно». Як видно, камінці стали для неї 
живими істотами, що потребують суспільства і 
ну дяться на самоті. 

Спочатку дитяча фантазія працює без вся
кого пляну й системи, в діяльности їі нема стій
кости. Прутик, що був конем, швидко перетво
рюється на шаблю або щось інше. Але посту
пово діяльність фантазії набуває певної пляно
вости, сюжети дитячої гри набувають все склад
ніших і чіткІших форм. 

Гра в усіх її формах є джерелом найчисті
ших і наінтенсивніших джерел дитячих радощів. 
Тому для дитини, можливо, немає більшої не
приємности, як заборона гратись. 

Так само дитині буває дуже неприємно, ко
ли хтось порушить її ілюзії і зі світу, утворе
ного їі фантазією, поверне до цього нудного бу
денного життя. Дуже вірно таке розчарування 
дитини відбито в автобіографічній повісті Л. 
Толстого «дитинство й юність». Родина поміщи
ків виїхала в ліс на пікнік. Розташувались на 
поляні. Діти зразу почали гратись. Узявши в ру
ки ломаки, сіли на траві й почали «гребти», уяв
ляючи, що вони пливуть на човні річкою. Стар
ший хлопець Володя, вже підліток, покинув греб
ти. --'- Чому не гребеш? - спитали його діти. 
- А хіба від того, що я буду гребти ми хоч 
трохи посунемося вперед? - спитав Володя. Ілю
зія гри щезла, разом з нею щезла й радість, і 
діти перестали гратися. Постає питання: чому 
саме діти так радіють граючись? 

Перше джерело дитячої радости, що її ви
кликає гра, має чисто інстинктовний характер, 
що лишається чинним і в дальшому розвитку 
дитини. Друге, в процесі гри дитина від чуває 
зріст своїх сил, поширення і поглиблення своєї 
особистости. 

В процесі гри розвиваються й міцніють м'я
зи дитини. Вона стає не лише міцною, .але й 
спритною. Скільки, наприклад, треба спритно
сти, щоб уникнути удару, спіймати підряд де
сять-двадцять разів м'яча, що відскакує від сті
ни, пострибати на одній нозі т. ін. Під час гри 
дитина глиб ше дихає, у неї швидше рухається 
кров, енерrійніше відбувається обмін речовин. 
Гра, особливо на свіжому повітрі, навіть кори
сніша для організму дитини, ніж гімнастика, бо 
гра супровадиться почуттям задоволення, що 

благодійно впливає на всі органічні процеси ди
тини. Діти, які позбавлені можливости вільно 
гратися, здебільша бувають блідими, слабкими і 
фізично нерозвиненими. 

Ще більші й позитивніші наслідки дає гра в 
галузі психічного розвитку дитини. Завдяки грі, 
в дитини розвивається й удосконалюється про-

цес сприймання. Граючись, дитина привчається 

чітко відрізняти кольори, звуки, кінетичні і до
тикові почуття. В процесі гри привчається дити
на міркувати і робити висновки. Та мабуть най
більше сприяє гра розвиткові дитячої фантазії. 
Роблячи якусь хатину чи місток дитина наперед 
творить П у своїй уяві, спочатку в невиразній 
формі, а потім у все більш чІткішій. Фантазуван
ня дитини в процесі гри поширює П духовий об
рій, допомагає їй глибше зрозуміти людей і при
роду. Граючи ралю матері, дитина починає розу
міти материнські обов'язки і переживання. Те 
ж саме треба сказати про дитину, яка вдає во
яка, лікаря чи вчителя. 

Дуже велике значення має гра в розвиткові 
почуттІв дитини. Зокрема зупинимось на розвит
ку соціяльних почуттів, що має місце nерш за 
все в процесі групових ігор. 

В наймолодші роки дитина є меншим або 
більшим егоїстом, якому трудно вийти за межі 
свого «Я». Тому малі діти, сходячись між со
бою, часто сваряться і не можуть довго гратися 
вкупі. Але поступово вони пІзнають один одного, 
і наткнувшись на чужий егоїзм, починають об
межувати себе й усвідомлювати, хоч і не ясно, 
права інших. Поступово збільшується задоволен
ня від спільної гри, діти починають відчувати 
потребу один в одному, їх, як магнетом, тягне 
до товаришів. Так зав'язується дитяча дружба, 
що тягнеться довгі роки і залишає в душі най
кращі спогади. Крім того, спільні гри виробля
ють у дитини здібність організувати, діяти, під
корятися певним правилам, бути дисциплінова
ним. Це вже не тільІ<и риси почуття, а й волІ та 
вдачі. Гра, особливо групова, виховує в дитини 
наполегливість, витривалість, послідовність у дії, 

свідомість відповідальности і т. інше. 

Все це дає нам nраво, разом з Гросом, ви
знати, що гра є nідготовкою до життя й nраці 
дорослої людини. Але ми дуже nомилилися б, 
коли б дивились на гру лише як на nідготовку. 
Вона сама по собі має глибший сенс і зміст. Бу
дучи невичерпним джерелом дитячих радостей, 
наповнюючи життя дитини цікавим змістом, во

на не зникає і в дальшому розвиткові людини. 

Грають не тільки діти, а й дорослі, в яких гра 
має характер розваги й відnочинку від праці, 
часто нудної й одноманітної. Гра в дорослих має 
багато спільного з грою дітей .. І тут і там го
ловне джелело - почуття задоволення від са
мого процесу гри, як наприклад, гра в шахи. 

Іноді гри дорослих за своїм змістом мало від
різняються від ігор дитячих. Таким, наnр., є гра 
в піжмурки, в зіnсований телефон і т. д., що 
часто nрактикуються на вечірках і родинних свя
тах. Створюється враження, що дорослі, розва
жаючись, хочуть знову пережити безжурні й ща
сливі хвилини дитинства. 
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Але серед дорослих часто трапляється і пе
рекручення самої природи гри. Таким слід ви

знати гри газартні, і в першу чергу гру в карти. 

В них люди шукають задоволення не від само

го процесу гри, а від його наслідку, себто від 
виграшу. Тут гра заміняє працю, але шкідли
ву, а іноді й безчесну. 

Спортові гри, як футбол, відбиванка, пере
гони мають багато спільного з дитячою грою в 
м'яча, з біганням навперегони і т. ін. Характер
ною особливістю спорту є змагання. Останне 
часто має місце і в дитячих іграх, особливо гру
пових, а групові ігри мають місце переважно в 
організаціях. 

Щоб гра, яку ми думаємо перевести з діть
ми, старшими чи молодшими, мала певний успіх, 
тобто принесла задоволення й науку для учас
ників, не можна бути до неї байдужими. Навпа
ки, мусимо їі добре підготовити, а опісля при
гляда тись, чи вона йде в такому порядку, як ми 

це передбачали. 
Для улегшення виховникам керування грою, 

подаю кілька практичних вказівок, які при кож

ній грі треба брати під увагу. 
1. Вибираємо, по можливості, прості гри 

для дітей нижче 1 О років. Наприклад, усі втіка
ють, а одно чи двої їх ловлять. Дві групи зма
гаються в бігу і т. подібне. 

2. При всякій грі час треба підбирати від
повідно до фізичної спроможности дітей. 

З. При поясненнях гри подавати лише го
ловні правила та вказувати на їх ціль. Найкра
ще все показати на nрикладах. Для старших ді
тей можна вказати, які середники треба вжи
вати, щоб скоріше та успішніше осягнути пере
могу. 

4. Коли виховник формує дві групи до гри, 
треба взяти під увагу вік, силу та спритність 
грачів, щоб обидві групи були однакові. Дуже 
часто діти творять собі самі групи. В таких ви
падках добре послуговуватись киданням жере
ба, хто куди належить, та котра група перша 
починає. У кожному випадку виховник повинен 
вваж;wи, щоб групи були однаково сильні. 

5. У грі повинні брати участь всі діти. Ні
коли не можна говорити тій чи іншій дитині, що 
вона нездібна до гри або замала. Дуже важним 
є, щоб виховник при кожній грі стежив за додер
жанням правил, а особливо, щоб зауважував усі 
помилки та поправляв їх одразу, а не при кінці 
гри. 

б. Якщо є багато дітей, тоді треба зоргані
зувати кілька груп і таким чином дати можли

вість усім дітям брати активну участь у грі. Ге
роями гри мають бути по черзі всі діти. Напри
клад, коли ми бавимося в «кота і мишки», в жод
ному разі не. можемо дозволити, щоб двоє дітей 
були ЗО ХВИЛИН «КОТОМ і МИШКОЮ», а інші ЛИШе 
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звичайними учасниками. Навпаки, треба, відпо
відно до групи, для кожного призначити пев
ний час. Коли діти граються в військо, то та
кож не можуть бути завжди ті самі провідники. 

7. При кожній грі чи марші виховник му
сить стежити за дітьми 

а) з уваги на здоров'я: чи котрась дитина 
не є вже змучена, задихана, бліда або надто 
червона через надмірне бігання. Не можна доз
воляти дітям пити багато холодної води, чи в 
деяких випадках взагалі не можна дозволити пи

ти. Вважати, щоб діти не пили води з заборо
нених джерел. 

б) З уваги на виховання: 

І. виховання загальне, як ініціятива, чесність, 
холоднокровність, взаємна допомога, добрий на
стрій при невдачах. Не дозволяти ігор, де висту
пають бандити тощо. 

11. виховання національне: 
При кожній грі виховник повинен звертати 

велику увагу на національне виховання, бо не 
сміємо ніколи забувати, що головною нашою ціл
лю є прищепити в наших дітях любов до Бать
ківщини-України. 

Під час гри потрібно, в першу чергу, звер
нути увагу, щоб діти говорили українською мо
вою. Далі, граючись, напр., у військо, називати 
дітей козаками, стрільцями, а не ковбоями, ін
діянами й інше. Взагалі в іграх треба вживати · 
різні українські назви. 

8. Ніколи не можна починати та кінчати 
програму дня надто скорими забавами, як біг 
на дальшу віддаль чи інше. Дуже побажаним є 
робити час від часу перерви з повільними заба
вами. Відповідно до сезону треба підбирати за
бави як також убрання для дітей. 

Коли дитина грається сама чи з ровесника
ми, то вони підбирають ігри, які дають їм тіль
ки задоволення. Натомість, коли ігри дітей очо
лює виховник, що звичайно практикується в ор
ганізаціях, то виховник підбирає ігри, залежно 
від того, яку рису характеру чи почуття хоче 
розвинути в дітей. Таким чином, ігри є найкра
щим середником вихованням дітей у національ

ному дусі на чужині. 
Ми часто чуємо, що деякі організації ко

ристаються великим успіхом у вихованні моло

ді, але вони йшли до того успіху поступово, як 
наприклад Пласт чи ІМКА. Остання організація 
має за собою понад сто років виховної діяльно
сти. Коли ж ми пригадаємо початки цих орга
нізацій, то й вони свого часу стояли перед та
кою ж проблемою, як ми тепер. Вони наполег
ливо працювали, вдосконалювали свої виховні 

системи й досягли колосальних успіхів. 
Так само і ми: які зерна посіемо в душах 

наших дітей, такі жнива й матиме Україна. 



НАйВАЖЛИВІШІ ПОДІї й ПОСТАТІ В ІСТОРІї УКРАїНИ 

(Короткі дані для виховників Ю ОДУМ-у) 

Цей розділ про :княжу добу є лише :канвою длл 

виховни:ка. Його nовне засвоєння: не є конечним, і 

'rрудніші частини можна виnустити. Виховник у 

цікавих оловіданн11х nодає Ю ОДУМ-івц11м окремі 

дані й nодіі з історіі й :культури нашого народу, 

лристосовуючи іх до рівн11 розвитку своіх вихо-

ванців. Періоди Украінської Козацької Держави та 

Народньоі Ресnубліки, ми залишаємо дл11 розроб

леннІІ виховникам. Зразком може служити :кн11жа 

доба лодана нижче. Щоб до деякої міри облегши

ти nрацю виховників, nодаємо в короткій формі 

nеребіг цих історичних nодій. 

Назва «Україна>> має давнє походження. 
Вперше назва «Украйна» згадується в Київсько
му літописі наприкінці 12-го століття. Народня: 
щодо свого походження: назва «Україна» закрі
пилася: у свідомості народу і відбилася в офі
ційних документах, літературІ, історичних наро
дніх піснях і думах в 1 6-1 7 ст. Ця назва стала 
причиною складного процесу формування укра-
їнського народу і стала його національним ім'ям. 
Всякі штучні назви як: «Мала Русь», «Галіція», 
«Угорська Русь» чи <<Підкарпатська Русь» не ді
стали поширення серед українського народу, бо 
були насильно накинені нам нашими сусідами. 

З давніх-давен живуть українці над Дніп
ром та Дністром, і відомості про них сягають 
4-го віку по Різдві Христовім. В той час, коли 
відбувалось велике переселення народів, наші 
предки звалися антами. Пізніше історія знає ці
лу групу українських племен як: поляни, сіверя

ни, деревляни, тиверц'і та угличі. 
За історичними літописами першими твор

цями української держави були київські князі, 
які були варягами й походили з півночі (Скан
динавія). Князі Олег, Ігор, княгиня Ольга, Свя
тослав та Володимир Великий створили могут
ню державу, яка була центром культурного й 
духового розвитку східньої Европи. Невигідне 
географічне положення в боротьбі з кочовими 
народами й ордами та княжі міжусобиці приве
ли до занепаду Київської держави та розпаду її 
земель. 

Історичні епохи 

1. Палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзова доба. 
2. Трипільська культура. 
З. Металеві знаряддя. 
4. Велике переселення народів. 

Княжа доба 

1. Давні слов'яни. 
2. Початки Київської Держави. 

З. Великі ВІйськові походи київських князів 
перед Володимиром Великим. 

4. Поганська віра в давніх українців. Поча
ток християнства в Україні за князя Олега. Упо
корення деревлян. 

5. Володимир Великий: 
а) прийняття християнства в 988 році та 

значення його для України, 

б) боротьба з печенігами, 
в) прилучення червенськ_их городів до київ-

ської держави. 

б. Ярослав Мудрий: 

а) розбиття печенігів 

б) польські справи 

в) організація церкви в Україні 

г) Церква св. Софії 
r) Митрополит Іларіон та його «Слово про 

Благодать» 

д) Печерська Лавра 

е) «Руська Правда» 

7. Поділ Київської Держави 
8. Суспільний і політичний лад у Київській 

Державі 

9. Володимир Мономах: 
а) «Поучення Дітям» 

10. Україна - забороло культури й цивІЛІ
зації перед степовиками: хозарами, печенігами і 
половцями 

року 

11. Українське письменство: 
а) Літописи 

б) «Слово о Полку Ігоревім» 

в) У сна словесність 
12. Боротьба між князями. Занепад Києва 
1 З. Перший наїзд князя з Московщини 11 69 

14. Ростиславичі в Галичині 
15. Галицько-Волинська Держава 
а) Роман Великий 

1 б. Суспільний і політичний лад у Галицько
Волинській Державі 

17. Галицько-Волинський літопис 
18. Ве~икі наїзди татар 1223, 1240, 1259 

років 

19. Король Данил о: 
а) Унія з Римом 

б) Боротьба з татарами 

в) Заснування Львова 
20. Лев І і його наслідники 
21. Кінець Романовичів і Болеслава-Юрія 11 
22. Боротьба за Галицько-Волинську Дер

жаву між Литвою і Польщею. 
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КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ: 

Історичні епохи 

1. Український народ має глибоке коріння в 
історії людства. Ще в кам'яну добу на Україні 
жили люди з високоЮ, на той час, культурою. 

2. В добу неолІту на Україні виникла три
пільська культура, сліди якої помітні ще й сьо
годні в нашому українському характері та тра
диціях, наприклад: любов до природи й хлібо
робства, чесність, щедрість, свободолюбність, 
пошана до матері і т. д. 

З. Десь коло 2.500 р. до Р.Х. нашІ предки 
починають уживати бронзу і розвивають скотар
ство та мисливство, а приблизно з 1.000 р. до 
Р. Х. вже користуються власними nокладами за
лізної руди. 

4. Бід VII віку до Р. Х. і аж до заснування 
Київської Держави на Україні живуть певний час 
такі народи: скити, сармати, rоти, гуни, болга
ри, авари (обри), хозари і анти (слов'яни). 

Княжа доба 

1. Українці належать до слов'янських наро
дів. Слов'янські народи діляться на три груnи: 
східні, західні, й nівденні. Б давніх часах у схід
ній групі найбільшим народом були українці. 
Треба зазначити, що nеред виникненням Київсь
кої Держави існували вже примітивні племінні 
держави. 

2. Подавши різні теорії виникнення Київсь
кої Держави, треба пІдкреслити, що найвідпо
віднішою є теорія про слов'янський початок дер
жави. Ця держава виникла над Дніпром, а її осе
редком став Київ. Вона була всеукраїнська, бо 
обіймала всі українські землі й тим способом пе
ревищила всі українські держави, що існували 
nізніше. Ніколи в своїй історії Україна не була 
така могутня і велика, як за часів княжої доби. 
Треба nідкреслити те, що княжа держава була 
збудована на европейський лад. 

З. За часів Олега й Ігоря центр ваги кня
зівської політики лежав на nівдні й nівденному 
сході. Особливо важливими були торговельні 
справи. Похід Святослава Хороброго на Болга
рію був наслідком його експансивної nолітики, 
яка не обмежилась до розбиття хозарської дер
жави, а змагала також до поширення Київської 
Держави на Балкани. 

4. Пояснити, що ще за княгині Ольги вже 
були nочатки поширення християнства в Украї
ні через торговельні взаємини Київської Держа
ви з Візантією. Боротьба з деревлянами, це бо
ротьба Київської Держави з давньою олемінною 
організацією деревлян. Подібні змагання були 
також і з іншими племенами. 
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5. НайваЖливішою подією за князювання Во
лодимира Великого було nрийняття християн
ства в 988 р. Нова віра ввела Україну в контакт 
з високою тоді візантійською культурою й циві
лізацією. Треба звернути увагу й на те, що бо
ротьба з печенігами була тяжка, бо печеніги бу
ли об' едиані в сильну орду .. Належиться виразно 
зазначити, що межа Червенських городів не до
ходила далІ на схід, як по теперішнє містечко 
Мостиська. Тому не можна мішати поняття Чер
венських городів з поняттям Галичини, як це 
роблять деякі nольські історики. 

б. Ярослав Мудрий, як і Володимир Вели
кий, з'єднав усі українські землі в одну могутню 
державу. Польська інтервенція в справі Свяпол
ка І не знайшла ніякої nІдпори серед українців. 
Розбиття орди nеченігів було дуже важливою іс
торичною подією. «Слово про Благодать» є цін
ним твором з погляду риторичного й змістового. 
Таких цінних творів не мали інші тодішні сло
в'янськІ, ані германські народи. Так само треба 
підкреслити, що ні один слов'янський нарід не 
може похвалитися такими законодавчими твора

ми як наша «Руська nравда». Слід також звер
нути увагу на те, що Київ у 10-11 віках був 
третім щодо кількости населення містом Евро
пи. На першому стояв Царгород, а на другім Ве
неція. Часи Ярослава Мудрого- це вершок мо
гутности і слави України. 

7. Після смерти Ярослава Мудрого правлін
ня Київської Державою перебрали його сини. Та
ке державне право було також у германських та 
й інших слов'янських народів. 

8. Переглядаючи суспільний лад, треба зазна
чити, що характерною рисою української народ

ньої вдачі є демократизм. Все населення Київ
ської Держави, яке складалося з бояр, міщан і 
селян, було вільне і мало рівні права: перехід з 
однієї верстви до іншої був вільний. Державна 
система Київської Русі складалась з віча; князя. 
і княжої ради. 

Віче, в якому могло брати участь все повно
правне населення держави, вибирало князя, ук
ладало з ним договір та радилося з ним у важ
ливих державних справах. 

Князь правив державою на підставі догово
ру з вічем. Він був виконавцем державної вла
ди: законодавчої, судової, адміністративної і сто
яв на чолі війська. На місцях існувала народня 
самоуnрава. 

9. Володимир Мономах був дуже освіченою 
людиною. На візантійський зразок він написав 
«Поучення дітям» -майбутнім князям. Як і Во
лодимир Великий, він був споріднений з візан
тІйським царським двором. Володимир Мономах 
мав велику популярність серед народу, бо був 
провідником в боротьбі зі степовиками. 



10. Треба згадати, що Україна була оборон
цем Европи та її культури й цивілізації перед 
степовиками·. 

11. «Слово о Полку Ігоревім» це найкращий 
поетичний тШр тодішньої Европи. Дуже цінни
ми є також літописи з княжої доби. У сна словес
ність була дуже багата, але вона загубилася під 
час татарських наїздів. 

12. Боротьба між князями не була якоюсь 
українською особливістю. Аналогічні міжусобиці 
в ті часи існували у Франції, Німеччині, Чехії, 
Польщі та інших країнах. 

До занепаду Києва спричинилися не тільки 
міжусобиці між князями, а й занепад ВізантІї, з 
якою Україна мала торговельні зв'язки. 

1 З. В наслідок занепаду Києва в українські 
справи· почали вмішуватися московські князі. 

14. У Галичині могутню державу створили 
Ростиславичі, які оборонили Галичину перед 
польськими князями. 

15. Роман Великий об' єднав Галичину з Во
линню і тим самим створив могутню Галицько
Волинську Державу. 

16. Суспільний лад Галицько-Волинської 
Держави був подібний до Київської, але в ній 
час від часу проявлялися анархістичні дії гали
цьких бояр. 

17. Галицько-Волинський літопис подає іс
торію Галицько-Волинської Держави. Це є один 
з найкращих і найцінніших літописів тодішньої 
Европи. 

18. До занепаду України, особливо східньої, 
у великій мірі спричинилися татарські наїзди. 

19. Взаємини Данила з Папою це перша 
спроба підняти західню Европу до боротьби з 
татарами. 

20. Лев І втручався в польські справи і хо
тів сісти на польському (краківському) престо
лі. За його часів та за його спадкоємців v Га
лицько-Волинській Державі був лад і порsідок. 

21. Убивство Болеслава-Юрія 11 боярами бу
ло вершком анархістичної настанови галицько
волинцьких бояр. 

22. ВиснаженнямУкраїни в боях з татарами 
скористалися литовці, які приєднали Україну до 
своєї держави. Але в ній панами скоро стали 
українці тому, що були більш освічені. Держав
ною мовою в ЛитвІ була русько-українська. Ко
ли ж Литва об'єдналася з Польщею, яка стала 
гнобити українців, то вони підняли повстання 
під керівництвом гетьмана Бог дана Хмельниць
кого і визволилися з-під польського панування. 

Українськ-а Козацька Держава 
та Українська Народня Республіка 

Українське військо, запорізькІ козаки, були 
організовані князем Дмитром Вишневецьким над 
Дніпром, за порогами. Запорожці охороняли 

Уt<раїну від постійних нападів кримських татар 
та польських панів. З часом козаки зміцніли так, 
що могли не лише охороняти Україну, а навіть 
самі робити походи на татар і турків, головно 
під проводом гетьмана Петра Конашевича-Са
гайдачного. 

Цих козаків повів проти поляків великий 
гетьман Бог дан Хмельницький. Він розбив воро
га та заснував Українську Козацьку Державу в 
1648 році. Хмельницький думав, що Україні лег
ше буде боротися з Польщею в союзі з Росією, 
і тому року 1654 такий союз уклав. Але лукаві 
москалі по смерті гетьмана стали цей союз ви
користовувати для поневолення України. Тому 
інші гетьмани, як наприклад Іван Мазепа, мусіли 
боротися ще й проти Москви, яка нас остаточно 
перемогла і скасувала самостійність України і 
Запорізької Січl щойно в кінці 18 століття. Жор
стокий терор Москви запанував на Україні. Че
рез гніт й репресії окупанта впродовж багатьох 
років на нашій батьківщині настав занепад на
ціонального й культурного розвитку. Одначе, 
разом з національним відродженням евролейсь
ких народІв в другій половині 19-го століття, 
український народ також дав своїх визначних 
борців за свободу й справедливість. Почався nо
ступовий розквіт української літератури, гро
мадсько-політичної думки й національне відрод
ження. Іван Котляревський, М. Максимович, М. 
Костомаров та інші підготовляпи та укріпляли 
між громадянством ідеї. й Історичну правду про 
самобутність українського народу. Цей культур
ний розвиток і дав нам генія Тараса Шевченка, 
а згодом Лесю Українку, Івана Франка та цілий 
ряд інших визначних діячів літератури та мис
тецтва. 

Навесні 1 917 року, через місяць після вибу
ху революції в російській імперії, в Києві відбув
ся УІ<раїнський Національний Конrрес. Конrрес 
передав політичну владу на Україні Українській 
ЦентральнІй Раді - революційному парлямен-
тові, навколо якого організувалась Українська 
Народня Республіка. Головою Української Цен
тральної Ради було вибрано проф. Михайла Гру
шевського. Головою Генерального Секретаріяту 
був Володимир Винниченко. 

2 січня 1918 року Українська Центральна 
Рада проголосила повну самостійнІсть Українсь
кої Народньої Республіки. 

У квітні 1918 року Всеукраїнський Союз Зе
мельних Власників, підтриманий німецькими вій
ськовими чинниками зробив переворот і прого
.rюсив гетьманом України генерала Павла Скоро
падського. Українська Народня Ресnубліка пе-
ретворилась в Українську Державу. 

14 листопада 1918 року гетьман П. Скоро
падський проголосив федерацію України з Росі
єю. НацІональний Союз зразу ж підняв збройне 
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повстання проти гетьмана. Гетьман зрікся вла
ди. Владу на Україні перебрала Директорія з 
п'яти осіб на чолі з Володимиром Винниченком, 

яка була верховною владою Української Народ

ньої Республіки. Директорія скликала в січні 

1919 року Тру довий Конrрес, який проголосив 
22 січня 1919 року з'єднання Української Народ
ш)ої Респу6.1іки з Західньою Українською Рес
публікою. Але не встигла ДиректорІя закріпити
ся, як совєтська Росія розпочала наступ на Укра
їну. 

Боротьба УІ{раїнського народу з денікінцю'vш 
1 о1льшовиками велася під проводом члена Ди
ректорїі Симона Петлюри. Українська армія ра
зом з урядом Української Народньої Республіки 
під тиском більшовицьки~ військ залишила тери

торІю Укра'іни. Російська совєтська влада оку
пувала Укра'іну в кінці 1920 року та проголоси
/ІЗ Укра'інську Радянську Соціялістичну Респуб
.1іІ'У у федеративній спілці з іншими республіка
МІ! Совєтського Союзу та столицею в Харкові. 

Уряд Укра'інн на сміr-рацїі очолював Симон 
Пет л юра, яюtй став для всІх укра'інців символом 
СЛМОСТІйНОСТИ і СОБОРНОСТИ. 

Після трагічної смерти Симона Петлюри, 25 
травня 1926 року на вулиці Парижу від руки по
сланого Москвою вбивника, український уряд в 
екзилі очолював Андрій Лівицький. 

Після Другої світової війни, 1948 року укра
'інські політичні партїі на еміrрації, зберігши тра

диційний екзильний уряд Української Народньої 
Республіки, реорганізували їюго на Державний 

Центр Української Народньої Республіки в скла
ді - Президента в екзилі, Української Націо
нальної Ради та її Виконавчого Органу з відпо
відними ресортами. 

В Українській Національній Раді встановле
но три сектори з рівним числом членів, а саме: 

сектори соціялістичний, демократичний і націо
налістичний. 

УНРада періодично збирається на СВ(й се
сії, до цього часу 'іх відбулося п'ять. Між сесі

ями її компетенції, за винятком зміни Тимчасо

вого Закону, виконує Президія УНРади. Прак
тична політика, що має за мету відновлення су

веренности Української Соборної Держави пе
реводиться Виконавчим Органом, який звітує 
про свою діяльність і відповідає перед УНРадою 
або Президією. 

По смерті Президента УНРеспубліки Андрія 
Лівицького, з 1954 року становище Президента 
українського уряду в екзилі займає д-р Степан 
Витвицький. 

Головою Української Національної Ради в 
1948 році став Б. Іваницький, пізніше були Осип 
Бойл.уник, Інан БеtrряниtІ і тепер ЗІ-юну ()сип БоїІ

дуюш. ГшІоІюю Виконавчого Органу (прсм'с:ром 
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Симон Петn10ра 

Укrа·іни) був Ісаак Мазепа, д-р Стспан Баран, 
С. Созонтів, а тепер Микола Лівицький. 

