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ВСТУП 

ц Я КНИЖКА, що в руках читача, иае свою історію, 

Вона починається вfд того, що ЦентрQльниR Вико

навчий І<оиітет постановив видати з прююду десвтиліпя 
Союау Укра·їнських Робітничих Організацій неаепи'Іку 
брошуру, в якій було б зроблено підсумки діяльности тої 
організації ва весь час іі існування. Секретаріят Виконав
чого Комітету передискусував пропозицію і припоручив 
авторови зібрати матеріяли для брошури. Було виготоu

лено схему брошури і менш-більш означено розиір. 
При збіранні матеріялу локазалося, що він майже 

весь готовий, видрукуваннА: протоколи ві а'Уздів, прото
кол а Першого УкраІнського Робітничого Коиrресу, кілька 
оглядів про діяльність Союзу УРО в Календарах, в нсвtтліп 
з приводу щпих роковин Союзу УРО. Оrже коли ходить 
про висвітлення робітничого руху серед украінських імі

грантів в періоді існування Союзу Українських Робітничих 

Організацій, то це вже почасти ароблено, хоч не r40жка 
відкинути потреби ввести це освітлення до ладу~ аібрати 
з поразкиданих джерел paaoltt в одну цілість типічні мо

менти того руху, відповідно іх вивчити й опрацювати. 

Це треба аробити, велики)[ труднощів не буJ\е, бо діяль
ність Союзу УРО належить до останніх часів, відбуваетttс~ 
на наших очах~ nри цьому - відповідно рекордуєт.,.ся. 

Але ж рух укрвінських робітників в Сполучених Дер~ 
жавах не починається ані Першим УкраІкським Робіткичим 
Конгресом, ані повстаннии Союsу Укра.Унськщ~ Робітничих 
Організацій. Він старший.. 1 Конгрес і Союз е пише одним 
з етапів того руху. Тимчасо~ початкц українського ро
бітничого руху на іміграціі ширш~ кругам робітників 
зовсім невідомі, не nняснені, ба - навіть актианіші ро
бітники не знають про нього, або дуже мало знають. І 
більше того: іміrрація не знае своеї історії, не знае про 
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ці перші початки українських переселенців в Америці. 
Не знає нічого про умови, в яких народжувався нині вже 
сильний революційний рух українських робітників, не знає 
як взагалі починалося громадське життя української імі
грації в Америці. 

На кількох з'їздах Союзу Українських Робітничих 
Оргамізацій говорилося про потребу назначити відповідну 
комісію з кількох: товарншіn, щоби вона зібрала матеріяли 
до історії української іміграції. Справа ·була обговорена 
кілька разів на засіданні Виконавчого Комітету і навіть 
комісія така була назначена: Але й на ті~ остало. В на
ших умовинах не так вже легко приступити до такої 

праці. Поточна робота забірає кожну крихітку. енергії і 
часу в кожного, що міг би занятися такою працею. І так, 

мимо ухвал, справа відволікалася. 

Аж тепер, приступаючи до абірки матеріялів до бро
шури з приводу десятих роковин Союзу Українських Ро

бітничих Організацій, показаласЯ моЖливість переступити 
наперед о.значений план і за згодою Комітету поширити 

йог.о до таких розмірів, як це бачить читач і зробити 

перші кроки в напрямку покладення канви для написання 

історії української іміграції в Сполучених Державах. 
Цю книжку не. слід розглядати як історію іміграцїі. 

Вона є Лише грубим начерком, схемою. У сі розділи в ній 
терплять на невикінченість. Багато цікавого матеріялу не 

введено. Матеріял не опрацьований як слід. Могли закра

стися історичні неточности. Деякі розділи вимагають ціл

ковитого перероблення. 

До такої праці, як писання історії української імі

грації в Сполучених Державах не було відповідної під

готовки, ані подостатком часу. Ця кнИжка написана на 
"замовлення" в означенім часі, при цьому як побічна пра
ця поза щоденну. роботу в редакції. Тим і пояснюється 
усі недостачі, що в. ній читач, знайде. Але по минувши усі 
ці недостачі ця книжка є одинокою ·спробою подалі 
читачеви бодай 'з грубша конечні інформації про імігра
цію, її початки, про. початки революційного руху, як той 
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рух творився і до чого епосібні робітники. Із затурканих 
селян з Галичини, Буковини, України - іміграція пере
творювалася в пролетарів в Америці і з поміж себе ви
двигнула ревоЛюційні кадри, революційну організаціЮ, що 
зараз на іміграції становить поважну силу. 

* * * 
Історії іміграції ще не написано. До тепер є одна 

книжка - "Українська іміграція в Зєдинених Державах 
Америки" - що її перед війною написав Юліян Бачин
ський, в якій зібрано цінні інформації про іміграцію до 

1912 року. З цьої книжки приходилося багато користати. 
Взято з тої книжки також. і три знимки. Юліян Ба·· 

чинський уважав себе за соціял-демократа. Однак в uій 

книжці в ніякій мірі не виявлено соціялістичного пі.1 {

ходу до оцінюt фактів; усі його спостереження передані 
з такою конвенціональною "обєктивністю", що робітни
кави в найменшій мірі не допомагає вияснити собі дій

сних причин подій, Про які мова, ані зробити відповід
них висновків. Правда, Бачинський жорстоко бичує "ма
дяронських" попів, як також попів-москвофілів. Але саме 
Б той спосіб представлювання православних попів і попів з 

Закарпаття Лише допомагає читачеви уявити собі в кращо
му світлі галицькИх попів. В порівнанні до п~рwих послідні 
виходять великим народниками, ідейними громадськими 

робІтниками, великими просвітявами і взагаЛі попи з "на
роду і дJІя народу". На ділі це не так. Одні другим дорів
НІовали і тепер дорівнюють. Подібно представлено Бачин
ським усі відтінки іміграційного Життя. Однак мимо Цього 
книжка Бачивського є цінним інформатором про початки 
іміграції і додамо ___:_ одиноким ·інформатором дотепер. 
Але та книжка, ЩО вийшла в 3,000 примірниках, з якихсь 
дотепер як слід невияснених причин, попала після війни 

в "невідповідні руки" (бодай так ·· офіційно говориться) 
була знищена і з цілого накладу остало лише 600 при
мірників. Є серіозні підозріння, що книжка попала в рую-r 
f:Відомих саботажинків і нарочно була знищена. 

* * * 
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Виnускаючи цю книжку - на цьому не слід огра
ничитиея. Треба серйозно взятися за роботу над історією 
українськоі іміграціі n Сполучених Державах. Зокрема 

треба вивчити період формованнJІ соціялістичного руху. 
Він дуже багатий. його nовинен вивчити кожний україн
ський робітник. В цьому періоді неначе в зеркалі відби
вається переродження украінського селянина в робітника
nролетаря, пролетаря в соціяліста. Але він ще терпить 

від всякого ідейного намулу. на ньому тяжать впливи на
ціоналізму, він знаходиться в особливих умовинах на імі
rрації; не в достатній мірі втягнений в безпосередну кла

сову боротьбу робітничого класу, якого він фактично 

становить нерозривну цілість, ментально - імігрант ува

жае себе tільки гостем в цій країні. 

Саме в тім періоді ця сама маса імігрантів, колишні 
селяни відтак індустріяльні робітники, видвигае з поміж 
себе своіх провідників, своіх культурних робітників, ви

казує надзвичайну творчу силу в усіх ділянках громад
ської діяльности. СвоУми власними силами випихає ві своІх 
рндів весь хлаи з чужих таборів, що в початках був ва

мішався в робітничі ряди. І більше того: відсувае на бік 
навіть тих, що початками прислужилися організаціІ со

ціялістів, а.че згодом показалися ідейно-11ужими револю· 

ційному руху. Ті, що на початках парадували як соціялі
стичні провідники, опісля вилітали 3 організаціІ один за 
другим і сьогодні майже усі вони знаходяться на услу
гах ворогів робітничого І(ласу. 

Автор цієі брошури дуж~ радо прийме зауваження 
від читача; в оцінці їt треба бути строгому. Треба пода
ти свої замітки, критику, дрібніші або й більші зауважен
ня без огляду на те, як це подобається авторови. Тіль
ки в такий спосіб можна буде серіозно провірити деякі 
факти, зведення і в дальшому опрацьовані sапочаткованоt 
роботи справити промахи. 



РОЗДІЛ І. 

ДО АМЕРИКИ. 

••пptuttmueнi е своІФ жuмт.ве~ n.rщвuцква:~ 

і бридні, 6еваб.wіцm t нгнац., дйви ... .юн іш.І'ІІ 

t# люди .."аа.ни, биті ВІDJUJФO.tt ва aoкuн.zt_" на~ 
•и ае.м.а:ю 6а,.~ •. .'' 

111. ~P"'-Ilto 

п РИ КІНЦІ минулого століття починаюttи від 1877 
року по українських селах Закарпаnя, Галичини) 

Бун:овини, а дальше і в части по селах України пройшла 
могутня хвиля зворушень. до виІзду до заморських краУн·: 

Бразилії, Арrентини, Сполучених Держав, Канади. Це був 
початок масовоІ еміграції Із украУмських земель. Емігра
ція до Бразилії і Арrентини скоро припинилася. За те до 
СпоJІучених Держав і Капади вона розгорталася чимраа 

більше і вже 1909 року в Сполучених Державах мало 
жити біля 12% усьоі українськоІ людности Галичини й 
Закарпаття. Зріст еміграції продовжався безпереривно аж 

до світової імперіялістuчної війни. Війна припинила емі
грацію. В перших роках по війні еміграція знов починає 

зростати, але дякуючи відповідним заходам зі сторони 

уряду Сполучених Держав вона вже не прибрала масово
го характеру, а остаточно зовсім припинилася. Згідно 
з обчисленням Юліяна Бачниеького 1909 року в Сполу
чених Державах мало перебувати 470,000 українських 

імігрантів. Чи це число відповідае дійсности, годі ствер
дити, але в кожнім разі воно імовірне. В дальших роках 

до війни могло виіхати з українських земель до Спопу
чених Держав ще додаткових 230,000 осіб, отже sагальву 
скількість украІнських імігрантів в Сполуче.них Державах 
до війни можна бу по б авкти до загал .. ного числа -
700,000. Правдоподібно, що це ІІисло й сьогодн:і вLч.пові
датиме дійсности. По війні до Сполучених Держав nрибу
ла нова украІнська іміграція, але R багато виІаджало, осо
бливо в останніх роках. Слід додати, що певна частина 
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вимерла за останні 20 років. Це число було б значно бі.1ь
ше, коли б до нього рахувати природний приріст іміграції, 
дітей. Однак діти тут роджені не є імігрантами. Вони аме

риканці. 

Що було причиною такої масової еміграції україн
ського селянства до Америки? Що заставило українського 

селянина кидати батьківську стріху й рідну землю і пода

тися в Чужі, далекі і .невідомі йому кра і? 
На ці запити відповідали дуже просто: агенти на

мовляли селян до виїзду. Така відповідь основується на 

тім, що в почашах еміграції були. спроби зі сторони 

австро-угорського уряду і дідичів пере.шкаджати агентам, 

що в дЩ:сности займалися вербуванням емігрантів. Навіть 

закони проти еміграції вст~новлювалося, роблено всякі 

п.ерешкоди, а про те - це не спинила еміграції. Власне 
це сnі.цчить, що причини еміграції були серіозніші, як 

саме вербування агентами. Вдійсности еміграція була ре

зультаlом. економічних віДносин, економічні закони нею 
керували. 

* * * 
В другій половині девятнадцятрго століття процес 

пролетаризацU великої частини селянської маси Закарпат

тя, а дальше й Східної Галичини та Буковини вже почав 

був дошкульно ділати. На селах стало помітно зріст 

злишніх рук. Цей зріст все більшав. Кілька цифрових да

них допоможе нам зобразити собі процеси пролетаризації 

селянської маси в тім часі в самій Галичині. 
1819 року в Галичині було 511,372 господарств, що 

мали пересічна по 15 і пі~ морrа поля. 1848 року було 
в Австро-Угорщині скасовано панщину. Селянство втягне
не в правно-приватні відносини капіталістичного режіму. 

Селянин став "свобідним" господаром, але .на ділі менше 
незалежним, як за панщизняних часів. Він став громадя

нином капіталістичної. держщш' і знайшовся в круговороті, 
якого \Іавіть не розумів. Зміна економічних відносин впли

вала дуже скоро на хліборобське господарство в країні 
взагалі. 1859 року в Галичині вже було 788,234 госпо-
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дарств, що мали пересічна по девять і пів морrа поля. 

1883 року, 35 років після знесення панщини, маємо вже 

І ,408,000 господарств з пятьма і пів морrа поля пересічна, 

або чотири пятих усіх господарств Галич.ини перетворю~ 
ються в карликоваті господарства. 

Статистика 3 1 ~ 12 року ~иказує, що біля 80% усіх 

господарств Галичини перетворилися n маленькі, немічні, 

з пересічнtстю не більше ик два і nів морГа поля. Ці циф
ри даюп. цілком в-ичерпуючу аідповідь, чому наш затур

каний, некультурний, несвідомий і неграмотю-Ій селянин 

кидав рідну ·зе.Nлю і йшов "а світ sa очw" долі шукати. 
Дальший роовu:ток аграрних відносин в Галwчuні ішов ти

ми самими напрямниии. Селянські господарстаз дрібніли, 

маси селянського населення не могли приміститися на чим

раз менших шматочках селянської зеилі. Рівночасно з тим 

відбувався проце·с концетрації дрібних поміщицьких гос

подарств у великі. 1819 року в Галичині було 8,448 помі
щицьких господарств з 683 морrами поля пересічна. 1859 
року поміщицьких господарств булQ лише 4,500 з пере

січна 1,185 морrами поля. 1876 року було 2,085 помі

щицьких господарств, але пересічна кожне господарстно 

вже мало 2,379 морrів поля. 1902 року маємо в Галичині 
235 великих поміщицьких господарств, лятіфундій, що ма
ють пересічна по 12,523 морrи поля. 

Отже а одної сторони дрібніють селянські господар

ства, чимраз більшає безземельної людности, а з другої 

- концетрацін землі у великі капіталістичні господар

ства. Слід за тим, хоч дуже повільно, все таки послідов

но йде машинізація тих великих господарстІіі і це в свою 

чергу обмежує скількість робоч»х рук, що ще і через при

родний прцріст населення постійно збільшується. Таким чи

ном із "~амостійно.rо" господаря селяциц nеретворював
ся на зарібника., найм»та, форцаля. Т3 це лише якийсь час 
селяниц міг свобідно переходити такі пере~іни. Згодом по

казалося, що й на панському лані стае тіснувата. Селяннн 

подався в місто. Але й там нічого він не міг знайти, бо не 
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було промислових центрів, що могли б затруднювати 

~шишки селвнськоrо населення, "к це діялося в більше 
індустріильно розвинених країнах:. Велwі мінеральні ба
rацтва Галичwни, Закарпатт", Букови-ни, (нафта, веuwнй 
віск, сіль) не використані й до нині. ПоuіщunьІІСа riepap
xi11, що мала владу е своїх руках, не .а.опускала до роз

иптку фабричного промислу, бшшаси стратити деше-ві ро

бочі руки. Оnке селянин знайшовся в безвихідноwу стані. 

Вузенькі нивки, що тиснуднен лентами біля вешших шш
с~;.кнх ланів ие могли виживити усьої сел~нс.мrої мас.и. 

Треба бу ло шукати виходу. 

Саме в такий час із д.1лекого заходу на схід Европи 
продиралися фантастичні вісти про далекий ваморський 

край. Ці вісти падали неначе дощ на висохлу ниву й по

божно приймалися серед населення. Із а-а:х:оду І аличинп. 

Ї'9 Закарпаття, Лемківщини, через Східну Г3личину до 

Еуковиии й на українські землі під Росією Ацюн відго

~ін про ).мерику, про країну доларів, де днями nюди б.:t

гатіють. (Вісти на Україну продиралися також і з Поль
щі, бувшого так званого Королівства Пол~;.сько-го, що бу

ло частиною Росіі, і звідки еміграція до Сполучених Дер

жав почамсь ранше.) Це не бу ла авичайна агітація. Це 
бу ло святочне оповіщення, що для селян знайдено по

рятунок, що є вихід а тру дно го положення. І неслася 

хвиля. - На еміграцію! - На заробітки! - По долари! ... 
Молодь по селах і пісні 3 приnоду цього склада111а 

і їх внепівувала: 

Нащо мені в старій кучі 
На панів робити 
Як и можу в Америці 
Як пан баров жити. 

Про Америку говорило село. Говорив кожний мо.rю

дий і старий. Америкою батако сина відвіновував. Згодом 

вже й мати дочку готова бу.'Іа вирядити, бо бе~емел~;..мої 

або 1\іалоае)&ел:ьної, "люди не сватаютьс.я", отже не можна 
допускати, аби "дівка по сивіла". І серед молоди перше 
сприймалася вістка про заморську країну, зростав енту-
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зіязм і охота до виїзду і зростали мрії про життя "яи 
пан барон". 

Але не тільки сеrсд молоди uя вістка про емігра

цію знайшла сприятливий грунт. Молодий "господар" дм 
дні по нвесілю" також ~бірався до Америки. Очевидно, 
що в цього бу ло менше ентузіизму t але конечність ви

пихаJта. Не було на чім і "хвоста" втримати. І того нхtю
ста" не було. Задовжений селянин шукав виходу n Аме
риці, щоби там довги Dідробити, а інший знов втікав віз 

роспука, що втратив nорядком ліuитаuіі "господарство". 
Ui rюслідні не мріяли про життя "як пан б-арон". Про се
бе в пісні вони співали: 

Куе іфа<:НО sазуп:енька 
В місsrцю, у маю -
Би"іжджають галиqане. 
З роди~о краю. 

Будь здорова родинонько 
Ви, моІ сусіди! 
Не з гаразду JІ ее роблю 
Лиш зі свої бl.lm. 

У сі емігранти виїзджали а одною думкою: побути u 
Аиериuі рік-два, відробити довги, заробити на шиф
карту, і трохи грошей, "доробитися" і повертати до краю. 
Це була зарібкова еміграція. Селянська біднота. 

* • * 
В пізиішИХ роках, коли вже бу ли так би сказати шля-

хи протоптані до Америки, багато селян цілковито лік

відували своУ господарства в краю й перебірзлися з ро
динами за. океан. І знов першими бу ли переважно се.тtяІНІ 

із Закарпаття, s Лемківщини і вже згодом із Східноі Гз
личини. Інші знов були рік-два в Америnі nовертали до 

краю, але не могли вдержатися, скоро sнов вертали. Ба

rато бу ло таких, що бу ли перетворилися в справжніх ко

човиків: no три А чотири рази ви! здили до Америки і знов 
nовертали. Війна припинила ue масове кочівниuтво. Імі
грація по війні стала більше постійною, вросталася в новій 
країні. 
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СПОЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ АМЕРИКИ. 

п РИ КІНЦІ пятнадцятого сто.піття Колюмб відкрив не
відомий до того часу континент. Відкриття континен

ту сталося в наслідок пошукування коротшого водного 

шляху з Евроnи до Азії. Взяло кілька десяток літ, щоби 
довідатися, що новий континент не є південний півострон 

Азії, не частина Індії, а зовсім нова земля, яку назна
но Америкою. Північна часть Америки - територія ві
дома зараз як Сполучені Держави і Канада - не зразу 

притягала до себе евролейських колоністів. Суворий І<лі

мат і майже дикі околиці відштовхували від себе 

европейців, тим більше, що південна часть Америю-І бу ла 

дуже приманчивою, --'-- притягала до себе своїl\t кліма

том і врожайною землею. В околицях з лагіднішим клі

матом жили американські індіяни. На свій лад деякі пл~

мена були досить цивілізовані й багаті. Европейські на

їздники 3 усією енергією іх винищували, відбірали все, 

що могло бути для наїздників потрібне Ц корисне. 1607 
року перша група англійців прибула до Північної АмР-
рики, осадовилася в Джемставн, Вірджінія. За тою гру
пою послідували інші: англійці, німці, французи, голанд

ці. На Півдні оселювалися колоністи з Еспанії. Назагал u 
перших· початках колонізація йшла дуже повільно. При 

кінці шіснадцятого віку і на початку сімнадцятого коло

ністи в Сполучених Державах були розсілися незна\І

ними оазами. Але вже в nоловині сімнадцятого віку на

селення Америки стало зростати дуже скоро. Із самого По
чатку колонізації Америки поміж европейськими держава
ми виникнула боротьба за те, хто має мати контролю над 
Америкою, хоч боротьба відбувалася не на американсь

кому континенті. Тисячі працюючих гинуть в тій бо
ротьбі за посідання Америки. Остаточно Англія виходить 
побідником. Хоч не дістае контролі над цілим континентом, 

але безперечно стае володітелькою найбільших й найваж-
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ніших територій, підпорядковує собі усіх інших опонен

тів і заставляє їх визнати свою верховність над ними на 

а~1ериканському континенті. Очевидно, колонізація таким 

чином йде перше всего з Англії й Ірляндії, дальше - Ні

меччини, Голандії, Фра1-щії. 
1 ї75 року вибухає війна колоністів за незалежність 

Америки від Англії, що точиться до 1783 pot<y і закін· 

чуєт"ься побідою колоністів і проголошенням неза.'Іеж

ности Сполучених Держав, що їх складає 13 стейтів і ти~і 
започатковується нова ера великої заморської і цілком 

молодої країни. 

Колонізація Америки, що почалася в сімнадцятому 

столітті, була не тільt<и наслідком відкриття Америки. При

чини тої колонізації були в Европі. Сімнадцяте століт1:я 

в Европі відзначилося великими потрясеннями, особли 

во ·на Заході. Зі зростом торгівЛІ й індустрії на обрії 

суспільного життя народжується новий суспільний клас 

- буржуазія. Февдалізм, старі господарчі формn, осно

вані на кріпацтві, загнивають, розриваються. Буржуазія 
здобуває чимраз більшу силу й знаходиться напередодні 
цілковитого опанування суспільного життя. ОстатоЧно бур 
жуазіЯ побіджає, уводить нові форми господарства, хо'І 

ще старі не цілковито уступають. Історик Сімоне так ви

значує цей період: 

'.'Це був час, коли нації й релігії родилися, коли 
на усіх відтінках соІ.tіяльного життя могутні сили зма

галися за пановання". 

В інтересі нового класу буржуазії, що народжува.всь, 

було віДділити кріпаків від февдалів, відтак перших від 

землі, аби мати "вільного" робітника в індустрії. І цього 
буржуазія добилася. Але індустрія в тодішнім · стані не 
змогла дати заняття усім вигнаним із землі селянам. 17 40 
року в Ірляндії вибух голод. Сотнями тисяч народ утікав 
де міг. Ще перед тим, 1715 року, у Франції в голоду 
згинуло 6,000,000, одна трета населення~ МіJІьйони ст!l
ли злишніми. В Німеччині шаліли "реліrійні" війни про-
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тяrом кількох десяток літ, що також нящили економічне 
життя країни. Західна Европа в тім часі представляла со
бою кітлину з кипятком. В тім кітлі вічно КЛеJ(ОТЇ.'ІО. Маси 
nрацюючих готові бу ли на усі ризиt<а, на ус} н~б~сп~ки. 
Ці маси облягали nорти і блага.rн.t колоністів, ЩІ') внбіра
лися до Ам~рики, забрати їх із собою. А ці колоністи бу
ли власне більше авантурничими ком~рсантамu, визнску

вачами, пошукувачаuи щастя. Уряд дуже сприяв ко.mпі
заціі, як також сприяв колоніста1t, коли вони забірали r;;i 
<.;обою оці "злишки" nрацюючих. І ї:х забірали,. я-к бс.з.
бороннnх н~вільників. 

Колонізація Америки відбувається рівночасно на двох 

частинах 1"~перішних Сполуч~них Д~ржав: на півдні, то є 

в теп~рішних південних стейтах і на поб~режі атлаптиць
І<ого ок~ану, особливо в теперішних стейтах Нової Англїі. 

Перша колонія визнача.лася тим, що складаласи з вищої 
верстви англійського суспільства, з пр~тенсі,.ми на ари

стократичність, більше упревіліованоі шляхти, більших 

спеку линтів. Між іншим nівденних колоністів на~швиють 

емігрантами-аристократами,. що вивтікали 3 Ангт1 з-а ча

сів Кромвеля. Друга колонія уходила за менше уприві
лійовану, дрібноміщанську, м~нше аристократичну, ал~ за 

те бtльше ~перrійну. Особливо в НовіА Англtі осілись ко
лоністи - виrnанці на тлі релігійно-nолітичної боротьбR, 
дрібно буржуазні сектанти пуритани. Ці адіНснювали почат
кове нагромадження t<апіта.лу для дальшого промислового 
ршшитку- займалися nіратством, rpaбyвamнrn індіян, конт
рабандою і работорговлею. Ці відміни nоміж колоністами 
південних стейтів і колоністами північних стеАтів хоч н~ ду
же в~ликі, в дальшій історіі краіни відіграли nоважну ро.лю. 

Перші встановляли традиції nівденних стейтів, друrі-інду
стрfяльноі частини краіни, в північних ст~Атах. П~рші зго
дом стали великими sахистниками невільництва, другі ве
ликими прихильниками "вільного" робІтнИцтва. Перші 
Р дальшому розвитку країни становили реакційні сили, 

другі стояли на чолі по бідного походу модерно і індустрі · 
ядьноі R архикапіталістичної республики. Перші напів-
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сердечно поставилися до війни ва незалежність від Анr

:.ії, другі tt. uій війні виявили надзвичайну відданість, по

ев.иту А енергію. Перші все програвали в сутичці s други
ми. Ux сутичка, радше много іх, це бу ло конечне терти 
старИ% напіифевл.альних cyporariв і 8 новим модерним ка
піталізмоu. Каnіталі~ побіджав . 