Осідком українського екзильного уряду є 
Західня Німеччина - Европа. 

НАША ЗЕМЛЯ 

Короткий географічний огляд. 

Україна має вигляд неправильного чотири
кутника, в якому найбільша відстань з заходу 
на схід 2000 км, а ширина його з пІвночі на пів
день 1 ООО км. Земля наша простяг лась широко 
сід Попраду й Тиси на заході, до Дону й Дінця 
на сході; від Прип'яті й Десни на півночі до Чор

ного моря й дунайських гирл на півдні. Межує 
Укра'Іна з такими кра'інами: Росія, Румунія, Мол
давІя, Мадярщина, Чехословаччина, Польща й 
Білорусія. Площа Укра'іни - понад 720,000 кв. 

І<М. В ній мешкає понад 40 мільйонів укра'інців. 
По величині Укра'іна займає третє місце в Ев
ропі після Росії й Німеччини. 

У/{ра'іна - край розлогих степів. Карпатські 

і-1 Кримські гори займають лише незначну части
ну поверхні. Земля дуже врожайна й більша по
ловина rрунту - чорнозем. Клімат лагідний, 
Іzонтннентальюн':'І з чіткими змінами пір року. Рі
чок багато, деякі з них судноплавні. Найбільша 
рі•ІІ\:1 --- Лніпро, 22R5 І<М ю>r.жиною, потім Дні

ст~ер -- І 375 І\І\1. РослІІНІІІІ(І СLІіт УІсра·іни дуже 



багатиіі. Восьма частина наших земель покрита 
лісами. До корисних J{опалин належать: залізо, 

вугілля, нафта, манган та інші. У лісах та сте
пах живе багато звірів: олень, рись, вовк, борсук, 
лисиця, заєць, ведмідь та інші, а також багато 
птахів, комах та плазунів. Головні міста Украї
ни, це столиця Київ, понад мільйон .мешканпів, 
( 1 млн. 300 тис.); Харків 1 млн. 50 тис., Одеса 
- 721 тис., Львів - 487 тис., Полтава та Чер
нівці по 160 тис. населення. 

НАША КУЛЬТУРА 

Український народ дуже роботящий й здав
на займався хліборобством, тобто вмів добре об
робляти землю та розводити худобу. В давнину 
наш народ мав поганську віру, яка була тісно 
зв'язана з працею коло землі, - це була справ
жня релігія хлІборобського народу. 

Вищу культуру наш народ прийняв з Греції 
разом з християнством. Центром культурного 

розвитку став Київ. Носіями культури були пе
реважно священики, монахи, бо на ті часи вони 

були найбільш освіченими людьми. Святі Анто
ній й Теодосій .майже 1 ООО р. тому заснували 

Одумівкн з Торонта - Олп Романенко й 

Печерську Лавру, в ЯІ{ІН від наІідавніших часіr. 
запнеувались історичні події. Деякі з цих записів 
та книг збереглися до нашого часу. Монахо.\\ 
Печерської Лаври був і перший українсьюtЇІ МІІ

трополит Іларіон. Пізніше, з винайденням друку. 

видаванням книжок велавився і митрополит Пет

rо Могила. КнязІ Володимир Великий та Яро

слав Мудрий побудували багато церков, - OJ.Ha 

з них це церква св. Софії в Києві. 

На початку 12-го ст. чернець Нестор обро
бив й створив славнозвісний історичний твір «По

вість временних літ», найстарішу історію укра

їнської землі перейняту глибоким патріотизмом 

й цінну багатством відомостей. «Київський Лі
топис» та «Галицько-Балицький Літопис» від

значаються живим драматичним викладом тоді

шніх подій, а «Слово о полку Ігоревім» своїм 

складом стоїть близько до пізніших наших ко

зацьких дум. Розквітали також й інші галузі ми

стецтва: ювелірство, малярство та архітектура. 

Втрати політичного значення Києва та інших зе

меЛІ:> України на довгі віки повели за собою за

непад культурного життя та розвитку. 

Галя Максимлюк любуютьсп nнсанкамн. 



Український народ музикальний - він лю
бить спів й музику. Славетний комnозитор Ми
кола Лисенко наnисав й уклав баг~то nісень, бе
ручи за зразок гарні народні мелодії. Іван Кот
ляревський, Тарас Шевченко, Леся Українка та 
інші визначні nисьменники, nоети й науковцІ зро
били величезний вклад до культурної скарбниці 
нашого народу. Вони nочали новий етаn націо
нального відродження, дали nоштовх вnеред, й 
на сьогодні наш народ може гордитися сотнями 

працівників культури й мистецтва. З народу хлі
боробського ми стали народом високорозвине
ним як культурно, так і технічно. 

ЗОЛОТОВЕРХИй КИІВ - СТОЛИЦЯ НАША 

Столиця нашої Батьківщини - Київ нале
жить до найстаріших міст й слава про нього жи
ве у віках. Історія міста nочинається з леr'енди, 
згідно з якою його заснували три брати - Кий, 
Щек і Хорив та сестра їхня Либідь, чиї імена за
лишилися в назвах дільниць та річки й дотеnер. 
Київ розташований над Дніnром на горбах nо
критих буйними лісами й має чудові краєвиди 
та славиться красою нарівні з такими вічними 

містами як Рим, Константиноnоль і священний 
Єрусалим. 

. Історія розnовідає, що в 882 р. князь Олег 
обрав собі за столицю місто Київ і згодом мо-
гутня Київська держава виросла від берегів Чор
ного моря до Ладоги, від Волги до Бугу і Сяну. 
За часів княгинІ Ольги, князів Володимира й Яро
слава, Київ став центром культурного й духо
вого життя сходу Евроnи. Виростали церкви, 
манастирі та nалаци. Тоді було nобудовано Де
сятину церкву, засяяв на сонці чудовий Софій
ський собор та закладено Золоті ворота. Між
усобиці, війни та монгольсько-татарська навала 
підкосили на довгі віки міць України. Київ nро
тягом віків постійно чув брязкіт зброї, бачив ба
гато ворогів, знущань та знищень. Хоробрі на
ші nрадіди nрийняли у цьому власному місці но
ву тоді християнську віру, а згодом nодвигом 
киян проти Бату-Хана було врятовано Західню 
Евроnу від сnустошення. В грудні 1б48 року Київ 
радо стрічав nереможні українські війська на чо
лі з Богданом Хмельницьким, що nоверталис~ з 
героїчного nоходу, а 270 років nізніше з Києва 
на Софійській Площі пролунали на ввесь світ 
акти Універсалів nроголошення й відновлення 
української державности. На жаль, Київ - сто
лиця нашої БатькІвщини, надалі залишився nід 
ворожою нам окуnацією московсько-комуністич
ного режиму. 

Київ належить до одного з найбільших міст 
не тільки України, але й Евроnи. Місто славить
ся своїми університетами, високими школами, 
шnиталями, Індустрією і притягає своєю красою 
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та історичним минулим багато туристів з усього 
світу. 

Київ теnер нараховує nонад 1 млн. 300 тис. 
мешканців, і він є визначним культурним цен
тром. В місті є б театрів, 120 кінотеатрів, близь
ко тисячі біблІотек, три кіностудії, філярмонія, 
цирк, радіо і телевізійні станції. Місто має 17 
вищих учбових закладів та науково-дослідних 
інститутів, nонад 215 шкІл. Київ nрикрашають 
десятки nарків, ботанічні сади та алеї. (лч) 

ВЕЛИКИй ДЕРЖАВНИй ГЕРБ 

Геральдичний оnис 

А. В ЦЕНТРІ: 

а) - В блакитному полі щита Золотий Три
зуб, роДовий знак Володимира Святого, В~лико
го Князя Київського; 

б) - На щиті завішено Клейнод Гетьмана 
Івана Мазепи - на гру дни й знак кожночасного 
Голови Української Держави; 

в) - По обидва боки щита Щитодержці: 
св. Артистратиг Михаїл, Київський і Золотий 
Лев Галицький - символИ двох найважливіших 
територіяльних та культурних історичних цен
трІв України; 

г) - Під щитом навхрест nоложені і зв'я
зані золото-синім орнаментом княжа Корогва і 
гетьманський Бунчук - символи двох найвиз
начніших історичних діб Української Державно
сти: Великокняжої та Козацької; 
Б. Центральний великий щит оточують знизу 
rуівколом менші щити з гербами країв, областей 
і земель - реальні, 'історичні та претенсійні. 

І. ГЕРБИ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ: 

1. - Київщина (Архистратиг в центрі), 2. 
- Волинь (хрест) ; З. - Поділля (сонце) ; 4. -
Берестейщина (вершник); 5. - Брацлавщина 
(хрест з nівмісяцем) ; б. - Херсонщина (хрест 
з коронами); 7. - Бесарабія (голова тура); 8. 
- Холмщипа (ведмідь). 

11. ГЕРБИ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ: 

1. - Гетьманщина (козак в центрі); 2. -
Чернігівщина (орел); З. - Запоріжжя (козак); 
4. - Переяславщипа (вежа); 5. -Таврія з Кри
мом (орел двоголовий); б.- Стародубщипа (де
рево) ; 7. - Слабожанщипа (голова коня) ; 8. -
Сіверщипа (мур). 

ІІІ. ГЕРБИ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНИ 
(3. О. УНР): 

1. - Галичина і земля Львівська (лев); 2. 
Земля Галицька (галка); З. - Земля Пере-



миська (орел двоголовий); 4. - Буковина (го- В. Щити з гербами Правобережжя, Лівобереж
лава тура); 5. - Земля Белзька (грифон); б. жя, Західньої України, Закарпаття і Кубані зв'я
- Земля Жидачівська (три левики); 7. - Зем- зані зелено-золотим вінком з листя лавра і дуба, 
ля Сяноцька (двоголовий орел). скрІпленим гербовою жовто-блакитною стріч-

lV. ГЕРБИ ЗАКАРПАТТЯ: 

1. - Карпатська Україна (в центрі розко
лений щит); 2. - Земля Ужоцька (виноград); 
З.- Земля Бережська (лев); 4.- Земля Мар
мароська (голова бика); 5. - Земля Шариська 
(щит смугастий). 

V. ГЕРБ КУБАНІ: 

Обласний герб - фігура козака Чорномор
ського Війська. 

кою. М. Битинський 

УКРАїНСЬКИй ДЕРЖАВНИй ГЕРБ - ТРИЗУБ 

Кожна держава, кожний нарід має свій герб. 
Герб - слово німецького походження. Колись це 
була відзнака роду, міста чи держави. Наука, 
що займається вивченням гербів зветься гераль
дикою. 

Гербами користалися володарі держав. Від 
володарів герби переходили в користування на-
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роду. Так постали національні герби. Національ
но-державний герб є завжди один. Зміняти йо
го не вільно. Герби були вибивані на грошах та 
печатках. 

Українським національним державним гер
бом є золотий тризуб на блакитньому тлі. 

·Що означає тризуб та звідки він походить? 
Ми вже згадували, що володарі держав ви

бивали свої герби на печатках та грошах. То ж 
на грошах з часів Володимира Великого та Яро
слава Мудрого ми зустрічаємо тризуб. А тому 
що в ті часи герб володаря був і гербом дер
жави, тризуб і уважається українським гербом. 

Коли розкласти тризуб на різні грецькі лі
тери, то це дасть нам грецьке слово «базілевс», 
що означає «цар». Таким титулом користався і 
наш князь Володимир Великий. При цьому, сло
во «базілевс» означає по-українському Василій, 
цебто ім'я Володимира Великого, яке він дістав 
після свого хрищення. 

ТРИЗУБ, як герб нашої Держави, затверди
ла Українська Центральна Рада, наш українсь
кий парлямент, в Києві 22 березня 1918 року, за 
існування незалежної Української Народньої Ре
спубліки. 

УКРАУНСЬКИй ДЕРЖАВНИй ПРАПОР 

Прапор це тільки інша форма герба. Пра
пори мали колись чисто практичне значення. Це 
були знаки, що помагали ознайомленню з обста
винами, місцевІстю в лоходах та під час битв. 
Згодом вони стали відзнаками володарів держа
ви та народів. Прапор одним краєм полотнища 
прикріплений до держака. 

Український національний прапор є жовто
блакитний. Барви на ньому вміщено поземно. 
Український прапор є один для всіх українських 
земель. 

При піднесенні прапора на щоглу. або при 
появі українського прапора на чолі вІйська чи 
іншої організації - треба йому віддати честь. 
Прапор шануємо так само і тим самим СПQСО
бом, як і національний гімн. 

Прапор не вільно вживати до різних реклям, 
в ресторанах і забавових місцях. 

Прапор повинен бути свіжий. не вилиняний, 
не обтріпаний. Старий прапор треба спалювати. 

Коли прапор робиться для якогось товари
ства, то полотно може бути якої завгодно барви. 
Але якщо на прапорі поміщений тризуб, то по
лотно·мусить бути тільки блакитне, а тризуб зо
лотими фарбами. 

Крім прапорів та гербів є ще так ·звані на
ціональні вІдзнаки, стрічки, пояси тощо. І в цих 
відзнаках лад барв (блакитна-жовта) мусить 
бути збережений. При налисах тло повинне бути 
·блакитне, а літери ·золоті. 
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УКРАїНСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй ГІМН 

Ще не вмерла Україна і слава і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля: 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонЦі! 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І докажем, що ми, браття, козацького роду! 
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І докажем, що ми браття, козацького роду! 

Слова українського національного гімну на
писав поет Павло Чубинський· (1839-1884), а 
музику композитор, священик Михайло Верби
цький (1815-1870). 

Гімн є один для всіх українських земель. 
Змінювати, доповнювати, чи інакше співати -
не вільно. Також мелодію гімну не можна вжи
вати до Інших слів. 

Хоч Україна сьогодні поневолена, але вона 
не вмерла, живе і буде жити в українських 
серцях. Як би не склалися обставини, ми все 
вірні Україні і віримо в її краще майбутнє -
в те, що нам усміхнеться доля. 

Щоб Україна була вільна і сильна, треба во
лю України добувати великими трудами, невиго
дами і навіть своїм життям, а тому і спІваємо 
в гімні: «душу й тіло ми положим за нашу сво
боду». 

Національний гімн можна співати тільки з 
нагоди наЦіональних свят при святочних урочи

стостях, на академіях та під час підіймання й 
опускання прапору. 

Під час співання національного гімну треба 
стояти «на струнка» й збеnігати врочисту пова .. 
гу. Люди в цивільному убранні під час співання 
гімну, скидають капелюхи. а якщо сиділи перед 
тим, то встають. 

Між царською Росією і сучасною комуні
стичною для нас немає різниці, бо обидві вони 
являють собою тільки різні форми московської 
деспотії та імперіялізму. 

Симон Петлюра 

Розум у житті стоїть значно вище, аніж 
найвиЩа святість. 

І. Лойола 

Щирість - це матір правди і ознака чесної 
людини. 

д. Дідро 



УКРАІНСЬКИR ІСТОРИЧНИй КАЛЕНДАР 

Січень 

З. 1. 1919 У.Н.Р. схвалила приєднання Захід
ньо-Української Народньої Респуб
ліки до Української Народньої Рес
публіки в Києві. 

б. 1. 184б Засновано Кирило-Методіевське 
Братство в Києві. 

б. 1. 17 42 Помер на еміrрації гетьман Пилип 
Орлик. · 

1 О. 1. 1 б42 Помер київський митрополит Пет
ро Могила. 

1З. 1. 1667 Андрусівська умова. Поділ України 
між Москвою й Польщею. 

14. 1. 1 649 Тріюмфальний в'їзд до Киева геть
мана Богдана Хмельницького після 
перемоги над поляками. 

18. 1. 1654 Трагічна Переяславська умова Ук
раїни з Москвою. 

20. 1 . 1921 Помер видатний письменник Панас 
Мирний. 

21. 1 . 1803 Помер гетьман Кирнло Розумовсь
кий 

22. 1. 1918 Про.голошення самостійности Укра
їни. 

22. 1. 1919 Проголошення в Києві об'єднання 
всіх українських земель в Соборну 
Українську Національну Державу. 

22. 1. 184б Народився поет Володимир Самій
лемко. 

28. 1. 17З4 Помер гетьман Данила Апостол. 
28. 1. 1790 Народився поет Петро Гулак-Арте

мовський. 
29. 1. 1918 Бій української молоді під Крутами. 

Лютий 

З. 2. 1812 Народився байкар Євген Гребінка. 
8. 2. 1918 Підписано Берестейський мир. Цен

тральні держави визнали незалеж
ність України. 

12. 2. 1939 Перші вибори до Сойму Карпатсь
кої України. 

14. 2. 1897 Помер письменник Пантелеймон 
Куліш. 

20. 2. 1054 Помер князь Ярослав Мудрий. 
24. 2. 1872 Народилася поетеса Леся Українка. 

(Лариса Косач). 
24. 2. 1574 Вийшла друком перша книжка в 

Україні. 
27. 2. 1 бб4 Поляки розстріляли козацького ге

роя - полковника Івана Богуна. 

Березень 

2. З. 18б1 Скасовано кріnацтво в Україні. 
З. З. 1827 Народився байкар Леонід Глібів. 

8. з. 1169 

9. з. 1814 
10. з. 1861 
15. з. 19З9 

1б. з. 1664 

20. з. 1бЗ2 
. 2З. з. 1842 

Квітень 

2. 4. 1918 

20. 4. 1622 

2З. 4. 1185 
28. 4. 19З8 

29. 4. 1б48 

29. 4. 1918 

29. 4. 1918 

Травень 

1. 5. 1849 

б. 5. 1б59 

7. 5. 1945 
15. 5. 1848 
1б. 5. 1б48 

2З. 5. 19З8 

25. 5. 1926 

28. 5. 191б 
З1. 5 . .1223 

Червень 

1. б. 1630 

5. б. 1708 

б. б. 1224 

7. б. 184З 

Московський князь Андрій Бого
любський зруйнував Київ. 
Народився Тарас Шевченко. 
Помер Тарас Шевченко. 
Проголошення самостійности Кар
патської України. 
Від рук nоляків загинув гетьман 
Іван Виговський. 
Народився гетьман Іван Мазепа. 
Народився композитор Микола Ли
сенко. 

Помер письменник Іван Нечуй
Левицький. 
Помер гетьман Петро Конашевич
Сагайдачний. 
Похід князя Ігора на половців. 
Помер на заслані Митрополит В. 
Липківський. 
Вибір Богдана Хмельницького геть
маном України. 
Павло Скоропадський став гетьма
ном України. 
На кораблях Чорноморської фльо
ти піднято українські прапори. 

Народився письменник Панас Мир
ний. 
Перемога гетьмана Івана Виговсь
кого над москалями під Конотопом. 
Кінець 2-ої Світової війни. 
Скасовано панщину в Галичині. 
Перемога гетьмана Богдана Хмель
ницького над поляками під Жов
тими Водами. 
Вбито полковника Євгена Коно
вальця на вулиці в Ротердамі. 
Вбито головного отамана Симона 
Петлюру у Парижі. 
Помер Іван Франко. 
Перша зустріч України з татарами 
в бою над річкою Калкою. 

Тарасова ніч: отаман Тарас Тряси
ло розбив поляків біля Переяслава. 
Договір гетьмана Івана Мазеnи з 
Карлом ХІІ. 
Битва українських князів з тата
рами над Калкою. 
Помер МаркІян Шашкевич. 
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8. б. 1б52 Перемога Богдана Хмельницького 
над поляками під Бродами. 

8. б. 1919 Перемога Української Галицької 
Армії під Чортковом. 

11. б. 187б Ганебний царський указ, про забо
рону друкувати укр. книжки. 

15. б. 1775 Перше зруйнування Запорізької Сі-
чі москалями. 

18. б. 15б9 Люблинська Унія. 
27. б. 1709 Полтавська битва. 
29. б. 1849 Народилася письменниця Олена 

Пчілка. 

Липень 

10. 7. 1б51 
11. 7. 9б9 

15. 7. 1015 
27. 7. 1б49 

27. 7. 1б57 

28. 7. 988 

Серпень 

1. 8. 1913 
2. 8. 1914 

14. 8. 1775 
15. 8. 185б 
зо. 8. 1б73 

31. 8. 1919 

Вересень 

1. 9. 1722 

1. 9. 1939 
2. 9. 1709 
5. 9. 911 

5. 9. 18б4 

12. 9. 17б9 

13. 9. 1б48 

13. 9. 1865 

14. 9. 1648 
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Бій під Берестечком. 
Померла Київська княгиня Ольга. 
Помер князь Володимир Великий. 
Перемога Богдана Хмельницького 
під Збаражем. 
Помер гетьман Богдан Хмельниць
кий. 
Хрищення України-Русі в Києві. 

Померла поетеса Леся Українка. 
Початок першої світової вІйни. 
Друге зруйнування Січі москалями. 
Народився Іван Франко. 
Великий похід на Крим кошового 
Івана Сірка. 
Здобуття Киева об'єднаними Укра
їнськими Арміями. 

Народився український філософ 
Григорій Сковорода. 
Початок другої світової війни. 
Помер гетьман Іван Мазепа. 
Договір князя Олега з греками в 
Царгороді. 
Народився письменник Михайло 
Коцюбинський. 
Народився Іван Котляревський, 
батько укр. лІтератури. 
Перемога Б. Хмельницького над 
поляками під Пилявцями. 
Помер письменник Гулак-Артемов
ський, автор опери «Запорожець 
за Дунаєм». 
2,000 запорожців в чайках пере
пливли Чорне море, зруйнували пе
редмістя Царгороду, у відплату за 
турецькі напади на Україну. Коза
ки стали володарями Чорного моря 
на чолі з славним гетьманом Пет
ром Сагайдачним. 

29. 9. 1866 Народився Михайло Грушевський, 
найбільший український історик і 
перший президент УНР. 

Жовтень 

1. 1 О. 1 6б5 Вибрано Петра Дорошенка геть
маном України. 

19. 1 О. 1596 Берестейська Унія. 
29. 1 О. 1794 Помер філософ ГригорІй 

Сковорода. 

Листопад 

1. 11. 1918 Листопадовий Зрив. Українські 
війська зайняли Львів 

1. 11. 1944 Помер митрополит А~дрій Шеп
тицький. 

2. 11. 1708 Зруйнування Батурина москалями. 
4. 11. 1921 Другий Зимовий Похід отамана 

Юрка Тютюнника. 
б. 11. 1811 Народився Маркіян Шашкевич. 
б. 11. 1912 Помер Микола Лисенко, визначний 

укр. композитор. 

21. 11. 1921 Розстріл 359 українських вояків 
nід Базаром. 

Грудень 

5. 12. 1919 Перший зимовий похід під ком. ге
нерала Михайла Омелянович
Павленка. 

19. 12. 1240 Татарський хан Батий зруйнував 
Київ. 

21. 12. 1764 Московська цариця Катерина ска
сувала гетьманат в Україні. 

Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто 
не nерекреслить мій народ! По щезнуть всі пере
вертні й приблуди і орди завойовників - заброд. 

Василь Симоненко 

Людина байдужа до своєї рідної мови 
дикун. Вона шкідлива своїм єством уже тому, що 
байдужість до мови пояснюється цілковитою 
байдужістю до минулого, теперішнього й май-
бутнього народу. · 

К. Паустовський 

Слово й мелодія - два крила одного птаха, 
і лише одностайним їх змахом підіймається спі
вак на осяйну верховину краси. 

М. РиJІЬський 



НАШІ ПРОБЛЕМИ 

Петро Шаєнко 

ЯКОЮ МАЄ БУТИ НАША МОЛОДЬ 

(З доnовіді на Ідеологічному Конrресі О ДУМ-у) 

Відповідь на це nитання повинна охоплюва

ти два періоди в житті нашої молоді, як і в жит
ті всієї нації: сучасний і майбутній; період бо
ротьби за незалежність української держави в 

сучасному й період вільного державного життя 

в майбутньому. Ми мусимо перейти від першо
го до другого, тому й проблеми обох цих пері
одів зобов'язують нас. Ставка тільки на один з 
них неминуче неrативно відіб'ється в житті ук
раїнської держави. Базувати виховання молоді 
тільки в площині сучасного стану, відсовувати в 
сторону проблеми майбутньої української .l'.ер
жави - значить ставити збуджені сили У1<раїн
ського народу перед питанням: а що ж далі? 

Отже, наша молодь мусить виховуватись 
так, щоб не тіль1ш забезпечити перемогу в ви
звольній боротьбі, але й незалежність України 
назовні та свободу, добробут і розквіт внутрі. 
Молодь мусить бути виховувана на сталих і сут
тєвих принципах існування сусnільства й держа
ви, що виходять з історичного досвіду, аналізи 
сучасности й nересnектин у майбутнє. 

Перш за все наша молодь має бути демо
кратичною, і це найголовніший пункт у її вихо
ванні. Чому демократичною? Тому, що вона nро
сякнута свідомістю демократичних свобід, сві
домістю рівности людей nеред законом і перед 
Богом. Цієї свідомости в неї вже ніхто не зітре. 
Вона може бути nрисnана хвилево боротьбою 
за незалежність нації, але в час nередишки чи 
nеремоги розцвіте в nовній своїй силі. 

Факт, що ми маємо три табори в українсь
кому суспільстві - демократичний, націоналі
стичний і монархічний, нічого не міняє. Кожний 
з них, принаймні на паnері, обіцяє демократичні 
свободи. Ніхто не наважується їх заnеречити, 
значить, вони мають свою силу. А коли таt<., то 
демократичні свободи мають лягти в основу ви
ховання молоді як факт, а не омріяна обіцянка. 
Ці свободи характеризують добу сучасної циві
лізації і включають в собі як свободу одиниць, 
так і свободу націй. 

В цей найтяжчий період для України, пері
од nолітичної і збройної боротьби за свободу на
ції, конечні жертви й nосвята, конечний глибо
кий національний nатріотизм, sший можна назва
ти націоналізмом. Він виnливає тут не з міжна
ціональної ненависти чи почуття вищости, а з 
самої боротьби за права ЇІ свободу української 

нацн, за права рівного між рівними, свобідного 
між свобідними. 

В даний час червона Росія є головним во
рогом України, а за нею слідує Росія біла, бо як 
одна, так і друга заперечує право на незалежне 

існування України. І чим грубше заnеречення цьо
го права, тим яскравіше загоряється в серцях 

У"Раїнської молоді вогонь визвольного націона
лізму. Такий націоналІзм не виходить поза рам
ки демократії. При такому націоналізмі йдеться 
про свободу укrаїнської нації назовні й одночас
но nлекається й rарантується демократичні сво
()пдн кожної одиниці всередині нації. 

Але українське суспільство має теж інший 
ТІІП націоналізму, що створився в сnецифічних 
умовах, набрав вузькопартійної закраски й по
слуговується партійними, а не національними 
формами боротьби. Цим самим той тип націо
налізму втратив всенаціональне значення й має 
місце в українському демократичному суспільстві 
ті.rrьки як партія чи партії. Ставши партією, він 
nерестав бути nозитивним, більше того - втра
тив право на назву націоналізму, бо партійні, 
внутрішньо-національні nроблеми повинні лежа
ти nоза межами націоналізму. Намагання розв'я
зати внутрішньо-націонал.ьн'і проблеми націона
лізмом викривлює саму суть націоналізr.1у, що й 
було сталось у деяких країнах Евроnи. 

Яка ж цьому nричина? Причина лежить в 
nроблемі мас, і це треба взяти під увагу в ви
хованні української молоді. Проблема мас поз
бавляє сусnільство стабільности, змушує його 
вдаватись до крайностей, створює nередумову 

до збудження й використання певними групами 
найвищих і найнижчих nочуттів людини. 

Отже, другим пунктом у вихованні україн
ської молоді повинно бути намагання виховувати 
індивідуальності, а не масу, бо плекання мас вже 
наnеред засуджує майбутність української дер
жави. 