• * * 
Сполуч-ені Держав» nоділяються на пять величевиі 

райони відповідно до ориродних відмін і використання іх:. 
1. ПівніІІ.Ний схід ~ прекрасниttt станом авосин в Европою-; 
2. Центр - так звані великі долини, ·що становить сього
дні хліборобський краВ (пшениця, кукуруяза, годівля ху
доби); З. ПівденА. (бавовна, тютюн); 4 .. Гарячий аахІд (мі
неральні багацтва, sолото, срібло, олово, мідь, нафта); 5. 
Узбережжя- Тихого океану з великими садами (помараичі, 
цитрини, виноград) а також мінеральні баrацтва. В тих 
районах розвивається також велика рибна індустрія. 
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БІЛІ І ЧОРНІ НЕВІЛЬНИКИ. 

в }КЕ НА самому початку колонізації в Спо~учених 
Державах відчувся брак робочих рук. Слід відзна

чити на тім місці, що в caw:ovy розумінні колонізації бar1-
ro бува• плутаmrFІи. Велwка більшісn. робітників склон

ні дyw:aN, що прw'tзщкаючі до Соолучеию:: Держав коло

ністи осіжалwсв ~ рідне·ю на seuлi і оралu, dялw, взагалі 
працюва .. нв кавалок· хліба своІии pyL<aиw, або навіть при 
допои03і найuпенОІ неsн.ачно-1 силИ. Справді, були й та
Ж, ane це були ви1мкИ 1 ТQ не на початку колоніза
ції, а Зvачно пізніше. Колонізація не так відбувалася. 

Утворю84lлwся та" зваuі колоw:ізаційні Спілки, цілком ко
мерсНtні установІ~~. Вонw до6w:валwся від уряду контрю~

тів на пенні ча-стинw: територН. Ш Спілки складали багаті 

колоністи. На роздобутій Спілкою зеІWлі засновувалася ко

лонія, вшюдітеляии якоІ були ті, що становили Спілку, 
або ті, якuх: Спілка винагороджувала особливими привіле

ями s.a ~заслуги", чи ті1 що купували собі ці привілеї. 
До тих Ішлоній спроваджунано робітників з Европи як 

справжніх невільників. Перевозові компанії вербували св

ропейськwх нуждарів до Америки. Іlослідні не мали чим 

оплатити подорожі, тому компанії брали їх: на кораблі з.з 

згодою, що в Америці відроблять rм. ПеревіЗllІИ тих еміг

рантів до Америки, комnанії контрактували !мігрантів ко· 

поністам. Поспідні ввертали компаніям w:ошт перевазу й 

бариш. і колоністами приУзди.U підписували контракт, JJ 

якому rодил.ися лрацюватu пеш-щй час і в певних умо

В1fНа~. 3 ТОЧКJ-1 зору 3аКО!іЇІ;J К.ОЛ.ОНЇЯJJЬfЮГО nеріоду ТаКИЙ 
імігранr Сіув ~npaвЖIJW цевільцико~. йоr<;> клясцфікувало
ся як н(Jl'pa а t~erp і ~~лр~щк J:3 r19!НПЇ колоІііста - не 
тотожнісtР. TatЧJJ1 імігр~JІТ f!~ ~МіР цщзjтр QдружJпися без 
вгоди свого nана - tак як j негр-невільник - в якого 
він відробпяв наЛежитість, що її пан заплатив перевозовій 

Іюмпанfї. Згодом колоністам европейські держави відд:l-
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вали вязнів до роботи. Тисячі англійських вязнів переве

зено бу ло до Америки як невільник:в. В такий самий спо

сіб і на таких умовинах заманювали перевозові компанії 

політичних збігцін із західної Европи, переслідуваних на 

релігійному чи політичному тлі. 

В південних . стейтах в більшости практикувалося на
бування негрів-невільників. 1619 року до американських 

берегів Вірджініі приплив перший голандський корабель 

з невільниками-неграми. Саме тоді започаткувалася велика 

торговлями неграми. Іх вимінювано за горілку й тютюн. 
Зразу неграми торгована на рівні з ріжними товарами, 

що їх привозили кораблями. Ті самі кораблі, що при

возили ріжний товар, між іншими привозили і негрів. 

Відтак торговля неграми розгорну ла ся до таких розмірів, 

що тільки тим займалися певні компанії. Цю торговлю під

держувала англійська королева Елисавета. Говорять, що 

за її ініціятивою було зроблено договір між Англією, Го

ландією, Францією і Данією чим і започатковано великі 

лови негрів в африканських краях і спроваджувана до 

Америки. Англія вела перед. 

Спроваджувана негрів і до північних стейтів, але в 

менших розмірах. Тут воліли білих невільників. Перший 

транспорт чорних невільників до Массечюзетс прибув lбаб 

року. 1790 року в Сполучених Державах налічують 7tiO 
тисяч чорних невільників, з чого на північні стейти припа

дає лише 40,000. Північні колоністи менше покладалися 

на невільників-негрів не з якихсь ідейних мотивів. З бі
лими невільниками а відтак з "вільними" робітниками їм 
краще виходило. Крім того ця часть країни почала роз

виватися скорше на принціпах капіталізму, що вимагає 

одної з конечних умов -"вільної" праці. Слід також зазна
чити, що чорні-невільники з точки зору визиску не були 
дешевшими. Іх треба було дорого купувати. Від ЗО до
парів аж до 200 доларів була ціна, а навіть дорожче. Нег
рами невільниками треба було піклуватися, треба було 
дбати про сильне потомство. Емігрантами не потрібно бу
JЮ настільки піклуватися. Особливо тими, що в початках 
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прнбува.1и до .t\мерики на таких правах, що в дійсности ні
чим від невільників не ріжнилися. 

Так Народжувалася одна з найсильніших сьогодні • .
піталістичннх країн - Спо.1учені Держави. Вона не пеr -
ходила усіх тих процесів господарчого розвип<у, що іл 

nepexcдн.rra кожна європейська країна. Великі прнрод:rі 

багацтпа країни одразу були піддані ексшюатації на юші · 
таліетичний лад. Досвід, що його набувала Европа сто л· г
тями, був застосований на американському континенті тз~.: 

скоро, як тільки европейські переселенці знайшлись в по

сідашrі країни, познайомилися з нею, опанували її. Пісm1 

відокремлення Сполучених Держав від Англії країна зро~

тала невпинно, північні стейти індустрія:лізунаJІися. ІІ\tіг

рація з Европи, сотні тисяч кваліфікованих робітників -~ 

Англії і Німеччини лише посилювали темпи індустріялізаніі. 

* * * 
Ми вже згадували про ріжниці між південними І~о-

лоністами й північними. Ці ріжниці з ходом розnитку кра

їни поглиблювалися й остаточно довели до громадянсь· 

кої війни, з якої промислова північ виходить лобідником 

над х:.іборобським і рабовласницьким півднем. Південь 

програв і невільництво бу ло знесене. З того однак невіш. · 
но робити висновку, що питання невільництва було при

чиною громадянської війни. Північ напочатку війни дуже 

мало згадував про невільництво, а південь готовий бу 1 І 

скасувати таке, коли б справа зводилась тільки до питаннн 

про ненільництво. Північні стейти піднесли питання невіль

ництва драстичніше тільки тоді, коли війна показалася 

неминучою і треба було на свій бік дістати піддержку ~і 

сторони негрів. Громадянська війна тягнулася чотири ро

ки. 1863 року презідент Лінкольн проюІямував знесен

ня невільництва. Фактично невільництво знесено ~н< 

1865 року. Належить зазначити, що навіть після знесення 
невільництва і до нині негри не користаються рівними пра

вами, під кожним оглядом вони понижені, особливо на 

півдні. 
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ПОЧАТКИ РОСТУ МОГУТНОСТИ СПОЛ. ДЕРЖАВ. 

п ІСЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОї війни в Сполучених Держа
вах починається ера надзвичайного господарчого 

підйому. В поріонанні з Західною Европою Спалучеш 
Держави знаходилися у винятково сприятливих умовинах. 
Величезні простори врожайної землі, багаті запаси міне· 
ральних багацтв в її надрах, відсутність передкапіталі
стичних пережитків, митних перегород, в порівнанні до 

Европи - менше війн, приплив високо-кваліфікоnаної ро
бочої сили, все це разом взяте становило надзвичайно 

гарні умови для розвитку господарства*) дальша історін 

Сполучених Держав, факт, що сьогодні ця країна ува
жається наймогутнішою капіталістичною країною свіr<І, 

наглядно свідчать про це. Все це однак не значить, що 

той розквіт був прямолінійний, без перебоїв, без звичай

них і часто дуже гострих криз, що їх переживала й пере

живає кожна капіталістична країна. Економічні кризи, 

навіть гостріші як в інших капітцлістичних країнах, бу

вали. Як в кожній капіталістичній країні розвивався робіг

ничий клас, відбувалися й дальше продовжуються класоnі 
бої, так само зводили і дальше зводять американські ро 

бітюш:и боротьбу з капіталізмом. 

* * * 
Перша криза після громадянської війни заскочила 

країну в 1873 році. Криза розпочалася великою фінан

совою панікою. Гострий період фінансової паніки тривав 

однак не довго, але криза продовжалася кілька років. Пер-

•) 1886 року R. Маркс так характеризував економічний став: Опn

пучених Держав: "Самий економічний розвиток Сполучених Дерасав 

е европейс~>ким продуктом, особпиво ав:гпійсьхим, англійської таж
кої промиспоnости. Спо:rучев:і Держави однак в теперішнім їх ви,:~;і 
все ще треба розгп.идати як колонію Европи". Ane вже в спідуючв:ж 
роІ;ах економіка Спопу-чених Держав робить шапев:і кроки впе:ре;~.. 

1870 року перега.н.ив німецьку й фро.в:.цузьку і висувавтьс.и в:а друrе 

місце, в:а.переді себе мав - Англію. Апе вmе в даm.ших кіпькаиа.,ц

~тьо:х: рощ.х перегана:е і Аигпію. 
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ший раз в свош короткій історії робітничий клас Спо

лучених Держав знайшовся в жахливому положенні. Хоч 

вже були попередно депресії, але чогось подібного, що 
відбувалося в тім часі, не було. До цього робітники буJlи 
найменше приготовані. Uей удар було їм нанесено дуже 

раптово. Країна розвивалася в особливо вигідних умова

нах. Uей розвиток йшов такими скорими темпами, що 

t.dвіть поtrійний приплив імігрантів не міг задовалити по

питу за робочими руками. Через те широким масам ро

бітничого класу було забезпечено порівнююче високий 
життєвий рівень. Коли тільки попередно становище ро

бітника гіршало, давалася відчувати дошку ль но депресіq, 
він міг дістати земельну ділянку із великого земельного 

фонду і перетворитися у фармера. 

Криза вдарила по усіх галузях промислу. Земель

ний фонд вже був вичерпаний, землю до того часу вже 

були вспіли захопити в свої руки індустріялісти, що не 

сприяли переходави широких мас до фармерства, бо ім 

треба було дешевих робочих рук. Тимчасом безробіття по

стійно збільшувалося. Як звичайно такий стан використо

вують капіталісти для наступу на прожитковий рівень ро

бітників. 1877 року в зимі число безробітних доходило 

до трьох мільйонів. 
Uя перша серіозна криза в Америці визначається 

між іншим серіозними виступами робітників. Але ці ви
ступи були стихійними виступами. Робітничий рух не був 

ані міцним в той час, ані відповідно приготованим до 

боротьби. Виступи робітників відбулися під пресією по
ниження платні. Від 1873 року до 1876 року робітни

кам в усіх галузях промислу було знижено rіересічно 

на 25% заробітну платню. 1877 року проголошено даль
шу знижку на 10%. Першими до боротьби виступили за· 
лізнодорожники, вийшли на страйк. За ними nо сліду ва

ли й інші робітники. Страйки бу ли дуже бурхливі. Часто 

приходило до збройної сутички між робітниками і полі

цією, навіть міліція брала участь 13 лодавлюванні робіт

никі:а, 
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1877 рік вже був виявив певні покажчики, що криза 
перемине. І тому при кінці кризи капіталісти старалися 

придусити робітників як тільки можна, розбити усі за

родки їх організацій, аби після кризи мати на якийсь 

час спокій. Робітники відповідали страйками. Ці страй
ки не завжди були успішні. Майже ніколи не давали пе· 

ремаги робітникам. Проти страйкарів підприємці мали крім 

великої маси безробітних ще і ту перевагу, що імігра

ція майже не припинялася до Америки. Цікавий примір 

можна навести із Каліфорнії. Криза вдарила болючо Ка

ліфорнію. Десятки тисяч робітників без праці. І до тої 

самої Каліфорнії на протязі трьох років (1874-1875-1876) 
впущено 150,000 імігрантів переважно з Азії, більшість 

- китайців. Ці імігранти служили для капіталістів в дво

який спосіб; поперше, вони працювали за півдармо, по

друге - вони зверну ли на себе ненависть робітни

ків до тої міри, що послідні виступили до боротьби про

ти імігрантів замість боротися проти капіталістів. На

слідки такої практики були ті, що fЗ липня 1877 року 
в Сен Франціска товпа напала на дільницю міста, де жи

ли китайці. Розгорілася жорстока боротьба, що тревала 

два дні. Чотири особи було вбито і багато ранених. Це 

був почин до зорганізування так званої "Воркіrменс Пар
ті", в якої програму, як головну справу, вставлено 
боротьба проти китайської іміграції, але рівночасно це 

загострювало відносини і проти іміграції взагалі. Ця 

партія в той час звернула була на себе увагу робітни

ків цілого стейту, і направляла боротьбу не в відповідно

му напрямку, що тільки допомагало підприємцям накла

дати дальші тягарі на плечі робітників. 
Подібно річ малася в інших галузях промислу. В ко

ротці спинимося на майнерській індустрії в той час, бо 

це має, як дальше читач побачить, безпосередне відно
шення до української іміграції. На початку кризи, 1873 
року майперська індустрія в Америці вже була досить 

розвинена Вона вже давала 14.1% усьої світової про

дукції вугілля. Напереді себе мала тільки Англію. Ні-
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меччина й Франція стояли на третім і четвертім місці. AJle 
в по рівнанні до інших галузів індустрії майнери бу ли най
слабше зорганізовані. Саме в тім році була сформована в 
майнерському промислі юнія під проводом Дж. Сайні. Рік 
пізніше вона дійшла до 21 тисяч членів. Юнія охоплюва
ла переважно район мягкого вугілля. Uя юнія однак бу ла 
угодовською по своїм настановленні, співпрацювала 3 під
приЕ.мцями, і вже в першому році свого існування без 

бою приняла знижку заробітної платні, що викликало ве

лике нендовілля серед майнерів. Сайні був заставлений 

скликати надзвичайну конвенцію, на яюи майнери відки

нули контракт підписаний провідниками юнії з компа

ніями. 

В районі твердого вугілля 187 4 року вибух вела

кий страйк, що тягнувся сім місяців. Страйк був дуже 

бурхливий. Майнери не мали сильної ююt 1 терор ша

лів такий, що тяжко було зорганізувати. Зєднаними си

лами компаній, влади і страйколомів страйк був розгром

лений, майнери вернули до праці але з тим, щоби кр.1-

ще зорганізуватися і виступити з більшою силою до бо

ротьби в слушний час. Тому що отвертої організації не 

можна було організувати майнери постановили організу

вати тайні організації. В майнерській індустрії в той час 

переважали ірляндці і для них тайні організації не бу.-ю 

нічим новим, вони цю ідею перенесли зі старого краю. 

Приїзджаючи до Америки вони ще якийсь час уважали 

себе нечинними членами "Старинного Ордену", що в 
Ірляндії існував для боротьби з поміщиками. Отже після 

поразки в страйку 1874-1875 майнери твердого вугілля 

організувалися сеІ<ретно в організацію "Моли Мегюірс". 
Дуже скоро ця організація перекинулася на цілу майнср

ську частину Пенсилвенії і налічувала біля 6,000 тайних 
гуртків*). 

*) Тому, що цв організація була секретною, тяжко натрапиrи 

на точні рекор;zr.и, в питанні П чисельности ведеться спір, в серіозні 

ваперечеиня що вона не була. такою великою, не мала 6,000 тайних 

гуртків, а дока.вують, що менше ак поповину того чиола. 
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Вугільні підприємці відчули небеспеку. Ця організа

ція нагнала їм багато страху. Вона грозила великим зр11-
вом. Треба бу ло повести серіозну боротьбу проти органі
:ації, проти керівників, проти тих кругів, що перші схо
пили ідею організованости і стали основниками руху. Саме 

в той час вугільні підприємці підступили до поборюваннн 

майнереької організаціі дуже обережно, планово, і, як 

опісля показалася, основно. Щоби бути в курсі справ 

<.!рганізації примінено систему шпігунства і пропокації. 

Саме на той період припадають великі подвиги славно

звісної Пікертонщини. Шпігунська агенція Пікертона да~rа 

І<ращих своїх шпігунів, провокаторів, що були післані 

колшанією в ці тайні організації. Положення витворІІ

лося жахливе. Майже щодня були тайні вбивства дія.1ь

ІІіших членів організації. Такий страшний терор вніс де

моралізацію в ряди майнерів, що прибрала широкі розмірІ!, 

і вже після шістьмісячної праці шпигунів вугільні барони 

дали наказ розпочати остаточний наступ на організацію. 

Багато н:ерівників організації було арештовано і суджено нк 

кримінальних злочинців. Шпігуни й провокатори були оди

нокими свідками проти них. Але цього вистарчало. Багато 

було присуджених до довголітних каторжних робіт. 10 
засуджено на смерть. Організацію, що так скоро розрос

талася, було розгромлено скорше, ніж вона могла вияви

ти свої спосібности керувати боротьбою майнерів. 

Розгромивши організацію таким способом підпри

ємці все таки ще не уважали себе за побідників. Їх не
покоїв склад тодішних майнерів. Він в більшости скла
дався з робітників-емігрантів Західної Европи, для яких 

організуваність, класове розуміння справи не бу ло новістю. 

Kpi:\t цього навіть після розгрому майнереької органі

зації небеспека страйку не меншала. Насувався 18 77 рік 

і як вже читач знає з попередного розділу, пахло вели

кими боями, страйковнми зрушеннями, до чого доводила 

шаліюча криза. 

Хоч вже 1877 року криза почала була слабнути, але 
депресія тривала ще два роки, і аж 1879 року в Спалу-
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чених Державах починається нове господарче оздоровлен
ня. Американський капіталізм, що щойно вибився з під 
контролі Англії, вже готовився серіозно до наступу н:1 
інші країни континенту. 

І не тільки на окремі країни. Своїми розмірами краї
на дорівнює материкони Европи. Одночасно з велитенським 
розвитком промисловости відбувається концентрація капі
талу і розвиток капіталістичних монополій, обеднання ве
личезних капіталів в руках трестів. В свою чергу це на
дає ще більшого стимулу на якийсь час розвиткави тех

ніки, у лучшуванні системи виробництва. А все це разом 

дає країні усі підстави конкурувати не тільки з поодино

кими кра і нами Европи, але з цілим евролейським матери

ком. І якщо европейські держави користають з колоній, то 
Сполучені Держави !'fають свої колонії в Південній Аме
риці. 
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ПОЧАТКИ УКРАїНСЬІ<Ої ІМІГРАЦІї. 

в ЧАСІ КРИЗИ іміграція не припинялася, однак значно 
зменшилася в tюрівнанні до попередних років роз

квіту. Крім цього зменшуєтьсЯ еміграція з країн Захід
ної Европи, але натомість nочинає sбільшуватися емігра
ція з Азії з одної сторони, дальше із Середущоі, Полудне
вої й Східної Европи. Вугільні nідприємці уважали за від
повідне увести в індустрію робітників із тих крttїн, ви
збутися частинно робітників tз Західної Европи. В поро
зумінні з -перево3овими корабельними компаніями виси
лають своІх агентів до Австрі'У й Італії в першу чергу, а 
також до Польщі, що була частиною Росіі. Саме 8 тім часі 
агенти тих компаній nопадають на Угорщину, особпиво 
до Словаччини й на Закар'паття й там вербуют.ь першу 
партію укр-зІнських іміrрантів до пенсилвенійських маА

нів, як страйколомів," або резерву, що в кожниА момент 

можна їх зужити до боротьби 31. страйком. Ui страйко
ломи розпочинають я а сову еміграцію укра ін ських селян 

до СпоЛучених Держав. В початках незначними групами, 
а дальше - більшими. Усі вони їдуть до праці, не Зна

ючи, що таке страйк і взагалі не зпв.ючи, що вони вер

бовані як страйколоми. 

Прибуття перших партій укрзІнських fміrрантів при

падає на час, коли вже криза почала слабнутк. В той 
спосіб ці імігранти не відіграли безпосередноУ ролі як страй 
колами, бо сподівані- страйки не вибухлп, але майnери при
іІЯли ·Ух не по nриятельському, а вороЖо. Хоч 1.8 імігран
ти прибули як "вільні" робітник11, хоч саме тоді 811te слаб
шала криза, все таки на нИх тяжило nятно потенціопаль

них страЙКОЛОміS і ЯК ДО ТЗКИХ Д(,) ІJИХ СТаВИЛИСИ робіт
НИКИ довгий час. Но.іе цожвавлеІJЮJ іц.І.устрії Ілікпілу
вало безробіття:, до Сполучених Держав 3нов рушилася 
іміграція І 1882 року вона зросла до 800,000 осіб. Саме 
в тім році в Конгресі Сполучених Держав переходить пер-
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ший з-акон nроти іміграці1, але виключно - з 1<итаю. 
Еміграцію з Китаю обмежено зразу на десять літ, оnіс
ли ще більше закон nроти китайців загострено. З Ки
таю nускали до Сnолучених Держав rі,m,ки студентіR, 
куnців, турнсrів і т. n. Деякі стей:тн пішли дальше і nо
ширили з-аборону в своіх стейтах на усю монгольську 

расу, а в Каліфорнії., де було започатковано рух проти 
китайців, заборонено приймати до nубличних, rром·адсwсих 
чи державних робіт і тих китайців, 1Щ) прибули до Спо
лучених Держав ще nеред уведенням закону. Отже спи
ненням еміграції з Китаю аліквідовано одно джерело, ввід
ки каnіталkти могли діставати дешеву робочу силу. За
мість того вони подвоїли ооходи дkтати більше іміrраІПів 
з ТИХ европеАськИХ кра ЇИ, ЩО Q деАКіМ відношеннf Re 
баг·ато більше мали вимог від китайців. 

Слідуючі цифрові дані вказують, ик еміrрація перс
сувається а тих краін, що в почач<у колонізації краТни 
дали колоністів, відтак робітників, властиво а Англііt, 
Ірляндії, Німеччини, Скандинавії та Франції, з тих країн 

еміграція маліе, а замість того збільшуетьсв вона 3 такwх 
кра'Ів JІК Австрія, Італія, Росія та інших (Румуніи, Болга
рія, Греція і т. д.). 

В роках від 1885 до lS-94 до Сnолучених Держав з 
Англії і ІрляндіУ прибуло 1,189,236 імігрантів, з Німеtt
чини - 982,940, зі Скандинавських краУв - 562,611, 
3 Італії - 474,235, з Австро-Угорщини - -476,478, 'і 
Росfї - 379,241, з інших країн -- 476,878. За друге 
де<:JІтиліття, то € від 1895 до 1904 цифри nредставля~ 
ються цілком інакше: з Анrлі1 і Ірляндії прибув-ае -
560,620, з Німеччини - 276,106, аі Скандинавських краі'!І 
--- 384.,779, з Італі1 - 1,137,377, з Австро-Угорщини 
- 1,017,216, 3 Pocn -- 768,598, s інших країв - 505,-
Бl•. Цей tшоро1 ще ярІ;dше виявляєтьс11 в дальших роках. 
1907 року, прнміро~, на 1,285,000 усіх ~іrрантіІіІ ШІ 
r.рупу аахідно-европеАських nрипадає лише 278,5і8. 

Ставлення американського населення до імігрантів не 
все бу по о.анакове. Рання іиіграцЬt анаходила nривітніші 
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у.иоиини. І це цілком природно. Вона виходила з Захід
ної Европи; англійці, німці, rо.ландці й скандинавці. Ц)І 

іміграціп була посnовчена з населенням кровю, мовою і 
культурністю. UJІ iuirpaцtи була краще познакоuлена іЗ 
умовИнами житт", tкорше могла акліматиsуt~атисtr, sжи
тис• е уuовинаuи. І наіІголовніше - ця іміграціJІ рекру
тувалас" переважно 3 кваліфікованих робітникі~ інд}'
стріяльних робітників. Крім того вона припала на час, коли 

11 Сполучевих Державах бу ли великі простори не аа се

лені, коли легко можна було на.бути землю із зе

ме..lьиого фонду. Отже до тоі імігр~ції населення Сполуче
них Держав, як те, що тут роджене так і старі імігранти, 

ставилися по прJ.Іятельському, або бодай індеферентно. 

lнакще ставлення до іміrрантів було пізніше. Ми вж~ 
знаsмо, як відносилося населення, nереважно робітниче, 

до t(нтайців. До іwіграції із славянських краін, до trалій
ців, відношення бу ло не багато ·краще як до китайці/,j. 

Від то.rо часу майже ус-і робітничі угруповання ставили

св до імігрантів неприхильно. Зі своєї сторони буржуаsііІ 
робила все, що могла, щоби між робітниками витІю

рюмати тatd умовнни, що перешкаджали б солідарностн. 

Перший отвертиЯ ~иступ проти іміrрації взагалі ароб

лен.о в Бостоні 1896 року через утворення Ліrи аа Об

меження !міграції. Агітація тої ррганізацfі адобула собі 

великий вплив з рядах Американської федерації Праці, 

що в сІЮю чергу, сприяло уводженні час від часу поста

ІЮВ в некористь іміграціt До вііtни деякі а.акони проти 

іміграціі вже бу пи доситt;. драстйчні, хоч вони не спиню

Іtапн такої. u.we в роках від 1900 до 1914 року' то ~ 
до nочатку війни, до Сполучених Держав прибуJЮ наtі
біл.ьше число імігрантів. 
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ПЕРШІ КРОКИ НА АМЕРИКАНСЬКІ ЗЕМЛІ. 

ТІЛЬКИ НАДЗВИЧАйНО вnравна рука письменника змо
гла б зобразити nодорож емігрантів до Америки в пер~ 

ших рокех. Звwчайно, вона в краю почина.tася від того, що 
аrентк отцвд:w емfгранта.u велwкі гарні ,.з чотирма коми
наиJ/' ~rорвбпі, ,І.О(ірнй· xapq, доrляд, ocяld вигоди і ріжну 
прииану. За те ~vіrрант lJ8.8 зложити певну суму грошей 
на шифкарту. Емігрант, як це с:характеризував Іван Фран
ко, був деликою і ніде в свіrі ніколи небувалою дитиною. 

йому треба бу ло опіки на кожному кроці. І агенти ним 
добре "опікувалися", ця опіка знайшла вислів в імігрант
ських піснях: 

... Агенти - добрі люди 
Тай добре нас радять: 
Від нас гроші забtрають 
Тай далі nровадять. 

А про той великий корабель "з чотирма коминами": 

Ой не ,було тої шифи 
З штирма коминами, 
Але на тій нас повезли 
Що "іздять волами. 

Емігрантів ~вичайно на кораблі· погано годували. По
жива лиха, варена парою, при цьому вона нічим не подіб

на до свіжої селянської їди, що, хоч: я:ка вона в краю ·бу.1з 

проста, було її обмаль, але смашна. На кораблі була тісно
та, а переважир на слідних rюКJіадах, де запаковували 
емігрантjJJ-селяu ~ селедці е бочці, ~е можна було дихну

ти. А ці щодkІ в ~раю :tвик;щ p.Q \WЖОГQ і чрстоrо цовітря. 
При цьому поки до кора()ля дістапися; вщщ були вимучені, 
перестрашені, .fІРJіб.ит~ тyгqJQ. Додати до тоrо "морську 
хоробу", що· обовяsково її мусів пережити емігрант і лихе 
поводження корабельна ї обслуги а тоді можна собі уявити 

цю нещасну подорож. 



ЛіЖІ\а на норабЛJі між понладами, де переважно розміщу
вали емігрантів. 

Імігранти-вуrленопи при роботі. 
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Але емігрант по геройськи зносив усі ці нещастя. 
В ньому глибоко була вкорінена одна думка, одна правда 

і велика як сам світ надія: дістатися до Америки, до тої 
чудної, майже казкової країни. А там -

Ось там будем лане-брате 
Гроші заробляти! 
Ось там скинем пане-брате 
Жебрачу свитину, 
Ось там всі позадягаєм 
Панську сурдутину. 

Після кількатижневих мук, впрост тортур, емігрант до

пливав до Америки. На вступі його вітала статуя Свободи, 

про яку він чув безліч легенд та всяких містерій. І про 

цю. статую імігранти не забули в своїх імігрантських піснях. 

Вона їм також остала в памяті, і вже діставшись до Аме
рики, вони·її схарактеризували: 

Ой, бо славна ее фіrура, 
Зветься "Свободою", 
Сильну руку простягає 
В гору над водою, 
Немов вона призиває 
Де себе в гостину ... 

Тільки-ж тої слабодоньки 
Тільки-ж тої волі. 
Що фіrура ця студенна 
На широкім морі. 

Нарешті наш імігрант після елісайлендських клопотів 

знайшовся на "вільній землі Вашинrтона". Він виснаже
ний, вихуднілий, зломаний душевно й фізично. Мрії його, 

остаточно, здійснилися. його ріде село, жінка й діти, або 
рідня - далеко за ним, до' них він не верне скоро, хоч 
як хотів би. В нього нема грошей на поворот. На якийсь 

час дорога повороту цілковито перервана. І тому одне 

перед ним: роботи, роботи і ще раз роботи. А відтак -
гроші, долари, відробити за шифкарту і заробити на другу 

й назад до дому, до рідні, до села ... 

Перші імігранти осідалися переважно в Пенсилвенії, 
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а відтак на атлантийському узбережжі взагалі. Майни 
були першим місцем праці імігрантів, бодай для подавляю
чої більшости. Коли зважити, що робітники не принимали 
їх тут з отвертими раменами, як і те, що майже усі ці 
імігранти були селяни, додати до того, що вже 1905 року 
з усіх українських імігрантів прибувших до Америки було 
63% неграмотних, а цей процент був більший в початках 
приїзду до Америки української іміграції, -- тоді перед 

нами стане ясною картина, як і наскільки наш імігрант 

був випосажений до умов життя на чужині, як він себе 
почував. 

Будучи селянином, що ніколи фабрики не бачив, наш 

імігрант в краю знав про майну як місце в Америці, де "мож 
на добре заробити". Насправді він не уявляв собі усього то

го, що побачив в тій майні. Процес добування вугілля 

був для нього незрозумілий. Багато, зрештою, з тих імі
грантів у вічі вугілля не бачили в краю. І коли йому го

ворили, що він в майні може заробити два а навіть дза 

з половиною долара (на тодішні відносини це була добра 
платня), то він перше всього інтересувався скільки то бу
де в переводі на австрійські корони, а потім - скільки 

таких доларів дістане за місяць, рік ... В нього виходила ве
личезна сума. Це ж десять-дванадцять корон денно. У 
пана на фільварку він навіть корони не міг заробити ... 

Нарешті - майна. Справжня майна, не уявлена, не 

в доларах. Страшні, чорні челюсти в підземеллі. І в цій 
майні "бос" непривітний, ба й старші майнери не свати. 
Чужість кругом. Чорно, страшно й дихати нічим. 

І наш імігрант скоро переконався, що він уявив 

собі майну не з властивого боку. Він переконався, що 

неправильно майну представляти собі в доларах. І вже 
в перших днях в нього склався інший образ про майну, 

більше реальний: 

Нема там і д'Ня такого, 
Щоби що не сталось; 
Тому побив уголь плечі, 
Того nоламало ... 
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Ось nіка майна. !мігрант починає витверезуватися, йо

го лишають фантастичні мрії. Але що він зробить? Що 
він може зробити? Він мусить відробити за шифкарту, 

мусить заробити на другу, мусить післати жінці й дітям, 

або родичам ... Мусить! 

Не усі ім ігранти осілися там, де при бу ли, як і не усі 
остали в майнах. Не для усіх було місце в майнах, хоч 

вони, як вже бачимо, не були аж так дуже приманчивими. 

Треба було многим імігрантам оглядатися за іншою ро

ботою, в інші місцевости переходити. Не знаючи мови, 

звичаїв, не обізнані із зарібковими відносинами, одним 

словом -- неначе сироти вони знов знаходили того ж таки 

опікуна, що їх до Америки доставив; агента. І агент їх 
шукав. Виглядало, неначе імігрант і агент це нерозривна 

спілка. Один без одного жити не можуть. 

Агенти скоро знаходили місце для імігрантів. Вербу

вали їх до всяких робіт, переважно простих, тяжких, бо 

до більше складних робіт імігрант-селянин не надавався. 

Агенти часто висилали імігрантів в далекі околиці, а навіть 

за страйколомів, про що, звичайно, імігранти довідували

ся вже на місці праці і що часто дорого їх коштувало. 

В перших початках імігрантів вербовано до майнів 
в Колорадо, Миннесота, а навіть до стейту Вашинrтон. 
Вербовано до копалень золота, вугілля, залізної руди, до 
копання каналів, до лісових робіт, до прокладання заліз

ничих шляхів, до будови нових гостинців. Їм плачено 
часами половину менше, як старим робітникам, американ

цям чи старшим імігрантам, що були вже з'американізо
вані. Ue викликало ненависть зі сторони послідних проти 

імігрантів. На них часто нападали, били їх, виганяли 
з праці. 

Та й робота була рабська. Особливо при будові но
вих залізинчих шляхів, в лісах. Часто ця робота відбува
лася під озброєною вартою, аби імігранти не втікали, аби 
хоч відробили за транспорт і те, що підприємець заплатив 

агентови. Умавини праці жахливі, при цьому львина части-
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на їх заробітків йшла на поживу. Бували випадки, що 
імігрантам вдавалося вирватися з під озброєної варти і1 
сотні миль лісами вони голодні втікали перед погонею. 
По дорозі ТаІ<і збігці заходили до мешканців з проханням 
поживи. Але нерадо їх принимали, бувало що й собаками 
цькували. 

Такі були перші початки українських імігрантів на 
а.\tериканській землі. Згодом положення імігрантів покра

щало в міру довшого їх побуту, що ніби стабілізувався, 

ЯІ< і в наслідок того, що новоприбувшим вже не треба бу ло 

скитатися в невідоме, як першим імігрантам, бо вони при

їзджали переважно до знаком их, бодай до земляків і скор

ше при допомозі їх присвоювалися до умов, а навіть ста

вали на роботу з приводу знакомства з "притенсії" в тих 
фабриках чи майнах, де знакомі працювали. І взагалі ела

нянеької іміграції ставало більше, отже наш імігрант вже 
скорше міг порозумітися, не чувся так осиротілим на чу

жині. В кожнім однак вРІпадку, як українські імігранти так 

і славянські взагалі, що рекрутовані в більшости з поміж 

селянства, при цьому з країн культурно відсталих, ува

жалися за найпоганіших індустріяльних робітників. І така 

оцінка робилася не на пі.lІ.ставі націонал~них чи расових 

пересудів, як це звикли вірити, а на підставі досвідів, що 

вдійсности так було. Селянин в індустрії хоч він вже ски

нув селянську свиту і називається робітником, не міг 

р~внятися під оглядом продукційности з дійсним інду

стріяльним робітником. І тому робітничу силу імігрантів 

оплачували найдешевІrе, її брали до найпростіших робіт. 

Звичайно, якість укра інського імігранта, як робітника, кра

щала, скоро зростала і після кількох років праці в певній 

галузі індустрії він вже міг досягти кваліфікації пересічного 

фабричного робітника. 

Але ставлення до нього все таки не скоро перемінюва

лося на краще. І до цього були певні причини. Раз на 

ньому тяжило деяке олередження cepe.ll. американських ро
бітників. Але ці олередження можна було дуже скоро лік

r3ідувати. Американські робітники скоро визбуваються вся-



"Шанди'' збиті з дощон, нрізь яні віють вітри, протінає дощ, 
в ЯІ<ИХ часто доводилось жити імігрантам. 
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ких опереджень. Тільки лихо в тім., що tмtгарнт не міг, не 

умів, зі свого боку сприяти до скорої ліквідації опер.е

дження до нього. Він страшно тупо засвоює собі мову 

країни, в якій живе, він в свойому житті тримається опа

далік від способу життя американського робітника. Це ж 

не секрет, що в Америці можемо знайти чимало україн

ських імігрантів, що живуть в цій країні і по 25 років, а 
заледво що можуть англійською мовою розговоритися 

в бу денних справах. Це може видатися дивним хіба для 

тих, що не знають Америки. Ті, що знають, не дивуються. 

!мігрант у фабриці знаходив у великій сІ<ількосrи інших 

імігрантів. Поміж ними мови навчитися не легко. У сі вони 

в роботі покористовуються жахливим жарrоном, мішани

ною. Навіть американці, що тут роджені, працюючи з імі

грантами змушені приникати до такої мішанини - мови, 

в якій більшість слів тої мови, якою говорить найбільше 

робітників, що працює у даній фабриці. 
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ПІЗНІШЕ РОЗМІЩЕННЯ ІМІГРАЦІЇ. 

М ИМО ТОГО, що іміграція переважно із селян~тuа, 
вона не проявляла великого потягу до пращ на 

землі . .Маємо на думці загал іміграції, а не виїмки. Пер· 

ший крок імігранта на американській землі і вже ui•J 
- робітник у фабриці, чи майнер. До цього склалися 

дпі причини. По-перше їдучи до Америки наш селянин 

мав точно означену мету. Він їхав заробити грошей. 

Мав побути в Америці рік-два і вернути до краю. І тому 

він шукав якнайбільше поплатної роботи, хоч би вонJ 

була якою небезпечною, чи тяжкою. Годі йому витра

чувати час на вигоди. Ніколи піклуватися за здоровля, 

чи навіть життя. Заробить, поверне до краю, там він і 
uідпічне і краще заживе. По-друге про фарму він і мрія

ти не смів ще й тому, що набути фарму треба мати ба· 

rато покладних грошей. Але й на тім ще не кінец•J. 
Спосіб фармерування в Америці був для українського се

лянина майже такою новістю, як робота у фабриці. Тре

ба було вперед вчитися фармерувати. Це означало -
найматися наймитом у фармера. Тимчасом такого рода 

праця менше поплатна і було б недоцільним з точки зо

РУ його мети приїзду до Америки. 

З тих двох причин українські імігранти в своїй масі 

ставали індустріяльними робітниками. Розміщення іміграції 

в початках, як ми вже говорили, було обмежене до Пен

сюrвенії, Ню йорку, Ню Джерзи і в части в стейтах Но
вої Англії. Згодом воно поширилося і на дальші стейти 

Огайо, Ілліной, Мериленд, Мішіrан, Індіяна, Вірджінія 

і т. д. В перших трох десятиліттях, а навіть більше, май

же аж до світової війни, українська іміграція займала ду

же обмежену скількість родів занять. В майнах - пі '1. 

землею або на верху. Робота проста, тяжка, небезпеч
на. В залізних фабриках, та1юж на простих роботах і вже 

згодом в деяких цехах можна було знайти українськОІ·о 
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tмtгранта на роботі помічника. При зрубці дерева, особ

ливо в стейтах Ню Гемшір, Мейн. До тих робіт най

більше рекрутовано українських імігрантів з України. В 
більшости - робота в зимові сезони. 

В тартаках, як прості робітники і помічники. Літом 

при бу до ві залізниць і шляхів взагалі. (!мігрантів пере
важно наймали возити землю, шутер, носити швелі, шини 

і т. д.) При копані каналів. В цементовнях можна бу ло 
знайти велику скількість українських імігрантів, а в де

яких число їх доходило до подавляючої більшости (Норт
rемптон, Па., Гудсон, Н. й. і інші). В цементовнях на 
початках іміграція давала робітників до каменоломів та 

інших подібних робіт. З неї рекрутувалися доглядачі ко
ней, фірмани (поки авто-троки не були вживані). В цукро
варнях (переважно в нюйорському і джерзіситському стей
тах). У фабриках мила, гарбарнях, у фабриках паперу. 
Пізніше багато українських імігрантів знайшли заняття в 
текстильній промисловости, остаточно в пральнях, частин

но в огородництві, а також в харчовій індустрії. В харчо

вій індустрії і текстильній, як також до домашної обслу
ги наймалися в більшости жінки та дівчата. Тільки в піз

ніших роках можна було в части запримітити українських 
імігрантів в кравецькій індустрії.-- -

На передодні війни і в час війни іміграція пересе
люється там, де індустрія розгортається з більшою по

спішністю. В мішіrанському стейті в початку іміграція не

мала при чім спинитися, за винятком частинно в майнах, 

і то в дуже малій скількости. Але розвиток автомобілевої 

індустрії притягнув до мішіrанського стейту великі маси 

українських імігрантів і сьогодні той стейт уважається 
одним з головних, де розмістилася іміграція. 

Весь час від самого початку аж до війни іміграція від
значується кочовничістю. В додатку до того більшість 

іміграції не тримається одного рода заняття. Мало між 
імігрантами зн~йдеться таких, що не працювали б в кіль
кох галузях промислу і не виконували б ріжних робіт. 
Нинішний майнер, приміром, міг працювати колись в за-
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лізній фабриці, відтак стратив роботу, пару місяців пра
цював на фармі, потім знов був пів року без праці, знай

шов роботу в текстильній фабриці, опісля перейшов пра

цювати на залізничій дорозі, видалений з праці блукав 

кілька місяців без роботи, по їхав в тім часі до знакомо

го в майнерські околиці і там остався працювати зовсім 
припадково~ Зразу гадав заробити пару доларів, відтак 
привик і остав, а може через те, що оженився там і "за
господарився", отже там вже осівся на довше. Така або 
подібна історія з кожним імігрантом в Америці. І навіть 

більше: майже те саме переживає в Америці кожний ро

бітник. 

Робітник в Америці менше привязаний до одного мі
сця, до одної фабрики й до одного рода заннятя як, 

приміром, в европейських країнах, а імігрант ще менше. 
Це зокрема відноситься до передвоєнного періоду, коли 

іміграція була справді тимчасовою. Тоді була можливість 

без перепон виїзджати з Америки і знов повертати. Звяз· 

ки з краєм були тісні, ще свіжі. В додатку до того імігрант 
ніде не був зжитий до одного місця, аби його мог ло щось 

привязувати і коли тільки чув де про більші заробітки, 

звивав свої манатки і їхав. 

В часі nійни це трохи змінилося. Іміграція стала біль
ше стабільною, виїзджати до краю й повертати було не

можливо. Навіть грошей не можна було висилати. При 
цім було подостатком усюди праці і платня збільшилася. 

Отже перестала існувати потреба скорого й постійного 
переходу з місця на місце. В додатку до того імігрант 

непевний був, що станеться в краю після війни, як війна 

скінчиться, що діється 3 його родиною, чи взагалі він 

поверне до краю, а як поверне, то чи остане там. На такі 

запитання ніхто не міг відповісти. І ця непевність витво
рювала в більшости імігрантів погляд, що нема чого 

забиватися, треба трохи про себе подбати. І коли вже 
імігрант і не працював 3 тої чи іншої причини місяць або 

два, то він не квапився переїзджати в другу місцевість 

шукати за роботою, а відпочивав якщо в нього були 
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гроші, чекав, що трапиться нагода й він знов поверне 

"до своєї роботи". 
Крім цього війна значно поширила роди заняття tмt

грантів. Це сталося в наслідок того, що іміграція вже тро
хи освоїлася в індустрії, познакомилася з тутешніми від

носинами, і в значній мірі повищнла свої кваліфікації як 

індустріяльних робітників. Дальше - механізація вироб· 
иицтва і стандартизація, славна тейлорівська система, що 
значно спрощує найскладніші виробничі операнії, ЯІ<і може 

виконуnати і менше кваліфікований робітник. В додатку 

до цього війна забрала чимало кращих молодих людей 

до служби, індустрія в наслідок війни стала шалено зро

стати, і тому навіть до важніших робіт можна було діста

тися імігрантові. Саме в тім періоді серед іміграції велш<а 

тяга до повищення виробничих кваліфікацій, бо це о зна

чає більшу платню, кращі умавини праці, "легчу робо
ту". У вечірних технічних школах, що в Америці досить 
поширені, не тяжко було знайти молодших і навіть стар

ших імігрантів. Багато імігрантів беруть позаочні курси. 

Там-то-тут відкриваються технічні школи. Стати більше 

кваліфікованим робітником - ось загальне бажання імі

грантів, за винятком старших віком, як також неграмот

них, яким бракує елементарного початку вчитися. 

Разом з тим іміграція чимраз більше асимілюється з 

умовинами, з обичаями. Починає краще розуміти мову, 

а навіть трохи нею говорить. В цім перерадженні іміграції 

відіграє велику ралю нова rенерація, роджені - тут діти, 

що фактично стають живим і природним звязком поміж 

минулим імігрантів і теперішністю. Все це у великій мірі 
впливає на визначення напрямних у побуті імігрантів в май

бутньому. 
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ЖИТТЯ ПЕРШИХ ІМІГРАНТІВ. 

в УСІХ ПОЧИНАХ український імігрант на американ
ській землі виходив із настановленя, що тут він 

приїхав на тимчасовий побут аби заробити трохи гроша 
і повертати до краю. Випроваджаючи його до Америки 

йому говорили і наказували: не забувати за рідних, часто 
писати листи, а якнайскорше присилати гроші. Якщо були 

звязані з його поїздкою до Америки довги, то їх треба 
безперечно і якнайскорше сплатити. Коли ж довгів не 
було, то обовязково треба прислати пару соток доларів 
на докуплення пару морrів поля, на будову хати, чи 

стодоли, на скріплення господарства. Це мало на імігран
тів такий вплив, що в початках вони ані не старалися 
зживатися з тутешніми умовинами, з порядками, не за

своювали собі мови, обичаїв, не хотіли навіть брати при

міру з інших, більше культурно-розвинених імігрантів, чи 

американських робітників. Майже кожний імігрант старав

ся бути ощадним до смішности, старався зменшувати своІ 
видатки до мінімумаt а навіть голодував, щоби якиай
скорше заощадити гроша й утікати до краю. До цього 

сприяло ще й те, що на сто імігрантів щонайменше 95 
були розчаровані Америкою. Виморені в краю, натерпів
шись дорогою, не привикші до фабричних чи інших тяж
ких робіт, імігранти в перших роках побуту в Америці 
майже заламлювалися фізично. 

Але ж виходу не було. Треба було мучитися і тому 

треба старатися, аби якнайскорше кінчилися ті муки. 
Саме в такім розчаруванні багато імігрантів починає сум
ніватися, чи добре вони зробили, що поїхали в Америку, 
чи справді тут їм не гірше як в краю. Ці думки знайшли 

вислів в імігрантській пісні: 

Чи ее лихо, що хлопови 
Брали за довrг поле, 
Чи ее лихо, що не дало 
Спочинку иікожи; 



Чи ее лихо, що тягну.~ю 
Паруб~в в рекрут~ 
Чи ее лих~1, що у найuах 
Не дае дихнути 

вююживши так усі ці лиха, що селянина rна:ш з ni..a 
рідної стріхи за море, страшні лиха: sa довг nоле берут~, 
u рекрути стрижуть, найми дихнути не дають, імігрант по
рівнює їх. тим лихом, що на нього тут чекало: 

... зат.ягне кашлем груди, 

Западуться очи, 
А лице твоs як стане 
Чорніше від ночи; 
Як із серця твого вийде 
Жалю ціле море -
Оrтоді спитаєш, брате, 
Котре більше горе ... 

І годі йому вирішити, "котре більше горе?'' 
В таких настроях і з такими міркуваннями та nережи

ванями імігрант не інтересувався громадськими сnрамами, 
зрештою, він і в краю стояв о подалік від "nолітики", не 
інтересувався світом, бо в біл~шости бу:а неграмотний, не 
знав ючоrо про робітничий рух, а юнія, про яку він дещо 

чув від ворогів юніі, була для нього чимсІt страшним, 
незрозумілим, дивовижним, він згадувати про ню боявси. 

Додати належитs. і те, що не було кому :аивснитн йому 

того, що йому було незрозумілим, не було иіякоі уста

нови, щоби впливала на нього, допомагала йому. 
Одинокою розрадою, місцем роsривки, були сальони

І<Орчми, які з туги й скуки іміграит став часто відві.цувати. 
Велика частина імігрантів nіслв .икогось часу свого побуту 

в Америці в сальонах потоnила свої плани, в горілці шу
кали остаточно розради на усі імігрантські лиха. Баrат~;,ох 

імігрантів ці сальони sа.а.ержали в Америці на довше, а Ае
яких на весІt вік, бо замістІІІ перших замірів ощаJІ.Жувати, 
вони :асе пропи:аали. 

Упослі,.Іl.Женими імігранти були не тіл•ки на аиробНІш.

т:аі, але й під кожним огпядом. Вистарчило перейтися ін
дустрія;u.ним містом, nor дJІнути на ,JІ,оии й •У лиці, і можна 
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було без оомилнм півнати:, де замешкують імігранти. Ще 
й тепер є багато місцевостів, в яких, з привички від 

попереJІ.них років, властителі мешкань не хотять наймати 

українським, польським, словакам й росіянам мешкань, 

~.шмо того, що ці славянські імігранти сьогодні вже ріж

Іі5пься від себе з перед 2Q.-.--.30 літ тому. Було б помил

кою звалювати усю nину за бруд, безпорядки, що зви

чайно панували .в мешканнях імігрантів на саму їх не

культурність, хоч і це грало чималу ралю. Головна причи

на цього лиха була в тім, що імігранти не могли платити 

за добрі й здорові мешкання. Крім цього колишнє по-

1\'Іешкання імігранта, - це був уnій, в якому замість 

бжіЛ лю11,и тиснулися. Кожна родина імігранта мала ве

лике число пожильців, так званих "бортникіn". Число їх 
доходи11о часто до 20 і навіть більше і усьому мусїла 

дати .пад одна жінка, навіть з пранням білизни включно 

: варенням обідів та сніданків. Звичайно платили пожильці 
за \:Іешкання .11.ешево, бо цього вимагали їх плани тим

ч;:~сового побуту в цій країні, плани - "ощадження". Так 
'Ішла подавляюча більшість імігрантів. Траплялися між 
і мігрантами більше "підприємчиві", хитріші, що після кіль
карічного побуту бралися за "бизнес". В перших початках 
той "бизнес" був або шинкарський, або крамничний. Пере
важно закладали крамниці зі споживчими продуктами. 

* * * 
Те, що ми говорили до тепер, відноситься п більшо-

С1 и до періоду до організаційного, він тягнеться аж до 

1884 року. До того часу імігранти не творили ніякого 

організованого життя. Все "громадське" життя ограни
чувалося біля шинку "краяна", чи просто "земляка", або 

тш< званого сальоніста. Агент, що в нього можна бу:ю 

залагодити деякі конечні справи - він же був і "бан

кір", що часами передержував гроші й висилав їх до краю 
- Jбув найвищим дорадником імігранта. Потім ще "rро

серник" і бос - це були ці люди, що мали рішаючнй 
вnлив н-а імігрантів. Про якісь організації, товариства, 



пресу, літературу - мови не було. Все це було імігран · 
тови чуже, непотрібне. Бодай йому так здавалося. 

Цей період кінчився з приїздом попа І. Волянського до 

Л!\Іерики 1884 року. В тім році починається "організа

ційний" період, а в 1886 році повстає перша церква н 
Шенадоа, Па. Волянський велів зрушити імігрантів до бу

дови церков. І це природно. 63% неграмотних селян. 