Цей пункт потребує глибшого вияснення. 
Перш за все -що таке маси? В більшості по
няття мас формулюють неправильно, достосову

ючи И:ого до певних ідеологічних цілей, а часто 
й для дезорієнтації. Ми вже зга.т1.ували, що наша 
молодь просякнута свідомістю демократичних 
свобід, як і молодь кожної европейської наtІ.іі. 
Природньо, може виникнути питання: то для чо
го ж говорити про демократнчнс виховання мn-
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лоді, коли це самозрозуміло? Це питання вели
кої ваги, бо своєю основою воно заторкує саме 

проблему мас. 
Назагал людство легко сприйняло nершу 

сторону демократії - демократичні свободи, ли
шившись у багатьох випадках чужим до другої 
її сторони - обов'язків супроти суспільства, 
співвідповідальности за його долю. І це, можли
во, єдине слабе місце демократії, що так фаталь
но відбивається в житті багатьох країн з демо
кратичним устроєм. Демократія - поняття nро
сте, та щоб бути демократом, треба довгої су-
··спільно-політичної школи, що нею може бути, до 
nевної міри, й демократична організація молоді. 
Щоб· бути демократом, не досить визнавати де
мократичні догми й корнетуватись правами, а 

треба визнавати й право на таке ж право іншо
го. Треба бути свідомим, що демократія не аб
солютна свобода, а свобода одиниці в рамках су
спільства. Свобода одиниці кінчається там, де 
nочинається (чи де загрожена) свобода іншої 
одиниці. Демократ мусить визнавати, що куль
тура .й цивілізація, добробут і свобода, не є ре
чами природними, а творені самими людьмн, і 

від їхньої постави, від їхньої дії залежить суча
сне й майбутнє нації. 

З цього ясно, що життєздатність демокра
тії в головній мірі залежить від гармонії в су
спільстві, від готовности кожної одиниці бути 
співвідповідальною за життя й поступ. Хто це 
розуміє й відповідно до цього діє, той являє со
бою індивідуальність у відрізненні від людини 
маси. Отже, маса не є жодною соціяльно-суспіль
ною групою (хоч таким окресленням часто по
слуговуються в практиці), а духовою формаці
єю. До маси може належати як селянин, так і 
професор університету. 

Існує три основні причини nостання мас. 
Перша - це історичний двоподіл суспільства на 
nануючих і працюючих без їх взаємного порозу
міння. Першим належала цивілізація і держава, 
вони їх творили й боронили. Другі ж стали вба
чати в них причину своє1· недолі: В новітніх ча
сах зрівняно права всіх одиниць у суспільстві, 
однак не знайдено можливости збудити свідо
мість обов'язків й відповідальности супроти су
спільства кожної одиниці. Ця свідомість мусить 
бу'Ги або виплекана, або на кожному кроці су
спільного життя мусить відчуватись їі необхід
ність, тобто мусить бути знайдена досконаліша 
форма суспільного устрою. 

Друга причина - буйний розвиток техніки, 
який, підмінивши духову основу поступу матері
яльною спроможністю, викреслив тим самим го
ловний стимул буття - жити майбутнім. Жит
тя стає життям з дня на день, на коротку мету, 

непевним. Людина крутиться в екстремах що
денних подій: певна себе і всесильна однієї хви-
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лини, безвільна іі слаба - їншої. Не витримуючи 
цих екстрем, людина умасовлюється, стає без
радна й шукає провідництва ... 

І третя причина - це партійна безвідnові
дальність, яка часто плекає маси для своїх nар

тійних цілей. Використовуючи непоінформова
ність одиниці в тому чи іншому питанні, спершу 
її розкладає, а потІм забирає з душею. 

Єдиним заборолом проти цих явищ є сильна 
індивідуальність, вихована на непорушних прин
ципах. Як у часи росту, так і в часи небезпеки, 
вона знайде розв'язку з аристократичною холод

нокровністю. Коротко кажучи - нам потрібні 
аристократи духа, ліберали серця й демократи 
розуму та дії. Необхідність авторитету, держав
ницька традиція, християнська мораль і етика

це ті стабільні принципи, на яких nовинна вихо
вуватись сильна своєю індивідуальністю наша мо

лодь ... 
Треба признати, що сучасний партійний при

нцип у формуванні демократичного сусnільства 
має багато нсдоліt<ів. Однак, у наш час це таки 
ваІІдосконалішиїІ вияв у запевненні політичноj' 
своооди одиниці всередині нацІї. Інших мажли
ностей формування демократичного суспільства 
ще ІІС знайдено, за винятком хіба комуністичної 
однопартійної псевдо-демократії. Тому двох, чи 
()агато-партійна система в демоt<ратичному су
сnільстві .муснл~ бути nрийнята як факт і загаль
ІІО ВІІЗНана. 

Т()му наша молодь мусить виховуватися то

лrранпюю до партій і поглядів. Життєвий дина
мізм здорових партій буде виявом творчого по
літичного динамізму нації і при левних nередумо
вах вестиме до розквіту. Тільки через демокра
тичне виховання молоді, через свідоміс~ь обов'я
зкІв і відповідальність, через пошану традиції і 
авторитетів можна буде усунути слабість сучас
ної демократії та зберегти єдність нації і їі сво ... 
боду ... Молодь, вихована на таких принципах, ви
рісши, знайде своє місце n українському політич
ному житті. І колн ця молодь візьме І<ермо жит
тя в свої руки, зможемо бути певними за май
бутнє нашого народу. Зникне безпідставна й 
шкІдлива теорія про анархізм української вдачі, 
теорія, яка на допомогу тягне іншу теорію про 
необхідність диктатури в украt'нському суспіль
стві. 

ТаІ<ОЖ засади християнської моралі й етики 
мусять лягти в основу виховання нашої молоді. 
Дивимось на молодь, як на майбутнє суспільство 
величі і всебічного розквіту. Бачимо молодь май
бутнього здоровою фізичною й духово, такою, 
що вміє користуватись арсеналом демократії на
стільки, наскільки це не загрожує гармонії в су
спільстві. Любов, nошана, толерантніст.ь, пожер
тва мають бути ЯІ{()стями нашої молоді, а не зло, 



Б. Олександрів 

МОЛОДЬ І НАША ДІАСНІСТЬ 

(З виступу на 4-му З'їзді ОДУМ-у Канади) 

Перспективи наUІого росту 

Шановні друзі! Мій сьогоднішній виступ на 
з'їзді буде, властиво, не доповіддю в справжньо
му розумінні цього слова, а кількома думками, 
що з'явилися в мене в наслідок кількарічних спо
стережень та особистої участи в праці ОДУМ-у. 
Треба сказати зразу: за своє існування ОДУМ 
зробив неабиякий nоступ на різних секторах сво
єї д'іяльности, розгорнувся й зміцнів організацій
но, встиг успішно перетривати навіть своєрідну 
«урядову» кризу -- і це успішне nеретривання 
стало, може, найбільшим доказом того, що 0-
ДУМ, попри деякі, нормальні в праці кожної ор
ганізації, недоліки, є в основї здоровою, здат
ною на глибокий самокритичний перегляд, орга
нізацією, організацією з перспективами зростан
ня не тільки вширину, але й вгору. А це голов
не. Творячи ОДУМ, ми мали на увазі перш за 
все ріст угору. Ми тому й відокремились від іс
нуючих молодечих організацій, що там існував 
тільки один вимір-- в ширину, в масовість, що 
там всякою ціною хотіли єдности однакових, а 
не свідомої, добровІльної єдности різних. «Що 
може бути глупіше глупої рівности?» - питав 
колись Григорій Сковорода, а американський 
письменник Фрост, мов би розгортаючи думку 
нашого філософа, заявив: «Нічого цікавого не-

. має в людських особистостях, якщо вони подібні 
одні до одних. Нічого цікавого немає І в наро
дах, якщо вони нічим не відрізняються». 

Ми творили ОДУ М з окресленою настано
вою: творимо організацію передовсім не кілько-

підозрІння, ненависть, що готові затопити наше 
суспільство сьогодні. 

Великі це вимоги. Дехто скаже - вимоги 
утопійні, бо чому ж західні нації не поставили 
їх перед своєю молоддю. Вони їх у більшій чи 
меншій мірІ ставили й ставлять, але успіх зале
жить від віри в майбутнє, віри в свободу духа, 
насиченого динамічним проrресом життя. Велич
не завжди творилось для майбутнього. Коли ж 
втрачається віра в майбутнє, не бачиться в ньо
му нічого більшого, ніж у сучасному чи минуло
му, тоді вмирає творчий ентузіязм, настає застій, 

. чим і позначений теперішній стан Заходу. Це 
дає привід декому до говорення про «гнилу де
мократію», хоч, властиво, сама демократія тут 
ні при чому. 

«Не творити нічого, або не існувати - мі
ряється одною мірою» - підмітив колись Воль
тер. Щоб вийти з цього стану, Европа шукає но-

сти, а якости. Організацію тїєї молоді, яка не 
хоче знидіти в еміrрантській безперсnективно
сті, заблудити в еміrрантському бездоріжжі. Ми 
мали на увазі - і донинІ так розуміємо рацію 
свого виникнення - організацію молодої духом 
молоді, тієї молоді, що не хоче безкритично 
сприймати кимось вирішені для неї категоричні, 
хоч і не зовс'ім доведені істини, молоді, яка хоче 
думати і боронити своє право на думання, пра
во на допитливість, право на сумніви, на влас
ний, вільно формований у вільних обставинах 
світогляд. 

Молодь, що заініціювала і створила ОДУМ, 
чи та молодь, що влилася в нього згодом - це 

та сама віком молодь, що і в СУМ-і, в Пласті 
і в інших молодечих організаціях - молодь, що 
зростала й світоглядово формувалася в громах 
і пожарищах минулої світової війни. Основну 
масу нас війна застала за партами неповно-се
редніх і середніх шкіл. Найстарші з нас досягли 
на той час 2-го, найбільше З-го курсу вищої 
школи. Нашими університетами була сувора шко
ла життя. То ми їхали під вартою в товарових 
вагонах будувати «нову Европу», ми носили зна
чки «Ост» і були рабами в швабських фільвар
ках. То нас намагалися згодом репатріювати ті, 
чиє nраво на нашу долю ми категорично заnере

чили - і НаС ганьбИЛИ «КОМСОМОЛЬЦЯМИ» ті, З 

ким ми йшли, заперечивши комсомол. Все це ни

ні- дрібниці й хлам минулого, хоч колись мог

ло б і навіть мусіло б бути не так, але ці дріб
ниці, ця сувора школа дійсности навчила нас 

вий імпульс життя, якого ще не знайдено. Фак
тори, що привели її до величі, відійшли в істо
рію, або стали буденщиною. Перед нашою ж мо
лоддю майбутнє, більше, ніж у минулому, багато 
більше, ніж у сучасному ... Тут приємно згадати 
Миколу Хвильового, що кликав нашу «молоду 
молодь» до Европи, заповідаючи азійський рене
санс ... Він кликав молодь до Европи, як до арсе
налу культури й цивілізації. Европа втратила да-

. внІй ентузіязм і дух проrресу. На історичний 
шлях виходила динамічна українська молодь, в 
якій він вбачав nочаток нового ренесансу . 

Червона Москва в крові затопила nерший 
цвіт українського відродження, але його корін
ня ввійшло глибоко в свідомість і nідсвідомість 
нашого народу. 

Прийде друга весна й воно розцвіте nовним 
цвітом. Хай же це буде дороговказом у nраці 
ОДУ М-у. 
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приглядатись до оточення («приглядайсь, при
глядатися слід», - писав у одному зі своїх «ос
тівських» віршів Леонід Полтава), навчила кри
тицизму і розважного підходу до життєвих про
блем. 

Тоталітарна практика більшовизму, а зго
дом нацизму, була для нас достатньою, щоб рі
шуче не прийняти й «домашніх», українських на

слідувань цих систем. Як тільки по війні з'яви
лась перша можливість вільно висловлювати свої 
ідеологічні й політичні переконання, ми заявили 
про свою, може не завжди відверто висловлю
нану, але постійну опозицію до методів і цілей 
цих систем. Доказом цього є твори молодшої -
хоч практично не такої вже й молодої - r'ене
рації наших письменників, написані під час вій
ни. До них належать твори Леоніда Полтави, зо
крема збірка поезій «За мурами Берліну», деякі 
поезії Леоніда Лимана, Ігоря Качуровського, Оле
кси Веретенченка, Юрія Буряківця та Інших. 

Назагал неприг лядна таборова дійсність, що 
наступила по війні, мала для декого з нас і свої 
добрі сторони. Ті, що справді бажали вчитись, 
не могли сказати, що для цього не було можли
востей. Не у всіх були однакові можливості -
але в загальному бажаючі вчились. Ті, що не 
_відвідували тих чи інших шкіл, мали досить ча
су поповняти свої знання самостійно. Під одним 
оглядом це була навіть винятково зручна доба: 
часу було стільки, що можна було вчитись, пи
сати твори, займатись справжньою чи уявною 
громадською працею, робити високу таборову 
політику і взагалі все те, що спрагла діяльности 
еміrрантська душа бажала. Ми використали цей 
час по різному - здебільша не так, як слід би. 
Але всі ми великі спізнілою мудрістю. Якби те 
привілля часу з'явилось знову, ми напевно й цьо
го разу не використали б його краще - і тому 
на тих часах я спеціяльно не спинятимусь. 

Нові дні й нова дійсність почалися для нас 
на американській та для меншої кількости нас на 
австралійській землях. Потреба молодечої орга
нізації типу ОДУМ назрівала ще в Европі, але 
щойно на американському континенті вона на
брала конкретних організаційних форм. Ініціято
рами й першими творцями ОДУМ-у були в ос
новному студенти з числа тих, що не марнували 

часу на марширування в Европі, а вділяли увагу 
книгам. За порівняно короткий час ОДУМ став 
признаним чинником в громадсько-політичному 
житті з перспективами постійного зростання. 

Наші проблеми 

Яке ж ідеологічне обличчя ОДУМ-у, які за
вдання намічає він для своєї діяльности? Як слу
шно зазначив у одному зі своїх виступів проф. 
М. Шлемкевич, уже одним фактом свого виник-
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нення ОДУМ сказав <<ні» існуючому на еміrра
ції станові речей. Але ОДУМ ще не сказав сво
го «так». Одна лише неrація не може бути базою 
для жодної конструктивної організації. ОДУМ 
знає це, але ОДУМ - це якийсь особливий ви
няток серед молоді сучасного світу, зокрема мо

лоді нашої батьківщини - Европи. Ми не має
мо на увазі молоді в тоталітарних країнах схід
ньої Европи - для цієї молоді законом заборо
нено мати будьякі невирішенІ проблеми. Але мо
лодь вільної частини Европи, молодь, що має пра
во на власну думку і власні вирішення - ця 
молодь теж не сказала ще свого «так». В неї та
кож ще багато проблем не розв'язано - і це 
нормально, принаймні для нашої скомплікованої, 
ненормальної дійсности. 

Але молодь вільного світу, в тім числІ й на
ша одумінська молодь, все таки в кращому ста

новищі, ніж та молодь, для якої в силу наказу 
все мусить бути ясно, бо не маючи вирішеними 
всіх проблем, вона має вирішеною найголовнішу 
проблему всіх часів - проблему, що називаєть
ся правом вільно вирішувати проблеми. Це осно
ва основ, звідси треба виходити. Не можемо при
пускати, що загальна криза духовости, свідками 

якої ми є, явище безконечного тривання. Будуть 
часи, коли багато проблем сучасности переста
нуть бути проблемами, але на зміну їм прийдуть 
інші. І це природньо, так мусить бути, бо якби 
в світі все було ясно, ніщо не викликало сумнівів 
і не творило проблем, то це була б доба ще бі.ІІь
шого духового занепаду, нїж та, яку пережива
ємо. 

Дехто вважає, що ідеологічний з'їзд в Нью
арку був спробою ОДУМ-у «устійнити плятфор
му», виразно визначитися, <<скристалізуватися 
ідеологічно». Мені здається, що «устійнення пля
тформи» в ОДУМ-і, як організації, що складає
ться з представників різних ідеологічних і сві
тоглядових напрямків, навряд чи можливе, та й 
навряд чи потрібне. Адже відомо, що до ОДУ
М-у в більшості пішли саме ті, які не хотіли обо
в'язкових «устійнень плятформи», які хотіли об'
єднання вільної духом і вільної світоглядово мо
лоді, для якої єдиною безсумнівною плятформою 
була б плятформа їхнього справжнього, розум
ного українства. 

Цього, може, замало на якийсь «груповий» 
світогляд, але цього досить для утримання єд
ности й взаємного розуміння в такій організації 
як ОДУМ. 

Я хотів би сказати, що вважаю взагалі ма
лоефективними і навіть некорисними спроби міл
кого «розполітикування» одумівської молоді. Не 
політика в її вужчому понятті нероздільно вирі
шуватиме наше завтра, не одна політика. його 
вирішуватимуть також іншІ чинники - і, мож
ливо, в більшій мірі, ніж політика. його вирішу-



ватиме зміст наших душ, наших сердець і розу
мів. Це nрекрасно розумів колись Тичина, яко
го не стільки тривожили nроминальні, хоч не
раз і nекучі nроблеми щодення, як проблема за
грозливого збідніння людського серця. Це він у 
«Скорбній матері» з nророчою nрозріливістю nи
сав: «Як страшно!.. - людське серце докраю 
обідніло» ... І коли Тичина мав рацію, говорячи 
так у 20-х роках, коли nоняття людяности, че
сти і сnраведливости стояли ще доволІ високо, то 
з наскільки більшою рацією можна сказати це 
теnер? 

Духовий зв'язок з Україною 

Багато важливішим для нас, ніж nереходова 
nартійна чи колопартійна еміrраційна політика, 
є не розгубитись, не знидіти морально й націо
нально в обставинах неосвоєної ще нами дІйсно
сти, не втратити духового зв'язку з Україною. 
Без цього зв'язку наша організація буде порож-

. ньою фразою, а наше nеребування тут - nри
ватним; нікому, крім нас, не потрібним епізодом. 
Треба з цілковитою серйозністю усвідомлювати 
загрозливі симптоми збайдужіння, духового ви
яловлення деякої частини нашої молоді, що йо
го можна пояснити з одного боку твердою, по
збавленою будьякої молодечої романтики заробіт
чанською дійсністю, а з другого - загальною 
мертвечиною еміrраційних буднів, неприглядні
стю і мілкотою nовсякденної еміrраційної мету
шні. Ці загрозливі симптоми nомічаємо не тІль
ки серед частини одумівської молоді, але серед 
нашої молоді взагалі. Час-до-часу чуємо з уст 
цієї молоді до цинізму раціоналістичнІ му друван
ня про те, що література, мистецтво, філософія 
-те, що у всі віки в усіх скільки-небудь циві
лізованих народів становило глибшу суть і ок
расу життя - речі не практичного сенсу, що з 

них хліба не їстимеш - ніби одним хлібом си
та людина. Це стареча-практичне думання, ця 
загрозлива для нашого духового проrресу апо

логія однобічного практицизму, втеча в техно
логію, фермацевтику, механіку тощо - резуль
тат нашого відриву від України, від її духово
культурних процесів та невключення, або дуже 
мілке, поверхове включення в культурний процес 
народів, серед яких живемо. Я далекий від намі
ру знецінювати значення для майбутньої Украї
ни добрих технічних спеціялістів, але, напри
клад, м о н т у в а н н я м якихнебудь трансфор
маторів чи крутіння зубів, при всій незапереч
ній потребі цього, ніколи не замінити праці іс
торика, філософа, письменника чи публіциста. А 
нам їх серед молоді бракує, що хоч nлач. Тіль-

. ки нашим ворогам вигідно, щоб ми були нацією 
виключно практичних, ужиткових фахів, щоб ми 
не мали ні своїх політиків виміру Черчіля, ні сво-

їх науковців рівня Айнштайна, ні своїх письмен
ників маштабу Гемінrвея. Мені можуть сказати, 
що це надзвичайні винятки навіть серед таких 
великих, державно вироблених народів, як англій
ський і американський, що Ці люди зростали й 
виховувалися в умовах, кардинально відмінних 

від наших, що в умовах еміrрації тільки винят
ково енерrійні й здібні одиниці лробиваються в 
передові верстви того суспільства, серед якого 
їм довелося nеребувати. Все це правда, але пра
вда також і те, що багато видатних в усіх га
лузях людської діяльности особистостей зроста
ли й формувалися не в кращих від наших умо
вах. Думаю, що ми досить освічені, щоб стрима
тися від переліку імен. Може ми не маємо най
кращих умов для зростання nередових, всебічно 

освічених, широкого засягу думання людей, але 
ми не використовуємо й тих нагод, які маємо. Я 
знаю, напр., що деяка частина нашої молоді, і 

то молоді начебто передової, не читає не тільки 
художньої літератури, а навіть газет. «Над чим 
недосипляєте ночей? - спитав мене колись один 
з наших видатних публіцистів, - який письмен
ник чи філософ приевічує вам у наших невеее
лих мандрах?» Я сказав, що сплю добре, бо ча
су досить і вдень, щоб читати філософів і не
філософів. Це було в Европі. А тут - щоб не 
стояти на місці, щоб іти в ногу з життям -
треба таки недосипляти ночей. І дехто їх сnрав
ді недосиnляє, але здебільша це недосиnляння не 
має нічого сnільного ні з філософією, ні з літе
ратурою, нІ з будьякими студіями взагалі. 

Наш відрив від рідного rрунту дається взна-
ки. Ми, можливо, не помічаємо самі, як байду
жіємо до · того, що зовсім недавно було нашим 
«бути чи не бути», що давало зміст і виnравдан
ня нашому перебуванню на чужині. Ми, щоправ
да, відбуваємо всілякі національнІ свята, чи як 
тут прийнято їх звати «академії» - але за всім 
цим уже не чується того, що чулося хоч би в 

· таборах у Европі, не чується щирости, віри, пе
реконання. Ця втома, ця збайдужіла механічність 
виконування всього, що не стосується до нас 

особисто - природний для кожної довготрива
лої еміrрацїї процес, але він небезnечний тим, 
що виробляє своєрідну еміrраційну ментальність, 
від чу жує від того, що діється на рідних землях. 
Батьківщина поволі перетворюється в абстрак
цію, в спомин молодости, в чудесну, але далеку 
фата-морrану. Цей nроцес відбувається тим ско
рше, чим достуnнІшими · стають для нас такі ре
альні, видимі, до намацальности близькі споку
си; як чудесні американські шевролети, форди, 
каділаки, за сонцесяйним блиском яких ледве
ледве можна добачити, як десь далеко мерехтить 
Україна. І хай доля пронесе повз нас гіркий ке
лих можливого взаємного нерозуміння між нами 

і нашими братами й сестрами в Україні, якщо 
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колись ми зшдемось під рідним небом. Тільки 
відчуття постійного духового зв'язку з Україною, 
з нашим народом, що всіма засобами бореться 
з заливаючаю його стихією старшобратської 
благодаті, дасть нам справжню силу пробивати
ся в передові лінії того суспільства, серед якого 
живемо, чисту совість і вІру в доцільність нашо
го перебування на чужині. Глухі голоси, що крізь 
рогатки кордонів і цензур долітають до нас з 
України, свідчать про те, що наші ровесники на 
батьківщині, всупереч офіційним лініям і наста
новам, без жодного ентузіяму «комсомолять в 
пустопорожнє>>, що минула світова війна, бувши 
для них, як і для всього нашого народу, великим 
лихом, була одночасно й школою. Вона показала 
їм багато речей з жорстоко оголеною реальні
стю, показала справжню, не розквітчану райдуж
ними барвами пропаrанди, вартість того, в що їі 
примушували вірити, що навчали до останнього 

подиху боронити. Війна принесла їм якщо не ро
зчарування благами більшовизму і старшобрат
ської опіки, то, принаймні, породила сумнів що
до їхньої суті, а сумнів - це початок ревізії, 
початок перегляду становища. Сумнів, - гово
рили стародавні греки, - народжує істину. І ко-

Юрій Мартинюк 

ли ця істина остаточно скристалізується в сві
домості наших братів і сестер в Україні, вона 
зблизить їх з нами, вона обумовить не тільки па
сивний, як нині, а в слушний час і дієвий спротив 
російсько-більшовицькому засиллю на наших зе
млях, вона стане початком кінця тІєї дійсности. 
В цьому напрямку нам треба плянувати свою 
працю, до цього часу готуватись. Бо незабаром 
напевно прийде час, коли нам треба буде скласти 
деякий звіт зі своєї «амбасадорської» діяльности 
у вільному світі, коли перед нами можуть поста
вити, висловлюючись словами Плужника, nи
тання: « ... що з вас кожен робив тоді, 

як творилося наше вчора 

на землі, від крови рудій?» 
якщо у відповідь на це ми скажемо, що 

nроводили час у непотрІбних дискусіях про те, 
чия партія або чия парафія краща - то це бу
де не відповідь, а свідоцтво нашого банкротства, 
свідоцтво цілковитого невиправдання того, чого 
від нас чекала батьківщина. Це потрібно нам ма
ти на увазі, до цього великого і відповідального 
іспиту потрібно готуватись. В цьому рація на
шого існування як організації, і всієї нашої ді
яльности. 

3 НОВИМ ЗАВЗЯТТЯМ В НОВЕ П'ЯТНАДЦЯТИЛІТТЯ ОДУМ-у 

(Доповідь прочитана на Ювілейному З'їзді ОДУ М-у США, на одумівській оселі в штаті Нью-йорк 
4 вересня 1965 р.) 

Час не стоїть ні для кого. А для тих, що ма
ють стільки доконати, час просто летить. Нена
че, щойно вчора, ОДУМ робив свої перші кро
ки, а сьогодні відзначає 15 років молодого, але 
плідного життя, передової ланки української мо

лоді. 
П'ятнадцять років я мав щастя бути тісно 

зв'язаним з ОДУМ-ом і бачу- чи чейже всі но-
. ві обличчя, можу лише тішитись - фундамент 
закладений вашими старшими братами 15 років 
тому росте лісом новобудови, яка, я певний, ви
сочиться гордим хмародером нової зміни. 

Цю певність мені дає сама ваша присутність 
тут сьогодні, її підсилює атмосфера цІлеспрямо
ваности і прагнення у вашій праці, вогонь зав
зяття у ваших рухах, відсвіт українськіх зір: 
ясних, але несповнених мрій у ваших чистих очах, 
в трепеті ваших сердець, що б'ються в такт з 
серцями мільйонІв ваших ровесників в Україні, 
б'ються жагою перевтілення в життя мрій ваших 
і їхніх прадідів, дідів та батьків ваших. 

Цей відсвіт успадкований з-перед 15 років, 
коли ваші старші брати, ледве стуливши на тве
рду землю, заходились спільно шукати власних 
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шляхів у житті для найновішої формації хкраїн
ської молоді, що мала щастя знайтись поза дро
тами совєтського концентраку, ім'я якому СРСР. 

Хто ж були вони? Серед них були діти роз
стріляних Москвою українських борців, діти ре
пресованих, серед них був наймолодший в'язень 
концентраційного совєтського табору, який в 
свої дев'ять років віку три роки ділив долю в'яз
ня-батька на Печорі. Серед них були діти роз
куркулених і діти вчорашнІх комуністів. Серед 
них були колишні піонери і колишні комсомоль
ці. Були кубанці, і закарпатці, поліщуки і крим
ці, - це була молодь народжена і вихована в 
жорстокій советській дійсності, як рівнож ті, 
формування погляді в яких припало на повоєнний 
час, але хто не міг задовольнитись самим функ
ційно-організаційним «порядком» за наказом, не 
зважаючи на зовнішню привабливІсть моноліт
ности форм. Не сприйнявши чужого і осоруж
ного їм комсомолу, ця молодь не могла сприй
няти і двійника останнього в українській формі, 
з тризубом та синьо-жовтою ознакою, але де за 
парадною формою дисципліни просвічує плянове 
«гуляйпільство» «проти всіх і вся», за словами 



«добір» - масовий примітивізм, за виславлен
ням природних провідників - вирощування про
теrованих недоростів-масовиків. Молодь прой
шовши школу двох тоталітаризмів - червоного та 
брунатного, назавжди стала імунною до дикта
торських форм суспільного життя. Як результат 
~ вона не мог ла задовольнитись існуючим ста
ном речей. Перед нею встала потреба переоцінки 
вартостей, потреба інших шляхів. Цим самим ця 
молодь сказала свое подвійне «Ні». Голосне, мо
же, перечулено голосне <<Ні» - ворожому ком
сомолові і «Ні» - чужому і неприйнятному ук
раїнській молоді однопартійному наказові духо
вого примітивїзму. Але не лише «Ні» сказала мо
лодь. їх зв'язала не лише неrація, але ще біль
ше їх спільне ствердження. Ця молодь сказала 
і свое «так», хоч може це «так» і не було ясно 
і чітко проголошене, але воно проступало з кож
ного кроку, кожної дії ОДУМ-у. її єднала спіль
ність ідеалів віри у відродження молодої Укра
їни, Гі спільне бажання стати прапороносцями 
української демократії, бажання вкласти свою 
частку в цей великий змаг за молоду Україну, 
хоч, може, часто усю складність своїх завдань і 
обов'язків щодо цього вона не завжди усвідом
лювала. Брак оцього чіткого і конкретно окрес
леного «так» в стилі монопарт'ійців, які звикли 
думати штампами і вірили в уніформованість 
«ідей», справляв враження ніби безідейности О
ДУМ-у, - звідси міт про бунт степової стихії, 
яка здібна лише на заперечення без спроможно
сти створити свої ідейні вартості. Вони не мог
ли зрозуміти, що юнак не пляшка, в яку можна 
налити. суміш ідей, причепити ярлик націонал
сумІвця і маєш маленького оунівця. 