Серед таких ім ігрантів легко пробудити те, з чим во

ни зжилися в краю, .а селі, що їм передано в спадщину, 

що становило весь їх духовий добуток. Церква. В не· 

проевіченого селянина, вимученого фізично на іміграцїі, 

прибитого тугою за краєм, вона бу ла якимсь на свій ла·~ 

виразником його етичних почувань і крім того, зобовязу

валася ним заопікувати на чужині, а зокрема після смерти, 

якій він часто під землею заглядав у вічи. Будучи мало· 

культурним імігрант відчув потребу чимсь заспокоїти по

ро)l<Нечу на іміграції, що повстала в наслідок довшого 

розєднання з рідними, зі селом., з країною, в якій ро

дився і виріс. 

Але було б помилкою гадати, що імігрант відчуn 

брак церкви тільки з релігійних мотивів. Ні, він відчув 

брак якогось громадського життя, хоч не гаразд уявляв со

бі його. Бували ж випадки, що навіть до церковної сп ра

ви бралися такі, що вже в краю не інтересувалися 

церковними справами, зовсім не вірили в ніякі посмертні 

раї -чи пекла. Церква - це була для імігрантів в той 

час перша і найпростіша і для них найзрозуміліша формз 

організації, а вони організації потребували. Коли б хтось 

був уміло підсунув їм інші проєкти, інші пропозищї, 

то вони, бути може, були б приняли їх замість церкви. 

Тимчасом організаторська роля серед імігрантів припала 
попам, бизнесменам, вони направили увагу імігран

тів на будування церков. 

В будівництві церков відігравали велику ралю, часом 

навіть більщу як попи, бизнесмени. І не обовязково укра· 
їнські бизне-:мени. Про те, як дістався до Америки піп 
Волянський, описує Юліян Бачинський так: Кароль Райс, 
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.r!нтовський іміrрант, був "банкіром" (очевидно, то.діШН'J
rо типу і серед імігрантів) в Шенадоа; Па. Він обслу
І·у"ав українсhких іміrрантів. Пересилав їм гроші до краю, 
::>злагоджував інші нотарияльні справи. Ча. сто в: оди в він 

з ними 'В розмову на тему церкви, що добре бу:rю б, 
нк би така бу ла в Шенадоа. Ім ігранти жалі:lИСjі, що не 
sнають де і як їм попа роздобути. Розумніший від них 

Райс написав до галицького митрополита Сильвестра Сем
братовича пrохання, ім ігранти під тим проханням підrш · 
са..тися, аисла.r:~и до С:е.мбратовича трохи грошей і за и

кийса час приїхав до А~.tерики піп Іван Волянський. 

Чому бизнесмени були заінтересовані організуван

ЮІ.М церков? Невже ї~І ходшю про душі імігрантів, абt1 

11асами до пеюrа не потралили по смерти? Ні, бизнесме

нам церкви бу ли потрібні бі.1ьше як для ім ігрантських 

душ. Енергічніші, спритніші, розумніші крамарі уважа.пи 

Ra конечне організовано з~язувати людей зі свої.ми тоr

t·ооедІ.ними ділами. Треба було якоїсь особливо-rромад

с:а.кої інституції. Церква в той час, більше як тепер -
могла .м.о того над~ватися. Отже інтерес крамаря вима

І а2, аби він став на чо.·1і церкви, .в комітеті, аби л ро 

НІ.ого піn висловився гарно з амвони, аби в той спосіб 

піJІ.чинити собі цілу громаду, аби мати до неї право звер

татuсJІ ~ під.а.ержкою як "свій до свого". І не обовяа
кшю ц.і крамарі мусіли бути українського походженн". 
На при~ірі хто sанявся слровадженням Волянського до 

!-. ~rерики бачимо. що tnравами будови українських церко"В 
• •А~ериці займалиси усі ті, що мали з неї лосередно чл 
безпосередно користати. Такі доробкевичі кидали клИ'lі, 
вибірали себе комітетовцими, дораджували, організували, 

відтак біля церкви осідалися s крамницяwи чи корчмою, 

поминуІ'!ши це, що зарабля;ш на бу до~tі, брали комісоне 

іЇ.і. контракторів, - здир~JІИ з 1Мtгрантів останню шкі

FУ, рg~шІячували їх, баламутили і без того темний наро/1.. 



РОЗДІЛ 11. 

ОРГАНІЗАЦІйНИй ПЕРІОД. 

ОРГАНІЗАUІйНИй ПЕРІОД починається будовою нер
коn І~а іміграції. його можна назвати церковно-орга

нізаційним періодом. Щоби його відповідно розслідити, 
вивчити, - потрібно багато часу, на що ми, нажаль не 

можемо собі дозволити тим разом. А справа ця дуже важна. 

В нас на іміграції ніхто нею не займався і ще й тепер 
не займається. Ті, що мають змогу, розпоряджають ма· 
теріяльними засобами, часу в них подостатком, - не візь
муться за цю роботу, навіть не зіставлять даних, не зб~

руть фактичних матеріялів*). І це не випадок. Зібрати 
ui фактичні матерія,rш з початків організаційного життя 

!міграції, хоч би в який спосіб їх передати до лубдично

го відома сьогодні, коли вже іміrраuія під кожним огля

дом виросла і стала більше критичною, свідомішою, -
це був би акт обвинувачення проти тих, що ще й сьогод

ні претендують на опікунів іміrраціі. 

* * • 
Від 1880 до 1886 р. в Сполучених Державах відбу-

ваються великі класові зрушення. Робітничий рух пере· 

живає нечуване- до теnер nіднесення. Розгортається бо
ротьба за вісім-годинний день npaui. 188-! року Амери

канська Федерація Праці на своїй конвенції в ШікаІ'О 

приймає резолюuію, в якій говорить, що від 1586 ро-

•) Rрім: RЕПЖКИ Юлі.JІВ& Бв'І"R'JІеьк.,rо ,ц.,теnер ве n.,ІІвиnвеи L'J(Ї 

OJt!IІL cepiosвima. прац.s: ,црук.,и про іміграцію. R:в:ижка БаЧ"JІИсьvоt·~ 

- баrата. і:в:фор:м:аці.н::ии. На.писава. J!IOИIL nеред війвс~)Іе пі,п; заrопС)DRбІІ 

""YI<pa.IJro•кa. Е:иіrра.ці.и". Бидава 191~ року, пару років nisиims JІІU 
'IJІLey :в:аnиса:вв.s:. Аае їІ п.,ст:игла незави,ц:в:з. доп:и . .Якимсь ~в.,:м: вок11. 

бу;и:в. з:mrщевз., вап:е.цви 600 прииір:в:икі!І буао розпо!Іс:rо,цнево. Ву;ІІ-! 

nояс:вевв•, що ета.лос.а: це !І иа.спідок !18буху J!Іій:ви. Тв бую~ й іJПІІі •е· 
.исве:в::и:JІ: "ІИJІе• руиа окрито керув&шL еаботз.зком: тої юІижки. Rвия-~
кв. ц.и, nовтаржв:м:о, хо"І баrат& :м:атеріипо:м:, &nf! ,ЦІt1Іек& ві,ц еправ»tИ'І•О· 

ro niдpy"fИJПt& ДZJІ :вив-.еии.в: історії уира.їись:коі іхіrр&ц~І !І Cп011}""fto

.u Дер.ІКUІІХ. 
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ку усюди має зобовязувати всім-годинний день прані. 

Вибухає ціла низка страйків. 1884 року страйкують текс
тильники у Фол Рівер, Масс. Страйк продовжається 1 ~ 
тижнів. Для зламання страйку спроваджують страйко
ломів, між якими велика часть - tмtгранти славянсL..
кого походження, отже і українці. В тім році вибухаt: 

страйк в Синсинаті, Огайо. А дальше в Трой, Н. й., в мі
сті Ню йорку, у вугільному районі стейту Огайо страйку
ють майнери, в Лемон і Джолет, Ілл., застрайкували ро

бітники в каміньоломах - самі імігранти і негри - зго

дОl\І страйкона хвиля охоплює усі стейти. Страйки бушу

ють кілька років. 1886 року на страйк вийшли робітин

ки в різнях Шікаrо, а першого травня працюючі з енту

зіязмом стрінули страйк як боротьбу за вісім-годинвиН 

день праці. Uей період дійшов кульмінаційної точки на 

Гаймаркеті в Шікаrо, що довело до повішення чотирах 

робітничих провідників, Смайса, Парсона, Фішера і Енrела. 

В цьому періоді серед українських імігрантів роз

горнуто кампанію за будовою церков. Вісти про те, що в 

Галичині вже в тім часі стали замітними певні звороти до 

радикалізму серед селянства, на іміграції не могли від

битися. Манія церковщини охоплює іміграцію. Все більше 

і _більше прибуває з краю попів, до діла взялися бизнес
мени, свої і чужі, а подекуди в маленьких індустріяль

них центрах і компанії допомагають бу дувати церкви. 

Перша церква, як ми вже згадали, повстала 1886 ро
ку в Шенадоа, Па. Побудовано її під керівництвом поп.1 

Івана Волянського. В тім самім році, рівнож під керівниц · 
твом Волянського, утворилися в кількох місцевостях цер

ковні комітети, що мали займатися збіркою грошей на 

будову церкви, для закупна місця під церкву. Такі ко

мітети були поорганізовані в Джерзи Ситі, Н. Дж., Фрін

ленд, Па., Кінгстон, Па., Шамокін, Па., Вилкс Берри, Па., 

Олифант, Па., Гейзелтон, Па., Міннеаполіс, Міни. Рік піз

ніше була вже побудована друга церква, в Кінгстон, а ще 

рік пізніше - в Фріленд. 1889 року вже були побудо
JЗані церкви JЗ усіх вище вимінених місцевостях. Тим-



Молоді хлоrщі при чистці вугілля на "брехах". 

АВІ:РВВ.4 

Перша українсьна газета в Сполучен_І-!~ Держав~х, засно-
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часом прибували попи із Закарпатської України і з Га

личини. Зразу приїздні попи стрічали деякі тру дно щі зі 

сторони церкоnних властей, через те, що не було вияс

нено nідношень римо-католицьких елископів до греко

католицької церкви в Америці, але згодом справу шо 

було вияснено й залагоджено так, що вже без трудно

щів попи діставали дозвіл на виїзд до Америки. 

Манія церковщини охопила бу ла цілу іміграцію. Факт, 

що в країні зростає робітничий рух, робітничі організані~·, 

nідбуваються страйкові бої, в яких беруть участь тако;.!{ 

імі•ранти (ірляндці, англійці, французи, німці, чехи і на
віть серед поляків замітно радикальні нас~рої), немає 
май:+:е нія~--:о;-о впливу на уr<раїнську іміграцію, ані сла

вянську взагалі. І навіть те, що в Галичині вже по

чаласн була формувати радикальна партія, що в~ той чзс 

вже досить різко виступала проти клерикалізму, - навіть 

те в .ніякій мірі не відбилося на іміграції. Дійшла ця ма

нія будови церков до таких розмірів, що 1896 року "Сво
бода" змушена була звернутися до імігрантів із закликом: 

"Не будуйте каплиць!" бо "незадовго буде більше церков 
в Америці як руських родин". 

З кінцем 1898 року в Сполучених Державах вже 

було 51 греко-католицьких церков. Рівночасно з будовою 
церков бу дували біля них помешкання для попів, закупо

вували землю на цминтарі. Крім того виростали і право

славні церкви, що також повставали коштом українських 

імігрантів, головно із Закарпаття, Лемківщини і деяких мо

сквофільських округів Східної Галичини та Буковини. Слід 
додати, що певна частина імігрантів вписували себе до 
костелів, переважно в тих місцевQстях, де ще не було 
церкви. Потім хоч і. була вже українська церква то :все 

ще ці люди трималися костела з привички. Бували такі 
випадки, що в деяких римо-католицьких парохіях поло
вину усіх парохіян становили українські робітники. 

Таким чином tмtгранти стали об'єктом жиру для 
попів. Чорна тична попів, що наїхала із Закарпаття, 
була переважно мадяронами, як їх тоді називали, то 
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е - слугами мадярських магнатів, шо панували на За
карnатській Україні за час Австрії. Більшість галицьких 
rюпів були "чисто-австрійської орієнтації", репрезентант:І 
"тирольц1 в сходу", частина австро-польської орієнтації, 
особливо під впливом школи "нової ери"*), частина мо
сквофільських поглядів. 

Uя розподіленість на три основні групи попів да
вала їм можливість і підклад до роз'єднування іміграції 
між собою на релігійному і національному тлі. Згодом 
uя розпро діленість стала важним стимулом до надзви

чайної активности до розгортання жахливої боротьби 

одних проти других. В імени групи проводилося мобі
~1ізацію проти двох інших груп. В мобілізації поклика

лося на все, шо тільки можна було вишукати для по
дразнювання реліrійних і національних відчувань серед імі

грантів. Боролися греко-католик11 проти православних, бо

ролися закарпатські "мадярони" проти галицьких "по
льонофілів", лаяли себе взаїмно як тільки могли і вміли. 

Сварні зростали і це ще більше поріжнювало робітни

ків між собою, чимраз більша ворожне~а зростала. Але 
усі попи на іміграції гадали в першу чергу нажитися 

нічого більше. Ухні політичні орієнтації мали послу
жити лише занавісою, засобом в боротьбі з опонентами. 

*) "'JІо:ва ер~" ПO'!JiliRIITI.eJІ :ві,ц 1890 року. До ТОГО 'І6С3'" J1 Гt~

mrnrиf так виаиий "и:&родовецький'' рух :rішивс.І![ де:м:о:крати:"Іи:ою 11..,._ 
КJ)аекою. ЦJО ІІ&:краоку вів: втра.чІИІ 8 :вири:в:еlІ'!Іи:м: иа. попітичи:ому обрії, 

JЦО б~о і те.к :вуІІьке 11 ті:м: ч&сі, Оа:екмидра. Ба.рві:в:с&:коrо. Б&р:віи:о&:к:rrй 

доио,цvт~о 1890 року до угоди 8 попика.ми. Ци угода бупа. докои:аиа. uі.ц 

и:апером а.истрій,с&кого урs:ду, що сприm~ поп.RRа:м: і ив хоті:в, щ.,би 

11 Г&т~'І!'Ииі ие:ааси боротьба, :м:іж двома, групами буржув.аії. Отже J'[a
R&SP&• и:ре,цств.:ви:ика.:м: "тиропьців сходу" ІІ&ииритиси, nогодитисж s 
полпкаJІ[][ і жити :в згоді та. мирі. Бпл•:в :в:а. ту угоду мапи ,цеикі .ІІ;Ї· 

ХИ"rі 8 'Укр&ЇІ'[]І. Тихчасом 11 настуnом тої ":ново~ ери" буи ІІ&nа.:м:аsеи 

сере,ц у:кра.І:в:сь:кої буржуавії фронт. Дохто 8 "дінчі:в" вм&мавси. Pi3Rd 

JІJrCт;vtnвnr Р8Д10СІШИ і то.и 11:ва.:в:і м:оподо-ва.родовці и:а "Іолі 8 Опес

В'ИЦ'І>юnt. Спід вамітити, що :в початках іміrрв.ції цs: проти-угодовсЬJ;.І!r 

те"Ііs: маnа перевагу серед nопів 11 Америці. Нестор Дмитрів, Ми:коп!. 

Отефа!Юиіч, Іва• Арда•, Бои"Чевський - ці nопи пр•буJІи до Америтш 

~repmи:..н:w: і Іх 8ІІ&тІ rrпоп.u.и:-ра,цик&т~". ОчеІnІ,ЦЖо, що той "р~

-кuі&К"' бу. у:ио:в.П. 
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Саме тоді розпочинаеться полівська западня. Юліин 
Бачинський так описує цей період: 

"З приїздом тільки нових греко-католицьких ев11-
щеників розпочалася гарячкова бу до ва церков... але 

рівночасно з тим і завзята боротьба між самими свя · 
щениками за парохії. Кожний хотів захопити якнай

лучшу парохію, в першій мірі зорганізовану, таку, кот

ра мала свою церкву. Але ті парахіі були вже всі об

саджені, тож кожний із свіжо-прибувших свящекикі.а 

старався висадити з них дотеперішного пароха, TQ ін

тригами проти него, то лестними обіцянками церко.І:t

ним комітетам, а як то не помагала, то погрозами, 

щоб~-t лише видобути від них для себе згоду на ларо

ховання в цій місцевости. Але то не все у давалося. 

Тоді вдиралися насильно в nосідання церкви і па
рохіяльного дому і оголошували себе парохамн тої 

громади; - той спосіб здобування парохії заінавrу-

ровано в 1897 році в Кінстон, Па. 

"І так розпочався період найогидніших сканд~
!Jів, який мало котра віроісповідність переходила в 

Сполучених Державах. 

"До тих спорів за парохн втигнено також гро
ма.ди, бо кожний в кандидатів старався між ч.аенами 

громади витворити для себе партію. Так і творилися 

.а.ні, три партії по громадах - відповідно до чис.1а 

кандидатів, і кожна попирала свого. З того приходило 

відтак до бійок перед церквою і в церкві, бо одоо 

nартія старалася впровадити свого кандидата .1.0 церк

ви, а друга старалася не впустити його а впрова.аитц 

свого. Тоді вмішувалася в бійку поліція і tшрова.в.жу·
вала до церкви того кандидата, котрого партія nерша 

її покликала. "Побіджений" кандидат мусів тепер ітн 
.в.о іншої громади шукати місця - однак не все, бg 
декути кандидати так завзято опир~лися при сsоїм, щg 

оставалися таки на місці, в:дривали свою "парrію" 
від громади - в порозумінні з яким "неузнаним" биз .. 
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несменом - і організували нову парохію в тій саl\Іій 

місцсІюсти. В Гейзелтоні, Па. приміром, в малсньюи 
.м.сцевос;ги, було 1894 року аж три гре1шкатолиць:<і 

пJрохії з трома парохами, і вся діяльність тих трох 

парохів зводилася до того, що кожний з них викл.І

нав в церкві двох других, насилали один на другого 

поліцію, усі три видирали собі взаїмно парохіян". 

В цьому оnисі Бачинського міститься основна 

характеристика того періоду попі:аства взагалі. Боротьба 
попів, особливо із Закарпаття й галичан, доходила до тз

ких скрайностів, що здається неймовірним. З церков во· 

на перекидалася на широкий загал, персходила з місце

востей до місцевостей. Утворювалися угруповання воро

жі собі між імігрантами навіть там, де ще церюзи не бу.;ю 

і там в:дбувалися бої між тими групами. 

Так розпалена і1сІіграція воювала на чолі з попами 

за церкви, :аласне за поплатнf парахіі для попів. То

дішна преса відігравала в цій боротьбі першорядну ролю. 

ON!i r.азети ст.авалц по стороні одних попів, другі Ii·J 

стороні .JІ.ругих. Але одні і другі не погано характери

зували противника. "Свобода" почала виходити 1894 ро
ку і була в руках галицьких попів. Звичайно вона бо

реться проти попів із Закарпаття. В однім числі під зз.

головком: "До всіх русинів в Америці і в краю" так пr·І

сала про попів із Закарпаття: 

"Безхарактерність, безсоромність, ненаситна Жа>і·:

да гроша, безсовістність, свиняча впертість руського 

перекінчика з мадирськоrо табору, посвяченого на по

па, переходип. границі можливости ту, в Америці ... ~· 

А дальше: 

"Про-ти мадярських форманів, nерекінчик:в, Щі

ганів, пемяріа, купців, завалоків - є нашим обовиз

ком виступити... Є нашим оqовязком змалювати тую 

чесну громаду 3 пере . .н.у і 3 заду, а відтак показати 

людям, 111.06 їй добре nридивилися і пізна.1и, що не 

кожний ладан пахне·". 



Так малюють "з переду і з заду" галицькі попи 
своїх колег із Закарпаття. Послідні, звичайно, не ма.1и 
найменших труднощів перемалювати тими самими краскз.

ми своїх галицьких колег. І тоді були одні праві і дру1·і 

не брrхали. Харестеристика вірна. Лише нещастя в тім, 

що імігрант, як із Закарпаття так з Галичини, в той час 

не уміrз зробити належних висновків з тих взаїмних по

півських представлювань. Замість гонити від себе зло

діїв, парахіяни розколювалися, відділюrзалися галичане 

від закарпатців, послідні nід перших, замикалися в влас

НОJІІУ колі і годували "сво їх" попів. Згодом те· саме ро
били православні, а багато греко-католицьких попів вже 

в Америці ставали православними, щоби перетягти людей 

до своєї парохії. 

Оця лють галицьких попіrз проти закарпатських, що 

ми її повище . навели, була наслідком поразки· галиць

ких попів в парохіях. Попи із Закарпаття були опанува

ли кращі церкrзи, ві~повідніше. зорганізовані й багатші 
парохн, а галичанам приходилося прикріше, вони про

гравали. Звідси й той жаль і лють. В інших випадках спра

ва малася наоборот. Був момент, коли програвали попи 

із ЗакарпаттІ!, Тоді послідні називали злодіями галиць

ких поп:в, наводили факти і називали їх поляками, або 
польськими Еаймитами. За тим слідувало розбиття паро

хії на галичан і "угра-русинів" і замість одної церкни 
і одного попа - дві церкви і два попи. 

З тої боротьби користали також православні. Вони 

rзказували імігрантам на те, як греко-католицькі попи друть
ся за жир, що їм не ходить про справи духовні і та){е 

інше, доказували, що одні є наймитами поляків а другі 
мадярів і що імігранти усі рускі і повинні такими аста

ти, а остати можуть тільки тоді, коли стануть право

славними і таке інше. І так процrзітав попіrзський бизнес. 

Попівство страшно визискувало імігрантів. Без ріж
ниці чи це був піп із Закарпаття, чи з Галичини, греко

католицький чи православний. У сі вони дерли останню 



шк:ру з несвідомого "русина'', а н Америці американо.
кого майнера, робітника ста.:tеварснь чи цукроварні. ..'.. 
ПіJІкарпатеький ~ каJІендарі Союзу Українських Робітн:.r
ІfИХ Організацій за рік 1926 в статті "Дещо про україн
ську іміграцію та її організааійннй рух" так переказус 
опов:.ааннх одного старого парафіянина Пітсбурrу: 

"Спершу нам жилося дуже тяжко. Але потому 
wкось nривикли, трохи полекша~1о, бо й роботу дехтQ 

аж~ мав лучшу і гроша в декого трохи призбіралос'ІІ. 

Бану:аали лише, що не було своєї церкви. Але одно

ГQ разу мчу ли, що приїхав до нас свій єrомость. Вс .і 

були дуже раді і з цілої околиці почали горнутися 

до духовного отця. То він зараз почав казати нам про

повідь. Змалював нас дуже великими грішниками, бо 

довго до словіди не ходили і наказав, що всі мусимо 

икнайскорше словідатися і не жалувати притім на боже. 

Лю.в.ис~tка товпою стали пхатися до сповіди, грошей 

насипали ці.иу купу, а єrомость аж впрів, так nрацю

вав nри сповідді. Побачивши, що тут за багато робо

ти .иля н1:.ого одного, взяв собі помічника. Вийшов пе

ред народ і nроголосиu, що Імост~t також ..цуховна 

особа і що також може сповідати. Сіла попадя на 
другім кріслі і споuідали обое. То ж то гроша вони 

зібрали, зібрали 1" 
Ми не входимо наскільки цей переказ правдивий, на

скіл~tки він nереборщенн:А. Ніхто не сумнівається, що над 
іuігрантами попівство знущалося в неймовірний спос:б, 

J.ерло в них при кожній нагоді. Про попівську безстид

віста, sахланніст~t, загально відомо. В Америці вона пе

реходила rраниці понять. Для доповнення повищої харак

теристико nопів з того часу (а зараз вони не кращі) 
наме.а.еlуІо переказ Юліяна Бачинського про те, як один 
а ТQДЇШНЇХ нуrроруських'' ПОЛіІіІ "cnouiдau'' уміраЮЧОГО, 
а ,к:ругий - "хорониu" :аі,цтяту ногу робітника: 

" ... JІ.о ілюстрації хапчивости "на центи" j диніз)Іу 
тих с·аященників на.веду два факти. Один .-ля приміру, 
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m< такий угорський священик, коли розходитьсв о 

до.чар, потрапить стягнути його не лише за uiлoro чо

Jюв:ка, але й за йоrо частину, а друrий, що "для пен
та" потрапить навіть умерлоrо воскресити, щоби лише 
дістати за молитву "при умершім" і "за відпущення грі

хів". Загальнозвісним є між українською іміграцією в 
Сполучених Державах случай, як один угорський свя· 
щеник умів промовити до амбіції і почуття гідности 

одного нещасного імігранта, котрому ампутовано но

гу, що той замовив в него величавий похорон длJІ ві..ІІ.

різано ї ноги, і заплатив за це 14 доларів. Інший знов ... 
спізнився до умираючого, та затужив за центами, які 

належзлися б йому за молебні при уміраючім, що хоч 

труп був вже зимний, мимо того "вислухав" ще в нім 
душу,і, щоби не пустити її і дати їй на дорогу розрі

шення, вхопив мертвого за горло і так довго держав, 

поки не відчитав усіх молитов і не дав розрішеннп. 

Відтак доперва казав їй іти і - забрав центи", 

І знов таки: характеристика по вища вірна і у від
ношенні до галицьких попів. 

Таких переказів можна навести десятки, сотки, ти
сячі. Дерли з людей за шлюби, хрестини, похорони, ві.а

прав.тrяли "служби божі" за здоровля і усякими іншими 
способами. Зарабляли при будовах церков, входили в ком

шахти з ріжними комітетовцями, фальшували книжки, 

переписували на · себе церковні будинки, позичали для 
себе гроші титулом кураторів uеркви, придумували най

більше вирафінувані способи обманства. І як звичайно 

злодії між собою гризлися за поділ награбованого, або 

за право грабити. 

Тих попівських "подвигів" не слід забувати. Ві 1-

носини серед іміграціі, які вони створили своею ''гро
мадською" діяльністю як попи, і опісля як громадські 
''діячі", безперечно утруднювали будьяку культурно-ас/~ 
вітну .+tiJJЛ~JJi~ть 1 ро3єднювали напочатку одностайну у-
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країнську роб:тничу іміграцію на кілька таборів, пасна

рили ці групи між собою і наслідки цього посварення ще 

й нині ділають дошку ль но. 