Ідейний шлях кожної людини - це окремий 

шлях, який вона мусить знайти самотужки і зві

дси світ кожного покоління ріжниться від ідей
ного світу батьків, і хочемо ми, чи не хочемо, 
кожне нове покоління буде інакше з погляду 
батьків, може навіть пропащим, але знову з по
гляду дітей батьки можуть видаватись старо
модними - неприємно, але це факт життя і в 
цьому немае нічого трагічного. Як не налити яб-
. лука соком, так не наповниш юнака ідеями, і для 

яблуні і для молоДі потрібне лише культивуван
ня rрунту, екеравання гілки, - і цим rрунтом 

на якому міг рости і розвиватись ОДУМ став 
ідейний родючий rрунт Української Динамічної 
Демократії, ідейний rрунт Тараса Шевченка, Іва

на Франка, ЛесІ Українки в літературі, Грушев
ського, Липинського, Хвильового та Донцова в 

світі ідей, Хмельницького, Мазепи й Петлюри -
в практичному перевтіленні ідей в життя. ОДУМ 

- це не ідейний сирота, безбатченко. Наше ідей
не коріння сягає в глибину нашого народу. Прав
да, ми не закували себе в твердоокреслені посту-

л яти вузького світогляду, будь це фашизм, со
ціялізм, лІбералізм чи інший «ізм». 

Лише на це ми не дивимось як на слабість, 
радше силу, бо цим ми ствердили свою прина

лежність не групі, лише цілому народові, нап
рямні ОДУ М-у - це напрямок в житті; дорого
вказ до Вільної Народоправної України, - тим 
самим спроможні вбирати в себе щонайсвіжіші 
соки з різних ідеологічно-світоглядових джерел 
далекого і близького в часі і дусі - і від Донцо
ва, і від Хвильового, і від Грушевського, і від 
консерватизму Липинського, але понад усе ми 
сягаєм по животворчі соки до вічно-вируючих 
джерел Українсько-Демократичної ідеї - твор
ців нашого «вірую» Тараса Шевченка та Івана 
Франка. Але все це ОДУМне сприймає механіч
но, не копіює безкритично, ОДУМ це фльота під 
спільним прапором (прапор УНР), це фльота зі 
спільною кінцевою метою -Вільна Молода Ук
раїнська Людина у Вільній Україні. Кожний юнак 
і юнка є капітан свого шляху до цієї мети, мети 
величної світлої - це зміст ОДУМ-у. Ми певні, 
що спільні, вольові, сильні духом молоді люди 
маючи певні напрями! самотужки знають дорогу 

- спосіб і шлях до цієї величної мети. Це наше 
друге ствердження, - віра в ультимативну муж
ність і розум українського юнака і юнки. 

Якщо знайдуться такі, що не зможуть, або 
будуть заледачі, щоб прикласти зусилля, яких 
кожна ціль вимагає, - це не трагедія, бо істо
рія ніколи не творилась більшістю, лише актив
ною, вІдважною, далекоглядною, жертвенною 
меншістю. Чи були більшістю: Ной, - коли бу
дував свій ковчег? Чи, може, Давид, - коли 
йшов проти Голіята? Чи, може, Галілей - про
голошуючи свою небесну механіку? Чи Колумб 
- їдучи на Захід, щоб попасти на Схід? Чи r а
рібальді, - коли ниеадився з сотнею червоносо
рочників, коли проти нього стояло десятитисяч
не військо короля? 

ОДУМ не сирІтський дім, що має якісь обо
в'язки перед усією українською молоддю. Ні. 
ОДУМ- це прапор дужих, міцних, волевих, це 
лише плян і маршрут і заклик до тяжкого шля
ху, до посвяти, жертви часом, працею і силою . 
ОДУ М - не розвага, ігри та похвали, це поле 
до змагу в саможертві молоді, яка горить ба
жанням присвятити частку чи усього себе зем
лі, яка їх породила - Україні. 

Наша ідея виходить з фундаментального за
ложення, що всі люди є діти Божі, створені у по
добі Божій, і всі права кожна людина дістає в 
однаковій мірі від Бога, так само й українська 
людина. 

ОДУМ вірить, що це право дароване Богом 
українській людині потоптане Москвою, і це кла
де на нас святий обов'язок стати на захист цьо
го Божого дару і не спочити до перемоги. 
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В серце ВКрадаЄТЬСЯ зневіра: нас так Maw'IO, 

але мусимо усвідомити, що все, що дається в 

світі - не є якийсь фатальний курс поза люд
ським впливом. Ні! Це наслідок праці, сильних, 

вольових, міцно об'єднаних спільною вірою і по
рукою. У сього лише кілька сотень людей, які ча
сто-густо у важливих для нас питаннях майже 
врівноважені в протилежному змазі, - це дає 
,нам невикористані можливості кинути себе в 
один чи другий бік і переважити терези творчих 
подій в користь нашої мети. Але, щоб ці можли
вості використати, потрібна велика організація, 
велика організаційно, а ще більша духом. Ваша 
спільна риса це любов до України, біль за страж
дання її народу, почуття обов'язку індивідуаль
ної відповідальности за це. Це прекрасно, але 
одинцем ніхто не доконає цих великих завдань. 

Потрібна сильна молодеча організація, тому 
кожний мусить прикласти усі зусилля до зросту 

ОДУМ-у і не лише словом, думкою, бажанням, 
але акцією, чином, працею і понад усе спільні
стю в задумах, без якої не можливі жадні до
сяги. 

Відвідуючи шпиталь психічно-хворих, місь
ка комісія попала в палату буйно-хворих, де зна
ходилось понад сотня пацієнтів, які, здавалось, 

готові були кинутись на відвідувачів щохвилини. 
В поспіху залишивши палату комісія накинулась 
на лікаря-провідника. Як це можливо, що пала
та не замкнена і коло дверей стоїть лише два 

мізерної будови стареньких вартових. Це ж не
безпечно не лише для шпиталю, але й для ціло
го міста. Доктор їм спокійно відповів, що кож
ний з цих хворих є страшний, але двоє вартових 
з кожним одним дадуть раду. Але якщо вони 
об'єднаються? У тім і суть справи, сказав док
тор, що умово хворі не можуть об'єднатися. Ви
карбуймо це у нашій пам'яті Ми маємо велич
ну мету - здобути волю для України. А це ви
магає тотального спілкування всіх, і досягнення 
такого спілкування мусить стати понад усим ін

шим. Ви є найщасливіша молодь, бо коли молодь 
інших народів тиняється без цілі й мети, на ваші 
молоді плечІ Бог поклав найбільший обов'язок від 
Хмельницького до наших днів. В цьому вам до
рівнює в США лише чорна молодь, яка дає по
дібну місійну ролю супроти свого народу. І вона 
не тікає від цього обов'язку, але жертвенна несе 
свій місійний обов'язок. Невже українська мо
лодь гірша чорної? 

У виконанні свого обов'язку хай ніхто не за
лишиться літеплим. Будь краще холодним, але 

не літеплим. Хто залишається літеплим у своїй 
вірі ані холодним, ані гарячим вирву зі своїх уст, 
як погань, сказав Христос. А серед нас ще блу
кає багато таких літеплих. 

Я зустрічаю багато гарних розумних моло
дих людей, але мало хто з них горить. Вони не 
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бажають розуміти, що скрізь І завжди існують 
люди зла, які вміють об'єднатися, і супроти яких 
люди найкращих намірів і прагнень нічого не вси
лі протиставити, якщо вони роз'єднані і літеплі. 
Лише в гарячому прагненні мети забезпечимо пе
ремогу українського добра. 

Перестаньмо думати дрібними категоріями 
- гляньмо широко, відважно, і перед нами від
криється майбутнє! Кожний з нас має невидимі 
крила, але потрібно відваги, того горіння, щоби 
полетіти. Про це писав Тарас Шевченко: «Яре

ма гнувся, бо не знав, не знав, сіромаха, що ви
росли крила ... що неба достане, коли полетить!» 
Так неба! Долю контролює не розмір, не сила, 
лише горіння - відвага, без якої кожна людина 
є ніщо. Всім вІдома історія з мишою, яка живучи 
у вІчнім страху перед котом просила Бога. Бо
же, зроби мене котом, щоб я перестала жити у 
вічнім страху. І вмить перетворилася миша в ко
та. Але в ту ж секунду опанувала душу цього 
кота страх перед собаками. Знову прохання і 
миша-кіт став собакою. Але собака й не їла й не 
пила, бо здавалось зграї вовків чатують за кож .. 
ним кущем на неї. Ще одна просьба і миша-вовк. 
Чи помогло це? ·Ще більший страх, - за кож
ним деревом на мишу-вовка чатував мисливець. 

І сказав Бог миші - шкода, бо жадний розмір 
тобі не поможе, коли ти маєш мишачу душу .. Не
вже ви хочете подібно до цієї мишї? Майте ві
ру! Нас мало, нас мало кількісно, але ми великі 
духом, і наша відвага піднесе нас орлом у бла
кить до висот українського неба. 

Ви родились від українських батьків - це 
не випадок. В цьому великий зміст, -така воля 
провидіння - воля Бога. В цьому є вища ціль. 
Україна в тяжкій неволі. її нарід з певних при
чин неспроможний порвати ланцюги неволі. Але 
ви народжені, або виховані на волІ, народжені 
як украІнці ви несете на своїх плечах велике при
речення, тяжке, але славне, солодке своєю оста

точною перемогою, приречення бути прапороно

ецем Нової Молодої України. Не соромтесь сво
го уr<раїнства, не тікайте від святого обов'язку 
працювати для добра землі ваших батьків. Деякі 
діти часто бояться відріжнятись, це шукачі пе
ресічности і сіренhкої, нудної, безбарвности. 
Сильні, геройські не бояться відрізнятись від сі
рого натовпу, від отари овець. Вони вміють бу

ти індивідуальністю, бути собою, мати свій вла
сний шлях, виявити моральну вїдвагу власних 
переконань. Ваше місце серед ·останніх. Ваша 

відмінність, ваша українськість хай буде джере

лом вашого індивідуального «Я», що творить І\О

жну одиницю понад пересічною особистістю. 

В заключення: моїм бажанням не є почути, 
що ви вислухали добру доповідь, але щоб кож
ний, залишивши залю, прирік: Я зроблю щось для 



Юрій Дивнич 

УКРАїНСЬКА МОЛОДЬ І КРИЗА СУЧАСНОї ЛЮДИНИ 

(3 кінцевої частини доповіді Ю. Дивнича «Три покоління української підсовєтської молоді», виголо
шеної на З-му з'їзді ОДУМ-у в Нью-йорку 5 ве.ресня 1953 р. Див. «Молода Україна» ч. 14-15, 

zрудень 1953 - січень 1954, ст. 35-41). 

Молода людина· мусить зрозуміти, що вона 
росте в незвичайну добу великих ·перемін і кри
зи світу, в осередді яких опинилась насамперед 

Україна та її молодь. Коли б хто з вас узявся 
підрахувати, який процент молоді згинув за ос
таннІ 35 років у різних країнах світу, то поба
чив би, що українська молодь посідає тут сумну 
першість. Також ні одна молодь світу не мала 
стільки сиріт і безпритульних, як наша. Зрозу
міти, що це значить, куди йде Україна, куди йде 
світ, які сили і тенденції в ньому змагаються, 
знайти своє ~ласне місце в шаленому потоцІ по
дій - це значить: розвинути свою власну інди
відуальність, свій характер, свій внутрішній ду
шевний світ, з яким людина вступає в громаду 
і яким вона цю громаду збагачує, сприяючи гро
мадській моральній і політичній силі та дисци
пліні. Коли юнак не створив із себе порядної, 
розвиненої, дисциплінованої; з твердими і загаль
но-людськими підвалинами індивідуальність, то, 
крім хаосу, він нІчого не принесе суспільству, до 
якої б партії він не належав. Тому мені мало що 
говорить те, до якої організації чи партії нале
жить юнак; багато важливіше знати, що він сам 
собою являє і чи сприяє він оздоровленню своєї 
організацІї. 

України. Нашої безактивности - це те, що ба
жає ворог. 

В 50-их роках, занепокоєний активнІстю ук
раїнської еміrрації Кремль покликав три комісії 
опрацювати плян нентралізації цієї вільноукраїн
ської діяльности за кордоном, розкласти еміrра
цію, щоб вона стала нешкідливою. 

. Перша комІсія, очолена москалем, запропо
нувала плян сили. Укра1'ни не було, не має і не 
буде. Завтра гряде світова революція, і шкода, 
куме, сили - сnускайтеся на дно. Цей плян 
Кремль відкинув. 

Друга комісія, очолена малоросом, запропо
нувала підступніший плян. України не було, але 

вона є, - радянська, і вона буде, але лише під 

опікою старшого брата - Москви. Хто хоче 

Укра1'ни, змагайтесь за єдиноможливу Радянську 
Україну. 

Славетний сучасний еспанський філософ Ор
теrа-і-Г асс ет, який добачає суть сучасної істо
ричної кризи в кризі людини, бачить основну рі
зницю між твариною і людиною в тому, що тва
рина живе виключно зовнішнім світом, вона -
цілком назовні, тоді як людина шляхом критич

ного перетоплення вражень і досвіду створює 
внутрішній особистий світ, в якому родиться ві
ра, в якому вона знаходить свою твердиню, за

хист і рятунок. На відміну від тварини людина 
вміє розгляда ти саму себе, звертатися сама до 
себе. 

Криза людини означає, що вона втратила ці 
властивості, втратила опору в самій собі і тому 
безкритично сnриймає макидувані їй тези оточен
ня, тези нічиї, пливе, як тріска за каламутним 
потоком. Така людина самовідчужується, само

фальшується, її життя і думання - це псевдо
життя і псевдодумання. Вона зрештою творить 
собою матеріял для уніфікованого мертвого то
талІтарного суспільства. Нині в світ іде ця тота
літариетична людина - з вовчою мораллю, ци

нічна, неперебірлина в засобах, груба, кар'єри
етична або ж пасивно-рабська. Вона хоче заво
ювати нашу молодь дома, але вона зазіхає на 
нашу молодь і на еміІрації. Це не проста річ: 

Третя комІсія, очолено жидом, сказала: му
симо ствердити, що Україна була велика в кня
жу добу, славна в добу козаччини, є тепер мо
гутня, багата, а буде ще славніша. Буде само
стійна, незалежна, соборна, - це нестримний 
закон історії, але тому, що це нестримний закон 
історії, ніхто з вас не мусить ловорухнути паль
цем. Свобода і велич впаде, як манна з неба. Си
діть перед телевізорами, читайте комікси, влаш
товуйте танці та хваліть один одного, які ви ве
~'Іикі діячі, революціонери, патріоти. 

Кремль прийняв третю пропозицію для бо
ротьби з еміrрацією. І потекли ріки аrентів з 
Москви з цим пляном-системою. 

Пам'ятаймо це і киньмо на вагу всю енер
гію, яку дарує вам ваша молодІсть. Зв'яжіть 
свою долю з долею України і ви матимете вели
}{е майбутнє. Станьте в перші лави борців за 
Україну і ви доконаєте чудес. 
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адже елементи ЦІЄІ людини рабськи-насильниць
кого типу сидять якоюсь мірою і в нас самих. 
«Диявол сидить у нас самих», - писав з цього 

приводу славетний італійській історик Бенедет
то Кроче. 

Пригляньтеся до ідеалу українського коза

ка-лицаря чи західнього джентлмена. Ці ідеали 
виношувалися протягом тисячоліття і тому вони 
тривалі. В них нема й натяку на людину рабська
насильницького типу. Зате намальований москов
ським большевизмом ідеал nартійця і комсомоль
ця, отакого собі яничара чи партІйно-комсомоль
ського кролика -- це чистої марки рабська-на
сильницький комплекс. йому ми протиставляємо 
образ людини внутрішньо нпорядкованої і віль
ної, зв'язаної загально-національною і загально
людською, а не «партійною» етикою. 

Молодий українець на еміrрації не повинен 
забувати, що українська еміrраційна молодь -
лише крапля в многомільйонавому морі сучасної 
українській молоді, яка в пеклі вміє бути моло
дою, але якій лютий московський гнобитель не дає 
виявити всіх своїх творчих можливостей. Не хва
літься, що ви у ліпшому стані, ніж вони, бо ма
єте свободу. Поперше, ця свобода дуже віднос
на: ви не маєте свободи жити вдома, ви на ви

гнанні і ваша крапля легко може висохнути. По
друге, ваша свобода зобов'язує вас зробити те, 
що не можуть зробити поневолені вдома. Щоб 
цю місію виконати, треба, з одного боку, трима
ти живий духовий зв'язок з Україною, а, з дру
гого боку -- врости в культурне життя тієї кра
їни, де живете. І того, і другого ще так бракує 
нашій молоді, що хоч бий на сполох. 

Нині ніякого духового зв'язку з Україною 
ніхто не може мати, коли він не знає минулого 

і сучасного свого народу. Людина, яка не знає 
минулого свого народу, тобто його історії - це 
людина без національної пам'яті. З неї може ви
йти добрий малорос, сліпе знаряддя іншої сили, 
а не самостійний українець. 

Про Крути з вас, мабуть, кожний знає, і це 
дуже добре. А от що таке, наприклад, Кодня? 
Коли я був ваших років один старший приятель 
запитав мене, що таке Крути і Кодня -- і я не 
знав. Не знає цього майже вся підсовєтська мо
лодь. А це ж два великі символи дотеперішньої 
долі української молоді. В Крутах вона поляг ла 
за визволення з-під московського рабства, а в 
Кодні на Волині за пару століть перед Крутами 
її садовили на палі за те, що nішла за Гонтою і 
Залізняком воювати за свободу України проти 
польського рабства. 

У країна стоїть майже протягом усієї своєї 
історії між Заходом і Сходом, пізніше -- між 
Москвою і Заходом, і зрозуміти трагедію і ви
годи цього становища, шляхи розвитку свого на

роду в історії світовій -- не легка річ. Таких 
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прикладів як наведені, історія України дає дуже 
багато. Ви їх здебільша не знаєте, а тим часом 
щось не чути, щоб по наших молодняцьких ор

ганізаціях nрацювали якісь гуртки для вивчення 
історії України. 

Знання сучасного України -- ця друга доко
нечна умова духового зв'язку з своїм народом 
-- включає в себе і вивчення періоду Централь
ної Ради, УНР, Гетьманщини, ЗУНР, Директорії, 
і вивчення історії Радянської України та політи
ки Москви супроти України. Воно включає в се
бе також вивчення шляхів і життя підсовєтської 
молоді аж до нашого включно дня. І тут серед 
нашої молоді, за незначними вийнятками, справа 

стоїть скандально. Хіба не сором, що напр., се
ред американської молоді в США існує більший 
рух до вивчення революційної і пореволюційної 

України, як серед тутешньої молоді нашої? Мо
жна навести десятки прикладів. Ці молоді аме

риканці завзято nаборюють тру дно щі, вивчаючи 
чужу їм нашу мову. Я знаю молодих американ
ців, які вивчають шляхи підсовєтської молоді, але 
я не знаю таких молодих українців. Не кажу вже 
про те, що можна б було зорганізувати мемуа
ри, документацію і т. д. Навіть готовІ матеріяли 
лежать невикористані. Чому й досі не надруко
вана «Повість про Харків» Леоніда Лимана, при
свячена другій rенерації nідсовєтської молоді? 
Чому лишилась без уваги nрецікава стаття Юрія 
Шереха з приводу цієї повісти, з інтересною за
гальною поставою проблеми нашої совєтської мо
лодІ? Чому лишились непродискутованими моло
ді герої творів Теодосія Осьмачки, Докїі Гумен
ної, Івана Багряного? Адже ці письменники да
ли цікаві типи, зачепили nреважливі проблеми 
підсовєтської молоді, мали в тому більші чи мен
ші успіхи і невдачі. 

В усі віки в усіх народів завжди повторялося 
молоді, повторимо і ми цю істину: вчитись і вчи
тись. Без науки, без праці над собою всі балачки 
зайві. йдіть смІливо в українське і американсьІ{е 
культурне життя, в школи, каледжі, в дослідчі 
заклади. 

Рабська дисципліна - річ нескладна, П мо
жуть мати і примітивні некультивовані суспіль
ства. Зате ж яка трудніша річ дисципліна віль
ної і визволеної людини. Нехай же живе міцна, 
дисциплінована, незалежна, всенаціональна орга

нізація української молоді! Нехай живе молоде 
орля українське, що підноситься якнайдалі у ви
сокості українського і вселюдського духа! 

Хвала тому, хто красне, рідне слово 
Леліє в серці чисто і святково. 

Яр Славутич 



М. Дальний 

ЗА КИМ ПІДЕ УКРАїНСЬКА МОЛОДЬ? 

(З доповіді на lV-ому З'їзді УР ДП) 

Без ілюзій і без ідеалів 

Сталося так, що після другої світової війни, 
nісля остаточного ідейного краху комунізму й 
нацизму, після чергового нездійснення пов'язу
ваних з демократичною ідеологією сподівань, 
молодь народів західньої цивілізації втратила ві
РУ у відомі їй соціяльні теорії, втратила віру в 
пропоновані їй «ізми», згубила врешті шлях до 
життєвої мети, втратила й саму життєву мету ... 

Три головні ідеї-правди завжди освічували 
людству шлях у майбутнє: Ідея віри, ідея науки 
та ідея справедливости. Не завжди ці ідеї-nрав
ди перебували в згоді одна з одною, але завжди 
одна з них творила хребет цілісного світогляду 
людини. Сьогодні цей хребет зламався. Вплив ре
лігійної віри на nоведінку людини західньої ци
вІЛізації nослабився давно, ще в nоловині ХІХ 
сторіччя. Вплив науки звівся до мінімуму з хви
линою завалення механістичної теорії про побу
дову всесвіту на початку нашого віку. Вплив ідей 
сnраведливости втратив свою силу вже на на

ших очах, коли не тільки демократія, але й но

віші соцїяльні теорії, такі, як соціялізм, кому
нізм і нацизм виявилися неспроможними здій
снити свої обіцянки про nобудову сnраведливо
го й nостуnового соціяльного ладу на нашій nла
неті. Тим самим сучасне людство дійшло до точ
ки й кращі його nредставники заговорили голос
но про кризу духовости. 

Дехто з практичних суспільних діячів не nри
діляє цьому фактові особливої уваги, мовляв, nо
дібна криза існувала завжди, бо людство не від
крило ще· абсолютної nравди й змушене вдоволь
нятися в своєму житті мізерними «ерзацами» цієї 
невідкритої правди. Об'єктивно беручи, це твер
дження слушне. Криза існувала завжди й ніколи 
не бракувало більших чи менших пророків, які 
закликали людство «покаятись», повернутись до 

«золотих часів» минулого, або змагатись за «зо
лоті часи» майбутнього. До цих закликів люд
ство ставилося в різні часи порізному: найчасті
ше ставилось воно до них байдуже, бо суб'єк
тивно не від чувало кризи так, як від чували П 
пророки, бо вдовольнялися існуючими оцими «ер
зацами» чи то у формі прийнятої релігії, чи то 
у формІ старих наукових теорій, чи то у формі 

«Сили наші вичерпані два покоління 
наперед, - думки наші недодумані 
два покоління назад ... » 

К. Н ор від 

освячених традицією звичаїв та інших засобів 
утримання духової гармонії і рівноваги. 

Наш час під цим оглядом є особливим ча
сом. Особливим у тому розумінні, що наявність 
духової кризи відчувають не тільІ<И «nророки», 
але й найширші верстви народІв західньої циві
лізації. їх не вдовольняють вже дотеnерішні ер
заци, nони не хочуть вертатися до «золотих ча

сів:-> минулого, вони готові nрийняти нові кон
цепції, нову життєву філософію, як у часи по
ширення християнства, як у часи церковної ре
формації, як у часи французької революції й ne~ 
реможного наступу лібералістичної демократії. 
Це стосується в однаковій мірі всіх наших су
часників, але особливо стосується це сучасної 
молоді, яка демонстративно відвертається від 
сучасної літератури, nубліцистики, nолітики, від 
громадської активности в цілому, мотивуючи свій 
пасивний бунт тим, що вона, молодь, без ілюзій 
і без ідеалів. 

Відмова від маршу 

Дуже по різному оцінюють сучасну молодь 
різні теоретики, проте оцінки всїх їх в одному 
nункті сходяться. Цей nункт - це стверджен
ня відмови nіслявоєнної молоді Заходу марше
рувати під стягом ліберальної демократії, соці
ялізму, комунізму й фашизму. Цебто - ствер
дження вІдмови молоді маршерувати під стягом 
будьякої з nанівних доктрин сучасности. llto
npaвдa, маршерує ще nід одним чи другим зі 
згаданих стягів молодь народів Азії і Африки, 
але маршерує тільки тому, що знає їх лише з те
орії, що розуміє їх nо-своєму, що, врешті, і каnі
талІзм, і фашизм, і навіть комунізм видаються 
цій молоді ідеальними системами в nорівнянні з 
конаючим nережитком рідного феодалізму, чи в 
nорівнянні з n'явкою чужонаціонального колоні
ялізму. 

Молодь народІв Заходу, в тому числі й мо
лодь евролейських народів совєтської сфери 
впливів, nозбавлена вже цих ілюзій. Ій нема ку
ди йти і немає в що вірити. Можливо, що для 
сусnільно-nасивної категорії молоді жодної тра
гедії в такому стані немає. Бо яка різниця цій 
молоді, кому сіяти гречку, кому лікувати зуби, 
або для кого продукувати атомні бомби? Ця мо-
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лодь знає і любить вузький свій фах і поза ним 
вона нічим більше не цікавиться. Ії життєвим 
гаслом було, є і залишиться гасло - «моя хата 
скраю». 

Невелика, можливо,; трагедія в цьому й для 
молоді пристосуванської. Добрі апаратчики, до
брі бюрократи, потрібні всім. Вони потрібні де
мократам не менше як соцІялістам, комуністам 
і фашистам. І пристосуванська молодь з чистим 

сумлінням служитиме по черзі всім: зміняти «па
на», зміняти переконання, яких, до речі, в цієї 
молоді ніколи не було, не справляє їй найменших 
труднощів. 

Але молодь від nрироди активна, молодь со
ціяльно настроєна, молодь, яка покликана не 
тільки «сіяти гречку», не тільки виконувати слі
по доручення «пана», не тільки мріяти про зо
лоті часи минулого чи майбутнього, але боро
тись за кращу, справедливішу дійсність - ця 

молодь сучасний кризовий етап людської свідо

мости сприймає таки трагічно. Саме цю катего
рІю потенціяльної провідної верстви мають на 
увазі теоретики, коли стверджують відмову су

часної молоді йти за панівними суспільно-полі
тичними доктринами сучасности. І скільки б не 
нарікали на цю частину сучасної молоді провід
ники старшого покоління, їх нарікання будуть 
не щирі і не влучатимуть в ціль, поки вони не 
зрозуміють справжніх причин апатії в молоді і 
не зроблять відважних далекойдучих висновків 
з цього. Слід пам'ятати, що сучасна молодь по 
своїй психіці все таки молодь. В своїй основі 
вона ще не зіпсута життям, Jie розжерта ста
речим цинізмом, не фарисейська і не дволична. 
Вона тільки розчарована фактом, що не бачить 
цілі життя, що їй· не дають отого сучасного 
<<ерзацу» правди, для якої варто жити, боротись 
і nеремагати. Звідси нехіть молоді до давніх «із
мів», які втратили зобов'язуючу силу. 