Немає майже одної місцевости й сьогодні, в якій жи
ли б українські імігранти, аби не було щонайменше дві 
парохії: католицька й православна. Та і між православними 

парохіями ще є "ріжниця". Є православні "старого типу", 
а є вже православні "нового'' типу. Послідні звуть себе 
подекуди автокефальними, але що маса парахіян не гаразд 

сприймає цю назву то подекуди називають ці церкви "ко
Зацькими". Існують подекуди протестантські групи і бап
тисти. Послідні однак не мають майже впливу на громад

ське життя іміграції. 

Між тими релігійними угрупованнями постійно ведеть

ся боротьба. Жити вони в згоді не можуть, бо попи одних 
і ·других церков між собою конкурують, як перші ліпші 

торговці конкурують між собою за покупців. 
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ЗАПОМОГО ВІ ОРГ АНІЗАЦfі 

СПОЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ між іншим відомі як країна, 

в якій існують могутні асекураційні організацн, що 

заобезпечують людий на випадок смерти. Це великі ком

панії, що в кінці девятнадцятого століття стали розвива
тися в колосальні фінансові інституції, а в початках два,-J.

цятого століття стали справжніми фінансовими rіrанта

ми. Сьогодні ці фінанеовін інституції є могутнім двигу

ном фінансової оліrархії в країні. Майже рівночасно з ти-
1\Ш інституціями повставали братські запамагаві органі

зації, що їх закладали імігранти. Очевидно почин до 

цього дали не імігранти славянеького роду, а.1е західно

европейські. Причина появи і першого і другого рода 

організацій та, що в Сполучених Державах, навіть коли 

країна вже була розвинулася у велику індустріяльну кра

їну, не було ніякого соціяльного обезпечення. Нема його 

й до сьогодні і тому ще й тепер є місце на такі орга

нізації. На випадок каліцтва, хораби чи смерти робітни

ка, нікому нема ніякого діла. Це впливало погано на ім!r

рантів. Вони, більше як тутешні робітники, відчували 

брак якогось обезпечення. Так званий "Компенсейшен 
Ло", що уважається частинним уліпшенням в робітничо

му законодавстві, почали уводити деякі стейти від 1909 
року. До того часу робітник був майже зовсім безправ

ним. На випадок каліцтва як для робітників взагалі, так і 

для іміграfпів зокрема, бу ла одна дорога і то в більшости 

випадках безнадійна: через суд заставити підприємця 

виплатити винагородження, або бодай кошти лікування nо

вернути. В суді ім ігрант не багато мав щастя. Незнаючи 

мови такого часто натягали адвокати, що їм повірювало

ся справу, і якщо навіть "вигравали" в суді таку спра
ву то адвОІ(аТ забирав собі львину частину за услуги. 

В більшости однак випадках адвокат дався підкупити під
приємцеві і позивач справу програвав. Але навіть коли тра-
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пився і такий адвокат, що не обманював робітника, то і 
тоді виграти такий процес належало до чу да. Потерпівший 

мусів "доказати" вину підприємця; нарушения закону, що 
зобовязує підприємця дати робітникави безпечне місце 
праці, відповідні матеріяли і справні машини і т. п. Але 
це не так вже легко доказати, хоч вина підприємця мог ла 

бути цілком очевидна. Підприємець міг прекрасно випер

тися вини в той спосіб, що наймаючи робітника до роботи 
послідний брав добровільно ризико, що получене з вико

нуванням певної роботи; міг "доказати", що виною була 
неосторожність другого робітника і взагалі на стороні ка
піталістів бу ли справні адвокати, судді і вся перевага. 

Страх перед несподіваною смертю імігранта турбував чи
мало. В нього були свої калькуляції, що він їх не смів 
ніяким ризиком загрожувати. СмертІ: його означала осиро

тіпня дітей і жінки, тут чи в краю, якщо мав, а як ні то 
старих немічних родичів. Отже імігранти мали великий по
тяг до асекуравання себе на випадок смерти чи хороби 

або каліцтва 
Крім цього такі братські запомогові організації скріп

лювали громадське життя іміграції, вони мали навіть кращі 
перспективи ніж церкви. І в дійсности українські запомо

гові організації в Сполучених Державах відіграли велику 

ролю, і ще до тепер становлять головну опору певних 

політичних угруповань на іміграції. Інша річ, що в наслі

док того, що ці запомогові організації перетворилися фак

тично в політичні угруповання сами звели себе до сек

танства, в скорому часі свого існування набрали усіх ви
явів немочі і в той спосіб значно обмежили свій вік. 

* * * 
Перший почин до зорганізування серед української 

іміграції запомогового брацтва дав той же самий піп Іван 

Волянський, що почав організувати церкви. Ще перед пов
станням першої церкви в Шенадоа, нласне в часі її буду

вання, 1884 року, повстало в Шенандоа, Па. перше таке 
брацтво. Об'їзджаючи місцевости, де жили tмtгранти, 
Волянському вдалося в скорому часі зорганізувати такі то-
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вариства в кількох місцевостях. 1887 року їх вже було 

cil\I: в Шенандоа, Шамокин, Гейзелтон, Фріленд, Кінr
стон, Олифант. У сі в Пенсилвенії. Саме в тих містах пов
стали перші церкви. Отже ці брацтва були щільно звязані 

з церІСвами. В тім році від тих сімох організацій з'їхались 
делегати до Олифант, Па. і заложили спілку тих брацтв, 
назвали її "Сполучення Брацтв Руських". Наскільки u: 
організація дихала греко-католицькою парафіянщиною, 

сnідчить факт, що по англійськи назвали її "Грік-кетлік 
Юніон" Головні статутарні постанови такі: брацтво випла
чує членави пасмертне 500 доларів. Коли помре жінка 

члена, - йому виплачується 100 доларів, але їх від

числяється з пасмертного члена. Це значить, що як колись 

він помре, то по його смерти спадкоємець візьме тіль

ки 400 доларів. На випадок каліцтва, член дістає також 

допомогу, висоту якої визначає комітет. Член платить мі

сячну вкладку одного долара, а коли б цього не вистар

чало на місячні розходи організації, тоді накладається на 

усіх членів орг~нізації додаткове оподаткування, що не 
має виносити більше як бракуючу суму. Це була перша 

запомагава організація українських імігрантів. З кінцем 
1889 року ця організація вже мала 14 брацтв. Популяр

ність організації серед іміграції- росла. Керівництво орга

нізацією було в руках попа Волянського. Тому що до ке

рівництва не було притягнено ширшого загалу, з виїздом 

Волянського до краю - організація впала. 

В тім самім часі, власне при кінці існування "Спо
лучення Брацтв Руських", користаючись досвідом, що такі 

організації скріплюють парохії, попи із Закарпаття поча
ли організувати nри своїх парохіях брацтва. Про те, що

би в одній організації гуртували своїх парафіян, мови не 

було. Тимчасом з розпадом "Сполучення Брацтв Руських", 
багато його членів почали шукати подібних організацій, аби 
забеспечити себе. Знайшли серед найближчих собі груп 
tмtгрантів. Вступали в словацьку "Католіцку Єдноту", 
"Народни еловенски Сполок", особливо в тих організа
ціях знайшлися масою імігранти із українсько-словаць-
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кого пограниччя, звідки саме тоді напливало їх до Аме

рики найбільше. 1890 року на з'їзді греко-католицьких 
попів у Вилкс-Берри, Па рішено було заснувати окреме 
греко-католицьке запомагоне брацтво, членами якого_ по

винні бути усі українські імігранти, як з Галичини так і з 
Закарпаття. Приготавання до створення організації трива
ли два роки і остаточно 1892 року повстала організація 

запомагава під назвою "Соєдиненіє греко-католицких рус

ских брацтв в Сіверной Америкі". Статут того б рацтва 

майже такий самий як попередного, що його зорганізу

вав піп Волянський. В контролі організації знайшлися по
пи із Закарпаття. Організація та розвивалася повільно че

рез безконечні інтриrи між "вождами" і фракційну бо
ротьбу, що розгорнулася між так званими "мунчаківцями" 
і "пряшівчанами". З послідними солідаризувалися в части 
галичани. Все це довело до того, що послідні {галичани 
і "пряшівчани") частинно вийшли з "Соєдиненія" і 1894 р. 
зорганізували "Руський Народний Союз". Перший з'їзд 
"Руського Народного Союзу" відбувся в Шамокін, Па., в 
місцевости, брацтво якої дало почин організації {Брацтво 
ім. св. Кирила і Методія, що попередно бу ло відділом 

"Соєдиненія"). Засади нової організації були ті самі, що 
в "Соєдиненію". Органом нової організації стала "Сво
бода", що почала виходити рік перед тим - 1893 р. 

Органом "Соєдиненія" була газета "Американсько-Русскій 
Вістник" З повстанням нової запомогової організації оба 
ці органи між собою розпочали скажену війну. Ця війна 

йшла по лінії церковних інтриr, вона їх тільки доповня
ла, надавала їм більшої колоритности. Слід зазначити, 

що "Свобода" не започаткувала тої боротьби, що вже 
перед нею були газети і зводили між собою парохіяльні 

"файти". Про це - пізніше. Оскаржували себе взаїмно 
в злочинах, в шарлатанстві. Тому, що в той час греко

католицька церква була під контролею римо-католицьких 

єпископів, отже до них стали доносити попи одні на дру

гих ріжні скарги, сплетні, інтриrували одні проти других. 

Галичани rюпи з одної сторони і закарпатські - з другої. 
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Uілком природно, що по m·й лінії однt і другі мобілізували 
і~1іrрантів, вносили між них роздори, ділили їх, цькували 

одних на других. 

В роках 1900 і 1902 обі ці організації, "Соєдиненіе" 
і "Союз" переживають майже однакову кризу. Коли вони 
~:іж собою воювали, з обох тих організацій виходять гру

пи так званої "москвофільської" орієнтації, православні, і 
засновують нову запомагаnу організацію "Общество Рус
Ю1Х Брацтв". І туди переходить їх приклонники з одної 
і другої організації. На чолі групи із "Соєдиненія" стояв 
бизнесмен із Маганой Ситі, Юрій Жинчак-Шмідт, з обиди, 

що його предсідателем не вибрали, а на чолі групи "Сою-
3а" стояв піп Теофан Обушкевич (перейшов на право
елавіє). Рівночасно почато видавати орган товариства -
"Правду". Отже із початкової єдности, що була в перших 
роках серед іміграції усіх !Іідтінків, 1902 року вже було 
довершено розгруповань, відпоnідного поділу; усі ШІВІШ 

народні поділили поміж себе жир. Зроблено це на цер

ковному тлі перше, а відтак по цілій лінії, повстали своІ 

запомого ві організацн, преса. У сі отаборилися: "угро
руси", мо скафіли і "рутенці". І так продовжалася ві1\
на між тими угрупованнями, корист• з укої була по

пам, бизнесменам, опісля іншим "вождам", що стали при
їзджати до Америки, а терпіли на цьому робітничі маси 

взагалі і закарпатці, і галичане і ті, що себе русскими 

називали, а радше дозволяли себе називати царським а

гентам. 

В дальшім ми бу демо змушені тим разом оставити 

запомого ві організації так званих "угро-русів", як і "рус
ских"*) - що себе відгороджують від української імі
грації, - в спокою через брак місця, а спинимося на 

розвитку самих українських запомогових організацій. ЯІ< 

*) При вайбпижчій иа.годі прий,цетьсJІ ааиатио.в: роаріб:ко., бага
тих матеріялів а громадоького життя тої частини українськоІ Ьd.rра
ції, що гуртувтьса: в кіпькох орrавіааціях "уrро-руоької" оріеитацlї 

ва. чопі а попа.ии ів 3аR&рпа.ття, як також отарої :м:а.р:ки ":м:оо:к:вофіпь

оьких" opraиisaцis:x. Чиоеm.ио ці орrаиівації більші '-ід увраіиоr.ких. 
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одні так другі організацн ще багато разів роз

колювалися, з них виходили менші або бі.1ьші угрупоnан

ня і творили нові запомогові організації. І коли перші 
розколи були оправдувані ніби принціпіяльними розхо

дженнями в національному питанні (з чим дуже носилися 

як українські націоналісти так і москофіли), отже на тлі 
ніби нац·ональнмоу, бодай так несвідомій масі видавало

ся, то пізніші розколи цілковито заперечують ці твер

дження і прекрасно характеризують дійсні причию-І і пер

ших і пізніших розколів. 

До 1910 року "Руський Народний Союз" переживав 
внутрішні клопоти такого рода, що не виходили поза фа

мілійн; границі і не доводили до серіозних взривів. ПісліІ 

конвенції 1902 року, що відбулася в Дерзи Ситі, Н. Дж. 

і на якій було ще серіозне тертя з москофільськими реч

НИІ<ами (Гладек) слідуючих шість рок!в в Союзі можна 
назвати роками відносного "мира". Цей мир однак був 

"тишею перед бурею". 1906 р. в Союзі замітні вже впли
ви самих реакційних кругів попівства. В тім році на кон

венції ухвалено увести в організації новий уряд "ду
хівника". Ним стає Михайло Балог, піп із Закарпаття. Без
перечно під натиском Ортинського, що прибув до Спо

лучених Держав 1907 року, піп Балог починає в Союзі 
урядувати таки на добре. 1908 року конвенція відбуrза

ється фактично під впливом Ортмнського і при змtш 

статута уводиться такий параrраф, згідно з яким чле- ~ 

ном Союзу може бути тільки греко-католик і римо-като-
лик, хоч би це був і поляк чи словак, або чех. Право

славним вступ до Союзу заборонений, хоч би це бу ли й 

українці. Безконфесійним також вступ до Союзу заборо

нений. На тій конференції Ортмнського приймають пк 

почетного члена Союзу, вручають йому з великою пом

пою почетну грамоту. Рік пізн:ше "духовник" Балог за
бороняє "Свободі" вміщувати такі розвідки, як, примі
ром "Про конеuь світа", "Мова малп", бо ue, мовлsш, 

"згіршує народ і противиться науuі релігії". 
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В Союзі починається невдовілля. Наростає можли

вість серіозної боротьби. І не боротьби обмеженої в рам

ках організації, не внутрішної боротьби, але такої, як 

попередно ми бачили на початку організування запомо

гових організацій. Треба лише "вождів" а грунт nід
хожий. Такі вожди знаходяться. Вони вже чекають. Ще 

1902 р. піп І. Ардан вміщує в "Свободі" статтю під заголов
ІШМ "Скажім собі правду в очи" проти трактування римо
:~атолицькими епископамн греко-католицьких попів, цер

ков в Америці, і закінчує статrю кличем "проч з Римом!а 

Епископ Гобан зі Скрентону, під якого юрисдикцією 

була греко-католицька парохія в Олифант (Ардан був 
парохом в Олифант, Па.) екскомунікує Ардана. Ардан 

перестає попувати, але мимо екскомунікації він не зри

ває з галицькими попами, як рівнож послідні, в більшости, 

ставляться до нього не погано, бо клич "проч з Римом!" 
був їм не так вже чужий, тільки не мали вони відваги отвер 

то його піддержувати. Отже весь час Ардан був при У. Н. 

Союзі. 1907 року він ще редаrує "Свободу", а вже 191 О 
року Ардан головою нового Руського Народного Союзу, 

що у1ворився на тлі розламу в старому Союзі. Звичай

но було б помилкою гадати, що розлам створив Ардан, 

що кромі його бажань ніяких інших причин для розламу 

не було. Історія того важного розламу, як і усі поперед

ні, випливає з п_Qпівсько ї політики. 

На десятій конвенції Руського Народного Союзу Ор

тинський наложив організації греко-католицькі віжки до 

ТОЇ міри, ЩО В статуті ПрИНЯТО клавзу ЛЮ, ЯКОЮ заборОНЯ
ЄТЬСЯ українським 1м1грантам православного вірування 

вступ до організації. На 11 конвенції він мав на мисли 

Р. Н. Союз цілковито підчинити собі як парохіяльну влас

ність. Там він вже був не тільки як почесний делегат, але 

і як звичайний, ба навіть сам складав звіт зі статутової 

комісії, яка постановила змінити назву на "Греко-като
лицький Руський Союз". Свідки росказуют~;:~, що Ортинсь
кий робив усі можливі натиски, аби переперти і цю наз-
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Голосовання відбувалося: JІ.уже церемоніяльно, записуна
но кожного делегата ім.я і назвисько і як він голосує "за" 
чи "проти" і випзорено було таку атмосферу, що бз · 
гато несвідомих делегатів впрост боялися отверто голосу
вати проти волі епископа Ортинського, який дуже пильно 

елідив за процесом голосування. Так став Союз "греко

католицьким" і по назві вже 1910 року. 

Опозиція цю постанову використала. Для Союзу, -
це була нещаслива постанова. Невдоволені тою поста

ноІюю були скликали конференцію, вибрали так зва

ний "клівленський" комітет і роз'їхалися домів. В нев
довзі після того зійшлися делегати Скрентону, Олифан

ту й Околиці і вибрали з поміж себе комітет для зало

ження нового Руського Народного Союзу. Вони порозу

мілися з клівлендським комітетом і скликали 25 жовтня 

191 О року сnільну конвенцію і там офіційно бу ло сфор~ 

мована новий Союз, на чолі якого став Ардан, як го

лова. Але в цьому комітеті бу ли люди, що також мали свої 

власні плани. Нової організації їм було потрібно для о

собистих цілів. Про це свідчить факт, що заледви рік про

минув як вже були розподілилися угруповання й почалося 

тертя. Розгорілася боротьба між групою Ардана і гру

пою Косовqго. Запанувала міжусобиця. Одні других у

суnали. А ці знов біля себе згромаджували людей собі 
п:дрядних і організували сили для того, аби усунути тих, 

що їх усунули. Про це в календарі тої організації за рік 

1917 говориться так: 

"На річнім засіданні Руського Народного Сою:::;у 
в 1912 року принято суспендацію П. Кирилюка як за

ступника писара і М. Довбенка як радного. Принято 

рівнож резигнацію Е. Гвоздика, як редактора "Наро.~
ної Волі". На місце Довбенка дібрано радного Сисак.з: 

на редактора покликано бувшого голову І. Ардана. (На 
першій правильній конвенції його не вибрали голо

вою). Однак в редакції робив вже в той час менаджер 

О. Косовий. Робота нового редактора побіч сего мена-
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джера показалася векарі неможливою і голова оста

точно уважав за відповідне усунути О. Косового. Ко

совий відкликавен до других урядників організації і 

остаточно по ріжних короводах ті урядники більшіс

тю голосів рішили усунути редактора і голову Руr.ь

кого Народного Союзу. Головою став заступник го

лови О. Хилю<, а редактором і менаджерам О. Ко

совий". 

Тої майже напів офіц:йної інфор~1ацїі мабуть до

сить, аби собі уявити усі ці змагання "для добра" орга
нізації, для інтересів загалу. Шкурні інтереси тут нада

вали курс поведінці головним керівникам орган~зацн. 

На тім не кінець. Історія того "нового" Союзу і даль
ше подає нам типічні взірці, як множилися ці запомагоні 

організац;ї і що було причиною того множення. 1913 
року відбулася Руського Народного Союзу (нового) кон
венція, що була дуже бурхлива. Конвенція виступила 

проти "політики бувших урядників'', що як говориться в 
офіційнім оповіщенні "захопили власть у свої руки". Про
тивна сторона зорганізувала опозицію і делегати опоз:і· 

ц:йні на І(Онвенції дали по шапці старИ!'І-r урядникам. Арда!І 

став редактором. J{осовий пішов в дубину. Пішли й інші. 

В нововибраному комітеті нема вже Хиляка, нема Косо

вого. А до року пізніше вже в Пітсбурщині повстала но

ва запоl\югова організація "Народна Поміч", а в Олифант 

друга, Згода Брацтв. В першій немалу ралю грає Косо

вий, в другій - Хиляк. І все це від бу лося лише в кіт>

кох роках після виходу із Руського Народвого Союзу 

(старого). Отже маємо: Руський Народюій Союз ч. 1. 
Руський h'ародний Союз ч. 2. "Народну Поміч" і Згоду 
Брацтв. 

А що робиться з У. Н. Союзом (старим). Вернімся до 
нього. Безперечно, що постанова перемінити назву II.l 

"Греко-католицький Союз", що стала за безпосередну 
причину виходу чима,1о членів і віддшш з його рядів, 
налякала декого з провідників. І більше: вони за короткиіі 
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час переконалися, що скоро Ортинський заставить їх до 

такого танцю, що їм хроном в носі стане. Тому вони 

стрималися переводити в життя цю постанову. Власне че

рез те остало дві організації під одною назвою. Арданів

ці покликаючись на те, що конвенція постановила перс

мінити назву старого Союзу, значить, кинула попередну 

свою назву і в той спосіб дала їм можливість таку підібра
ти. Мабуть і це було між іншим причиною, чому уряд ста

рого Союзу не важився перевести постанови про наз

ву в життя, наперекір "новому" Союзави - задержав 
свою стару назву. 

Старий Руський Народний Союз не змінив своєї 

назви мимо постанов конвенції, отже виступив проти волі 

Ортинського. Послідний тим обурився і 1912 року за

ложив ще одну запамагаву організацію, виразно з кле

рикальним обличчям "Провидіння". Органом послідньоі 

стала "Америка" що також була заснована епископо!\1:. 

Таким чином повстало пять українських запомогових ор

ганізацш, між якими основних ріжниць ніколи не бу ло, 

усі вони приняли в основу одні і ті самі принціпи, за 

винятком того, що новий Союз згодом ставав трохи по

ступовішим, в громадських справах орієнтувався на по

літику галицьких радикалів. 

191 О року поступова частина ім ігрантів засновує на

пів-соціялістичну запамагаву організацію "Гайдамаки". 

Такої ж наgви орган тої організації повстав був вже два 

роки скорше. Uя організація відріжнялася від інших тим, 

що носила соціялістичний характер. Існування тої орга

нізації на іміграції позначилося більше з політичного бо

ку, ніж із боку асекуращино-запомогової організащї. 

"Гайдамаки", як зап~могова організація, не мог ла роз

горнути широкої діяльности, число членів не переnищало 

3,000 і в часі епідемічної хораби інфлюенції 1918 ро~у 

ця організація збанкротувала. Слід додати, що організація 

!lОЛітично була збанкротувала ще до того часу, вла<;:н~ 
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в часі революції в Росії. Про це буде мова в іншім роз

ділі. 

В міжчасі як і перед тим, повставало ще більше за

помогових організацій як серед православних, що ува

жали себе за руських, так і закарпатців та українціп. 

Декотрі з них остали при житті й до сьогодні, але не мі,к 

українцями. Про деякі з тих організацш ми навіть н~

згадуємо, неважні вони. Серед української іміграції І. 

Ардан був зорганізував запомогове товариство "Сест
ричне Брацтво ім. сьв. Ольги" ще 1897 роІ<у. Згодом во
но перетворилося в льокальне нюйорське товариство. 

Осип Косовий зорганізував 1908 р. в Ню йорку "На· 
ро дну Вза їм ну Поміч", з власним органом - "Союз", 
але до року - впало і це товариство. Орган "Союз" 
став був органом презвітеріянської місії для українськнх 

імігрантів. Так множилися ті запомогові організації як 

гриби по дощі. Між православними їх бу ло ще більше. 

Кожний обиджений кандидат на урядника, через те, що не 

вибраний, уходив з конвенції будь котрої організації 

з метою організувати нову організацію і в такий спосіб 

стати при кермі нею. 

* * * 
У сі ці запомого ві організації із самого початку сво-

го існування були втягнені до "громадської діяльности", 
вдійсности до участи в боротьбі поміж групами керівни

ків. Одинока з тих запомогових організацій "ГайдамJ
ки" в перших початках свого існування вела менше-біль

ше принціпову боротьбу з противними собі організа

ціями, стояла на боці соціялістіп. Це саме можна сказап-І 

про "новий" Руський Народний Союз, коли судити по
верховно. В дійсности поступовість того нового Союзу 

була ширмою, за якою, як це ми бачили з офіційних ре

кордів, крилися особисті інтереси деяких провідників. 

Згодом, оскільки ці організації стали трохи більше ста

більними, включно з "Гайдамаками", переродилися, ви

х.«;>вали біля се{)е певну касту "урядовців" 1 які прикри:з-
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шись плащиком націоналізму бу дували твердиню в них 

для сnоїх власних інтересів. Про це нам прийдеться го

ворити пізніше: 1914 р. на конвенції в Бофало, Н. ~ .... 1. 
Руський Народний Союз, приймає назву "Український 
Народний Союз". Три роки пізніше новий Руський Народ
ний Союз приймає назву "Український Робітничий Союз". 

Під теперішню пору уІ<раїнська іміграція має слідую
чі запомогові організації: 

Український Народний Союз, з осідком в Джерзи 

Ситі, Н. Дж. Число членів 20.000 старших і 10.000 мо
лод~. (Число членів подаємо в тисячах). Орган "Свобо
да" - денник. 

Український Робітничий Союз з осідком в Скрентон, 

Па. Число членів понад 9,000 старших і понад 2,000 мо
лоді, разом - 12,000. Орган "Народна Воля" - три ра
зи в тиждень. 

Провид;ння з осідком Філаделфія, Па. Число членів 

разом з молодю понад 8,000. Орган "Америка". Вихо
дить три рази в тиждень. 

Народна Поміч з осідком в Пітсбурr, Па. Число чл~

нів біля 4,000. Орган "Народне Слово". Тижневик. 
Згода Брацтв з осідІ<ом в Олифант, Па. Число чле

нів не сягає 2,000 разом з молодю. Орган "Нове )Киття''. 
Виходить два рази в місяць. 

* * * 
В останніх роках на іміграції повстала ще одна за-

помогова організація Українська Секція Міжнародного 

Робітничого Ордену. Ue новий тип запомогової організа

ції, стоїть на точці зору класової боротьби, є частиною 

загальної організації американського робітництва. Зріст 

організації позначився дуже буйно. За два роІ<и свого 

існування організація доходить до 4,000 членів старших, 

кільканадцять відділів старшої молоди і при 50 відділах 
існують діточі групи. Про цю організації буде мова в ін

шім місці. 
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ПОЧАТКИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНОї ДІЯЛЬНОСТИ. 

ку ЛЬ ТУР НІ ПОЧИНИ в перших роках іміграції не ті

шилися успіхом. Справжня культурно-освітня пра

ця почалася аж тоді, коли на 1м1грацн почали організу

ватися поступові й відтак робітничі організації. Про це 

буде мова в іншім місці. Причини, чому в початках імігрJ

ції не мала успіху культурно-освітня праця, будуть зро

зумілі тільки тоді, коли зважимо, хто в той час міг стати 

на чолі такої роботи. Попи, бизнесмени, що кожний свііі 

рух на громадській роботі підчиняли своїм шкурним інте

ресам. Звичайно це мусіло відбитися в наслідках тої ро

ботн. З так званих "цивіпьних" інтелігентів ~а іміграцію 
приїхав першим др. Володимир Сімєнович ще 1887 року. 

Сіменовича спровадив піп І. Волянський, що в той час вже 

був розпочав велику кампанію за церквами. Сімєнович 

заложив першу в Америці чита.1ьню в Шенадоа, Па. в ТЇ\І 

сам:м році. В дійсности заложив її Волянський, тільки по

ставив Сіменовича управляти нею. Відтак і в інших око

личних місцевостях заложено читальні. Дуже можливо, 

що той читальняний рух в цій околиці міг був зробил1 

велику роботу, зрушити маси грамотних імігрантів до чи

тання, розгорнути навчання серед неграt~ютних. А так11х 

в тім часі була б:льшість серед імігрантів. Але ... Той ча

тальняний рух був тісно звязаний з одної сторони з цер

квами, ним керували попи, з другої сторони з за кл а

данням одночасно крамниць "Народна Торговля", що до 
речі, як для Сіменовича так і ще для кількох інтелігентів, 
що опісля прибули до Америки, рівнож і для попів, було 

важнішнм чим читальняний рух. Як звичайно крамниці "На
родна Торговля" провалювалнея і вони провалювали чи
тальняний рух, і навіть більше - скомпромітували саму 

ідею. Маса робітників, що потратила на торговлі, стала 

злобно в:дноситися і до читальняного руху. Це була 

перша спроба організування культурно-освітного руху. 
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Після того першого провалу повстає цілий ряд чита
лень в інших місцевостях. Але вони ніколи не розгорну
ли своєї д:яльности до такої міри, аби могли стати по

стійними і~:~ституціями, аби могли пустити глибокі корні 
в житті імігрантів. Як перший почин із закладанням чи
талень Сіменовичем так і пізніші, терпіли такі самі невда
чі. І взагалі всякі почини культурно-освітної праці в Аме
риці знаходилися в руках хитрих спекулянтів, що часто 

немали поняття, як до цього братися і з чого саме по

чинати, а коли таки бралися до такої справи то лише з 

одних мотивів: вони уважали іміграцію за дійну корову, 

на якій можна нажитися але треба уміти усі свої махіна

ції прикрити "національною справою", якоюсь громад

ською ширмою. Крім таких "освітників" займалися ще 

"освітною" справою попи та неграмотні дяки, але їхюІ 
"освіта" завжди бу ла звернена в сторону забезпечення 
церкви, для скріплення свого "фронту" в боротьбі з кон
курентами. Як 'перших так других зам;ри звичайно почи
налися дуже торжестве~но і кінчилися одним і тим са

мим кінцем: валили ся як домики з карт. 

У видавничій діяльнос1и в перших початках були де

які успіхи в порінианні до всього іншого. Крім газет, про 

які вже була мова, що існують і тепер і є органами запо

могових Союзів, були спроби видаnати ще інші газет11. 

Згадаємо на тім місці про кілька таких. Самою першою 

газетою, що вийшла на іміграції, була "Америка". Почала 
вона виходити в Шанадоа, Па. Оснував її Волянський. 

Редактором першим був сам Волянський а відтак пере

дав Сіменовичеви. Газета друкувалася старо-славянським 

друком, для робітн~ка неприступна і взагалі йому вона 

бу ла непотрібною. Зразу газета виходила двотижневи· 

ком, потім - тижневиком. 1889 року газета переходить 

до ру!( попа Андруховича, що по виїзді, до краю Волян

сІ-,кого заняв його місце. До року потім вона упала. 

Але піп Андрухович 1\·Іав якісь свої порахунки з Сі
меовичем, особливо з "Народною Торговлею", отже пі-
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еля упадку "Америки" він відчув потребу пресоnого ор
гану, щоби мати можливість поборювати противників. 1891 
року починає Андрухович видаnати "Руске Слоrю". В 

т.м же році в Джерзи Ситі, Н. Дж. піп Григорій f руш
ка*) почав видавати "Новий Світ", але вийшло тільки 
одно число тої газети. 1893 року в тім же таки місті і 

тим же таки попом Грушкою започатковано нову га
зету "Свобода", що рік пізніше стала органом Руського 
Народного Союзу, тепер - Українського Народного Со

юзу. Пізніше почали були появлятися інші газети, що іс

нували дуже коротко і немали ніякого вц~jІВУ на розви

ток tмtграцв, якщо не рахувати так зва.іWіх москофіль
ських, більшість яких видавалися за гроші православної 

і\Іісії. Микола Струтниський 1902 року почав був ви
давати "Осу", 1903 року Юліян Чучка почав буn ви
давати "Церковная наука", а рік пізніше Зиrмунт Бичин
ський видав був одно число "Листочка" органу баптис

тів в українській мові. 1906 року попи почали видавати 
"Псалтира" і в тім же році в Шамокін, Па. вийшов тюк· 
невик "Зірниця" під редакцією Осипа Стеткевича, що ІШ1'3 
поборювати "Свободу", яку в той час редмував А рдаr·І. 

В тім же році агент банковий Хромовський в Ню йорку, Н. 
й. почав був nидавати "Робітника", в якому мав на меті 

реклямувати свій би!знес. Вже в 1907 р. Косовий, про яко

го вже бу ла мова почав був видавати "Наша )f(изнь" жур

нал, а відтак "Американський Голос". До таких видав

ництв ще треба залічити журнал "Зазуля", що почав ви

ходити 1908 р., "Мета", "Шершень". Усі ці газети скоро 

•) Про попа Григорія Грушку багато спо::~r:инавться серед і:м:і'.'

рантів тому, що заснована ним газета н~е жиnе і минулого por>y оо

ходила свої сорокові ро1rовини. Грушка був греко-Іtатоликцьким по_ 

nом, звичайно, українцем. 1896 року перейшов б;ув na праnославів і 

рік пізніше nочав був видаnати правасланний тижнсnпк "Сnіт" п . 

осідку - Олд Фордж, Па. Там він перетягнув майже усіх греко-като

лицьких nарохія.н на nравославів і був праnославним полом. 1901 ро"К.V 

Грушка поїхав на Волинь по рекомендаціям православної місії тут 

в Америці і та:м дістав nарохію (приход). Скоро покинув праnосла

вів, повернув знов до Галичини, "nідпокутуnаn" у Василіян і дістtиs 

греко-католицьку парохію в Пеняках, де помер 1913 року. 
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зникаш-.. У сі вони належать до так званих старих часів, 

перед війни. Про інші газети бу де в нас мова в іншому 

розділі. 

Крім газет в початках видано пару десяток популяр
них брошур. Найбільше їх видано "Свободою" і деякі 
з них були дуже приступні для імігрантів. Але видавниц

тво тих брошур скоро було припинено, зведено на нівець. 

Вже з уведенням в Українськім Народнім Союзі уряду ду
ховника, що ним був довший час реакційний піп Балог, 

як "Свобода" так усі видавництва, що ними займався або 

мав вплив на такі Український Народний Союз були нуж

денними під кожним оглядом. 

Саме в тім часі відкривалися "книгарні" в кількох мі
сцевостях. Ці книгрні мали постачати імігрант.ам відповідну 

літературу. Тимчасом вони були глумом над книгарнями. 

Люди, що займалися: тою справою, в більшости поняття 

не мали про книжку. Книжні крамниці завалювана вся

І<ИМ хламом: сонниками, молитвенниками, "листами божи
ми". Книгарні особливо в часах до війни були усім, тільки 
найменше книгарнями. В них можна було дістати крайо

Ішй тютюн, файку, гармоніку, сопілки всякі, образи свя

тих, корунки до :иолення, ріжні нитки до вишиття, взірці, 

і взагалі все проче, що тільки можна було імігрантови 

продати, а книжки, між іншим, для декорації тої кра:\І

ниці. Та й ці спроваджувані книгарнями з краю книжки 

це бу ли переважно реліrійного змісту і найпримітивніші 

брошурки. 

Інші вияви культурно-освітньої роботи також були 

спутані церковщиною. Хори, оркестри, театральні виста

ви - все це при церкві і для церкви, під керівництвом 

попів та дяків. Театральні виступи тут розпочалися "Знім
чсним Юрком" в Олифанті з приводу 11 Головної Кон
венції Руського Народного Союзу (старого) 1895 ро!{у. 

Відтак пішов "Арендар", "Іцко Сват", "Бідна на світі 

пещена дитина", "Капраль Тимко", "Сатана в бочці", ре
л.гійІ-;а "Вефлеємська ніч" і тільки вже пізніше, на пере

додні світової війни, коли вже в деяких місцевостях куль-
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турна праця починала оснободжуватися з під впливу по
півства, тоді вже уведено в репертуар деякі народні ви

стави, як "Наталка Полтавка", "Украдене Щастя", "Вер
ховинці" тощо. 

Десь при кінці вісімдесятих років і на початку девять

десятих минулого століття почало було прибувати до 
Америки багато молоді із Подільщини і з тих околиць 

Галичини, де були сильні вже в той час rімнастичні то

вариства, відомі як "Сі чи". Ця молодь прибувши сюди 
привезла зі собою бажання організуватися в такі това

риства і тут. Перше таке rімнастичне товариство було 
заложено в йонкерс, Н. й., а відтак і в Олифант, Па. 
Згодом такі товариства повстали були в кількох місце

востях. Дуже можливо, що ці товариства були 6 знайшли 
пригожий грунт для розвитку, коли 6 вони були справді 

управляли руханки, rімнастику, займалися спортом, позна

комилися б були зі спортоним рухом в цій країні. 

Однак цього не було. Такі товариства часто й до

мівки своєї не мали, а в кращім випадку мали домівку, 

але або інструктора не мали, або інші якісь перешкоди 

стояли їм на дорозі. З початку цю свою rімнастичність 

збували на одностроях і виступах в якихсь обходах, пере

важно церковних. Згодом це епроневірилося і занепадало. 

Вже напередодні війни були ніби серіозні спроби відно

вити й поширити спортовий рух серед української моло

ди, а 1913 року головний уряд Руського Народного Со

юза (старого) навіть був припоручив освітній комісії 
обєднати усі rімнастичні існуючі організації й допомогти 

їм розгорнути свою працю за відповідним планом в до

датr~у до цього подбати ще й про мілітарне вишколен

ня. Все це остзло рішенням, як багато інших. Тоді вже 

серед іміграції пробу дж у вала ся інша думка, вона охоплю

вала переважно молодь, і говорити було про мілітарне 

вишІ<олення не так вже легко, а ще тяжче було б пере

вести в життя. 

Від самого початку повстання церков питання про 

діточі школи не уважалося важним тому, що шкільної 
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дітвори майже не було. І тільки пізніше повстала по
треба такої. Перша діточа школа повстала 1893 року 

u Шамокин, Па., звичайно, при церк·ві. В кількох пізні
ших роках майже при усіх церквах такі школи оранізу

валися. Навчання дітей, за малими виїмками, поручувало

ся дякам, що в більшости випадках сами були мало-гра

tІютні. Від тоді навіть дяки стали себе вже називати не 

просто дяками, а "дяка-учителями", а тимчасом не мали 
nони ніякої, навіть найелементарнішої кваліфікації учи
телів. В додатку до того ті школи відбувалися після науки 

в публичних школах, коли вже діти були вичерпані, отже 
дуже рідко коли вони давали будьяку користь дитині. 

Положення значно поправилося під тим оглядом пізніше, 

вже в часі і після війни. І про освітню роботу серед імі

грації прийдеться говорити в інших роЗділах, особливо в 

тих, де бу де мова про робітничий рух. Зі зростом робіт

юtчого руху, з появою соціялістичних орган:зацій, серед 

української іміграції розпочинається дійсно культурио

освітна праця. 



Автор повище перfдрунованоrо з налендаря "Гайдамани" 
нліша пренрасно відобразив нонцепцію соціалізму серед час
тини іміrрації в той час. І синьожовтий прапор, і "пролетарі 

всіх нраїн єднайтеся" і широні нозацьні шаравари. 
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Відеотон іміrрантів в різних стейтах 1900 рону. 



РОЗДІЛ ІІІ. 

ПОЧАТКИ СОЦІЯЛІСТИЧНОГО РУХУ. 

п ЕРШІ ПРОБЛЕСКИ соціялістичної думки серед імі

грації хоч дуже баламутні, почали проявлятися в 

останніх роках девятнадцятого століття. На початку двал

цятого століття, 1902 й 1905 років серед 1м1грантів вже 

були досить поширені балачки на тему про потребу со

ціялістичної організації. Ці соціялістичні думки були 

кинені серед іміграції старо-крайовими соціялістични

ми газетами, що почали в тім , часі виходити: "Ро

бітник" і "Воля". До Америки вони діставалися в ду

же маленькій скількости. Діставалися ці газети безпасе
редно з адміністрацій тих газет на адреси замітиіших імі

грантів, гадаючи в той спосіб навязати контакт з імігра

цією і поширити серед неї свої газети. Присилали ці 

газети своїм знакомим читачі тих газет з краю. Перший 
спосіб поширення на іміграції соціялістичної преси не дав 

її ніяких наслідків. Ui, що одержували соціялістичну газету, 
адреси яких роздобу ли видавництва, ненавиділи соціялізму 

й нищили газети так скоро, як тільки їх одержували. За 

те прислані газети імігрантам знакомими бу ли робітниками 

перечитувані, викликували живі дискусії над порушеними 

uажнішими питаннями. 

Однак організаційні заходи соціялізму серед імігрантів 
виявлено аж 1907 року. В тім році зорганізовано в Ню 

Иорку перше товариство, що визнавало себе офіційно со
ціялістичною організац:єю. Учасник організування того 

тоrзариства, А. Петрів пише: 

"3 ... молодих українських tмtгрантів заснувалося в мі
сті Ню Йорку, Н. й., 1907 року товариство "Гайдамаки" 
- спершу rімнастичне, а відтак просвітне. Вже слідую

чого року став виходити заходом товариства місячник 

'Тайдамаки", об'ємом і змістом маленька і убога газетка, 
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без .Іі!иразного робітничого становища, але розуміюча вже 
цю правду, що робітникам не по дорозі з попами і па
нами". 

В тім же часі почала виходити подібна газета в Сей
лем, Масс., під назвою "Хлопський Параrраф". З тих двох 
газет перша вдержалася досить довго, а друга '-коро скін
чила свій вік. "Гайдамаки" - газета вдержалася довше 

і відіграла певну ролю серед української працюючої імі

грації завдяки тому, що вже 1909 року було основано 

"Українську Поступову Робітничу Організацію Гайдама
ки", що поставилася прихильно до соціялістичної партн 
t вже тоді заходилася над організуванням української фе

..-;:ерації при цій партії. Ці заходи надавали і організації і 

11 органави серіозности, свідоміщою частиною імігрантів 

в той час її становище було одобрене і загально під

держане. 

"Хлопський Параrраф" не міг спертися на ніяку зор
ганізовану силу. Правда, майже рівночасно з тим, як орга

нізувалася організація "Гайдамаки" (дещо скорше) в Ню 
~':?1орку були спроби зорганізувати "Українську Робітничу 
Партію в Америці". В цій справі відбулися збори скли
І(а:Іі членами "Подільської Січи" і "Січи", і на тих зборах 
принято проєкт програми, в якій говорилося, що партія 

~tає бути соціялістичною, але не буде входити в ніякі 

стосунки з американською соціялістичною партією, бо 

r,она "замало поступова", а за те має попирати ради
кальну партію в Галичині. Саме ця "Українська Робітнича 
Партія в Америці" признала своїм органом "Хлопський 
Параrраф". Як газета так і ця новоповставша організація 
шаро загинули. Між іншим на газеті тяжіло те, що люди, 
які стояли близько тої газети, попередно "возилися з пре

збитеріянською церквою і через те були виставлені на 
ріжні закиди" - пише А. Підкарпатський. В д:йсности 
причини упащ(у тої газети були інші, серіозніші. 

Ці напів-соціялістичні відрухи серед іміграції були ви

кликані слідуючими факторами. Серед робітників наро

стають прояви опозиції до попівсько-бизнесменської полі-
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тики, як в церквах так в запомогових організаціях. Саме 
в тім часі впливи соціялістичного руху в Америці почали 
зростати. 1904 року Ю. Дебс, соціялістичний кандидат 
на президента дістав 402,312 голосів. Серед польських 
імігрантів вже були повстали соціялістичні товариства. Так 
само серед інших іміграційних груп із середущої частини 
Европи соціялістичний рух вже знаходив піддержку. Ба

гато імігрантів вже готові слухати соціялістичних ду

мок, міркувати, і навіть засвоювати собі їх на свій лад. 
В додатку до того на іміграцію впливають ще й події, 

що відбуваються в краю. Власне це останнє має рішаючий 

вплив. Бу де на місці спинитися на момент на політичних 
відрухах в краю, щоби усвідомити собі їх вплив на імі
грацію. 

1890 року в Галичині засновується радикальна партія. 
Вона обєднує в собі два ріжні ідеологічно соціялістичні 
напрямки: з одної сторони народницький соціялізм і 

з другої - марксистський, що його тоді репрезентувала 

соціял-демократія ріжних европейських країн. З'їзди від
буваються щороку. На четвертому з'їзді радикальної пар
тії, 1895 року, марксистські елементи беруть верх, в про
грамі партії на вступі говориться, що партія стоїть на 

грунті наукового соціялізму, отже марксизму. До 1899 
року партія не може як слід розгорнути своєї діяль

ности. В дійсности ще на тім четвертім з'їзді радикальної 
партії було три течії: соціял-народницька, що її репре

зентували Павлик і Трильонський (вона також називала 
себе драгоманівською), соціял-демократична на чолі з 
Ганкевичем і Юліяном Бачимським і так звана радикально

націоналістична на чолі з Охримовичем і Будзиновським. 
До радикальної партії признавав себе Іван Франко. Між 

тими групами було тертя, що спинювало розмах орга

нізації. 

Під кінець 1899 року приходить до порозуміння між 
народовцями і радикалами-націоналістами, в чім головна 

заслуга Ів. Франка, якого лозиекав на свій бік Грушев

ський, а у грудні тогож року на з'їзді обох тих груп 
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утворилася українська партія націонал-демократії. Рівно
часно соціял-демократична група на чолі з Ганкевичем і 
Юліяном Бач.инським засновує окрему соціял-демократичну 
партію. Радикали осталися в той час тільки з Трильон
ським та Павликом, очевидно, маючи змогу в той час ціл
ковито змінити обличчя програми партії від того, що вона 
мала попередно. 1904 року радикальна партія викидає 

науковий соціялізм зі своєї програми і стає партією "се
лянства". В практиці радикальна партія досить гостро по
борювала попівство. 

1900 року соціял-демократична партія в Галичині по
чинає висуватися до політичного життя, і як на галицькі 

умовини в той час становиться серіозною соціялістичною 

організацією. В той час почав виходити орган партії "Ро
бітник". Згодом появився партійний двотижневик "Воля". 
1902 року в Галичині вибухає селянський страйк, в яко
му соціял-демократія бере активну участь, її керівники 

- Ганкевич, Мелень, Остапчук, роз'їзджають по селах, 
виступають з промовами, представляють соціял-демокра

тичну партію і її програму селянам. 1905 року в Росії 
вибухає революція. Це знов оживлює соціял-демократичну 

партію в Галичині і тоді в Чернівцях, на Буковині появ

ляється ще один орган партії: "Земля і Воля", а 1907 
року українська соціял-демократія у виборах здобувае 

два посольські мандати до австрійського парляменту, по

силає своїх представників Семена Вітика і Яцка Остапчу
ка. Правда, що в міжчасі в цій партії були тертя, навіть 

принціпового характеру, але на загал вплив партії на 
маси з кожним днем збільшувався. 

Ці політичні відрухи в краю мали поважний вплив на 

іміграцію. Зразу тими подіями інтересувалися одиниці, 

інтересувалися випадково. Але згодом починали до Аме
рики прибувати нові імігранти, що вже брали участь 

в краю в тих відрухах. Прибували українські імігрант.и і 
з Німеччини, де перед виїздом до Америки були рік-два, 

або й більше і де соціялістичний рух був сильно розви

нений, отже й вони привезпи зі сС>бою щщі ідеї, нове 
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життя, ширший світогляд. Новоприбувші tмtгранти з Га
личини привозили зі собою певні погляди засвоєні або 
від радикальної партії, або від соціял-демократії. І коли 

в Сейлем, Масс., засновується газета з назвою "Хлоп
ський Параrраф", то це не випадок, це лише відбитка 
фрази радикального бесідника в галицькому селі, що 

панам грозив "хлопським параrрафом" і що дуже подо
балося і принялося серед селян. "Хлопський параrраф" 
так врився в память селянина, що прибувши до Америки, 

в цій фразі він визначував своє відношення до панів і 
тим "параrрафом" готовився боронитися від визискува
вачів, "хлопським параrрафом" з ними воювати. 

Але за 1 им "хлопським параrрафом" ховається і той 
народницький соціялізм, що його покладено в основу сві
тогляду групи, яка пробувала зорганізувати "українську 
робітничу партію в Америці"; за соціялізм і піддержку 

галицьких радикалів, але ніяких зносин з американською 

соціялістичною партією, бо вона не "досить поступова". 
Це копія галицького радикалізму. З другої сторони -
"Гайдамаки". Тут вже даються відчувати впливи соціял
демократичного угруповання в краю. Назва їх так само 

засвоєна з історичного багажу народницько-революційної 

романтики, так само пахне "хлопським параrрафом", а
ле соціялізм їх трохи серіозніший; ця група гадає, що 

перше всего треба бути в дружніх стосунках зі соція

лістичною партією в країні, в якій існує. 

"Гайдамаки", безперечно, відіграли поважну ролю 
в розвиткави соціялістичного руху серед іміграції. Вони 

могли стати зародком соціялістичної організації, частиною 

соціялістичної партії, коли б згодом не були перетвори

лися в запомогову організацію, в наслідок чого головна 

увага чільніших членів була направлена в сторону кло
потів тої організації як запомогової. Поза тим ця органі

зація майже до Жовтневої революції ставилася прихиль
но до соціялістичного руху, орган її допомогав агіта

цією, щорічні її календарі також ширили по змозі со

ціялістичну пропаганду, очевидно, на свій лад. 
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Зародки соціялізму не обмежувалися однак до ви
яву організованости соціялістичних організацій на Схо
ді. Трохи пізніше соціялістичні проблески починають 
появлятися і на заході. Прибувші до Америки імігранти 
з Німеччини: Починок, Лата й інші починають видава
ти 1911 р. в Дітройт, Міш., газету "Пролетар". Тим
часом вже 1910 році почала виходити "Народна Воля", 
орган Руського Народного Союзу (нового) і також мі
стила статті із соціялістичною закраскою. Робила це з 
двох причин: поперше, аби себе відріжнити від органу 

старого Союзу і подруге, аби гідно конкурувати з "Гай
даl\tаками". Отже іскра соціялістичної думки серед іміг
рації почала надобре жевріти. Але немає серіозних органі

заційних заходів, немає відповідного кадру соціялістичних 

організаторів, що могли б як слід цю роботу координу

вати, направляти 11 як треба, скріплювати. 

Такий стан панує якийсь час. Між окремими робіт

никами, між групами - ведуться балачки на соціялі

стичні теми. Ці балачки засмічені всякими анархонізмами, 

фантазіями, нісенітницями, не має в них: ясности погля

ду на організацію, мало конструктивного, але за те вони 

зрушують імігрантів до думання, до шукання нових істин, 

до науки. Саме в тім періоді багато імігрантів пробуt: 

знайти шлях до соціялістичних організацій інших імігра

ційних груп, до американських соцілліетичних відділів, 

аби навчитнс" там, що таке соціялізм, що таке соцін
ліетична організація, як її будувати. 

Б тім часі соціялістична преса й література в Аме
риці почала продиратися в гущу широких мас. Появили

ся соціялістичні газети і в чужих мовах. Б польській мові 

"Роботнік" читається багатьома українськими імігран
тами. 191 О року вже виходить російська соціялістична 

газета "Новий Мір", 1912 року повстає Російська Фе
дерація Соціялістичної Партії. Б додатку до цього серед 

польської іміграції організуються групи так званих "віль· 
нодумців", що почали видавати анти-релігійну літера-



Перша друнарня "РобітниІ\а'', при Мішіrан евні, в Дітройт, Міш. Друнарня занимала властиво тільни полови· 
ну приміщення; друга половина запята була шевсьною робітнею. Обі робJтні були переділені лядою, посе
J:едині приміщення. По правій стороні, під стіною, наса з ручними череннами; за насою, в нуті, преса, по
рушувана ногою, на иній друновано газету; там же під задною стіною стіл, де заминалися форми~ роблено від· 
битни для норенти і пановано газети для висилни. По лівій стороні, в фартуху, швець, що направля'в черевини. 
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туру. Ця література також була соціялістичної закрас· 

ки. Від мадярських робітників, серед яких вже існував 

соціялістичний рух, також через закарпатців діставалася 

соціялістична агітація до українських імігрантів з Гали· 

чини. Однак найбільше користає соціялізм серед україн· 

ських імігрантів від російської іміграції, серед якої по· 
являються політичні імігранти, втікачі перед царськи· 

ми катами. 