Зоря, якої не видно 

Дехто може сказати, що подана характери
стика стосується тільки молодІ тих народів, ве
лич яких у минулому і яким бракує вже дина
мізму думки і дії для осмислення нашої доби. 
Такий погляд заступають, між іншим, не лише 
різні східньо-европейські й азійські месіяністи, 
але навіть такі інтелектуальні велетні заходу, як 
А. Тойнбі, що очікує новїтньої «зорі» з таборів 
Ді-Пі, І. Сільоне, що очікує з заполярних совєт
ських таборів примусової праці Когось, хто вка
же шлях людству в майбутнє, чи навіть такий 
практичний політик як Джордж Кеннан, який 
припускає, що з сучасних страждань підсовєт

ські народи винесуть новий суспїльний лад, но
ву життєву філософіЮ, набагато кращу і спра
ведливішу від тих, що їх сьогодні знаємо ... 
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Це так у теорії. Але як же виглядають ці 
месіянські теорії на практиці? Які конкретно но
ві ідеї-правди пропонує сьогодні людству Схід? 
Один видатний китайський філософ сказав з цьо
го приводу таке: для нас, китайців, стара наша 
культура видається нам стократно вартіснішою 
за ваші европейські і американські холодильни
ки й турбінові літаки. Але щоб позбутися вашо
го панування, ми мусимо зректись старої нашої 

культури й будувати нові холодильники та тур
бінові літаки. 

Це саме, лище іншими словами, висловила 
й мадам В. Пандіт на конrресі Світової Асамблеї 
МолодІ, це саме, тільки ляпідарніше висловив 
колись і Ленін своїм відомим - «комунізм, це ... 
електрифікація». З цього видно, що ніяких но
вих ідей офіційний Схід, ні навіть Індія, людству 
не пропонують, бо йдеться їм лише про те, щоб 
«догнати і перегнати Захід». Імпортовані ж із 
Заходу «ідеї» електрифікації і взагалі індустрt
ялізації та переросподілу матеріяльних дібр хоч 
настільки сильні, щоб завалити давню гієрархію 
духових вартостей, проте нових духових варто
стей самі собою ще не творять. З теорії А. Смі
та, чи К. Маркса, які мали служити духовою 
надбудовою для «електрифікованого» та «інду
стріялізованого» суспільства нашого часу, зали
шились сьогодні тільки рІжки та ніжки. Ці тео
рП сьогодні вивчають, але в практичному житті 
ними керуються стільки ж, як і наукою Боже

ственного Христа, цебто, майже не керуються. 

Пригляньмося ще до того неофіційного Схо
ду, до тих таборів Ді-Пі, заполярних таборів со
вєтської Півночі і нашої власної духовости. Які 
конкретно ідеї пропонують наші месіяністи су
часній українській молоді? Не маючи відваги 
пропонувати вголос старий лібералізм, соціялізм, 
комунізм, чи нацизм, вони пропонують, власти
во, тільки одну ідею: ідею української незалеж
ної соборної держави. Ідея, звичайно, сильна і 
nритяrаюча, але хіба це те, за чим тужать То
йнбі, Сільоне, Кеннани, хіба це те, чого очікує 
сучасне людство й зокрема краща частина мо
лоді? При сучасному стані нашої самосвідомо
сти більшість української молоді, як і молодь ін
ших народів Заходу, трактує свою незалежну 
державу не як ціль саму в собі, а як першоряд
ний засіб для осягнення цілі, не як лік на всі 
хвороби нашого часу, а як об'єкт лікування. 
Зрештою, вже під час визвольних змагань 1917-
21 рр. боротьба йшла не за абстрактну держа
ву, а ~а державу соціялkтичну, гетьманську, ко
муністичну ... Це може нам не nодобатись, але це 
факт. ОУНівці, яким це найменше nодобалось, 
які в державі хотіли бачити не засіб, а саму 
основну· мету, для яких гаслами були «Нація -
nонад усе!» і «Насамперед держава», і вони вкла
ли ~ поняття нації та держави все одно такий 



зміст, що перекреслюнав націю як певну орга
нічну спільноту взагалі, а з держави робив не 
ціль, а таки засіб для експериментів вужчої оу
нівської ідеології. 

Сучасна українська молодь сприймає ідею 
боротьби за незалежну українську державу мо
же в більшій мірі, як молодь колишня, бо сучас
на молодь національно свідоміша, не приділяє аж 
такої ваги різним партійним «ізмам» і, що най
важливіше, позбавлена того комплексу менше
вартости, що придавлюнав навіть кращу части

ну наших поп~редників. Але одночасно з цим, 
сучасна наша молодь в далеко більшій мірі, ніж 
молодь колишня, усвідомлює, що держава - це 

1це не все, що можна мати свою державу, а не 

мати цілі життя, можна мати свою державу і 
бути в ній рабом. Справа в тому, що в кожній 
державі, в кожній спільноті, застосовуються пев
ні принципи, певні закони, певна життєва філо
софія, що є більш чи менш ідеальним ерзацом 
не відкритої ще абсолютної правди. 

Основним лихом наших визвольних змагань, 
а може й головною причиною їх поразки, було 
те, що таких принципів, таких життєвих філо

софій було в той час аж декілька. Бони стояли 
впоперек шляху наЦіональної єдности, стимулю

ючи навіть громадянську війну, висовуючи на 
перший плян братовбивчі міжусобиці й відсува
ючи в сферу мрій єдиний національний фронт 
проти зовнішнього ворога. Трагедією нашої су
часної молоді є те, що таких принципів, такої 
життєвої філософії, які відповідали б ії внутріш
нім почуванням, ця молодь сьогодні не бачить 
взагалі. Бона не бачить більше ідеалу ні в лібе
ралізмі, ні в соціялізмі, ні в комунізмі, ні у фа
шизмі. Бона зневірена в них і розчарована ними 
може в ще більшій мірі, як молодь Заходу. Бона, 
від природи активна, здібна, потенціяльно рево
люційна - одночасно мучена сумнівами, пара
лізована глибоким внутрішнім неспокоєм, що не 
може позитивно відбиватися і на її боротьбі з ро
сійським большевизмом, і на П вірі в остаточну 
нашу перемогу ... 

Бона до болю ясно від чуває, що лібералізм 
свій вік віджив, що основне гасло ліберальної 
демократії - «Свобода, рівність, братерство!» 
- сьогодні тільки порожня фраза, гідна гіркої 
усмішки й нічого більше, що доба, в якій живе
мо, вимагає rрунтовного оновлення не лише су

спільного ладу, але передовсім оновлення інди
відуальної і збірної моралі, оновлення релігії, без 
якої людське життя завжди половинчасте й по
збавлене глибшого сенсу. Сучасна молодь знає і 
відчуває все це не тому, що вона особливо мудра 
чи начитана, а тому, що вона, як молодь, особ

ливо·вразлива на протиріччя між сучасними те
оріями і практикою, особливо вразлива на фарJ.1:-
сейство й лицемірство оточення. ~ 

Правда, нових ідей: і висновкІв молодь не 
творить, бо не з її знанням і не з її досвідом 
такі висновки робити. Бо робити "іх трудно не 
лише молоді, але й найвидатнішим мужам сучас
ности. Все ж таки, сучасна молодь вже знає, що 

не фашистського і не комуністичного оновлення 

потрібно нашій добі. За цей: гіркий: досвід запла
чено мільйонами найкращих людських жертв у 

застінках НКВД, у концтаборах совєтської Пів
ночі, на фронтах другої світової війни і, врешті 
(до чого додумався геній ХХ сторІччя!), в кре
маторійних печах гітлерівсько1' Німеччини. Не 
фашистського і не комуністичного оновлення по
трібно нашій добі. Про це знали може й наші 
попередники, але закривали очі на нелюдяність 
обох цих Ідеологій, бо хотіли вірити в ... буд.ьщо. 

Якого ж оновлення вимагає наша доба? Це 
питання, на яке післявоєнна молодь не знаходить 

ясної відповіді там, де мусїла б П знайти: в по
літичній організації, в книгах, у церкві ... А не 
знаходячи такої відповіді, ця молодь мимоволі 
упасиннюється й уміщанюється стремліннями су
топрактичного економічно - его"істичного сенсу. 

Тут мають слушність представники старшого по

коління, нарікаючи, що молодь тепер не така, 

як була у часи Драгоманова, Франка, Хвильово
го чи Донцова, але має слушність і молодь, на

рікаючи, що їй бракує сучасних Драгоманових, 
сучасних Франків, Хвильових 'і Донцових. Най
кращим доказом цього є сам Донцов, який, іrно
руючи час і обставини, безнадійно обстоює свої 
ідеологічні позиці"і з-перед тридцяти років, хоч 
знає, що ці позиції чужі навіть молодшим його 
учням 1 послідовникам. Це стосується, зрештою, 
не тільки Донцова, і над цим болючим питанням 
слід зупинитися довше. 

Сучасна молодь і політичні рухи 

« ... Міщанська мораль уже не помагає, вона 
вже не може давати найкращі напрямні в житті. 
Ні звичаї, ні принципи, ні релігійна віра на прак
тиці вже не керують великим числом наших су

часників. Наша молода людина віддана болісно
му неспокоєві, моральній і матеріяльній небез
пеці. Де вона знайде людський гурт, який запро
понує їй захист і боронитиме її інтереси? І як 
жити без мети, без будьякого натхнення? Мус
соліні і Гіт л ер, nід сильним впливом прикладу 

Леніна, перші зрозуміли, що нинішня людина при
ведена в такий стан, коли бажає, щоб П звільни
ли від свободи без змісту ... Людина шукає ке
рівника («дуче», «фюрера», «кавділльо», «бать
ка народів»), який диктував би їй: поведінку і 
який виправдав би ії без будьякої дискусії. без 
страху помилки та клопоту вільного вибору і ка-· 
яття за той вибір. Не через. злосливість чи по
псованість стільки людей стали фашистами і ко-

207 



муністами, а тому, що ці люди всією своєю істо
тою відчули неясно потребу єдности, зобов'яза
ности й безnеки, що їх тільки диктатури обіцю
вали дати. Доки західні демократП не оцінять 
свою rрунтовну слабість у цьому, доти вони не 
зрозуміють nрироду тоталітарної сnокуси. їх nо
леміка nроти диктатур, їх свободолюбна рето
рика залишаться без наслідків, або викликати
муть протилежні наслідки, якщо західні демо
кратії не запроnонують людині заспокоючого по

рядку ... » 
Хай не жахаються наші демократи старо1 

марки цІєї «єретично1» цитати. Вона належить 
не якомусь анти-демократові, а кращому пред
ставникові революційної демократїі, що глибше 
ніж інші вдумався в причини затяжної кризи лі
беральної і соціялістичної ідеологї"і й мав від
вагу висловити свій критицизм уголос. Вона на
лежить чільному франко-швайцарському персо

налістові Дені де Ружмонові. Але й він, демас
куючи оту старо-демократичну «свободу без змі
сту», не дає свободі якогось конкретного сучас
ного змісту, хоч і говорить далі (див. його стат
тю - Вольності, які ми можемо втратити, «Мо
лода Україна» ч. 5-7) про конечність певних со
ціяльних реформ й зокрема про «нове» вихован

ня молоді. Виховання молоді - важлива річ, але 
про яке ж нове виховання може йти мова, коли 
майже всі демократичні 'ідеологи, зокрема ідео
логи ліберальної течії, проnонують молоді вже 
від десятків років тільки «свободу без змісту»? 
Свободу віри, свободу думки, свободу вислову 
та ще з десяток різних свобід, які можуть мати 
певну вартість тільки для тих нечисленних інте
лектуалістів, що щось в ці свободи вкладають, 
що для чогось їх використовують. Пощо ж су
часній молоді всі ці <<свободи», коли вона не знає, 
що повинна з ними робити, коли ситий духово 
ними не будеш, коли в нашій дійсності - ue 
здебільш порожні форми без змісту? Щоб ціни
ти, наприклад, свободу віри - треба цю віру 
мати, щоб цінити свободу думки - треба цю 
думку мати, щоб цінити свободу вислову- тре
ба від чувати вутрішню конечність з приводу чо
гось важливого висловитись. А де ж вІзьметься 
в сучасної молоді віра, де ж візьметься в неї сві
жа думка, чи від чуття потреби вільно вислови
тись з приводу цієї думки, коли цього всього 

фактично бракує і старшим, навіть тим, які nо
кликанІ молодь виховувати, навіть тим, які зву
ться ідеологами? А раз нема великої віри в nев
ну ідею-правду, нема свіжої думки - значить 
нема й бажання їх боронити на Заході, нема рі
шучости змагатися за них на Сході, нема, за ду
же малими вийнятками, героїзму, посвяти, жерт
венности, таких властивих нашим попередникам 

і таких J<Онечних для вдержання чи здобуття пе
вних вартостей. Страх перед атомовим самови-
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нищенням безперечно паралізує волю демокра .. 
тичних сусnільств до боротьби з комуністичною 
тиранІєю, але хто знає, чи воля ця не є ще біль
ше паралізована браком віри демократів у їхню 
систему, несnроможністю провідників сучасної 
демократії влити в демократичні форми ще й жи
вотворчий сучасний дух. Бо годі забувати один 
важливий факт: якщо весь ХІХ вік пройшов на 
Заході пІд стягом наступу демократичної ідео
логії, якщо тодішній демократії вдалося зіпхнути 
в Европі з історичної шахівниці досить сильний 
ще феодалізм, то тільки тому, що тодішні демо
крати в свободолюбну реторику вкладали LЦе й 
конкретний, згідний з духом передових людей 
того часу, зміст. В ділянці духовости - це був 
лібералізм і позитивізм, в ділянці полІтичного 
устрою - здоровий клясократичний парлямен~ 
таризм, в ділянці економіки -:--- ліберальний капі
талізм. Ліберально-демократичний свїтогляд то
го часу, з його вірою в необмежені можливості 
розумового пізнання, з його вірою в природну 
доброту людини, з його вірою в поступ і «Вільну 
гру сил», був для тодішньої молоді таки атрак
ційним і цілісним світоглядом. Поняття демокра
тизму визначало тоді все. Для тодішніх демокра
тів не було неясних 1 невирішених проблем. Все 
було ясне і все мало діяти за певними законами. 

Коли ж пізніше, під натиском нових науко
вих фактів та деяких неrативних проявів вибу
ялого каnіталізму, в ліберально-демократичному 
світогляді появилися nерші загрозливі тріщини 
- вони означали й початок кінця цього світог ля
ду. Від першої світової вїйни й досі лібералізм 
помітно втрачає свої впливи на маси й зокрема 
на молодь, і ліберальні партії тримаються в де
яких країнах на поверхні політичного життя ще 
тільки тому, що давно відмовились від основних 
своїх теоретичних основ, не прийнявши, до речі, 
основ нових. В надзвичайно скомплїкованих умо
вах нашої дійсности лібералізм, як ідеологія, без 
перспектив. Ліберали не можуть більше форму
вати й унапрямлювати суспільно-політичне жит
тя без заперечення самих себе, без застосуван
ня певних нелібералістичних тез. Сучасна мо .. 
лодь знає це, тому й від лібералїзму відвертає
ться, не знаходячи в ньому відnовіді на nекучі 

проблеми сучасности. 

** * 
На початку ХХ століття здавалося, що місце 

надщербленого лібералізму в свідомості захід
ньої людини займе соцІялізм. Але сподівання ці 
виявились ілюзорними. Соціялізм уже на початку 
розщеnився на декілька течій, комунізмом почи
наючи й націонал-соціялізмом Гітлера кінчаючи. 
3 усіх цих течій демократичний соЦіялізм проя
вив найбільше людяности, але одночасно з тим 
він проявив і свою неспроможність реалізувати~ 



ся в практиці без основного еволюційного nере
родження людини. Сnрава в тому, що соціялізм 
і демократія - це сьогоднІ речі несумісні. Хо
чемо цього чи не хочемо, а факт лишається фак
том, що демократичну систему правління дер
жить на своїх плечах не робітнича і не інтелі
rентська, а таки дрібно-буржуазна кляса. Поз
бавити дрібно-буржуазну клясу знарять nродук
ції, позбавити П nриватної власности (до чого 
логічно мусить стреміти всякий соціялізм, бо це 
основна його теза), позбавити її матеріяльної 
незалежности від уряду чи будьякого іншого мо
нопольного nрацедавця, значить, nозбутися спра
вжньої демократичної системи на довгі роки, як 
позбулись П народи СССР. Це не значить, зви
чайно, що робітнича й інтеліrентська кляси є від 
природи антидемократичні, але це значить, що 

верстви, всеціпо узалежнені від будького мате
ріяльно (хоч би навіть від своїх виборних депу
татів та директорів), не мають сили і сnромож
ности успішно захищати свої демократичні nра
ва, позбавлені реальної можливості опозиції. 

Цей принципової ваги факт розуміють і про
відники сучасного демократичного соціялізму, 
тому й боряться властиво не за соціялізм, а за 
певну реформацію капіталізму, за реформацію 
самої людини, яка сьогодні nроти всякого визис
ку і поневолення лише так довго, як довго сама 
не дістане нагоди стати визискувачем і понево
лювачем чи то на посту «народнього» комісара, 

чи то навіть на посту професійного профсnілко
вого «боса». Може мають рацію соціял-демокра
тичні ідеологи, коли твердять, що в СССР нема 
ж~дного соп.іялізму, але більшу рацію мають ті, 
ЯКІ твердять, що збудувати «кращий» соціялізм 
ніж той, що його ми бачимо в СССР - просто 
неможливо. Неможливо тому, що нема кому його 
будувати. Роля вільних професійних сnілок у бо
ротьбі за покращання стану робітництва й інтелі
rенції, наприклад, колосальна. Але хто бачив бю
рократизм, безпринциnовість і нетерпимість біль
шости юнійних чиновників, які нерідко користую
ться на своїх постах досмертним «Вибором» та 
одержують платню в 20. і 40 тисяч долярів річно, 
хто знає жахливу байдужість більшости робітни
цтва до проблем профсnілкового руху, той му
сить nрийти до висновку, що сучасні провідники 
робітництва могли б збудувати соціялізм тільІ<И 
совєтського чи гітлерівського зразку, або мусі
ли б узагалі відмовитись від побудови соціялізму 
коли б бажали зберегти справжню демократиЧ~ 
ну систему nравління. 

З уваги на все сказане, соціял-демократичні 
партії Заходу знаходяться вІд певного часу не 
в кращому становищі, як партії ліберальні. Зви
чайно, соціял-демократичні концеnції сучасніші, 
вводж~ні ними обережно суспільні реформи сnра
ведливіші, але це не соціялізм. Кращі представ-

ники соціял-демократії так само бояться сьогод
ні соціялізму, як кращі представники лібераль
них демократичних течій бояться свого історич
ного лібералізму. І одні, і другі знають, Що їхні 
ортодоксальні ідеології не відповідають більше 
вимогам часу, і одним, і другим бракує виразних 
концепцій, у якІ вони вірили б так, як вірили ра
ніше, і одні і другі втрачають через це ідейну 
молодь та живуть більше минулим, ніж вірою й 
боротьбою за праще майбутнє. 

Такий невідрадний стан на відтинку обох 
головних демократичних течій не мІг не призве
сти до розросту тоталітарних систем. Коли го
ворити про тота·літаризм, то треба мати на увазі 
передусім комунізм, що послужив зразком і для 
інших наслідувачів насилля. Комуністична ідео
логія була донедавна єдиною ун'іверса.тrьною іде
ологією, в яку фанатично вірила певна частина 
суспільства. І саме в цій універсальності була її 
притягаюча сила. Навіть багато ліберально й со
ціялістично настроєних інтелектуалів Заходу 
nрощали комунізмові його аморальність, його 
тероризм, його нелюдські ексnерименти з люди
ною, бо вірили, що там, під комунізмом, в болях 
і стражданнях усе ж таки родиться нова люди

на, нова й справедливіша система, яка виведе 
людство з тупика, в який воно зайшло, втратив
ши віру у згадані всі три основні правди-ідеї. 
Пізно, але все ще не заnізно зорІєнтувався світ, 
що комунізм - це жодна спасенна ідеологія, а 
хворий витвір хворих умов і хворих умів. Він 
може ще триматися на зайнятих територіях, мо
же навіть настуnати, але вже не як спасенна 
доктрина сучасности, а як гола фізична сила, 
оперта на російсько-китайськІ багнети. І в цьо
му його nриреченість. 

Правда, існує ще мала група інтелектуалів, 
які в своїй засліпленості твердять, що комуні
стична ідеологія властиво не збанкротувала, що 
комунізм- це _єдина можлива система майбут
нього, що жодних суттєвих змін в СССР робити 
не треба, а треба тільки усунути недобрих ста
лінських · бюрократів і посадити на їх місце «до
брих». Розійшовшися з большевизмом з nричин 
морально-етичного характеру, вони, проте, ви

разно заявляють: <<Залишаємо світ, який перема
гає, дЛя світу, який програє ... » Загіпнотизован! 
силою комуністичних догм, ці панове, малюючи 
комуністичний рай ме1йбутнього, без «злих» ста
лІнських бюрократів, не хочуть nоставити собі 
питання - чому ж ці бюрократи стали «злі», 
чому взагалі стали вони бюрократами й чи мог
ли вони в комуністичній системі стати чимсь ін

шим? Сучасна молодь, навіть під совєтська, по
дібне питання ставить, тому за жодний кому
нізм добровільно воювати вона не буде. І, якщо 
сnравді світ, з якого прийшли В. Чемберси та 
йому nодібні, переможе, то Це всеодно не буде 
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світ комуністичний, бо в суті речі, збудувати 
той світ так само неможливо, як і збудувати 
світ соціялістичний, як його малюють в теорії. 

** * 
Трохи інакше стоїть справа з фашизмом. 

Фашизм ніколи не мав прецизної духово-ідеоло
гічної бази. Він захоплював маси, а зокрема мо
лодь, виключно своїм динамізмом, розпаленням 

дрімаючих у людині добрих і злих інстинктів, 
безжалісною експлуатацією патріотичних почут
тів. А раз так, то фашизм в одній чи другій 
країні, в такій чи іншій формі, може народити
ся або відродитися завжди, коли заіснують для 
нього сприятливі умови, коли суспільство втра
чає віру в своїх демократичних провідників і 
схильне вірити безвідповідальним демагогам. 

Те, що ми бачимо в СССР після ідейного 
банкротства комуністичної ідеологІї, це також 
ніщо інше, як різкий зворот у бік російського 
фашизму, гальмований до певної міри компарті
ями других народів. 

Не розбиратимемо «ПО кісточках» всіх не
гативів фашистських систем, бо вся демокра
тична преса і пропаганда більш чи менш вдало 
роблять це кожного дня. Чого не робить демо
кратична преса, чого часто не кажуть демокра

тичні провідники, це того, що коли б з сучасни
ми демократичними доктринами було все гаразд, 
ніЯкого фашизму й комунізму в світі не існувало 
б, бо не було б підстав для їх існування. І саме 
тому, що демократичні провідники того не ка
жуть, а часто й самі не знають, ми зупинилися 
довше на критиці сучасної демократії, ніж на 
критиці тоталітарних систем. Бо - повторюємо 
- комунізм сьогодні, як ідеологія, так само при
речений і належить до минулого, як знані нам 
теорії лібералізму та соціялізму. Але якщо демо
кратія й далі буде ідейно та програмово імпо
тентною, якщо й далі нестиме масам тільки «сво
боду без змісту», ми не здивуємося, коли одного 
дня свободолюбний ВашІнгтон дістане в дарун
ку від розгублених виборців американську форму 
фашизму, яка в основі своїй напевно не багато 
різнитиметься від фашизму гітлерівського, чи 
від совєтської форми фашизму російського ... 

Маючи, отже, до вибору чотири згадані на
ми ідеології, дві з них демократичні й дві анти
демократичні, сучасна молодь, в основному, з 

дуже важливих причин не прийняла фактично 
жодної з них, оголосивши всім «ізмам» пасив
ний бунт. Щоправда, силою обставин велика ча
стина молоді за залізною заслоною перебуває 
організаційно в комсомолі, але по духу вона 
більш не комсомольська, так як молодь, яка пе
ребуває в молодечих прибудівках ліберальних і 
соціялістичних партій на Заході, не є більше по 
духу лібералістична, ні соціялісти~на, так само 
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як, зрештою, наша молодь з прибудівак ОУН на 
еміграції в своїй основі не є більше оунівська. 

І поскільки з літературних та церковних кіл 
щораз частіше можна почути голоси, що молодь 
мусить шукати ідейного вивершення та духово
го заспокоєння передусім у релігії, в мистецтві 
і зокрема в літературі, а щойно після того йти 
у політику, - зупинимось коротко й на цих важ
ливих аспектах нашої духовости. 

Молодь і сучасна література 

Роля літератури у вихованні молоді, у вка
зуванні їй життєвих шляхів, завжди була коло
сальна. На жаль, зацікавлення молоді сучасною 
літературою ще менше, ніж політикою. Молодь 
перестала цікавитися літературою, бо втратила 
віру в її творців, бо хто з них «серед смерчів 
війн і революцій не став угідливим трубадуром 
конюнктур. .. який, ловлячи кожночаснІ повіви 
настроїв мас, еліт і панівних більшостей, більш 
чи менш вульгарно виконував своє ремісниче за

мовлення?» 

Не подаємо автора цієї цитати, бо його прі
звище в наших офіційних колах стало непопу
лярним. Але запевняємо, що ніхто не був більш 
компетентним висловити цю правду, як він. Він 
же сам ловив кожночасні повіви настроїв мас, 
еліт і панівних більшостей, сам виконував замов
лення для всіх по черзі, а то й без черги. Пи
сати він таки вміє і сказати гірку правду ввtчі 
часто теж відважується, чим все ж ще позитив
но відрізняється від тих, які не грішили тільки 
тому, що боялись гріха. Ось ще довша цитата з 
його есею: 

« ... Б. Кроче вважав романтичним пережит
ком зв'язування творів мистецтва з соціяльними 
підгрунтями доби; для нього літературний твір 
- це «світ у собі», це чудо й містерія, до яких 
не мають жодного відношення історичні і соці
яльні вимоги доби. Якщо б ішлося про пропор
ції Данте, ця естетська концепція була б дозво
лена, але кому потрібні «Світи у собі», «чуда і 
містерії» затхлого евітика упадкової літератури 
зжіночілих «світочів»? .. Дайте мені <«<93-ій рік» 
Віктора Гюго, дайте Байронсвого «Чайлд Га
рольда», Бальзаксву «Комедію» або й Флоберсву 
«Пані Боварі»! Я там бачу живих і прагнучих 
людей, я там бачу соціяльно-історичні грунти і 
тла, я бачу не «світ у собі», а світ для всіх, я 
бачу дійсно мудрий і кипучий Захід! 

Сила письменства ХІХ ст. була в його су
спільницькій мІсії, ницість письменства ХХ ст. 
- в запереченню її «Світом у собі». Звідси зде
rрадування слова з П'єдесталу провідництва, 
звідси - особливо в останній декаді підкресле
не - знецінення його... Якщо б народи в своїй 
надії на визволення і спасіння зв'язували б ці на-



дії з літературою, такою, як вона є, або - що 
гірше - з Гі творцями, вони не заслуговували б 
взагалі на спасіння ... » 

Чи потрібно ще щось додавати до цієї щи
росердечної сповіді талановитого, будь-що-будь, 
письменника і публіциста? Хіба те, що система, 
яка дозволяє таку сповідь, таку безжалісно
строгу самокритику, така система стоїть таки 

незрівняно вище систем, де все заборонене, де 
все мусить бути «В порядку». В подібних спові
дях вдалих і невдалих кандидатів на провідників 
доби таки криється доза чесности, доза надії для 
молоді, тому сучасна молодь з обох боків заліз
ної заслони в одвертому зударі між двома бльо
ками все ж таки стане по боці демократії, на
віть такої, якою вона сьогодні є, якою по мо
лодечому захоплюватись не можна. 

Прикро, однак, ствердити, що заслуг сучас
ної літератури не буде в цьому майже ніяких, бо 
зацікавлення сучасних літераторів сучасною іде
йно-суспільницькою проблематикою поза дуже 
малими винятками, дорівнює нулеві. Тому й го

лосних нарікань більшости письменників на не
зацікавленість молоді сучасною літературою мо
лодь не може брати на своє конто. Навіщо мо
лодІ ця література, коли вона в кращому випад
ку - епіrонізм, а в гіршому - занепадницькі 
«світи ки в собі»? Молодь шукає в літературі та
ки «світу для всіх», їй потрібна незалежна су
сп'ільницька література з глибокими соціяльно
історичними і психологічними підrрунтями нашої 
доби, їй потрібна література, яка вказувала б 
якщо не виходи, то бодай напрямки виходів із за
плутаних лябіринтів сучасности. 

Наші письменники, як'і це знають, які нама
гаються цим шляхом іти, не мають надто вели
ких підстав нарікати на молодь за П байдуже 
ставлення до літератури. Твори таких письмен
ників не загнивають на книжкових складах. Але 
скільки їх, таких письменників і таких творів? 
Чи потрібно їх вичисляти? 