Більше свідомі імігранти, зокрема ті, .. J!I.O мають до· 

ступ до літератури в іншій мові, шукаrоіl за соціялі· 
етичною літературою: німецькою, російською, польською 

і опісля в части за англійською. Це тому, що українська 

соціялістична література в той час майже не існувала, по· 

падали заледви деякі брошурки, що вже невдоволяли 

імігрантів, особливо більше свідомих. 

Найперші, що відчули небезпеку від прояву соціялі· 
етичних думок серед іміграції, були попИ. Вони перші 
рушилися проти соціялістів. Цькували своїх парахіян 

проти соц:ялістів, наказували їм проганяти таких зі сво· 

їх мешкань, страхали пеклом за те, коли зі соціялістами 

хто дружить. Цілком природно, що як відбій до такого 

наступу попівства соціялісти повели контр·наступ на по· 

пів. Це було і на часі і конечним. Переглядаючи з того 

часу літературу (маленькі брошурки) як і пресу ("Гай
дамаки", "Народну Волю", "Пролетар" і інші) бачимо 
на більше як 75% анти-полівеької пропаганди. Треба було 
боротися з попівством, завойовувати з під їх впливів бо· 
дай найбільше надійних робітників, що все таки ще три· 

малися парохії і церкви, хоч вже не вірили попам, але 

й боялися виступити проти них, ще на якийсь лад дро· 

жали перед пеклом і чортом. 

1912 року починається новий рух. В кількох біль· 
ших центрах повстають соціялістичні організації. Орга· 

нізаторам тих соціялістичних організацій багато допома· 
гає досвід, що його засвоїли собі від польських робітни· 

ків, серед яких соціялістичний рух вже був досить силь· 
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ний, як також від російських робітників. Як перші так 
другі мали ту перевагу, що до Америки приїжджали -
як вже повище згадано - політичні імігранти, люди, що 

за соціялізм в царській Росії вже томилися в тюрмах, 

на заслані бували, навіть сибірські утікачі. Отже повста

ють українські соціялістичні відділи в Дітройт, Міш., Фі

ладелфії й інших місцевостях. Заходяться організувати 

соціялістичну федерацію. Але лихо було в тім, що в 

кількох тих центрах, де повстали відділи, усюди була 

думка, що тільки вони покликані до організування феде

рації, а не хто інший. В додатку до цього серед деяких 

робітників - із України -- виривала думка організувати 

відділи при Російській Федерації. "Гайдамаки" і "Народ
на Воля" вділяли місця для закликів організування со
ціялістичного руху, але між ріжними комітетами не бу ло 

згоди. Особливо дерлися між собою Клівленд з Дітро · 
йтом. Дійшло до того, що в Клівленд почав виходити "Ро

бітник" і між ним і дітройським "Пролетарем" зводилася 
боротьба за те, котра газета має бути органом україн

ських соціялістів в Америці. Ця боротьба дала такі на

слідки, що навіть ті відділи, що були повстали до того 

часу, завмерли, остало було 1913 року ще два відділи: 

у Філаделфії і в Дітройт, по одному, але опісля і філа

делфійський перестав жити. В тому одному дітройському 

відділі були згуртувалися тодішні замітніші члени: Т. По

чинок, Я. Федюшко, Т. Лата, Е. Крук, І. Гундяк. В між

часі завмерли газети, як "Пролетар" дітройський, так і 
"Робітник" клівлендський. Все, що ще давало жити бо
дай в якісь мірі соціялістичній думці, то поміщувані час 

від часу статті в "Народній Волі" і "Гайдамаках". 

1914 року в Дітройт знов починає виходити соція

лістична газета "Робітник". З появою газети починають 
відживати старі відділи, і на початку війни, 1915 року вже 
повстає цілий ряд відділів навіть в нових місцевостях, 

а "Робітник" виходить три рази в місяць. В дітройському 

JЗідділі було вибрано Тимчасовий Комітет, завданням як9-
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го було довести до зорганізування Української Федерації 
Соціялістичної Партії. Той комітет складався з таких лю

дей: По чинок, Федюшка, Гундяк, Завойко, Саврук, Крук. 

Але Комітет стріну в чималі тру дно щі. Члени двох клів
лендських відділів в себе зорганізували такий комітет, за

снували свою газету ще ра:іі, тим разом назвали її "Про
летар" і також претендували на крайове керівництво. В 
додатку до цього клівлендці поклали сильніші основи для 

газети, бо купили друкарські машини. Поміж тими двома 

комітетами виникло знов н~порозуміння, ·tу>ва гризня, і 
навіть більше серіозна, бо вже по однім і другім боці бу

ла більша сила, як попередно. Чим та боротьба бу ла б 
покінчилася невідомо, коли б не трапилася добра нагода 

закликати приятелів соціялізму, хоч ніби постаранніх до 

інтервенції. 1915 року в Шенандоа, Па. відбувалася кон

венція "Гайдамаків" і на цій конвенції піднято справу 
сварні між двома соціялістичними групами й газетамн й 

там рішено залишити усі роздори та скупчити свої сили 

до спільної праці. Це вплинуло. По чинок, що був в той 

час на конвенції як представник від Тимчасового Коміте

ту, предложив проєкт організації Соціялістичної Федера

ції, закликав допомогти і делегати "Гайдамаків" приня
ли з одушевленням та приобіцяли допомогу. Там же ви

брано комітет, що мав занятися організуванням соціялі

стичних відділів при відділах "Гайдамаки". До того комі
тету увійшли: С. Гладкий, Н. Кривяк і Накрейко. Особ

ливо поважну ролю відіграв Гладкий, що був популярним 

серед членів "Гайдамаки". Після тої конвенції клівленд
ські відділи рішили злучити свою газету з дітройтською, 

а що в Клівленд вже були друкарські машини то випу

щено "Робітника" в Клівленд, Огайо, в побільшеному 
об є мі, як справжню газету. До Тимчасового Комітету діб
рано ще одного товариша з Клівленд, Маланчука, був
шого редактора "Пролетара". Таким чином направлено 
роботу, розпочато організувати нові відділи і в червні 

1915 року Центральний Виконавчий Комітет Соціялістич
ної Партії Америки на внесену Тимчасовим К9мітетом аrщі-
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кацію відповів прихильно і приняв Українську Федера
цію в свій склад, як частину Соціялістичної Партії. В той 
час Українська Федерація числила вісім відділів в яких 
було поверх сотні членів. Від того часу організація ста
ла на певний грунт. Виконавчий Комітет висилає на обїзд
ку С. Гладкого і І. Гундяка. Поїздка показується успіш
ною. Особливо успішною була поїздка Гладкого, що в 

той час був також заступником головного секретаря "Гай
дамаків" і мав велику піддержку від відділів "Гайдамаки". 
Так закінчився перший період соціялістичного руху се
ред української іміграції. 

В тім періоді покладено основи під соціялістичну 

організацію серед українських імігрантів. Та взяло ще 

кілька років часу, поки цей соціялістичний рух ідейно 

викристалізувався, поки не став справді соціялістичним. 

До того часу соціялістичний рух серед іміграції становив 

собою неначе збірник ріжних опозицій і тимчасово за

хоплених людей певними соціялістичними фразами, що 

діставалися з ріжних джерел: з Галичини, з Росії, від 

американських соціялістів, від анти-релігійного руху, від 

пацифістів, що виступали проти війни, проти шахрайства 

українських патріотів, попів і т. д. Усі ці струї треба було 
обєднати, виправити і виробити з них одну ідеологію, 

соціялістичну, приспосіблену до умовин на іміграції, ство

рити з неї силу. Іншими словами - треба було пройти 

тяжкий період кристалізації соціялістичного руху серед 

української іміграції. 



- 8~-

КРИСТАЛІЗАЦІЯ СОЦІЯЛІСТИЧНОГО РУХУ. 

т ИСЯЧУ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦЯТИй РІК- другий рік 
імперіялістичної світової війни. Весь соціялістичний 

рух був розбитий на два основні табори; з одної сторони 

інтернаціоналісти, і з другої - соціял-патріоти. В тих 
основних двох таборах було чимало ріжних угруповань. 

В таборі інтернаціоналістів не були усі інтеtуаціоналістами, 
в таборі соціял-патріотів, пк їх тоді попуЛярно називали, 
було чимало таки справжних отвертих агентів капіталістич

них урядів. Безперечно, що вплив такого розподілу не міг не 

нідбитися в той час на молоденькій українській соціялістич

ній організації українських імігрантів. Крім того політич

ний стан краю, з якого іміграція вийшла, не міг не мати 

впливу на іміграцію. Додати треба ще й te, що маса чле
нів в організації стояла дуже низько під оглядом ідеоло

гічним, майже вся ця маса мала неустійнені погляди на 

соціялізм. 

В краю на початку війни серед українських політич

них угруповань затираються ріжниці. Починаючи від на

ціонал-демократів аж до соціял-демократів, усі єднаються 

для піддержки Австрії у війні проти Росії. На Україні під 

Росією- буржуазія й поміщики піддержують царат. Підчас 

світової війни визначні члени української галицької со

ціял-демократії воюють в рядах Січових Стрільців під 
прапором Австрії (Старосольський, Мелень і інші). Парля
ментарні діячі і соціялісти закликають до піддержки "най
ясншого пана" (Вітик). Загальна Українська Рада*) у Відні 
стає найвищим центром і керівником політики усіх україн

ських угруповань. Це перекидається і на іміграцію в Аме

риці. Уся українська преса без виїмку, включно з "Гайда-
1\Іаками" ("Гайдамаки" робити це дуже несміливо) і "На-

•) Про аnстрофільсьRу орівнтацію в часі війни ЯR в Rраю та.R 

і на іиіграції ЯR рівнож про nолітичні організації уRраrнсьRих НІ\
ціоналістів в Часі війни, гоІІоритьсs: подРібно в IV Розділі. 
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родною Волею", стає під прапор австрійської орієнтації. 
Н додатку до цього до Америки приїзджає М. Січинський, 
усіми до того часу улюблений за вбивство rрафа Потоць

кого. Він "симпатизує" з Українською Федерацією Соц. 
І Іартії і навіть стає редактором "Робітника". Популярність 
його серед іміграції велика. А тимчасом він не вдоволився 

своїм членством в рядах соціялістів, але заходиться орга

нізувати національну організацію, до якої втягає усіх, за 

винятком певної частини попівства. І то не тому, що не 

бажає їх, але вони самі не хочуть з Січинським возитися. 

Напередодні першого з'їзду Української Федерації Соція

лістичної Партії, що відбувався 28 листопада, 1915 року, 
Січинський відбуває Український Сойм в Ню йорку де 
висувається на чоло того руху. Остаточно в рядах соція

JІістичної партії заходить так далеко, як признає за ко

нечність піддержувати Січових Стрільців і Загальну Україн

ську Раду у Відні, що фактично була інструментом в руках 

австрійського уряду. Таку політику Січинський старався 

уводити в рядах соціялістичної партії. Канадийські товари

ші, зорганізовані в той час в соціял-демократичну партію зі 
своїм органом "Робочий Народ", виступили проти Січин
ського. Згодом в рядах між членством також змагається 

нендовілля до Січинського політики, але все таки його 

впливи ще поважні. Проти Січинського політики немає 

в Соціялістичній Федерації відповідного організованого 

відпору, нема керівників, щоби поставили перед Січин

ським різко і рішуче питання: так, або інакше. Адже По

чинки, Федюшки, Лати й інші цього зробити не могли. А 

в той час новоприбувші з Канади - Г. Ткачук, Н. Корж, 

С. Сорока, А. Дмитришин - ще не мали настільки впли

ву, ані можливости, аби могли роззброїти Січинського й 
усунути з організації. Витворився такий стан: частина чле

нів стоїть в опозиції до Січинського, але не ділає орга

нізовано, а частина за Січинським і разом з ним майже 

усі провідники. В такім хаосі відбувався перший з'їзд У. 
Ф. С. П. А. 

Все таки з'їзд силою того факту, що Соціялістична 



Федерація була частиною Соціялістичної Партії, започат
кував певну роботу над кристалізацією соціялістичних по

І·лндіп серед членів. На з'їзді брали участь дванадцять де
легатів від поверх двадцяти відділів, чотири члени Тим-

1Іасового Виконавчого Комітету, деякі члени "Гайдама
І<\ів" і два гості: М. Січинський і організатор в той час 
слідніх відділів Української Соціял-Демократичної Партії 

І\анади, А. Дмитришин. На цьому з'їзді був підпоручник 

Центрального Комітету Партії - Рутенберr~о безпереч

r;о багато спричинився для закріплення соціялістичних по

rлядів. З'їзд відбувався три дні. З важніших резолюцій на 
цьому з'їзді принято резолюцію в національному питанні. 
Нац анальне питання в той час в організації бу ло питання 

пеvшокласної ваги. 

"1. Перша конференція У. Ф. С. П .... константує, що 
є дві причини війни в Европі: боротьба великих держав 

за колонії і боротьба великих держав· за панавання 
над недержавними народами; пролетаріят в сій війні не 

заінтересований, бо вона не ведеться в його інтересі. 

2. Перша конференція У. Ф. С. П., котрої учас

ники ... походять з України, яка немає найменшої само
упрапи, заявляють, що треналий ,мир в Европі неможли

вий так довго, як довго кожний народ не бу де госпо

дарем на своїй території. 

3. Опіраючись на платформі соціялістичної партії, 

яка виступає проти гнету нації над нацією і класи :над 
класою, перша конференція рішає піддержати і провади

ти рух за визволення України і всіх паневолених на

родів в купі з революційним пролетаріятом всіх націй. 

4. Перша конференція ... рішає передовсім попирати 
ту часть українського визвольного руху в Европі, яка 

є чисто соціялістичною." 

Отаку резолюцію принято на тім першім Соціялістичнім 
з'їзді. Резолюція дуже баламутна, замітна ~договоре
ІJість і взагалі - недаюча ніякої директивної лінії соція

лістичній організації в так важній справі. Але навіть цю 
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резолюцію принято дякуючи зручному маневруванні пред
ставника партії - Ч. Рутенберrа. Цілком природно, що 

принявши таку резолюцію на тому з'їзді Січинський ста

рався переконувати делегатів, що Федерація Українців, 
що була зорганізована на українськім Соймі, нічим не 
противиться соціялізмови, не йде в розріз зі соціялізмом, 

що він може бути одночасно і редактором соціялістичної 
газети й правдиінком націоналістичної Федерації Українців. 
І навіть більше. Він вимагав від Соціялістичної Федерації 

піддержки для Федерації Українців. Проти цього висту

пили деякі члени і гості, між іншим Дмитришин, Ткачук, 

Пантелюк. Але під натиском Січинського вони були зму

шені опустити наради. З'їзд одобрив роботу Січинського, 
одобрив і його "соціялізм". Це лише свідчить про надто 
низький рівень класової свідомости тодішнього руху. Ви
брано Виконавчий Комітет до якого увійшли: С. Гладкий, 
організатор, Е. Крук, секретар, Я. Федюшко, касієр. Ре

дактором вибрано Січинського. 
Від першого до другого з'їзду, що відбувся в травні, 

1917 року, У. Ф. С. П. перейшла велику школу соціялі
етичного перевиховування. Прибувші з Канади товариші: 

Ткачук, Дмитришин і інші осідаються в Дітройт, Міш. До 

відділу їх не приймають ,але вони організують товари

ство "Са~юобразування", яке розгорнуло широку діяль
ність і ця діяльність товариства заставила членів обох від

ділів У. Ф. С. П. приняти членів того товариства до Феде

рації. Розгортається дотепер нечуваний рух. Гемтремський 

відділ зростає до 250 членів. Заснувався агітаційний комі
тет, що висилає Дмитришиного на об'їздку в стейті Мі
шіrан. Члени Виконавчого Комітету, Починок, Федюшко 

- безрадні супроти такого факту. Організації, в інших 

околицях, донідуючись з газети про великий зріст соціялі

стичного руху в Мішіrан домагаються бесідників. Тим

часом одиноким організатором є С. Гладкий, який не мо

же об'їхати сам усюди. Мимо того, ані Дмитришиного, ані 
Ткачука Виконавичй Комітет вислати на об'їздку не хоче. 

Але коли домагання стали грізнішими і рівно ж на це 
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наперли дітройтські відділи, вислано остаточно Дмитриши
ного на об'їздку. Рівночасно в інших місцевостях вису
ваєтьси цілий ряд організаторів і організація постійно з ро· 

с 1ає. Разом з тим загострується боротьба проти соціял
патріотизму, більшість відділів стає на позиції інтерна
ціоналізму. Тимчасом Січинський занявся роботою у Феде
рації Українців, бо там пахло грішми, почотами, чого 
в соціялістичних рядах не було. Він рівночасно все таки 

остає редактором соціялістичного органу, містить заклики 

Федерації Українців, а в дійсности редагує газету лише 

своїм іменем. Фактичним редактором - Е. Крук. Згодом 

йому до помочи приймають Гр. Сеиашка, що був покинув 

редакцію "Свободи". 

При кінці 1916 року У .Ф. С. П. вже иараховуе .1.0 
40 відділів. Бідділи вже більше інтересуються принціпови

ми питаннями соціялізму, ведуться гарячі дискусії wаАже 

з приводу кожної важної події, в організації СічинськиіІ 

тратить вплив (у великій wipi через свою неюпивнісn. 
в ній), члени Виконавчого Коuітету також перестаюта 
грати КІ.)рівннчу ролю, а справжні.uи провідниками вису

ваються: Дмитришин, Ткачук, Гладкий, Кульчицький, Корж. 

Допомагають в праці організації Кулик ( Ролінато) а в га
зеті працюють: Крук і Бориско. Федюшку, члена Биконав

чого Комітету викидає зі своїх рядів його власниИ відділ. 

З приводу цього загострилася боротьба між відділом і Ко
мітетом:, що став по стороні Федюшки, за послідним обстаu 
і редактор, в наслідок чого і до газети бу ло ІІнннкло не
прихильне відношення зі сторони найбільше сильних від

ділів в той час. А в цілій організації назріває і поглиблю
ється дальша боротьба поміж соціял-патріотизмом і інтер

націоналізмом. Робітники проходять велике соціялістичне 
вншколення. Б такій атмосфері організацію стрічає дру
гий з'їзд. 

Другий з'їзд У. Ф. С. П. відбувся в травні, 1917 року 
в Рочестер, Н. й. Тоді організація числила 46 відділіu і 
біля тисячі членів. Головинми справами були: національне 
питання, відносини до інших українських організацій, го-
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ловно до Федерації Українців, відношення до вшни. Перша 
й друга справи займають майже весь час з'їзду. В порів
ианні до першого з'їзду - великі переміни. Дволітня бо

ротьба, дискусії, тертя - все це лишиjJИ поважні наслідки. 
До двох важніших справ пирнято такі резолюції: 

"Як довго існує капіталістичний лад, так довго іСну
ватиме неволя, пониження і панавання класи над кла

сою, а народу над народом. Імперіялізм - завайовапня 

колонш, анексія, централізація великих держав, - ее 

все впливає з конечних потреб капіталу; ее все стає на

ціональним поневоленням. 

"Стреміти до повалення капіталізму, до знесення 
приватної власности, ради котрої існує заборчість і не

воля, значить стреміти до свободи нації. 

"Повалити і знести капіталістичний лад можна ли
ше дорогою класової боротьби. З днем знесення капі

талізму, щезнуть всякі форми неволі. 

"Хто іде іншою дорогою, той не стремить до на
ціанальної свободи свого народа, лише старається пере

малювати ярмо на іншу краску, але форма ярма лиша

ється та сама. 

"Поки не бу де введений соціялізм, як форма нового 
порядку, який принесе для паневолених народів, а також 

і українському, повної свободи, поти конечним обо

вязком українського пролетаріяту є енерrічно боротися 

дорогою класової боротьби проти національного гніту 

і домагатися повної свободи і рівноправности на осно

вах повного демократизму." 

Очевидно, що повища резолюція далека від марксист

см<ої ясности, чіткости, а в деяких формулюваннях ви

дається трохи наївною. Але в порівнанні до резолюції при

нятої на попередному з'їзді вона ріжниться тим, що в ній 
nже є рішуче підчиненя боротьби за національне визво

лення соціялістичій революції, що в попередній резолю

цїі бу ло виражено дуже неясно, неначе з боязливістю, 

непевно. У відношенні до інших українських організацій 

в резолюції говориться, що "зриваємо зносини зі всіми ор-
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rанізаціями, котрих політичний напрям убивае класову 
боротьбу". Вістря тої резолюції ніби направлене проти 

Федерації Українців в першу чергу і Січинського зокрема. 
Але... все так~- річей не називаеться їх власними іменами. 
З'їзд також приняв резолюцію Сейнт Луіської конвенції 
Соціяліст.ичнqї ГJартії проти війни. 

На другому з'їзді У. Ф. С. П. соціял-патріоти дістали 
болючий у дар. На першому з'їзді Січинський був повним 
хазяїном і ті ,що з ним непогоджувалися, змушені були 

опустити наради. На другому з'їзді по дискусії опустили 
заJІю нарад Січинського прихильники: Лата і Д. Якимів. За 

ними ніхто не вийшов, хоч це були спроби зірвати з'їзд. 
Відтак, побачивши свою неміч, вернулися на з'їзд. До Ви
конавчого Комітету вибрано на другому з'їзді: А. Дми
тришиного, Д. Мойсу, Н. Коржа, І. Бичика і Т. Починка. 

Зі старої соціял-патріот.ичної гвардії остав лише Починок. 

Решта були сторонникамн інтернаціоналізму. Секретарем 

вибрано Н. Кобринського, а редактором остався Е. Крук. 

І-Іа місце Г. Семешка до редакції помічником приходить 

М. Це1 лин ський. 

Рачестерський з'їзд уважаеться за один з nереломових 
моментів в історії соціяліст.ичного руху серед української 

іміrрації. На цьому з'їзді соціял-патріотам було нанесен<· 
болючого удару. Але не смертельного. Відзначуючи вели· 
кий поступ того з'їзду в порівнанні до попередного, слід 
також підчеркнути його безрадність, що таки дуже ра
зюча. 

Січинсьчий навіть на з'їзд не показався. Він занятий 
був своїми патріотичними ділами. Ніхто на з'їзді не по· 
рушив справи відношення Січинського до соціялістичного 

руху. Усі старалися оминати. Більше того: коли після Ро

честерського з'їзду редактором партійного органу призна

чено Крука, то не тому, що Січинського усунено. Фак

тично Січинським сам усунувся. Він ані на з'їзді не був, 
ані не вбивався за редакторство, навіть до того часу він 
фактичним редактором не був. 
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В справі редактора партійного органу на цьому з'їзді 
була виринула характерна дискусія. Г. Ткачук поставив 
був внесок такого змісту: 

"Редактором органу У. Ф. С. П. не може бути чоло· 
вік безпартійний, ані такий, що не годиться з принціпа
ми соціялізму і виступає ворожо проти соціялізму". 

Безперечно, що резолюція була направлена проти Сі
чинського. Але вона настільки закрита, що послужила 

тільки для принципової дискусії, довшої дискусії, в на

слідок чого Ткачук відтягнув першу половину внеску, цеб

то ту, де говориться, що редактором партійного органу 

н~ може бути безпартійний. Другу половину внеску при

нято "одноголосно". 
Фактично це була побіда Січинського сторонників, 

хоч са.wого Січинського таи не було. Що ц~ так, свід· 

чить другий внесок на тіu з'їзді: 
11Коли б Січинський не згодився бути реда.ктороw, 

- редактором призначити товариша Евгена Крука". 
Крук - постійний робітник в органі. Він його без· 

п~реривно майже сам редаrує. А про те редактором wож~ 

бути аж тоді, як Січинський не с:х:оче. 
Чим пояснити такий стан річей на Рочест~рськоиу 

3'їзді, що на ньому домінували делегати інтернаціоналі

стичних поглядів, а допускали до таких коuпромісних по

станов, резолюцій? 

Ідеологічною слабістю руху взагалі. Браком відповід
ного кадру кваліфікованих робітників в організації. Стра
ХО)4 перед фактом, що коли прочистити з організації усіх 

соціял-патріотів і їх прихильників, то не буде коvу навіп. 
партійного органу редагувати. Нарешті - неуvіння точно 
фор~улювати свої інтернаціоналістські позиції. 

Однак поминувши все це Рачестерський з'Узд зробиа 
дуже багато для кристалізації руху. Вибраний на цьому 

з'їзді Виконавчий Комітет і навіть ці баламутні резолюції 
послужили в дальшому до серіозної чистки руху від чужих 

тому рухови елементів. 

Січинський не нернув до редакції, отже Крук став 
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відповідальним редактором. З приходом до редакції Цег
линського, вони оба на якийсь лад цю відповідальність 

розподілили між себе. Цеглинський довго в редакції не 
був. З приводу його роботи в редакції повстало бу ло 

трохи замішання в цілій організації, що в части потурбу
nало оставших соціял-патріотів. 

М. Цеглинський в той час був загадочною фігурою в 
"українській політиці". З'явився він в Америці пізніше від 
Січинського, десь в березні, 1916 року. В протилежність 
до австрофльіських настроїв серед українських націона

лістичних таборів Цеглинський досить хитро, часом при

криваючись соціялізмом, виступав по стороні аліянтів. Як 

опісля підозрівали, він мав прогоріти на австрійській служ

бі і перекинувся на службу в користь царської Росії. Май

же одночасно, коли Цеглинського беруть до редакції "Ро
бітника" за співредактора, в канадському "Робочому На
роді" появляється замітка, що ще 1914 року по занятті 

російськими військами Галичини, М. Цеглинський з групою 

"швайцарських українців" посилає на адресу міністра цар
ського двора Фредеріска таку телеграму: 

"В імени одної групи укрїнців, зібраних у Швай
царії, котрі покладають довіря в будучність і шляхотні 

декларації царського уряду, я прошу Вашу Ексцелен

цію зложити у ніг Царського Величества вирази нашої 
глибокої подяки і нашої непохитної вірности". 

До тепер однак та замітка ніким не провірена, не 

стверджена. 