На порозі нової реформації 

Промовляти до католикІв завжди небезпеч
но - жалівся не так давно католицький філо
соф Джордж Бернано в своєму есею про Люте
ра. Небезпечно говорити про проблеми церкви й 
релігії взагалі, - додамо ми. І саме тому ці про
блеми в нас від певного часу найкраще обходять 
мовчанкою, вдають, що вони взагалі не існують. 

А тимчасом помиляються ті, які думають, 
що сучасна молодь може обійтися без rрунтов
ного релігійного ~иховання. Помиляються й ті, 
які заступають релігійне виховання голим - і 
як же часто фарисейським- гаслом «Бог і Бать
ківщина!» Помиляються навіть ті, які вважають, 
що сучасній молоді вистачить БіблІї в ії офіцій-

но-церковному старому тлумаченні. Ми вже за
значили раніше, що сучасна молодь в своїй осно
ві не атеїстична, але й не захоплена справами то
го чи іншого обряду, не вдаволена суспільною 
консервативною позицією церкви. Дотеперішній 
розвиток людства наглядно виявив, що релігія, 
як і всі інші ділянки людського пізнання, мусить 
час до часу оновлятися, мусить допасовуватись 

своєю інтерпретацією Бога до інтелектуального 
й цивілізаційного рівня віруючих, а ще більш -
невіруючих. Бо чи ж потрібно звертати увагу на 
факт, що Бог у науці Христа - інший як Бог 
Авраама 'і навіть Мойсея, Бога за наукою Христа 
інакше розумів Великий Інквізитор, а ще інак
ше Мартин Лютер чи Кальвін? 

Маємо багато ознак того, що людство на те
перішньому інтелектуальному та цивілізаційна-

. му ступені свого розвитку з нетерпінням і наді
єю очікує нової релігійної реформації. Найваж
ливіша з цих ознак - це неrативно-байдуже 
ставлення до церкви й релігії з боку всіх сучас
них (а радше вчорашніх) суспільно-полІтичних 
рухів. Не менш важливим є й історично-науко
вий, а не догматичний підхід до справ релігії, 
практикований зараз майже на всіх теологічних 
факультетах різних університетів. 

Не м'ісце тут входити у причини такого ста
ну, але слід підкреслити, що цей стан крайньо 
загрозливий і небезпечний. Людина - істотд не 
тільки фізична, але й, так би мовити, ме
тафізична. Як така, людина не може жити дов
ший час без глибокої релігійної бази, без віри в 
вічного Бога, не ризикуючи перестати бути лю
диною. Коли відібрати в людини релІгійну базу, 
коли вбити в неї віру в Бога, вона, помимо всієї 
інтеліrентности думки, неодмінно знайде наско
ро спечений ерзац, чи то у форму жалюгідного 
розенберrівського «Міту ХХ століття», чи то у 
формі такого ж культу Сталіна, або Єви Перон. 

Повторюємо, післявоєнна молодь не є більш 
ні атеїстична, ні тоталітарна. Вона має досить 

тоталітарних мітів, культів та іншої наскоро спе

ченої містики. Вона чекає глибших відкрить, на
пружено слІдкуючи за змагом поступових речни
ків усередині різних релігійних систем, за лисан

нями т. зв. фізиків релігійної метафізики. До ук
раїнської молоді цей процес ще не дійшов, проте 
Р. Лісовий у своїй брошурі «Розлам в ОУН>> зве
рнув уже увагу на факт, що справжніх причин 
розколу в ОУН - а зокрема форм, які прибрав 
цей розлом - слід шукати не там, де вказує їх 

одна чи друга сторона, а треба шукати їх у «гли
бинних вимірах», у ставленні людини оунівсько
го формату (та й сучасної людини взагалі) до 
релігії й Бога, в моралі й етиці цієї людини ... 

Проблема релІгійного оновлення надто де
лікатна і складна, проте для сучасної молоді це 
ключева проблема. Як довго в певній релігійній 
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реформації не наступить замирення між люди
ною й Богом, як довго оновлена релігія майбут
нього не стане знову бодай до певної міри про
відником людини в П практичному житті, так 
довго годі сnодіватися на порятунок з боку од
них соціяльно-політичних доктрин та програм. 
Бо на словах людина й далі творитиме «рай», а 
на ділі виходитиме «nекло». 

На цьому можна б і закінчити цю поверхону 
аналізу нашої дійсности в її духовій та соціяль
но-політичній сферах. Сказаного рішуче досить, 
щоб відповісти на питання, чому сучасна молодь 
така, якою ми П бачимо, а не така, якою хотіли 
б ії бачити. Дехто може нам закинути, що ми 
надто ідеалізуємо цю молодь, робимо ії надто 
всезнаючою. Інші напевно закинуть, що наша 
аналіза надто чорна, що сучасну молодь оцінює
мо надто песимістично. Обидва закиди взаємно 
себе невтралізують і звільняють нас від обов'яз
ку обороняти окремі наші висновки. Ми вже зга
дали, зрештою, що сучасна молодь, на нашу ду

мку, своєю психікою не різниться в основному 
від молоді колишніх поколІнь. Тільки умови, в 
яких доводиться жити й виростати нашій сучас

ній молоді, багато складніші й заплутаніші, як 
умови колишні. Кожній молоді притаманно одне 
думати, говорити й робити. Старша rенерація, 
з уваги на вказані нами причини, думає одне, 
говорить друге, а робить третє. Молодь це ба
чить, і П реакція на такий стан усім відома. 

Нам ще можуть закинути, що ми говорили 
про ідеї взагалі, про молодь взагалі, а не про 
українські ідеї й не про українську молодь на 
Батьківщині й на еміrрацІї. Закид до nевної мі
ри слушний, але на це немає ради. Назви ідей 
заслуговують тільки універсальні ідеї, для яких 
не існують ні кордони, ні навіть «залізнІ засло
ни». Районовим ідеям - районона й ціна. Укра
їнська молодь не живе на Марсі, ні в пралісах 
Нової Гвінеї. Вона живе в так зв. «цивілізовано
му свІті», стоїть в основному на тому ж ступені 
інтелектуального й цивілізаційного розвитку, що 
й молодь інших народів цього світу, думає й від
чуває в основному однаково. Перед українською 
молоддю є лиш одне завдання, якого не має мо

лодь вільних народів - це боротьба за україн
ську незалежну соборну державу. І тут пора да
ти відповідь на питання, поставлене в заголовку. 

За ким піде українська молодь? 

Властиво, лосередню відповідь на це питан
ня ми вже дали. На nідставі аналізи почувань 
серед сучасної молоді ми сказали, за ким сучас
на молодь не піде. На нашу думку, вона, в ос
новній своїй частині, не піде ні за ліберальними, 
ні за соціялІстичними, ні за комуно-фашистськи
ми політичними партіями. Але вона напевно ni-
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де за тими, хто вкаже їй свіжі сучасні ідеї і в 
площині морально-етичній, і в площині соціяль
но-політичній. Вона піде за тими, хто боротьбі 
за українську незалежність і свободу дасть гли
бокий універсальний ідейний змисл, хто страте
гію і тактику нашої визвольної боротьби зуміє 
пристосувати до вимог часу, чиї думки не розхо

дитимуться зі словаМ'І'І, а слова - з ділами. Ук
раїнська молодь піде за тими, хто матиме вели
ку віру у свою правду, хто послідовно бороти
меться за перемогу цієї правди, хто на відтинок 

виховання молоді кине найкращі свої кадри, які 
вмітимуть повести молодь такою, якою вона сьо
годні є. Можливо, це будуть нові демократи, але 
також можливо, що будуть це якісь замасковані 
неофашисти. Залежно від того, хто скорше й 
повніше усвідомить собі вимоги нашої доби й зро
битJз з цього належні висновки. 

Навряд чи треба казати, що українська ре
волюційна демократія, яка не зв'язана пупови
ною минулого ні з комуно-фашизмом, яка всім 
їм признає, що признати їм треба ,але одночасно 
не закриває очей на Іх неrативи - має найбіль
ше шансів сьогодні повести за собою основну 
масу нашої молоді як еміrрантської, так і ще в 

більшІй мірі молоді на Батьківщині. 
Якщо українська революційна демократія 

буде ідеологічно й організаційно сильною й сві
домою своїх виключних завдань - українська 
молодь ні ку ди від неї не втече, навіть коли б хо
тіла ухилитися від обов'язку, поставленого ій 
історією. Коли ж революційно-демократичний 
рух не здобудеться на інтелектуальне зусилля, 
коли не впорядкує ідеологічного хаосу доби, ко
ли піде втертим шляхом одного чи другого ста
рого «ізму», то навіть партійна молодь від нього 
відвернеться, так, як відвертається від інших по
.11ітичних партїй, і нарікати доведеться не на мо
лодь. 

йдеться, звичайно, не про те, щоб україн
ські революційні демократи дали «струнку», спро
щену, суто нову універсальну ідеологію чи світо
гляд, що захопили б сучасну молодь. Це справа 
нелегка й вимагає часу та колосальних інтелек
туальних зусиль провідних одиниць. Але йдеться 
про те, щоб провідники українського революцій
но-демократичного руху мали відкриті очі й ву

ха, щоб не боялись ставити актуальні проблеми 
так, як їх від чувають, щоб не замикались тільки 
в українському подвір'ячку, щоб знайомили нашу 
молодь з найновішими осягамн чільних представ
ників духовости Заходу. Такі осяги, помимо всьо
го, існують, є прізвища в філософії, літературі і 
-публіцистиці) на які до певної міри може орієн
туватися і українська революційна демократія 
в цілому, І українська молодь зокрема, бо вони 
розгортають наші синтетичні ідеї, а подекуди й 
увиразнюють їх. 



Багато в цьому напрямку провідниками ук
раїнської революційної демократії вже зробле
но. Одне привернення віри в українську підсо
вєтську людину, людину, яка в жахливих умо

вах окупаційного режиму творить і творитиме 

Україну завтрішнього дня, варте більше, ніж сто 
оунівських коштовних забав в абстрактну емі
rрантську революцію. І робота ця молоддю всіх 
партій і безпартійною належно оцінена. Жодного 
наступу з боку молодого покоління: на ідеї рево
люційної демократії досі не було, якщо не вва
жати молоддю панів Калиників, Ващенків, Кова
лів і їм подібних, яких за їх віком до молоді за
рахувати не можна. 

Якщо ж підноситься: голосний крик кожного 
разу, коли українській революційній демократії 
доводиться спіткнутись чи то на камені «збру
ча», чи то на камені релігійно-обря:довому, чи 
навіть міжпартійному, то це лиш знак, що вона 
спотикатись не сміє. Не сміє підміняти великих 
ідей і надій, які з ними пов'язані, малими емі
rрантськими пристрастями, малих людей вчораш
нього дня. 

Над цим, над основами революційно-демо
кратичної ідеології, слід було б зупинитися дов
ше, але це зовсім окрема тема, яка не входить 

в засяг цієї статті. Кінчаючи П, почуваємо обо
в'язок сказати тільки одне: українській молоді 
імпонують ідеї украІнської революційної демо
кратії, але не імпонують деякі їх носії, які з ду
хом революційної демократії мають дуже мало 
спільного. І саме до них спрямовуємо наш кінце
вий апель: 

Українські революційні демократи! Пам'я
тайте, що на вас більш, як на будького, зверне-

Я. Білінський 

ні очі всієї української молоді на еміrрації! На 
вас більш, як на будького, звернуться завтра очі 
всієї української молоді на Батьківщині! Від вас 
і тільки від вас залежить, чи скріпите власними 
вчинками пригаслу віру нашої розтерзаної, але 
все таки прекрасної І не зіпсутої життям молоді 
у велику правду великого українського народу! 

Постскриптум 

Ми цілком свідомі того, що різні аматори 
від фальшування фраз, аматори, яким також 

«Йдеться про українську молодь» (див. передову 
в «Гомоні України» про lV З'їзд ОДУМ-у Кана
ди), знайдуть у цій статті багату поживу. Але 
коли б зважати на них - довелось би взагалі 
нічого не писати. Може ми й мовчали б, якби 
вважали мовчанку в інтересах української моло
ді й українського визвольного руху. Проте ми 
іншої думки; ми вважаємо, що наша· молодь му
сить почати говорити й писати про себе. Мусить 
сказати врешті, що, як і чому вона думає. Хіба 
ж це не скандал, що в нас, на еміrрацїі, нема 
сливе ні одного публіциста, письменника чи по
ета віком нижче тридцяти років? 

Ми не думаємо, що молодь повинна «почи
нати історію від себе». Але не думаємо також, 
що молодь повинна пасивно придивлятися до то

го, як віз історії котиться в небажаному їй наn
рямку, може в безодню. 

Якщо ця стаття викличе навіть гостру, але 
щиру й культурну дискусію та спричиниться до 
поборення «пасивного бунту» нашої молоді --
це буде виправданням її появи. 

ОДУМ МІЖ АМЕРИКОЮ І УКРАіНОЮ 

Дві течії української еміrрації 

Понад двадцять років тому ми покинули 
батьківщину. Здавалося, що це тільки на місяць, 
на два, найдовше на рік. Минуло десять років, 
а ми ще й досі не повернулися. Весь час ми жи
ли надіями, що ось-ось зміняться обставини і ми 
поїдемо додому: тому не хотіли від'їжджати да
леко, далі, ніж це було потрібно, щоб врятува
тися від більшовиків. Та ось ми перепливли океан 
і ступили на гостинну землю ВашінІтона. Гіркий 
життєвий досвід підшелтує нам, що не скоро вже 
повернемося в Украіну, що треба творити собі 
нове життя тут. Багато з нас уже стали грома-

дянами нової країни, багато чекають на своє гро
мадянство з дня на день. 

Що нам тепер робити? Забути про свої дав
ні мрІї і кинутися у вир нового життя? Або, мо
же, вирватися з нього, поки ще не запізно, щоб 
не згубити ані краплини того цілющого соку, ті
єї крови, що в'яже нас з країною предків? 

Спостерігаючи життя української еміrрації, 
можна знайти в ньому течії, які умовно назвемо 
виключно українською і ново-американською. Ні
хто з нас не може звільнитися від впливу обох 
цих течій. Кожна з них пориває нас собою в про
тилежні напрямки. Чи хочемо того, чи ні, мусимо 
свідомо вибрати свою власну мету, щоб не пла-
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вати ціле своє життя безцільно, мов деревина 
по ставку. 

Що це за течії? 
Люди першої, виключно української течії, -

це ті, які живуть майже виключно думками про 
Україну. Вони жадібно ловлять кожну вістку 
звідти, переживають всі події, що відбуваються 
«там», а на свій побут в Америці дивляться як 
на тимчасовий, вимушений азиль. «Наш народ в 
Україні, ми тут тільки жменя- як вони вислов
люються з особливим наголосом - еміrрантів. 
За те, що в порівнянні з нашим народом живе
мо в розкошах, мусимо відпокутувати тим, що 
будемо думати тІльки про нього і виконувати йо
го доручення», - так приблизно говорять вони. 

Другі ж, так звані ново-американці, кажуть 
так: «Нас впустили до цієї країни з тим розра
хунком, що станемо повноцінними американсь

кими громадянами. Коли приймаємо американ
ське громадянство, ми не мусимо вже більше ду
мати про Україну, а тільки про Америку: муси
мо вивчати англійську мову і американські зви
чаї. Української мови нам цуратись не треба, бо 
вона дуже гарна, особливо для співу. Але наші 
діти П так чи Інакше забудуть». 

Хіба ж ми присуджені на те, щоб вибирати 
тільки між цими двома течіями: або українець, 
або американець - і на цьому кінець? Або мо
же і перші, і другі занадто однобокі і в дійсно
сті замість того, щоб схопити суть українського 
і американського духу, попадають в їх крайно
сті? 

Виключно українці мають рацію, коли не хо
чуть забувати про край своїх предків. Ми наро
дилися в Україні: ніщо цього факту не змінить. 
Всі американці є іміrранти - давніші чи новіші 
- і найкращі з них заснували Америку, бо сво
бода їм була миліш~ від рабства, так як і наші 
предки заснували козацьку Україну, бо їм набри
дло польське ярмо. Але чи правильно зрозуміли 
представники цієї течії інтереси свого народу, 

коли байдуже ставляться до свого нового ото
чення? Підчас другої світової війни запитали од
ну людину з України: «Скажіть, будь ласка, як 
дивиться український народ на свою еміrрацію ?» 
- «Вони - наше спасіння>>, - звучала відпо
відь. «Ми в УкраІні не можемо ані багато гово
рити, ані робити. Вони - еміrранти - живуть 
на волі і можуть заступити нас перед ві.чьним 
світом». 

Ново-американці ж мають рацію, ко.чи звер
тають нам увагу на те, що Америка вимагає від 
нас лоя.чьности, навіть перед складенням грома
дянської присяги. Правда також, що особливо в 
1920--их роках велика частина американського 
громадянства розуміла під лояльністю Америці 
відречення іміrрантів від <<старого світу». Але 
наші ново-американці забувають, що це було то-
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ді, коли американці загалом старалися ізолюва
тись від світу, не говорячи вже про Україну, що 
тепер Америка є першою nотугою на земній кулі 
і що тепер може не бути в американських інте
ресах, щоб ми забували про своє nоходження. 
В той час, коли деякі з нас, щоб якнайшвидше 
замериканізуватись, міняють свої nрізвища і ка
лічать українську мову американізмами, а англій
ську мову - «діпізмами», дехто з справжніх 
американцІв в американських і канадських уні
верситетах вивчають українську мову, літерату

РУ та історію. Серед ново-американців і навіть 
серед виключно українців чомусь розповсюдже
на думка, що Америка, мовляв, про нас нічого 
не хоче знати. Як вони зможуть nояснити слі
дуючий факт, що трапився одному із моїх ,!І.Об
рих знайомих. Він якраз кінчав дуже знаний ко
ледж і, щоб дІстати свій nерший науковий сту
nінь з відзнакою, мусів писати дисертацію. Сnер
шу він хотів писати Гі на одну відокремлену те
му з української історії. його ж професор, один 
з найкращих знавців Совєтського Союзу, сказав 
йому дослівно: «Ми так багато чули про укра
їнський націоналізм. Чому ж ви не налишите сво
єї праці на цю тему?» Довелося колезі писати 
про всі визвольні змагання українського народу, 

починаючи від Центральної Ради і кінчаючи 
УПА. 

Чи не видко з цих прикладів, що і виключно 
українці і ново-американці підходять до справи 
занадто однобоко, забувають, що українські емі
rранти і американці українського nоходження 
можуть мати особливі завдання, які не в стані ви
конати ані український народ на своїй землі, ані 
американці, народжені в США. 

Що це за завдання? 

Міст між Америкою і Україною 

Нашим завданням -а передусім завданням 
Об'єднання Демократичної Української Молоді в 
США - є збудувати духовий міст між Амери
кою і Україною. Як е.міrранти і як найновіші аме
риканці ми не всилі досягнути того, щоб амери~ 
канський і український народи на цьому мосту 
дійсно зійшлися - це вирішуємо не ми. Але му
симо подбати про те, щоб у слушний час, коли 
цього захочуть американський і український 

народи, було на чому зійтись - щоб цей міст 
стояв не в нашІй уяві, наших статтях і промо
вах, але щоб він існував на ділі. Це наше завдан
ня, і нас потім будуть оцінювати по тому, чи 

здійснимо його, чи розгубимося в крайностях 

виключно-українства й ново-американізму. 

Що це за міст? Для кого його будувати? 

Звідки візьмемо матеріяли? Чому за його будову 
мусить братися передовсім ОДУМ? 



Цей міст сполучує два народи. Тому, щоб 
виконувати свою ролю, не сміємо бути однобокі. 
Інформуймо своїх співгромадян-американців про 
український народ, його культуру й історію. На
магаймося давати їм тільки перевірені факти, 
уникаймо галасливого патріотизму. Ми будуємо 
солідний міст, а не гарну райдугу, що зникне 
за кілька хвилин, не залишивши по собі жодно
го сліду, крім розчарування. Але ж не забувай
мо також вчитися від наших приятелів-амери
канців не тільки їхньої техніки, але й усього до
брого в їхньому способі життя й урядування, 
іхньої справжньої культури. Тарас Шевченко 
писав: <<І чужому научайтесь, й свого не цурай-
тесь». 

Але тут дехто з нас запитає: «добре, але 
який ми можемо будувати міст, коли нас жмень
ка, а американців 150 мільйонів?» Питання ціл
ком виправдане, бо якщо будують міст, то хіба 
не бєруть під увагу відповідність матеріялів до 
їюго призначення? Якщо б нас було кілька міль
йонів, ми мопш б звертатися до американців 
усіх професій, з усіх кутків Америки. Тому, що 
нас менше, нам, можливо, краще звертатися до 

малого, але найбільш впливового прошарку аме
риканського народу. На мою думку, нам треба 
передовсім звертатися до американської еліти, 
тобто до людей, які відзначаються у своїх про
фесіях, і особливо до тих, що мають впливи на 
урядові кола. Отож, будуймо міст передовсім 
для тих, які праtLювали, працюють, або працю
ватимуть у Вашінrтоні. 

Завдання це не легке. Але від того, що в 
зневірі опустимо руки, воно не полегшає. При
гадується мені розмова з організатором одного 
одумівського з'їзду. Я запитав його, чи запро

шені на з'їзд кореспонденти американської пре

си, хоч би тільки «Нью йорк Таймс»-у. - «Ні, 
- відповів він, - ніхто їх не запрошував, бо 
вирішили, що вони ОДУМ-ом не цікавляться. 
Зрештою, - додав він, - навіщо нам запрошу
вати їх туди, де вирІшуються родинні справи 
ОДУМ-у?» Дорогі друзі, подумайте розважно: 
хіба ідеологічний з'їзд ОДУМ-у обговорює тіль
ки наші родинні справи? Колись я читав в «Нью 
йорк Таймс»-і, що СУМА відбув там і там свій 
конrрес І що на ньому винесені такі й такі ре
золюції. Подумайте добре: хіба ми гірші від них? 

Завдання це нелегке і тому, що вже пора 
нам раз назавжди відцуратися від злободенних 
звичок скитальщини. Українці, на превеликий 
жаль, привикли до того, що якщо якась імпреза 

за оголошенням має початись о 1-ій год., зі спо
кІйною совістю можна з'явитись десь між 2 і З 
год. і ще чекати пів години на початок. Амери
канець, особливо культурний, прийде точно о 1-
ій год., почекає 15 хвилин і потім скаже: «Гуд
бай, шкода мені тратити свій час». 

Мусимо докладно усвідомити собі якість лю
дей, з якими хочемо знайти спільну мову. Зде
більша IJ.C люди висококультурні, з добре розви
неним почуттям критики. UЦоб нас признали за 
гідних партнерів для взаємного розуміння, му
симо самі бути критичними й передовсім куль
турними. На жаль, в цьому відношенні нам ба
гато дечого бракує. 

Не всі з нас усвідомили собі значення куль
тури. Однією з ознак культурної людини є по

шана думки інших. Якщо ту чи іншу думку не 
можна визнати правильною, культурна людина 

доводить її помилковість не буком, чи лайкою, 
а розумовими арrументами. За приклад, як не 
треба реаrувати на чиюсь хибну думку, може слу
жити такий випадок: 

Три роки тому в одному солідному американ
ському журналі було написано: 

«Україна ... заслуговує на повне признання її 
особливого rенія і здібностей П народу, як також 
(признання - Я. Б.) вимог і можливостей їі ро
звитку як лінівініетична і культурна одиниця; але 
Україна в розумінні економічному є такою самою 
частиною Росії, як Пенсильванія є частиною 

США». 
Автором цієї цитати є визначний американ

ський дипльомат, надзвичайно чесна й порядна 
людина. Українська преса відразу зареаrувала 

на його вислів, але її реакцІя, наскільки мені ві
домо, не була на відповідній висоті. Заявлено ка
тегорично, що порівняннЯ не підходить. Потім 
посипали на автора лайкою: він сякий-такий, як 
він смів... Автор, очевидно, не тільки не зрозу
мів помилковости свого порївняння, але й сер
йозно образився. Кому це вийшло на користь? 
Нашим ворогам, але не нам. 

Освіченій людині вести культурну полеміку 
не важко. Порівняння України з Пенсильванією 
не відповідає фактам економічної географії су
часного СССР. 

Однак я певен, що те нефортуние порівнян
ня висмикнулося в автора не зі злої волі. В кож
ному випадку, не дипльоматично приписувати йо
му злий намір. В таких випадках нам треба па
м'ятати англійську фразу: «We agree to dis
agree», тобто - ми погоджуємось на тому, що 
ми не погоджуємось. Якщо ми не навчимося ша
нувати своїх чесних противників, то ніколи не 
здобудемо собі пошани від американської еліти, 
ніколи не збудуємо моста між Україною й Аме
рикою. 

Є також велика небезпека, що моста не збу
дуємо й з інших причин. Культура нерозривно 
пов'язана з освітою. Щоб будувати міст, мало 
розуміти американську ментальність, треба та
кож знати духові скарби - американські й ук
раїнські. Дозвольте мені коротко зупинитись на 
культурі українській Перед цим я хотів би за-
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стерегти проти модної помилки - думки, щ~ 

американська культура вичерпується друго- 1 

третьорядними фільмами, крикливими «джук

боксами» (грамофонами-автоматами) і - '"'оч~
видно - «коміксами». Часом, хоч, правда, и рІ
дко, Голівуд випускає фільми, які задовольня.ють 
найвибагливіший смак. Бостомська симфоючна 
оркестра славиться на цілий еві!; .... а найсолі;дні
ша і найкультурніша газета в цtлш АмерицІ -
«Нью йорк Таймс» - не наважується ущасли

влювати своїх читачів Тарзаном і його мавп'ячо
чоловічою ріднею. 

Завдання нашого об'єднання 

Що нам треба пам'ятати, говорячи про ук
раїнську культуру? Дуже й дуже поверхово зна

ють Америку ті, які думають, що вистачить по
казати американцеві вишиту сорочку, проспівати 
йому «Стелися барвіночку» і протанцювати го
пака, щоб за ніч він став прихильником укра

їнської справи. Якими високомистецькими не бу
ли б вишивки, народні пісні й танці, на них са
мих духового мосту не збудуєш! Що ж бажа
ють від нас найкультурніші кола Америки? Во
ни бажають познайомитися з тим, що у нас най
вище і найкраще в культурі. Це стосується осо
бливо до нас, молоді. Звичайно всі школи - ви
щі, середні, і навіть початкові - дають своїм 
учням нагоду глянути хоч би одним о~ом на най: 
вищі духові здобутки народу. З волt чи невол! 
учень дізнається, хто намалював «ЗапорожцІ 
пишуть лист до султана», хто такий Лисенко, 
що таке «Лісова Пісня», «Мойсей» чи «Кавказ». 
Але хто з нас мав нагоду здобути нормальну ос
віту? Яким способом, отже, пізнаємо наші найдо
рожчі духові скарби? Тільки самоосвітою може
мо заповнити прогалини в нашому знанню. То
му з великою приємністю треба відзначити, що 
деякі філії ОДУМ-у присвячують щораз більше 
часу самоосвіті. 

Чому ж якраз Об'єднання Демократичної 
Української Молоді мусить першим братися за 
будову мосту духового зв'язку між американ
ським і українським народами? Відповідь про
ста: тому, що ми молоді, і тому, що ми демо
крати. 

Не треба впадати в крайність і з молодечою 
зарозумілістю твердити, що історія починається 
від нас. Якщо б дійсно так було, якщо б старші 
дійсно нічого не зробили, то історія «тупцювала 
б» на місці - кожному поколінню довелось би 
починати все спочатку. Але це неправда, і я 
спробую ствердити це прикладом. 

Покійний батько залюбки ставив мені за при
клад діяльність двох українських політиків, уча
сників визвольних змагань 1917 року. Після зай
няття України більшовиками й поляками, вони 
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опинились на еміrрацїі. Але А на чужині вони 
не складали рук: писали європейськими мовами 
брошури, в яких протестували перед світом про
ти загарбницької політики окупантів. Мало то
го, особистими виступами вони звертали увагу 

на недолю батьківщини. Робили це так. Обидва 
були членами соціялістичної партії (УСДРП). 
Як тільки денебудь відбувався міжнародній со
ціялістичний з'їзд, вони виймали свій добрий, хоч 
і ·Сильно поношений костюм, пакували валізки і 
їхати. Щоб не витрачати зайво грошей, брали з 
собою торбину з хлібом і салом, займали найде
шевші місця в потязі й спали в дешевих готелях, 
але були присутніми на всіх конrресах, нав'язу
вали контакти з чужинцями, ділово інформува
ли їх про стан в Україні. 

Пройшла друга світова війна, і вони знову 
взялись до діла. Разом з іншими патріотами ство
рили УНРаду, знову їздили на міжнародні кон
rреси. Англійські, французькі й німецькі політи
ки стали поважати їх як вмілих амбасадорів сво
го народу. 

Обидва були високо-кваліфікованими нау
ковцями. Обидва пожертвували своєю особистою 
кар'єрою для добра батьківщини. Мало того, 
обидва зуміли виховати собі гідних наслідників. 
Дочка першого гідно репрезентує українське ми
стецтво в Південній Америці. Син другого після 
закінчення університету допомагає батькові в 
його політичній діяльності. 

Наведу другий приклад, як доказ того, що 
не треба академічних титулів, щоб гідно служи
ти своєму народові. Приїхавши до Америки, я 
познайомився з американською родиною україн
ського походження. Пан Х., що приїхав сюди з 
Галичини років 40 тому, не має навіть середньої 
освіти, він простий робітник. Але у нього в хаті 
завжди охайно й чисто, аж мило дивитися: пов
но українських килимів і вишивок. Господар до
му тяжко працює, але як тільки треба комуне
будь допомогти чи то порадою, чи то грішми, чи 
мозольною nрацею, він завжди перший. Коли в 
Америці про Україну не знали майже нічого, він 
і йому подібні розбудували українсько-американ
ські асекураційні товариства й спільними сила
ми фінансували видання історії Грушевського 
англійською мовою, книжки нашого великого nри
ятеля, проф. Менінrа, збірку, присвячену укра
їнському мистецтву - і багато інших. Він і йо
му подібні нав'язали й далі підтримують зв'язки з 
американськими сенаторами і конrресменами. Він 

спровадив сюди десятки нових іміrрантів і не 
одному з них знайшов працю й помешкання. Він 
і йому подібні присвятили майже ціле своє жит
тя допомозі іншим. 

Тому ми з глибокою вдячністю згадуємо про 
них - іміrрантів-робітників - що жертвують 
свій тяжко зароблений гріш на розб у дов у укра-



їнсько-американського життя. Тому ми схищtе
мо свої голови перед учасниками українських ви
звольних змагань, що не складають зброї аж до 
смерти. Чи борються вони з рушницею в руках. 
Чи словом - в цю тяжку хвилину вони борють
ся і за Україну, і за Америку, для добра цілого 
вільного світу. Якщо дехто з них скаже, що не
дооцінюємо їхньої праці, що духовий міст через 
океан уже збудований, ми будемо раді і проси
тимемо їх прийняти нас до гурту тих, які три
матимуть цей міст в порядку. Ми завжди готові 
чесно співпрацювати зі старшими і шанувати їх
ній досвід. 

Чому ж тоді підкреслювати, що цей міст -
це в першу чергу завдання молоді? Якраз тому, 
що шануючи досягнення старших, ми тим вразли

ніші на певні недоречності в їх праці. Ми, на
приклад, з великим здивуванням, щоб не сказа
ти обуренням, зауважуємо, що nевний україн
ський щоденник помістив оголошення про смерть 
найвищого достойника У АПЦеркви на середніх 
сторінках у ~ормі nлатного оголошення. Хто ж 
буде нас поважати, якщо не вміємо шанувати 
самі себе? Хто з чужинців буде нас поважати, 
якщо з конфесійних причин відмовляється слу
жити панахиди по Шевченкові й Петлюрі? По
шана до старших вимагає, де треба, наставлен
ня критичного. Пошана - це не підлабузнюван
ня і мавпування. 

Підкреслюємо, що будова мосту є завданням 
молоді й тому} що раніше чи пізніше старші від 
нас відійдуть. Хто ж тоді заступить їх, як не 
теперішня молодь? 

Будувати міст між Україною і Америкою в 
першу чергу завдання ОДУМ-у й тому, що ми 
- об'єднання демократів. Коли це сказати на
ціоналістам, вони відразу обурюються: «Хіба ж 
Америка не є тепер союзником Ті та? Хіба Тіто 

Ісаак Мазепа 

демократ?» ·Так, але чи знають вони, скільки 
американщв з неприхованою відразою дивлять
ся на його тоталітарну систему? Чи не ломіча
ють вони того, що зв'язок з Тітом - явище зо
всім кон'юнктурне? Готуючись будувати міст, 
ми не думаємо будувати його на піску міжна
родньої кон'юнктури, ми хочемо оnерти його на 
випробуваний rраніт - на найкраще в духовій 
скарбниці обох народів. Хіба якийнебудь дикта
тор знайшов nочесне місце в історії Америки? 
Перейдіть також список найбільших мужів но .. 
вітньої української історії - і Драгоманов, і 
Франко, і Грушевський, і Петлюра, і проф. Ма
зепа, і д-р Баран - всі вони були демократи. 

Але не тільки почуття історії наказує нам 
будувати цей міст на основах демократії. Велить 
нам це також почуття самозбереження. Сере
довища, які до цього часу ще не відмежувались 
від братовбивчого наставлення Служби Безпеки, 
нічого тривалого збудувати не в стані. 

Ось чому мусить за його будову братися 
перш за все Об'єднання Демократичної Україн
ської Молоді. 

Роками ми жили надією, що ось-ось розпа
деться тюрма народів і ми зможемо повернути
ся в Україну. Тепер бачимо, що не скоро це бу
де. Чи це значить, що мусимо опускати руки в 

зневірі? Чи це значить, що свою ролю ми грали 
і програли навіки? Ні, багато разів ні! Ми мо
лоді. Ми ще повні сил. Ми демократи. Ми чер
паємо свою силу з найкращого в духовій скарб
ниці американського і українського народів. Ми 
опираємось на досвід століть. Отож, будуймо 
міст, щоб у той великий день, коли 

«Встане Україна 
І розвіє тьму неволі» 

не сказали про нас словами Біблії: «важили й 
забракували». 

ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІї І ЕЛІТИ В УКРАїНІ• 

1. Демократія чи диктатура? 

Українське суспільство, разом з цілим куль
турним людством, переживає велику переломову 

добу. Свого часу національне відродження в 19 
віці відбулося під впливом ідей свободи й рів
ности, що їх проголосила французька революція 
1789 року ... Історичний розвиток останнього сто
ліття показав, що одної політичної рівноправно-

• Дру:куємо з деи:кими nропус:ками останній і най

харантерніший розділ з :книги І. Мазепи - "Підстави 

нашого відродження". 

сти, проголошеної французькою революцією, за

мало для дійсної свободи людини. Крім рівно

правности політичної, потрібна ще рівноправ

ність господарська, соціяльна. Це стало ясно пі

сля того, як в умовах вільного капіталістичного 
господарства і під впливом розвитку промисло

вої техніки, з одного боку, поволі дійшло до зо
середження головних керівних галузей народ
нього господарства в руках невеликих груп, об'
єднаних в різних монопольних акційних товари
ствах тощо, а з другого боку - до поширення 
невдоволення серед широких мас людности, що 
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через втрату своєї госnодарської незалежности 

й госnодарської кризи та безробіття оnинилися 
в дуже тяжкому стані ... 

Постання численних немаєтних мас, що не 

мають nевности за завтрішній день, характери
зує госnодарське, а разом з тим і nолітичне жит
тя нашої доби. Ці маси невдоволених стали го
ловною базою для різних «нових» ідеологів, що 
nотоnтавши засади свободи і nошани до люди
ни, стали ширити ідею диктаторських режимів 
nід демаг.огічним гаслом: мовляв, нація і держа

на nонад усе! «Фашистський рух як в Італії, так 
і в Німеччині - nише один з сучасних німець
ких економістів - був nродуктом кризи; обидва 
рухи збирали в своїх рядах жертви nолітичної і 
госnодарської несталости з усіх кляс - збан
крутованих підприємців і безробітніх інтеліrен
тів, деклясованих офіцерів і задовжених селян, 
нездібних до конкуренції дрібних міщан і розnач
ливих довгочасових безробітних, фронтових сол
датів, щ-о не могли найти шляху до повороту в 
дезорганізоване громадське життя і молодь, що 
не мог ла врости в нормальне професійне життя. 
Надії всіх цих елементів не мог лИ більше спи-
ратись на їх становище в продукції, - вони 

звертались, як до «Сnасителя», до держави, і то 
до держави <<сильної» ... (Павль Серлінr: «По той 
бік капіталізму», 1947). Без узгляднення всіх цих 
обставин неможливо скількинебудь реально nі
дійти до вирішення проблеми українського ви
зволення, зокрема проблеми нашої еліти. 

Які пляни висуваються сьогодні для усунен
ня господарсько-nолітичної кризи, що П nережи
вають у більшій чи меншій мірі майже всі су
часні цивілізовані суспільства, особливо на евро
пейському континенті? 

За вийнятком .rшше незначного числа деяких 
.'І іберальних романтиків (переважно в Сnолуче
них Штатах Америки), майже всі дослідники су
часного життя сходяться на тому, що дотепері

шня система неконтрольованого капіталістично

го господарства досягнула свого кінця. Наслід
ком цього цивілізоване людство вступило в добу 
тяжкої господарської і соціяльно-політичної кри
зи, що по суті є ніщо інше, як nереходова ста
дія від старого каnіталістичного ладу, основано
го на nовній свободі госnодарської конкуренції, 
до госnодарства уреrульованого т. зв. nлянового. 

Різниця в nоглядах між окремими дослідниками 
лише та, що вони не однаково дивляться на цілі 

й методи самого nлянування. Під цим оглядом 
світ nоділився сьогодні на два головні табори: 
табір демократичний і табір тоталіетичний чи 
диктаторський. 

Прихильники тоталіаму - однаково фаши
сти і комуністи- стоять на тому, що державній 
владі мають бути nідпорядковані як політичне, 
так і господарське життя суспільства... Дикта-
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тура за сучасних умов не може існувати інакше, 
як тільки при· умові цілковитого підпорядкуван
ня своїй владі всього політичного й госnодарсь
кого життя. Як мета, так і метода ллянавого го
сnодарства випливають тут не з інтересів і nо
треб загально-національних, а з намагання дик
таторської групи за всяку ціну вдержати владу 

в своїх руках шляхом тоталіетичної системи. 
Демократичний табір, навпаки, відкидає си

стему тоталіетичного правління державою. При
хильники демократії ( соціялісти і несоціялісти) 
виходять з тієї засади, що плянове госnодарство 

повинно мати за ціль інтереси і добробут всьо
го суспільства ... В сучасній Европі, як і в інших 
розвинених країнах світу, спір іде не про те, яке 
господарство має далі існувати - капіталістич..; 
не, чи плянове, а про те, якого типу має бути 
плянове господарство: типу тоталітарного в ду
сі большеницькому або фашистському, чи, нав
паки> типу демократичного ... 

Річ у тому, що при перетворенні всього го
сподарства тої чи іншої країни в господарство 

удержавнене чи націоналізоване (мета тоталіз
му- Ред.) було б неможливим забезпечити сво
боду людини. Якби держава стала єдиним nід
приємцем, тоді утворилась би абсолютна залеж
ність кожного члена суспільства від державної 
влади. В таких умовах фактично громадяни не 
мали б змоги користуватися ніякими свободами, 
заrарантованими конституціями ... 

Правдива демократія - це такий устрій, 
при якому кожен громадянин має певні невід'

ємні права, на які ніяка влада не може посяга
ти, не переставши бути демократичною. Тому 
наївно було б думати, що ми в Україні можемо 
завести демократичний лад лише тим сnособом, 
що до існуючого там удержавненого госnодар
ства додамо політичну свободу. Політичну с:-;о
боду змажелю забезnечити в Україні тільки при 
умові, що наша господарська сиGтема буде ос
нована на різноманітності форм господарського 
життя. Це даватиме працюючим можливість ви~ 
бору і, значить, свободи, а підприємцям nевний 
простір для індивідуальної ініціятиви ... 

З усього сказаного бачимо, що демократія і 
диктатура - цілком відмінні системи. Демокра
тія і диктатура - це ті дві основні форми су
спільно-державного ладу, дві ідеології, що сьо
годні борються між собою не на життя, а на 
смерть ... Боротьба цих двох ідеологій перенесла
ся і до нашого суспільства. Під впливом різних 
чужих протидемократичних ідей і теорій наше 
суспільство теж поділилося на прихильників де
мократії і прихильників диктатури, а тим самим 
на прихильників двох, зовсім відмінних форм 
організації еліти. 

. Тому раніше, ніж перейти до проблеми ук
раїнської еліти, мусимо спочатку спинитися на 



проблемі- демократії і на тих при:инах, що в 
останні десятиліття сприяли поширенню проти

демократичних диктаторських режимів. Мусимо 
собі з'ясувати, яка форма правління - демокра
тія чи диктатура найбільш сприяє організації на
шого суспільства і його провідної верстви. 

2. Що таке демократія? 

.. .Ідеологи диктатури намагаються уrрунту
вати свої погляди, спираючись головно на тео

рію Парето. Мовляв, поведінкою і чинністю лю
дей керують насамперед почуття та інстинкти, 
а не розум. Але теорію Парето ми вже можемо 
вважати за необосновану ... Перевага інстинктів 
над розумом є характеристична лише для су

спільства, що находяться в первісній стадії свого 
розвитку. В кожному ж розвиненому суспільстві 
«розумна» воля грає не меншу ролю, як і «сти

хІйні» почуття та інстинкти: вони взаємно себе 
доповнюють... Парето твердить, що люди від 

природи нерівні, а тому суспільства бувають по
ділені на різні соціяльні верстви, і ніколи ще в 
історії людства не була здійснена рівність або 
справжня демократія, Але ці твердження Паре
то по суті нічого не говорять проти демократії. 

Само собою, люди від природи не є рівні ні фі
зично, ні інтелектуально, ні навіть морально. Де
мократи цього не заперечують. Погляд про врод

жену рівність людей приписують демократам їх
ні вороги, що шукають арrументів проти нелю
бої їм демократичної системи. В дійсності вихі
дною точкою демократії є не рівність людей, а 
рівність їх правових домагань. Кожний досягає 
тут того чи іншого становища відповідно до сво
єї енерrії, знання, хисту. Тому демократія це не 
є «вирівнювання суспільних верств по типу най
нижчому», як це проповідують у нас Липинський 
і Донцов. Навпаки, демократія - це~ уможлив
лення кожному членові суспільспза досягнути 

становища, до якого він найбільше надається ... 
Так само не відповідає історичній правді 

твердження Парета, нібито при всякій формі 
держави панує «правляча меншість». Само со

бою, це кожний знає, що народ сам ніколи не 
править, і ніяке організоване суспільство не мо
же існувати без провідної верстви. В кожному 
розвиненому суспільстві існує певний поділ пра
ці. Це однаково відноситься як до господарсько
го, так і до суспільно-політичного життя в дер
жаві. Тому до провідних елементів також у де
мократичній державі, звичайно, належить лише 
порівняно невелика частина суспільства, що на 
основі своєї попередньої праці та підготови ви
сунулась на це становище. 

Але ця «меншість» ні своїм походженням. ні 
загальним характером своєї діяльности не має 

нічого спільного з тими «меншостями», що пра::--

лять при недемократичних диктаторських режи

мах. Демократичні «меншості» дістають своє 
право керувати державою шляхом свобідно в~
явленої волі народу і провадять свою працю шд 
контролем також вільно обраних народніх пред
ставників. Правляча ж «меншість» при диктату
рах, захопивши владу, тримає Гі в .. своїх руках 
головно за допомогою насильства и терору ... 

На думку Липинського і Донцова, демокра
тія - це неминучий хаос і руїна. Це тверджен

ня рішуче не відповідає правді. Само собою, бу
вають різні демокр.:lтії. Але в країнах, що жи
вуть справжнім демократичним життям, спосте
рігаємо ;jамість хаосу й руїни не тільки порядок, 

але й - що найголовніше - порівняно високИй 
добробут населення. Про це знає кожний, хто 
мав нагоду на власні очі бачити життя, скажемо, 
в таких демократичних країнах, як Англія, Амери
ка, Швайцарія, Голляндія, Бельгія, Данія, llІве
ція та ін. Демократія в цих країнах - це не 
сваволя, анархія чи руїна, навпаки - це висо

ка зорганізованість, самодіяльність народу, це 
- постійна, систематична праця для піднесення 
добробуту як одиниці, так і цілого суспільства. 

Основна прикмета демократії, без якої вона 
не може існувати, це право громадян вільно ви
словлювати свою думку про політику уряду і йо
го діяльність, право зміняти уряд вільним рішен
ням більшости, тобто методами, що не потребу
ють насильства. Через це при демократії існує 
звичайно не одна, як при диктатурі, а дві і біль
ше партій. При демократичному ладі опозиція є 
дуже важливим чинником в формуванні суспіль
ної думки і суспільної волі. Пошана до поглядів 
другого - істотна риса демократії. Демократія 
- це контрольоване правління. Крім опозиції в 
парляменті, це осягається пресою, що повинна 
бути вільною. 

Зовсім протилежними прикметами визнача
ється диктаторська система: ... за допомогою на
сильства і терору вона зосереджує в своїх руках 

нічим не обмежене керування всіма без вийнят
ку галузями життя в державі. В протилежність 
до демократії, диктатура обертається в правлін
ня б е з контролю, як з боку народнього пред
ставництва, так і з боку преси. 

Тим часом вільна преса - це дуже важли
вий чинник взагалі в житті модерної нації і дер
жави. Без свободи слова і критики ніякий дій
сний поступ суспільства неможливий. «Без кри
тики - пише Бернард Шов - неможливий роз
виток культури. Тому, якщо ми хочемо охоро
нити культуру від застою і закостеніння, то му
симо оголосити критику безкарноЮ>>. Другий 
автор, знаний англійський журналіст В. Стід, пи
ше: «Чим більше я думав про терпимість, тим 
все більше я розумів, що вона є ознакою здоро
в'я й сили, а не ознакою слабости» ... 
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Загальну характеристику демократичної систе
ми дав англійський nрем'єр Етлі словами: «де
мократія - це форма державного nравління, що 
є найтяжча для її ведення, але єдина, що гідна 
вільних людей». 

З усього сказаного бачимо, що демократич
на система nрацює добре в тих сусnільствах, де 
народ є політично свідомий і організований. Але 
не всі народи находяться в однаковому стані що
до свого політичного виховання, і на цім власне 
rрунті після nершої світової війни nостала т. зв. 
европейська криза демократії, що була кризою 
не тільки господарською, але й соціяльно-nолі
тичною і моральною. 

Що потрібне для встановлення 

міцної демократії? 

... Прихильники демократії повинні уміти не 
лише творити, але й боронити демократичну си

стему проти її ворогів. Там, де йде про саме 
існування демократії та про її захист, свобода і 
при демократичному ладі мусить мати свої ме
жі. Основна хиба демократії в Росії після вибу
ху революції 1917 р., в Італії і Еспанії по закін
ченні першої світової війни, а також в деяких 

інших країнах була та, що тут демократичний 
лад дав змогу ворогам демократії майже вільно 
організуватися і демократію усунути. В дійсно 
демократичних суспільствах такого самогубства 
демократії не буває і не може бути. 

З цим невмінням охороняти себе демократія 
.мусить рішуче боротися. Кожний член демокра
тичного суспільства, в разі потреби, повинен ста
вати до боротьби з ворогами демократії на за
хист своєї людської свободи. Демократія - це 
моральне суспільство, воно держиться почуттям 
обов'язку од~ниці супроти цілого суспільства. 
«демократія, пише французький соціолог Дювер
же, - це політична форма дозрілих народів. Ди
сципліна, почуттЯ відповідальности, самоопану
вання, толеранція громадян таких народів ро
бить їх достойними свободи. Якщо ці властиво
сті неіснують або зникають, тоді ніщо не стри
має націю кинутися в рабство». 

Для організації міцного демократичного ла
ду потрібне відповідне виховання народу, його 
свідомість, організованість. З цього погляду ді
ячі чеського національного визволення мали по
вну рацію, коли поширенню освіти в народі на

давали першорядне значення. Вони зовсім слуш
но доказували, що свобода без освічености на
роду неможлива і що тільки освічені народи мо
жуть бути дійсно вільні ... 

В своїх публікаціях Донцов проповідує не
обхідність перевиховання сучасних суспільств -
у напрямі панування, замість розуму, стихійних 
інстинктів і сильної волі. Після всього пережи-
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того Европою в добу між двома світовими вій
нам.и, перевиховання суспільства дійсно потріб
не, тільки в цілком nротилежному напрямі, ніж 
пропонує Донцов, а саме: в напрямі nіднесення 
загального культурного і морально-політичного 

рівня суспільства. Про потребу саме такого пе
ревиховання, особливо для тих елементів, 1цо 
підпали під деморалізуючий вплив різних «но
вих» ідеологій, сьогодні говорить весь культур
ний світ. Відомо, що нехтування моральними іде
ями було і є типовим для всіх диктаторських 
ідеологій і режимів. Тому всі вказують на те, що 
власне крім господарської кризи, найбільш ха
рактеристичним для нашої доби є певний зане
пад основних морально-політичних надбань за
хідньо-европейської культури, а саме: гумано
сти, пошани до людини і П свободи. Подібно до 
того, як в господарському житті плянування, так 
в житті політичному_ піднесення етичного наста
влення і людяности треба вважати тепер за най
важливіший лік для усунення сучасної кризи в 
европейському суспільстві ... 

«Політичне право і мораль Заходу - пише 
Ліпмен- вийшли з релігійного переконання, що 
всі люди є індивідуальні істоти, і що людська 
особа є недоторкана. До такого переконання ді
йшли люди в своєму довгому піднесенні з боло
та варварства. На цих скелях вони полкали під
валини для суспільства вільних людей... Ні фа
шизм, ні комунізм, ні державний соціялізм, ні 
господарський лібералізм 19 віку не здібні пого
дити модерну господарську форму з нашою куль
турною спадщиною» (В. Ліпмен: «Товариство 
вільних людей», Берн, 1945). 

Ще раніше англійський історик Джон Даль
берr-Ектон, ніби передбачаючи сучасну кризу, 
писав: «Проблема демократії освітлює зв'язок 
етики та політики і показує, як моральні дефек
ти ведуть до втрати свободи. Тому мусимо ска
кати, що свобода цвіте в зв'язку з совістю. Упа
док совісти приводить до втрати свободи і нав
паки» ... 

Для нашого народу, що затримався в своє
му розвитку, демократія є найкращим і найре
альнішим шляхом для його всебічного та успіш
ного розвитку. Постає лише питання: чи наш 
український народ вже доріс до демократії і чи 
вистачить у нього вміння й сил для встановлен
ня в себе такої складної системи суспільної орга
нізації, як демократія? 

Україно, яка ж ти велика, могутня, органіч· 
но ціла. Ти була і, що б там вороги не витворяли, 
будеш Україною. І будеш всеодно суцільною, 
єдиною, як ще нікопи. Твій час наближається. 

Арнадій Любченно 



Дм. С-вій 

ДЕМОКРАТІЯ й ВОЖДІВСТВО ТА ЗАВДАННЯ МОЛОДІ 

Демократія й вождівство - речі несумісні. 
Адже вождівство (чи то большевицьке, чи то фа
шистівсько-нацистське, чи будь-яке інше) перед
Gачає диктатуру над більшістю. Диктатура ж 
взагалі, навіть та, що її з доброю думкою вста
новлювана, завжди вироджувалася й вироджує
ться у тоталітарний деспотичний режим. Всяка 
ж тоталітарна десnотична система, чи то типу 

сталінського, чи то тиnу гітлеро-мусолінського, 
чи ще якогось іншого, це - мільйони людей, 
винищені навмисно створеним голодом (напри
клад: голод, створений Сталіном переважно по 
селах України в 1932-1933 рр,; голод, створений 
Гітлером пе~еважно по містах України в 1941-
1943 рр.). Тоталітарна деспотична система -
ue мільйони людей, задушених у газових каме
рах та на каторжних роботах, це - масові роз
стріли й знищення цілих народів (rеноцид), це 
- руйнація здобутків культури, масове здича
віння й запровадження духового рабства. 

Коли хтось каже, що він демократ, і разом 
з тим обстоює буДь-яку систему вождівства, то 
насправді він ніякий демократ. Він - або безна
дійно-наївна людина, запаморочена своєю фана
тичною вірою в ураєну ідею-фікс, не здатна ло
гічно мислити й аналізувати явища життя, або 
ж дуже небезпечний хитрун і фарисей, який, о
лягши машкару демократизму, використовує по

літичну кон'юнктуру і намагається ошуканством 
заnровадити те, чого не бажає більшість, а тоді 
диктатурою свого вождя утримувати заnрова

джене. 

Для демократичної системи вождівство й 
диктатура непотрібні. Адже демократія - це во
ля більшости. А більшістh не має чого боятися 
меншости, якщо та меншість тримається в ме

жах загальних і для всіх рівних законів, якщо 
вона не робить таємних змов і не хапається за 
зброю, 1цоб силою nідкорити собі більшість. 

Демократія завжди толерує меншість, ви
знає за нею право на опозицію, вона не затикає 
їй рота. І там, -де немає опозиції, де меншість по
збавлена права голосу, там немає сnравжньої де
мократії, а лише - ошуканство. 

Демократія - це свобода критики і nраво 
народу обирати, а nри nотребі - то й змінюва
ти свій уряд. 

Демократія - це забезnечення людині сво
боди та розцвіту П духових сил. Вона, демокра
тія, не пригнічує сумління одиниці, а дає їй змо
гу вілмю думати, вільно творити й вільно висло
влювати та обстоювати свої думки й переконан
ня. Свобода без демократії, - казав великий 

чеський nатріот Масарик - неможлива. Так са
мо неможлива й демократія без свободи. 

Демократія - це забезпечення можливости 
громадської боротьби з усяким соціяльним злом; 
можливости суспільного розвитку та руху на
перед; можливости дальшого поліпшення, даль
шого шукання кращих форм людського життя. 

Вождівство - це вже знані тепер усім лю
дям державні системи, що їх творцями були Ста
лін, Гітлер, Мусаліні та інші їхні наслідувачі. 
Вождівство - це системи з закостенілими то
талітарними державними формами, з безупинним 
жорстоким примусом і свавіллям адміністрації, 
з жахливим терором та перетворенням людини 

в безвольного раба, з муками мільйонів людей. 

Демократія - це Англія з їі доміньйонами 
- Австралією, Новою Зеландією, Канадою. Ц~ 
- США, Швайцарія, Швеція тощо з їхнім бе-
зупинним рухом вперед, до nокращання соціяль
но-політичних умов життя, до піднесення загаль
ного добробуту, до nошанування кожної люд
ської одиниці. 

Щоправда, немає ще абсолютно ідеальної 
демократичної систеJ\ш в світі (як і взагалі не
має нічого абсолютно ідеального), але є, хоч і 
тяжкий, проте безупинний рух до світлої мети, 
до якої споконвіку тягнеться людство, і його, цей 
рух, забезпечує ніяка інша, лише демократична 
система державного устрою. 

У деяких державних демократичних систе

мах находимо залишки старовинної форми спа
дкового вождівства - монархічної системи, як 
от в Англії, Швеції тощо, де цей монархізм був 
колись сильним і необмеженим у владі. Але ці 
залишки давно вже відмерли, давно вже втрати

ли свій абсолютний диктаторський чи деспотич
ний характер. Вони давно вже, в наслідок бага
товікової боротьби народу за свої суверенні nра
ва, перетворилися в «музейні святощі», в «му
зейні експонати», що їх зберігає той чи той на
род лише в наслідок звички, в наслідок безпе
рервної традиції. 

Чого ж ми мусимо бажати Україні й укра
їнському народові nісля звільнення їх від чужо
го (до речі, вождівського) окупаційного ярма? 

Ми мусимо бажати запровадження не будь
якої звироднілої системи державного устрою, 

різноманітні зразки яких безnосередньо вже ду
шили і зараз душать Україну; не відмерлої вже 
в цілому світі і цілком чужої для України мо
нархічної системи, а демократичної, народопра
вної системи устрою за найкращими світовими 
зразками. Ми мусимо бажати своїй Батьківщині 
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Ярослав Білінський 

СВОБОДА ВИБОРУ І ВІДПОВІДАЛЬНИй ПРОВІД 

Демократія - не свобода вибору і першим 
обов'язком демократа є цю свободу обороняти, 
а не обмежувати її ідеологічними «правдами>>.1 

Але що робити, коли народ непевний, що виби
рати; коли він вагається, чи не краще було б 
позбутися цієї «свободи без змісту» і вибрати 
замість неї «вождя», який дуже радо надасть 

життєвий зміст і великому і малому - очевидно, 

за ціну рабства? Не треба читати «Втечу від 
свободи» Е. Фромма, щоб пізнати цю небезпеку: 
вона існує наочно не тільки в українському се
редовищі. Майже всі тоталісти, що прикрива
ють бідноту свого політично-економічного ду
мання напів - конкретними і напів - утопічними 
«Програмами», «світоглядами» і тому подібним, 
мають велику психологічну перевагу над щири

ми демократами: бо демократи, по своїй скром
ності, пропонують людям тільки свободу вибору, 
а тоталісти - пігмеї, виступаючі в ролі Мойсея 
- готові обіцяти все, що завгодно, готові вести 
націю в «обіцяний край» до «великої ясної ме
ти». 

На мою думку, 3начною заслугою М. Даль
ного є саме те, що він у своїх щирих і побуджу
ючих статтях2 звернув увагу на серйозну небез
пеку, яка грозить усім нам від приманливих то
талістичних «правд». Якщо не помиляюсь, з усіх 
йпго статтей можна зробити один висновок, а 
саме: якщо демократи будуть далі катеf'орично 
відмовлятися надати «свободі вибору» універ
сального, свіжого і захоплюючого змісту, нарід 
у своїй зневірі може піти за милозвучною сопіл
кою тоталістичних щуроловів. З другого боку, 
раз демократи почнуть захоплюватись тим чи 

такого політичного та соціяльного устрою, який 
забезпечив би їй вільний розвиток, процвітання 
й добробут найширших мас нашого народу. То
му й гаслом свідомих українських демократів є: 
відновлення Української Народньої Республіки
незалежної, соборної й народоправної держави 
українського народу. 

Та самими бажаннями й гаслами нічого не 
допоможемо! Тому пильно й rрунтовно вивчаймо 
найкращі зразки державних демократичних ус
троїв та поширюймо серед своїх людей дійсне 
знання про них. Це і є одне з основних завдань 
української молоді на еміграції. Молоді, не за
сліпленої будьякими вождівськими доктринами. 
Тієї молоді, що зберегла в собі свободу думан
ня й самостійного критичного пізнання явищ 
життя. 
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іншим змістом свободи, існує велика небезпека, 
що вони - як натякнено вгорі - заради свого 

любимого змісту почнуть цю свободу все більш 
і більш обмежувати. Який же вихід з цього слі
пого кута, до якого загнало нас штучне обме
ження вибору: або беззмістовна свобода вибору, 
або змістовне рабство? Давайте приг ляньмося 
трошки ближче чи демократична свобода дійсно 
позбавлена всякого змісту за вийнятком того, 
якого їй у даний момент надасть воля народу. 

Поперше, демократична теорія виключає ви
бір режимів, які стараються демократичний ус
трій знищити. Нелогічно? Так. Але логіка - ло
гікою, а практика - практикою: одне діло, коли 
губить себе одиниця, а друге, коли голосує за 
самогубство цілий народ, так як німці у березні 
1933 р. Іншими словами, завданням кожного де
мократа є обороняти свій демократичний устрій, 
коли треба, навіть силою, забираючи таким чи
ном повну свободу вибору від недемократичної 
меншости. (Ясно, що демократія не може існу
вати там, де більшість її не хоче). Тримати рів
новагу між якнайбільшою свободою громадян і 
якнайменшою єдністю, яка конче потрібна для 
самозбереження демократичного державного ус
трою може не є ще змістом, але, у всякому ви
падку, - це перша передумова для демократич

ної свободи вибору. 

Подруге, майже завжди демократія пов'яза
на або з національною державою, або з націо
нальною ідеєю. Говоримо майже, бо є і люди 
доброї волі, але некритичної думки, які вірять, 
що незабаром постане уряд світовий. Іншими 
словами, демократи в поодиноких державах при;;. 

своюють собі інтереси своїх держав. Ніщо не пе
решкоджає українським демократам боротися за 
визволення своєї БатьківІцини і за встановлення 
в ній демократичного ладу. Поки наш світ роз
ділений на національні держави, національні ін
тереси будуть частиною змісту демократичної 
свободи. Очевидно, рішаючим є питання: яка ве
лика має бути ця частина? 

В цьому зв'язку особливо цікава полеміка 
між М. Дальним і одним провідником УНДС в 

1 Статти автора "Правдива відповідь, чи свобода ви
бору?", "Молода Унраіна" - журнал ОДУМ-у, "1. 17, 'Тра

вень 1954 рік. 

2 М. Дальний, "Непопулярні думки ... ", "Молода У нра
іна", ч. 16, березень 1954 рік, "За ним піде украінсьна 

молодь?", "ІЧ. 21-22 березень-квітень 1955 рік та "Не став

лячи крапки над "і", ч. 26, жовтень 1955 рік. 



Канаді.3 Виступаючи проти уявного «космополі
тизму» М. Дального, цей заслужений громадсь
кий діяч пише: «зміст, ці.ТІь і суть існування на
ших організацій у вільному світі... є тільк~:~ і ви
ключно одні: затримання нашого громадянства 

і нашої молоді при нашій національній (але не 
націоналістичній) ідеї». Це надзвичайно важлива 
ціль в цю пору, коли російські комуністи стара
ються викорінити українську національну ідею 
на Батьківщині і силою і всякими хитрошами. 
Як може тоді М. Дальний закидати своєму опо
нентові, що його формула «неминуче приведе до 
фашизму й жахливої однобокости всього націо
нального життя»? Пан Дальний перебільшує, бо 
рідко в історії щось трапляється «неминуче»
неминучість здається тільки тим, які стоять за
далеко від історичних подій, щоб бачити всі аль
тернативи; але по суті М. Дальний правий в йо
го словах: «Сама національна ідея не пояснює 
людині цілі життя, не дає їй твердого морально
го заякорення, не розв'язує навіть болючих со
ціяльних і економічних протиріч даного часу». 
Якщо ми не зуміємо надати цій національній ідеї 
ширшого і глибшого змісту, якщо ми задля чи
стоти наших ідеалів і надалі будемо заплющува
ти очі на проблеми чи то гіркої, чи солодкої бу
денщини - напр. на питання асиміляції чи так 

зв. «нормалізації, - ми, правда, ще не докоти
лись безпосередньо до фашизму, але настільки 
обезкровимо українську національну ідею, що із 
живої мети учасників визвольних змагань вона 
стане порожньою деклямацією в _устах «норма
лізованих» еміГ'рантів. Позбавлена актуального 
змісту -бо культурно-етнографічні сентименти 
і спогади про минуле, які б вони не були шля
хетні, самі по собі не заступлять зрозуміння те
перішнього стану, - ця ідея не зрушить нас з 
«теплого містечка» аж до тої хвилини, поки ви
зволення України стане на порядок денний світу. 
Але, дарма шукатимемо тоді за правильними до
роговказами, дарма будемо питатися самі себе, 
що робити - кінчить<;я метушня тим, що nри
хильники украІнської" самостійности підуть за 

тими, які найголосніше будуть реклямувати фор
му «украІнської національної" ідеї», а не за тими, 
які наймудріше старатимуться толкувати її зміст. 
Ось де небезпека українського фашизму. 

Знову ми J!.ійшли до nитання змісту демокра
тичної свободи і до цього часу ми його не вирі
шили. Оборона демократичного устрою - це за
надто неІативне завдання, щоб полонити фанта
зію усіх громадян. Національна ідея сама собою 
не визначає конкретної мети, за вийнятком на-

8 "Призначення нашої молоді", Є. Пастерна:к, "Мета", 
серпень 1955 та "Не ставличи крапки над "ї", М. Даль

ний, "Молода Україна", ч. 26, ст. 20-21. 

ціонально'і свободи. Який же може бути зміст 
демократичної свободи? 

Відповідь на це складна (це тільки в теорії 
легко находиться найвище добро для всього люд
ства) : найвищою метою кожного демократично
го суспільства є всебічний розвиток людської" 
особистости; але яким шляхом прямувати до ці
єї мети - це вирішує сам народ при допомозі 
своїх відnовідальних провідн:иків. 

Чому вибрали ми таку складну відповідь? 
На мою думку, це єдиний вихід зі сліпого кута 
крайностей беззмістовної свободи вибору і змі
стовного рабства. 

Дуже часто наші публіцисти скаржаться на 
те, що усе пропало: люди втратили віру; не ці
кавляться ані політикою~ ані культурою; тільки 
те і роблять, що вигідно живуть. (Під «людь
ми», очевидно, треба розуміти більшість окремо
го суспільства, яке описує публіцист). Це прав
да - але це зовсім нормально: ніколи в світі 
більшість не брала живої участи ані в політич
ному, ані в культурному житті! Те, що ми лю

бимо себе називати «політичною еміГ'рацією», 
цього факту не міняє. Завжди - і в старій Гре
ці, і в Англії 18 століття, і в Україні nідчас ви
звольних змагань від 1917 р. аж до сьогодні -
пасивна більшість йшла за активними провідни
ками. Поки між українцями бу де досить відпові
дальних провідників, яким більшість суспільства 
буде довіряти і за якими вона піде у вирішаль
ний момент, не має чого оплакувати того, що ця 
більшість не читає теоретиків демократП. Як 
дуже ясно довів на кінці другого тому «Підстав 
н;tшого відродження» пок. І. Мазепа, проблема 
модерної демократії - це перш за все питання 
доброго і відповідального проводу. 

Демократія - це свобода вибору. Так! Але 
це не значить, що кожний громадянин мусить 

сам вирішувати всі деталі соціяльної~ економіч
ної і оборонної політики - він цього зробити 
не в стані. Якщо заради демократичної доктрини 
ми нагрузимо його аж такою свободою, то він 
нам скаже: «Люди добрі, дайте мені святий спо
кій!» і покличе собі всезнаючого «вождя». Сво
бода вибору полягає в тому, що народ вибирає 
між різними провідниками - поодинокими людь
ми, або, частіше, партіями, - з їх різними про
грамами. Демократична свобода полягає в тому, 
що народ контролює своїх провідників при до

помозі вільної преси, і головне в тому, що ці про
відники мусять регулярно обновлювати свої ман
дати у вільних і таємних виборах. Провідники 
формулюють різно конкретні цілі - далекосяж
ні ідеали або відповіді на питання дня; - нарід 
їх одобрює або відкидає; nровідники, яким він 
висловлює своє довір'я, їх виконують. 

Але чи можна це ще назвати демократією? 
Чи це не є вже крок на дорозі до фашизму? Ні, 
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це зовсім демократично. Повторюю: різниця між 
демократією і фашизмом полягає не в тому, що 
при демократії править весь народ, а при фа
шизмі тільки група провідників - усюди пра
вить меншість. Але в демократичній державі ця 
меншість підлягає сталій контролі більшости; а 
вожді-фашисти нібито слухаються заповіту «ду
хів віку», - нібито виконують «історичні місії», 
а в дійсності правлять своїм народом так, як ма

кіявелівські князьки 16-го століття. Не виклю
чено, що політично неграматний народ може на
садити собі на шию таких провідників, які заже
нуть його прямо в руїну. Тому другою переду

мовою демократії є, що всі громадяни мусять 
мати хоч трохи політичного розуму - чим біль
ше, тим краще, бо і його провідники не ростуть 
на вербах, а виховуються в його ж середовищі, 

Але в· чому полягає політичний розум, або, 
сказати точніше, політичний інстинкт? Ясно, що 
пересічний громадянин і найбільш освіченого на
роду не може збагнути усіх точок nолітичної 
програми еліти, яка хоче здобути його мандат. 
Він старатиметься порівнювати окремі точки зі 
своїми політичними, соціяльними і економічними 

ідеалами. Але, як демократ, він завжди матиме 
перед собою мету всебічного розвитку людс1")кої 
індивідуальности, бо це є найглибший зміст де
мократичної свободи. 

В підсумку можна сказати таке: питання 
«демократична свобода - але для чого?» дуже 
важне, бо як не вирішимо його ми, демократи, 
владу можуть захопити в свої руки вороги демо

кратії, які замість «беззмістовної демократичної 
свободи» введуть змістовне - рабство. Переду
мовами демократії є воля більшости цю демокра
тію обороняти й принаймні мінімальний політич
ний інстинкт всього суспільства. В протилежність 
до тоталістичних рухів, демократія не має кон
кретних плянів, як протягом кількох десятиліть 
створити рай на землі; вона надіється, що відпо
відальні провідники у свій час сформулюють від
повідь на далеко скромніше питання: «Як жити 
добре і чесно в недоброму і нечесному світі?» 
Тоталізм трубить на всі боки про святість нації, 
суспільства, а потайки нищить націю і сусnільство 
заради кількох самозваних «вождів» - демокра
тія ж, порівнюючи, тихо й уперто працює для 
розвитку людини. Час від часу демократія тер
пить поразки; завжди нарікають на неї то одні, 

то другі; одним здається, що цей розвиток іде 
занадто помало, другим, -що занадто швидко, 

майЖе завжди дискусія над великою метою за
глушена повсякденними сварками: хто має пла

тити податки і скільки, як голосував той чи ін
ший посол і. т д. Але якщо наше вухо ще не є 
на стільки чутке, щоб з-поміж цієї какофонії бу
денної демократичної політики схопити величну 

тему розвитку людства, це ще не значить, що 
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Андрій ЛЕГІТ 

УКРАІНІ 

Рідне слово і рідні пісні, 
Рідна мово і рідна держава! 
- У країно, явися вві сні, 
У країно, явися в уяві! 

Хочу чути я клекіт Дніпра, 
Хочу бачити поле безкрає, 
Де синіє Чернеча zopa, 
Де в моzилі Кобзар спочиває. 

Знаю, ненько, що zруди твої 
Вкрили рани, zлибокі, криваві, 
Гей zули zураzанні бої, 
Аж до зір підіймались заzрави. 

Попіл, zлина, каміння і пил, 
Стоzін, сльози, ридання народу ... 
Ганчірками червоних вітрил 
Забавляється вітер зі сходу. 

Вовком виє над стріхами хат, 
З ревом б' ється об вежі столиці, 
Де сивіє за rратами брат, 
Де голосить сестра--жалібниця. 

Та в лісах і байраках полів 
Ходять праведних месників тіні, 
Щоб в оzні окупант попелів, 
Щоб лишить заповіт поколінням, 

Стрінуть Азії виклик - «ура», 
Бути мужнім в бою до заzину. 
Бо у них на устах - «Не пора!» 
Бо у їхніх серцях Україна. 

Рідне слово і рідні пісні, 
Рідна мова і рідна державо! 
- У країно, явися вві сні, 
У країно, явися в уяві! 

демократія «німа», без змісту; що вільно нам біг
ти за могутнім, але яким же одноманітним буб
ном тоталізму! Треба ще раз насторожити вуха 
і самому включитися до демократичної оркестри. 



Микола Понеділок 

ЗУСТРІЧ 

(Молоді на спогад) 

Інколи правда буває кумедніша від найдо
ла.тщішої вигадки ... Якось заходжу в Нью-йорку 
до української книгарні. Декілька людей стоїть. 

Здоровкаюся. Хто розглядає книжку, хто, вчи
туючись, закрив своє обличчя газетою. А он, ба
чу, жінка в картатій, ще, певно, з полтавського 
базару, хустці розсілася на стільці біля патефону. 

А з патефону лине пісня ... Розноситься-роз
пливається така ж широка, така степова, що, 

здається, 1й і кінця та краю не буває - і слова 
ї1 западають аж у найдальший закапелок моєї 

душі бурлацької і розбрунькують та розбурху
ють при тому вихор спогадів. 

«до другої йдеш, 
А мені молоденькій 
Жалю завда-а-а-а-єш ... » 

-Купимо пластинку! -звертається до жі
нки молоде дівча, так років під дев'ятнадцять. 
Таке вдум.1иве, трішки кирпатеньке, а очі - їй
Богу, блаватки з поля. А замість коси воно яt<ийсь 
козячий хвостик має. 

- Ой, І<упіть, мамо! 
- Ой, ні! - відрубує басисто жінка і від 

1-fезадоволення копилить губу. - Хіба ж це пла
стинка? Бісбатька - зна що. Тягнуть, вимучу
ють ту пісню, аж захлинаються, а толку кат
ма. Не хочу на неї гроші марнувати. 

- Мамо, - не вгаває дівча, - та, справді, 
чого ви сьогодні такі сердиті. Просю, купуймо. 
Це ж українська пісня ... 

- Отож бо я й не хочу грошей циндрити 
на українську. Все те твоє «українське», дочко, 
в печінках мені сидить, дух вже мені запирає. 
І не кажи і не говори мені! Ліпше не сердь ме
не! О, Господи, упаси Ти мою душу! Знову вона 
до того «українського» заповзялася! Знов за ньо
го вчепилася! Та ж через нього щастя своє згу
била - запропастила! Щастя ж у неї майже в 
жмені було, а вона його - хвись! - і здуру, 
наче у воду, І<Ивула. Ой, і не заїкайся мені про 
«українське»! 

Я підхожу до жінки, бо хочу її трішки по
тішити-розрадити. 

- Пані, пані шановна та ще й дорогенька, 
- несміливо почав я до неї прилащуватись, -
дозвольте мені слово до вас мовити. Даремно ви 
хвилюєтесь. Пісня, слово вам даю, сердечна, гар
на. Я десь читав, що цю пісню сам Шевченко ду
же полюблював. Не пожалкуєте, як купите для 
донечки оцю пластинку ... - Я ще хотів щось на 

Микола Поне~ілок 

потіху вимудрувати, та жінка мені мову обірва
ла. І вона на мене як не накинеться - сили не
бесні - аж мені моторошно стало. 

- А чого це ви, пане, - гримає вона на всю 

книгарню, - чого ви свого носа гумористичного 

та пхаєте в чужі сімейні справи?! Чого ви обзива
єтесь? Не до вас п'ють - не кажіть - «Здо
ров!». Дивіться, радує мене, що сам Шевченко 
цю пісню полюблював. Може бути, що Tarac 
Григорович її й любив. То й що?! А ви того не 

знаєте, що сам Шевченко мені на все жнття в 

пам'ятку вбився?! Бу ду я його пам'ята тн дові
ку! А моя норовиста донечка через Шевченка. 
повірте, жизнь свою утратила. Запагуб11.1а і своє 
й моє життя. 

- Пані, - з острахом наважуюся вестн ,,ІО

ву далі, хоч трохи відступаю, бо боюся. шоu во
на мене щ~ з пеrесердя кулаком не вчастувала, 

- пані, навіщо вам говорІІти про такі л-:ахн? J.c 
там ваше їt доньчинr життя загублене? ·~.1 вас 
обох квітуче життя ще попере.1у. 811 , с.1ава Бо
гу, здоrов'ям аж дІІшетс, не пані - кrов з мо-
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локом. Та й вашіfІ дочці, нівроку, нічого не бра
кує. ~олодесенька, чепурнесенька, гарнесенька 
- далі вже й нікуди кращою бути. Та за нею, 
за кралечкою аж он якою, женихи цуциками бі
гатимуть. Та від женихів у вас двері не будуть 
зачинятися. 

- А, - і пані від мене відмахнулася, наче 
від мухи настобісілої, - краще замовкніть. Не 
шкабарчіть. Плете небилиці. Аж вуха в'януть від 
ваших вигадок. ~удруєте, неначе у вас гарячка ... 
Женихи, цуцики ... А чи вам відомо, що у неї, -
і вона з повним невдоволенням вказала на доч

ку, - у неї був кавалер, от кавалер - бриліянт 
справдішній! Обличчям красень, а багатий -
прямо тобі капіталіст чистий. І ось такий жених 
був - і згинув. Згинув, як корова його язиком 
злизала. Нема уже його, пропав. 

- Чого ж, кажу, ___:_ це ВіJ:І проnав? 
- Як чого- - визвірилася на мене жінка. 

Щез та й годі! 
-Як то щез?- допитуюся я, бо мене вже 

цікавість розбирає. Що його хтось вбив? · 
- А так, - і жінка стрельмула до мене не

nриязно очима. - Так. Нашого жениха через 
Шевченка із Вашінrтону ми втратили. Чуєте? 

Я спантеличений. Стою й диву дивуюся. Як, 
думаю, rранітно-бронзов11й Тарас Григорович 
міг учинити таку шкоду? Як наш Кобзар міг 
стратити живісінькоrо капіталіста? 

- Пані, - ще далі від неї відступаю, -
чи я зрозумів вас вірно. Ви твердите, що Шев
ченко із Вашінrтону теє... ну, як його... став на 
перешкоді між вашою донею і женихом-капіта
лістом? 

- На жаль, так сталося. 
-Жартуєте. 
- Нема в мене охоти жартувати, гумори-

сте. То ви можете брехні розпускати та балян
драси викаблучувати, а я на брехеньки стара 
~оя дочка мала жениха. Золото - не хлопець. 
Італієць. ~аріо Паліонталатті. Двадцять восьмий 
рік лише йому минув. Інженерує у якійсь фабри
ці. Тисячу долярів на місяць в кишеню згрібає. 
А щедрий - прямо не казати. Купив їй, доні мо
їй закукуріченій, на знак заручин перстень за пі
втори тисячі зелених. І вже ось закльовувалося 
на весілля. Чуєте, вже всі познаки на землІ й на 
небі вказували, що десь так за пі-вроку музики 
«~ногая літа!>> вшкварять. І що ж із всього цьо
го вийшло? - Анічогісінько. Цілий, круглий 
пшик! Все про валилося, полетіло шкереберть! А 
знаєте, гумористе, через що? ~удро робите, що 
мовчите. Однаково ви нічого путнього не ска
жете хоч, заради всіх святих, мовчіть. Атож. 
Почала моя Гануся до ОДУ~-у вчащати. Чули 
про той ОДУ~? Ні? То така організація, що 
тут в Америці дітей наших еміrрантів любити 
Україну та тужити за нею все навчає. То пішла 
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до ОДУ~-у. Почала там свої пісні співати та 
вірші деклямувати. І щотижня якісь патріотичні 
доповіді вислуховувати. І за три місяці з моєї Ган
нусі сотворився такий патріот, що прямо гей! 
Не Ганнуся - а просто другий Грушевський чи 
Петлюра. ВіД книжки української П вже й не ві
дірвеш, а з співаником інколи вже й спати лягає. 
І купила вже собі й блюзку українську, і словни
ка Грінченка придбала. Подумайте! Я життя про
жила без книжок, а вона Грінченка на десять 
долярів собі надибує. Таку розкіш собі дозволяє. 
Але і це не все. А оце недавно поїхала вона із 
своїм ОДУ~-ом на відкриття пам'ятника Шев
ченкові у Вашінrтоні. Ну, думаю, їдь трішки від 
ньюйоркського- бензину провітрися. Поїхала. А 
повернулася додому - і ну бо руками сплеску
вати і по хаті туди й сюди марширувати та роз
повідати. 

- ~амо, - каже вона мені і пашить від ра
дости, - мамо, який же той Шевченко сильний! 
Сто тисяч людей до себе пригорнув! Сто тисяч 
наших ук_ра"інців біля його пам'ятника сльози від 
радости витирати! 

А після цього вона мене - бух! - і слова
ми, як обухом, приплюснула: 

- ~амо, - каже вона таким рішучим на
чальницьким голосом, - я за італійця не піду. 

Ніколи в світі такого не станеться! 
- А я їй: <<Дочко, чи ти при своєму розу

мі?! Опам'ятайся! Чого ти rедзаєшся?! Хочеш, 
щоб тебе по обличчі ляснула? Ой, у мене руки 
вже сверблять тобі гарячих всипати!» · 

- А вона мені задиркувато і майже крізь 
сльози: «І всипайте, мамо, - пищить вона, - і 
ляскайте, а нічого не пособить. Вирішено - за 
~аріо не піду!» 

- А я від такої мови вже розізлилася так, 
що аж кольки в мене під боком завередили. -
«Ні - вереснула я на неї та ще й брязнула, що 
було в руці так на підлогу, - ні підеш!» 

- А вона стріляє мені - «Ні!» 
-«Бо так!»- не тямлюся я вже від злости. 
- <<Бо не так!» 
- А я тоді: «А перстень на півтори т~:~сячі 

долярів хто носить, хто ним хизується по всіх
усюдах?! Хто перстенем хвастається перед кож
ним стnічним? 

- • А вона здуру мені: «Я завтра перстень 
йому віддам і на цьому назавжди розійде-
мось». 

- І що ж, таки на своєму стала, віддала 
йому добро майже на дві тисячі долярів. Я аж 
плакала на теє глядячи. І отак, як бачите, ні з 
сього, ні з того відігнала щастя своє від себе, 
Відказалася від італійця з Америки. ~олодого, 
вродливого та ще й багатого. І тепер ось снови
гає по світі білому без кавалера, одна-однісінь
ка, як та билина в полі. То кого ж, дозвольте 



вас, пане гумористе, заnитати, кого мені вину

ватити за сімейну драму? Кого? Я виную Шев
ченка і ОДУ М ----- і більше нікого. 

Жінка замовкла. Вона вигідніше вмостилася 
на стільці і сидить, як печериця в rрунті. 

Я стою. Дівча також стоїть, воно і ніяковіє 
і червоніє від усього того, що мати тількищо 
мені про нього виклала. 

- Ви були у Вашінrтоні на відкритті па
м'ятника? - кидаю я отак не знать .для чого 
дівчині. 

-Була. 

- Гарно там було? 

- Гарно. Я як стала на площі - і як поба-
чила і брон~ового Шевченка, і тисячі наших роз
хвильованих радістю людей - то ме~і і кричати, 
і співати, і танцювати захотілося. 1 мене потя
гнуло до наших JUОдей. Я відчула, що я части~ 
нка на віки вічні їхня. І мені прояснилось у го.
лові, і я сама собі сказала: «Хай я не буду ма
ти грошей, хай не буде в мене коштовних пер
стенів, але хай мені БоГ дасть, щоб бодай було 
від кости-крови рідне серце зі мною». Ви розу
мієте мене? 

- Та, - кажу, - не зовсім. 
Дівчина завагалася далі говорити. Потім у

п'ялася очима до стіни, і в задумі їй, стіні, а не 
мені · стала, збиваючись, вияснять. · 

- Я, пане Миколо, - це вnерше мене на
звала по імени, - я тепер відчула, до кого я 
належу. Мені, знаєте, тепер усе українське по
над усе миле. От, наприклад, ви ... 
-Що я? 

- Навіть ви, пане Миколо ... Ви вже і ста-
рий, і зморшок у вас під очима назбиралося до 
лиха, і чуб якийсь розкуйовжений, і вуха · чомусь 
звисають - коротко, з вас · скоро вже й порошня 

nосиплеться - а мені, божуся, навіть краще ви
йти заміж за такого бідного й підтоптаного ук
раїнця як ви, аніж за грошовитого та вродливо
го італійця чи американця. Ви не ображайтесь, 
що я вас так недобре описала. 

Я не знав, що на теє відказати. Нема де 
правди діти - я був трішки уражений. Але гор
дість - гідність українська, що крізніє з очей 
цієї дівчини, мою образу спопелила. 

Я лише подумав: «Яка ж ти хороша, дівчи
но! І які золоті з твоїх уст тількищо зірвалися 
слова! Подяка за них ОДУ М-ові! І трикратна дя
ка і поклін за них, Тарасе дорогий, Тобі!» 

Анатоль ЮРИНЯК 

МИ ОДУМ.,у ХОРИСТИ И БАНДУРИСТИ 

Ми ОДУМ.,у хористи й бандуристи: 

Дівчата й хлопці. старші й діти - всі всуміш. 

Не ваблять нас ні камікси. ні твісти -
Нам рідна пісня наймиліш. 

Бринить струна, тремтить в руках бандура, 

Тремтять серця із грою; співом в такт. 

Зника з очей щоденщина понура 

в безсмертя духа всі глядять. 

Бринить струна, зближа словами пісня 

Далекі й близькі одчайдушні дні. 

І серце чує вже воскреслу ніжну 

Країну предків на Дніпрі. 

Це щастя справді - юнакам. дівчатам 

Стояти поруч матерів, батьків 

І спрагло в душу з піснею вбирати 

І мужній гарт і біль віків. 

Чарівна мріє. предків милий краю! 

Нам не забути дум. твоїх, пісень, 

Нам пісня дух гартує і єднає 

Ми віримо у слави день! .• 

Ми ОДУМ.,у хористи й бандуристи, 

Служить мистецтву весь наш вік! 

Китастий Гриць - мистецький керівник. 

Ми всі обіт даємо урочистий 

ВИПРАВЛЕННІ ПОМИЛКИ 

На 49-ій сторінці під фотографією :вгорі праворуч підпис 

Юрій 1'\онов an мусить бути Юрііі Кривоnаn 
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