В Америці 1917 року орієнтація українських націона
лістичних таборів переживає певну "кризу". До того часу 
nона без застереження про -австрійська. Д-р С. Демидчук, 

що спеціяльно прибув до Америки підпоручник, ке

рував нею. Але Сполучені Держави готуються до війни. 
Про-австрійська орієнтація стає небеспечною. Згодом Де
мидчука інтернують. При цьому шанси побіди для Австрії 
стають непевними. Все це дає змогу Цеглинському піти на 

прю проти австрофільської орієнтації, що було на руку 

йому в звязку з його місією, невтралізувати Січинського 
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австрофільство, і визвати на отверт.ий бій Демидчуків вся
ких. Щоби не виявити себе царським агентом отверто він 
парадуе як соціяліст і це йому тимчасово вдаетьси. 

Ці перші роки кристалізації соціяліст.ичноrо руху се
ред іміrрації відзначуються великими nодіями, що безпе
речно додатньо вnлинули на дальший хід розвитку соція
лістичноrо руху. До тих подій належать nриступлення Аме
рики до війни і революція в Росії. Серед іміrрантів до 
важної nодії треба також зарахувати випуск щоденника. 

Вже в тім часі виходив один український щоденник, "Аме
рика". Поява "Робітника" щоденником була великою по· 
діею, з'окрема великою для іміrрації. 
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НЕБЕСПЕКА ВІйНИ. 

n РИ I{IHUI СІЧНЯ, 1917 року між урядом Німеччини й 
американським урядом напруження дшшли до гра

ниць. Пахне приступленням Америки до війни. 22 січня 
президент Вилсон виголосив перед сенатом промову, в якій 

він заявив, що справа мира і умови мира не можуть бути 

байдужими справами для Америки. Від себе він запропону

вав кілька конкретних пропозицйі, що опісля лягли в осно
ву відомих 14 пунктів Вилсона. Гонорилося про права малих 
народів, і про демократію і будучий мир, але по суті -
це була воєнна агітка, це були зложені кличі, що мали 

оправдати появу американсько'го війська в Европі. На пре
великий жаль частина соціялістів того часу привітали ви

ступ президента Вилсона, як велику мирову пропаганду. 

Але вже в парі майже з тими пропозиціями Вилсона було 
вислано німецькому урядони щось у формі ультиматуму, 

на який від німців слідувала різка відповідь такого ж ха

рак·еру. За тим слідувало відкликання американського ам

басадора з Німеччини, в повітрю пахло війною. 

В перших днях лютого "Робітник" містить слідуючу 
відозву: 

"Проти війни! За мир! За братерство народів! 

Робітники і Робітниці! Ви вже знаєте ту страшну но
вину: Злучені Держави впередодою вмішаня ся до вій
ни. Дипльоматичні зносини між правительством прези
дента Вілсона і правительством німецького цісаря зір
вані. Можливо що перший гарматний вистріл гримне саме 
в ту хвилю, коли до вам дійде наше слово. 

Із за чого війна? 
Всі правительства в сій, війні заявляють прагнучим 

мира народам, що хочуть лиш захищати свою землю. 

Але між границями Злучених Держав і границями Ні
меччини протекає цілий океан. Оточена стальним кіль

цем gНглійс~:>ких воєнних кораблів~ Ні~еччина (jезсильІ{!\ 
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ся знова піднести патріотичний запал обманутих і зруй

нованих мас німецького народа. 

"Миролюбство" правительства Злучених Держав. 
Правительство Вільсона давно вже предвиджувало 

сей німецький крок. 

Воно знало, що раніше чи пізніше прийдеть ся ви

бірати між відмовленєм ся від зисків, або прямим вміша

нєм у війну. Воно зробило наперед свій вибір, і той 

вибір - війна. 

Але що скаже американський народ? Ось питанє, 

котре тривожило душу світових торгашів і грошемі

няйлів. 

Для мирного трудового народа Злучених Держав і 

був видвигнутий президент Вілсон "миролюбець", "апо
стол мира" зі своїми єлейними словами про мир і спра
ведливість і союз народів. Приспати і зайоювати душу 

народа благочестивою проповідю, - така була ціль, аби 

опісля, коли прийдеть ся захищати зиски з оружієм в 

руках, сказати народу: 

"Дивись, ми стояли за мир, але Німці спонукують 

нас до війни. Народе, ти повинен бути з нами!" 

Та промова й звертаєть ся до вас, робітники і ро

бітниці, зі сторони сильних світа сього! Президент і пос

ли, капіталісти і буржуазні газетярі, ті отрувачі громад

екої совісти, всі вони ведуть тепер польованє на вашу 

душу. Мало того: вони вже затягнули в свій табор деяких 

представнителів робітничої кляси, котрі обіцюють їм 

піддержку в случаю війни. А все вони уважають війну 

неминучою і з усіх кінців готовлять ся до неї. 

Чи неминуча війна? 

Так, неминуча, як дати повну свободу дїлання бур

жуазним партіям, їх конгресави і їхньому президентови. 

Вони є за війною, вони йдуть до неї найкоротшим шля

хом. Єдине скредство недапустити війни - ее загальний 

протест робітничої кляси. 

Ваш протест, робітники! Протест тих, хто витворюе 
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їм богацтва і кого вони завтра пішлють гинути за їхні зи
ски. Ваш протест, робітниці, завтрашні вдови, завтрашні 

сироти! 
Не вірте партійним нацькуванням політикерів, адво

катів наживи. Не вірте буржуазним rазетам-письмакам. 

Оставайте ся твердими в боротьбі проти шовінізму і вак
ханалії воєнщини. Читайте і розповсюднюйте чесні со

ціялістичні rазети, котрі ведуть боротьбу проти війни і 
її винуватців. Проевічайте ваших темних співбратів. По

яснюйте їм значінє війни. Пробуджуйте їх думку і со
вість. Громадьте їх під знамя революційної соціял-демо

кратії. Кличте їх до боротьби проти війни. Йдіть громад
но на протестаційні мітинги. У строюйте самі збори скрізь, 
де є можливість. Не тратьте нї дня нї години. Тямте що 
нїхто не уйметься за вас. Од вашої волі, од вашого чи

ну залежить: 

Бути чи не бути війнї! 

В усїх воюючих країнах чесні, передові робітники 
ведуть тепер переповнену великими жертвами боротьбу 
проти війни і проти породившого її капіталізму. В Німеч

чині, на яку нас хочуть нацьковувати, все нові і нові ма

си робітників і робітниць видають смертельну війну го
генцолєрновському мілїтарізмови. Се наші братя і сестри. 

Прилучімось до їх боротьби! 

Нехай через океан долетить до них наш клич: 

"ДоJІів війну! - Нехай живе мир! - Нехай живе бра
терство народів!"*) 

Виконавчий Комітет Соціялістичної Партії також ви
пустив маніфест з приводу небеспеки війни. В маніфесті 
к~дається кільканадцять кличів проти війни, але немає 
юякої дерективи для планової проти-воєнної акції. Ви
зн~чи~~и менш-більш правильно характер імперіялістич
НОl вшни закликається робітників: 

"Вставайте робітники Америки! Настала серіозна 

·~ Вї,цоавв. в:а.,цруковаи:а 6&!' в:і.в::к~х справо:к, в opiriиam, 
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хвиля, небеслека близька. Мовчання бу ло б погибелю. 

Говоріть ясно і прямо! Йдіть масово на збори і демон
страцію. Нехай роздасться ваш рішучий протест з одно

го кутка краю до другого! 

"Посилайте телеграми і листи президенту Вілсону, 
сенаторам і послам. Домагайтеся аби американським гро

мадянам і американським кораблям було заборонено 

їздити в небезпечних місцях, інакше, як на власне ри

зика і страх. Напірайте на те, щоб країна не зістала 
кинута у вир війни ради рабівників капіталістів! 

"Проч з війною! 

"Проч з нелюдською системою, що родить війну! 

"Нехай живе мир! Нехай живе інтернаціональна со-
лідарність робітників усіх націй!" 

Тимчасом війна майже неминуча. Американський уряд 
розпочав велику підготовку до висилки американського 

війська в Европу. Серед робітників-соціялістів велике обу

рення до війни. Але крім загальної агітації ніякого конк

ретного організованого поборювання війни нема. Сами 
робітники на свій лад підпринимають там-то-тут акцію. 

Вона лише доривочна, брак послідовности в ній. Тимча
сом в нутрі соціялістичної партії чимраз гостріше висту

пає проти себе дві фракції. Чимало лідерів перейшло на 

бік війни. Але більшість робітників-соціялістів і симпатиків 
виступають проти війни рішучо. 
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"РЕВОЛЮЦІЯ В POCfi". 

д
ЕВЯТОГО й ДЕСЯТОГО березня громом пролетіла 
вістка по ціле му світі: "революція в Росії". Серед 

американських робітників ця вістка знайшла невимовну ра
дість. Адже це практичний шлях до мира! Так відчули ро
бітники, навіть найбільше відсталі, що вже були змучені 
війною. Зокрема тією вісткою впивалися українські імігран
ти. Ця вістка несла великі переміни - це відчувалося. Але 
рівночасно вона несла загадкові переміни. Ніхто гаразд не 
знав, що саме діється в fJociї, в якому напрямку будуть 
розвиватися події. За те усі відчували, що сталося щось 

rіrантного, що неJІ~ає приміру в історії. 

З приводу цьої події "Робітник" писав: 

"Цар зрікся трону. його малолітний син Олексій 
6рат Михайло також зріклись заняти непевну посаду 

царя. 

".Міністри-кріпоснИІ<И арештовані, арештована та
кож і цариЦя зі своїм кодлом своїх приближених. 

"Обома столицями і більшими містами Росії заво
лоділи революціонери ... 

"Пригноб.'Іений нарід розігнув свої могутні плечі 
і скинув ярмо ... Чи на завжди?" 

Газета непокоїться тим, що в новозорганізованім тим
часовім уряді знаходяться "панове Гучкови, Терещен
ки, Коновалови, Милюкови ... Се вже небеспека" - від
l.tічае газета і додає, що: "робітничий клас уже поставив 
на чергу питання дійсного парляменту" ("Учредительного 
Собранія"). 

Так привітала редакція газети революцію в Росії. 
Парлямент! Це був ідеал редактора газети, що навіть за
перечував конечність революції. 

Три тижні перед революцією в Росії редактор "РобіТ: 
ника" М r· 

• ~І чинський пояснював цю справу в такий спосіб: 
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"Чи треба революції? 
"Щоби завести новий лад, то деякі думають, що 

мусить бути кровава революція. Ні. Соціялісти кажуть, 

що скоро робітники добються до власти політичної, то 

обійІVІуть фабрики, машини, копальні, ліси, пасовиська, 
великі обшари ... на власний заряд, а властителям дадуть 
відшкодо вання". 

Очевидно ,що з такого настановлення редакційна стат

тя з приводу російської революції гляділа, коли там пар

ЛЯіІ·Іент бу де зорганізовано, щоби провести щось подібно

го, як виложена в горі, відібрати ~ід фабрикантів фабри
ки, від поміщиків землю а їм дати відшкодовання ... 

Але маси працюючих сприняли по свойому революцію. 

Крім того серед американських соціялістів вже було по· 

важне ліве крило, що гляділо на революцію як ще не ціл

І<ом правильно, то майже правильно. І ці останні привітали 

реuолюцію як слідувало, пояснили масам, що це лише по

чаток правдивої соціяльної революції, і що події рево

люційні розвиватимуться не по планам опортуністичних 

партій, а в залежности від революційних мас і їх рево

люц:йних партій, що не спиняться на півдороги. 

Для українсьІ<ИХ робітників в той час революція в 

Росії була чимсь більшим, як для інших робітників. Вона 

несла соціяльне визволення для усіх робітників. Але для 

у:(раїнських вона ставила в новій площині національне пи

тання. І цілком природно, що присвятивши першу редак

ційну статтю революції в Росії як такій, "Робітник" в дру
гій редакційній статті вже обговорює окремо "Росія по 
революції і українське питання". 

В статті жахлива нерозбериха. Вдарено перше всего 
на "централістичні" погляди не тільки буржуазної демо

кратії, але і "дійсної", розуміючи під тим робітників, ре
волюційну партію пролетаріяту. Все таки, щось там буде. 

Але що? Який, ввиду цього "поставлять собі ідеал самі 
Українці при нагоді нових політичних обставин?" Так за

питує редактор. Для нього, звичайно, в даному разі, е 
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тіль1ш українці взагалі. І також йому відомо, що "Україн
ська справа стане рубом перед новою Росією і її не мо ж· 
на буде збути давним одгетькуванням, вона мусить бути 
розвязана після волі самих Українців". А дальше йде за

питання: 

"Якаж може бути воля Українців? Який вона при
йме характер розвязання? Які ідеали і стремління бу
дуть української нечисленної буржуазії і численних ро

бітничих і селянських мас?" 

Але дарма хто шукав би за відповідю. Такої нема. 

Замість відповіді говориться дальше: 

"Самостійницькі ідеали і тенденції ані серед буржу
азії ані серед пролетаріяту українського і селянства 

взагалі ніколи не тішилися великою популярністю, а те

пер, з розторощенням деспотизму царського, певно стра

тять й ту, яку мали передше актуальність і принаду". 

Так висунено національне питання в новій політичній 

обстановці. І це лише вказує, скільки в цій справі неяс

ностей, як погано висунено саму постановку справи. Ціл

ком природно, що це лише послужило опісля до великого 

тертя. Це тертя дозрівало й усилювалосн пізніше точними 
формулюваннями, що їх приносили резолюції й преса 
української соціял-демократії на чолі з Винниченком. 
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ВІйНА ВИБУХЛА. 

р ОСІйСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ не була використана аме
риканськими соціялістами як слід в боротьбі проти 

вступлення до війни Спол. Держав. Протести, резолюції, 

що наспівали на руки презідента й сенаторів та конгрес

менів не спинили гарячкового готування. Вибух револю

ції в Росії багатьома робітниками толкувався так, нена

че б то само собою війна бу де припинена. Тимчасом 4 
квітня проголошено війну. Не встиг презідент підписати 

резолюції про війну, як вже флот, що був напоготівлі, 

пустився в напрямку Европи. Була заряджена мобіліза

ція армії, національної гвардії, резерви флоту усіх клас 

і резерви міліції. 

Семого квітня скликалася конвенція Соціялістичної 

Партії в Сент Люіс. Перед конвенцією, що складал~ся з 

200 делегатів, питання війни домінувало усі інші справи. 

Більшістю конвенція висловилася проти війни. Але дійсні 

противники війни були в мсншости. За противоєнною резо

люцією голосували такі "противники" війни як Бергер, 

Гернер, Гілквіт. Однак крім тих були цілком отверті со

ціял-патріоти, що вимагали одобрения війни, називали її 

"оборончою". На цій конвенції велися гарячі дискусії, що 
до розриву доходило. Було висунуто національне питання 

соціял-патріотами. Ціла партія відтак його дисІ<усувала. 

Серед великої частини українських соціялістів сприй

Інався погляд формулюнаний Берrером. Він ніяк не міг 
розріжнити соціялізму від націоналізму. Голосуючи за сент

тс·йською резолюцією проти війни він точно виложив свої 

погляди як слідує: 

"Хоч багато соціялістів не вірять в націоналізм, але 
я вірю. Я признаю націю також необхідністю, як і ро

дину. Без націоналізму не може бути інтернаціоналізму. 

Я рівночасно американець і соціяліст. Як би я невірив 
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в націоналізм, я не бувби членом соціялістичної партії. 
Антинаціоналізм може бути порівняний з анархізмом. 
Для мене далеко не все одно чи я хінець, чи америка-

" нець . 
Перечитуючи редакційні статті "Робітника" з того ча

су можна натрапити на подібні формулювання з приводу 

ріжних оказій, коли тільки говориться про соціялізм і на
ціоналізм. На тлі такої концепції Січинський утотожнював 
Федерацію Українців із Соціялістичною Федерацією. Од
на другій не повинна протиставитися. 

* * * 
Скоро однак війна давала себе відчувати дошкульні-

ше. Була уведена регістрація молодих людей, загострено 

режім, заборонено страйки, встановлено цензуру на пресу, 

розпочалися переслідування противників війни. Це так 

в країні. Рівночасно в Росії дальше розвивалися револю

ційні події. Мілюкових, Терещенків й Родзянко - засту

пили Чейдзе й Керенські. 

На Україні чимраз більше до голосу приходила укра
їнська буржуазія, пришлиливши собі ярлик будьякого со· 
ціялізму. Все це впливало на іміграцію. йшли балачки, 
дискусії, спори. 

І саме в тім часі "Робітник" стає щоденником. Пер
ше число щоденника вийшло 12 квітня. Редактором остає 

й надальше М. Січинський. В редакційній статті го
rюриться, що "Робітник" буде й надальше "нести світ
ло соціялізму між робітників, будити в них класову сві
д?мість, революційний дух і готовість боротьби за пов
НІ права і кращі умови життя пролетаріяту, за справед
ливий лад на світі, за правду". 

В~:уплення до війни Сполучених Держав, революція 
1~ Росн, випуск щоденної соціялістичної газети станов-. ' 
лять в Історії розвитку робітничого руху на іміграції пев-
ну. межу. Від того часу події розгортаються більше при
сшшеними темпами, організація кріпне ідеологічно. 17 
липня з газети вже знято імя Січинського, як редактора. 
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Писати до газети він вже давніше перестав. Замість Сі
чинського редакторами, як вже було сказано, стають Крук 
і Цеглинський. Але першого серпня імя Цеглинського зни

кає. Організація починає прочищувати ряди з намулу. За 

Січинським й Цеглинським виходять з рядів Гундяк, Шус

такевич й інші. Названі два напів-інтелігенти пішли в по

пи. Інші соціял-патріоти, хоч не вийшли з рядів організа

ції, але сіли тихо, ще чогось вижидали. В організації роз

гортається велика активність, поглиблюється серед членів 

соціялістичний світогляд. Проти У.Ф.С.П. виступають вже 

тим разом спільним фронтом усі націоналістичні угрупо

вання. У сі вони побачили, що соціялізм несе для них 

смерть; з недавно ще немічної групи робітників висува

ється могутня соціялістична організація, яка нещадить їх, 

не дозволяє їм дальше безтурботно обманювати працю

ючі маси. 

Чистка організації від опортунізму налякала не тіль

ки тих, кого вичистили, але й тих, що бу ли поза рядами 

організації і ніби симпатизували. До атаків "Свободи", 
"Америки", "Народного Слова" прилучуються і "Гайда

маки" та "Народна Воля". Розпочалася ганебна кампанія 
проти соціялістичного руху. Тимчасом 1917 року в листо
паді вибухає пролетарська революція в Росії. Перед ці

лим соціялістичним світом стоять нові проблеми. Зокрема 
перед українським соціялістичним рухом ці проблеми ще 

більше скомпліковані, бо організація ідейно ще не скріп

лена настільки, щоби могла скоро орієнтуватися, в додат

ку до того вона ще переживала наслідки щойно недавної 

чистки, при цім її ряди ще не зовсім були прочищені від 

опортуністичних елементів. 

* * * 
Ми пройшли, хоч дуже схематично, історію Україн-

ської Федерації Соціялістичної Партії до моменту, коли 

вона вже стала ніби на правильний шлях соціялізму. На цьо

му ми її оставимо, щоби опісля завернутися після того, як 

розглянемо положення іміграції в цілому в той час. Со-
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ціялістичний рух не міг бути ізольований від впливів ото
чення. Ці впливи ділали. Наприкінці війни ціла іміграція 

значно ожила. Усі угруповання, усі організації, навіть ri, 
що до того часу уважалися "мертвими", з'активізувалися. 
То був момент великого політичного зрушення, що його 

спричинила війна і особливо несподіваний кінець війни. 

Ці політичні зрушення іміграції відбуваються в біль

шости на тлі розвитку подій в краю. Події в краю викли

купали на іміграції дуже чутливі відгуки. Революція в Ро

сії, }Ковтнева революція, розпад Австрії, Центральна Рада, 

Петрушевичівщина, Гетьманщита і т. д. все це віхи, на 

які спіралася політична орієнтація іміграції. 



РОЗДІЛ lV. 

ВЕЛИКЕ ЗРУШЕННЯ ІМІГР АЦІї. 

ДО СВІТОВОЇ імперіялістичної війни життя іміграції 
плило порівнююче спокійно. Як звичайно панували 

внутрі-їміграційні чвари, велася на старий і досить вже 

притертий спосіб шкурна політика поміж попами, виступи

ли були трохи "гостро" провідники Українського Народ
него Союзу проти епископа Ортинського, дерлися за чле

нів між собою запамагаві союзи. Напередодні самої війни 

вже появилися соціялістичні гуртки там-то-тут, отже роз

горталася боротьба між поступовішою частиною іміграuії 

з одної сторони і попами та "народовцями" з другої. 
Все ue однак бу ло так би сказати - нормальне. Лише 

незначна частина більше втягненої до громадського руху 

:міргації брала участь в тих рухах. Решта іміграції, по

давляюча більшість, тими рухами не цікавилася, жила по

переднім тихим буденним життям, була цілковито поло

нсна своїми особистими справами, жила мріями про те, 

ю~би то скоро доробитися і повертати до краю. 

Війна викликала велике заінтересовання усього насе
лення країни. Хоч Сполучені Держави безпосередно не 

взяли участи у війні в перших роках, але великі мільйо

нові іміграuії з країн, де розгорілася воєнна хуртовина, 

не могли бути спокійні, не могли не реаrувати на по

дії, що відбуваються в Европі, в краях, з яких вийшли. 

Додати до цього треба і те, що в Сполучених Держа

nах живе іміграція майже усіх европейських країн; побіч 
Еі:~щя живе француз, побіч англійця - австрієць, болга

рин чи росіянин. У сі вони мають ще тісніші звязки з краєм. 

А їх рідні у війні проти себе. У фабриках, в майнах, на 

виробництві взагалі, де працювали одною громадою німці, 

французи, англійці, росіяни, італійці й інші, витворюється 

два фронти. Ведуться палкі дискусії, спори, робітники ді

ляться на ворожі табори. 
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Свідоміша. часть робітників старається запобігти та
кому розбиттю єдности серед робітників, робить все мож
ливе, аби якось притуплювати страсти. Але це рідко коли 
вдається. Націоналістичні партії розпалюють ворожнечу. 
в додатку до цього соціялістичні партії 11. Інтернаціоналу 
європейських держав закликали офіційно робітників до 
"оборони батьківщини". Німецькі соціялісти стали під пра
пор кайзера. Французькі - "республіку" пішли захищати. 
Російські меншовики закликали боротися проти німецького 

імперіялізму під трьох-цвітним царським прапором. Біль
шість серед американських соціялістів не бу дучи безпасе

редно діткнені, покищо, війною старалися задержувати ні

би "невтралітет", загальникаво посилалися на противоєнні 

постанови Інтернаціоналу. Все це однак не спинювало ро

бітників від пристрасних спорів над конкретними подіями, 

що їх видвигнула війна. 

Очевидно, що українська іміграція також дуже живо ін

тересувалася тими подіями. В деякій мірі вона була більше 

ними зрушена, як інші іміграційні групи. Поперше тому, 

що в порівнанні до інших іміграційних груп українська 

іміграція була відносно молодою, отже в неї були ще дуже 

свіжі звязки з краєм. Подруге тому, що українська імі

грація назагал стояла на низькому політичному рівні, такою 
була її преса, як і інші інформаційні джерела, отже в біль
шости побірала інформації, як то кажуть з "другої руки". 

В додатку до цього українська іміграція в деякій мірі 
була внутрішно розділена між дві ворогуючих собі держа
ви: Австро-Угорщина й Росія, і обі ці держави були для 
неї по суті мачухою навіть під національним зглядом. 

Таким чином війна зрушила іміграцію до великих роз
мірів. Навіть найбільше відсталі круги кинулися стрім
голов до "політики". Діткнений особисто кожний і мігрант 
дістав такий удар, що в перших часах був цілком за
паморочений. Розрив з родиною, припинений виїзд до 

краю, навіть переписка стала утруднена. Що робити? 
Як орієнтуватися? Куда направити ці великі масові зру
LПення? 
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Найповажнішими і найвпливовішими в той час гро
мадськими установами були церкви, теперішній Україн
сьІ<ИЙ 1-і'ародний Союз з газетою "Свобода", теперішній 
Український Робітничий Союз з газетою "Народна Во
ля" і "Гайдамаки". Соціялістичні групи ще не мають 
впливу на хід громадських справ іміграції. Вони щойно 

формувалися, були дуже слабі. Також і послідна напів
соціялістична організація не розпоряджала ані впливами, 

ані силою. До найсильніших громадських установ нале

жали церква й Український Народний Союз. Вони, таким 
чином, в перших часах війни надавали напрям орієнтації, 

використовували масове зрушення іміграції й направляли 

.r:.o ширшого громадського життя. 
В чім це громадське життя заключало ся? Звичайно, 

реаrуванням до воєнних подій. Війна мала мати якісь 

серіозні наслідки. Зокрема для українців. Треба було отже 

готуватися стрінути ці наслідки, використати їх, підго

товити до них громадську думку. І більше того. Требя 
було рішати на котрий бік схилити свою орієнтацію. А 

схиливши на один чи другий бік - не остатися пасив

ними, треба було повести "активну політику", як тоді 
говорилося людьми, що мали претенсії стати на чолі тої 

політики. 
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"ЗА НАШОГО ЦІСАРА". 

у КР АЇНСЬКА ІМ ІГР АЦІЯ - це переважно виходці з 
Галичини, Буковини й Закарпаття. З України імі

грація в подавляючій більшости українською себе не ви

знавала, уважалася за російську. Цілком природно, що 

іміграція в більшости політично жила життям Галичини, 

Буковини й Закарпаття, що в той час належали до Ав

стрії. З вибухом світової війни усі політичні партії (Укра
їнська Національно-Демократична партія, Радикали, У

країнська Соц.-Демократія) в Галичині й на Буковині 
стали на боці Австрії. 

В протилежність до політики Росії, що спіралася на 

штик, що вірила в силу своєї армії, політика австрій

ського уряду була більше "культурницька". Австрія до
зволяла відкривати українські школи, не боронила ви

давати книжки українською мовою, а навіть дозволяла 

деяким своїм речникам кинути час від часу прихильне 

слово до українців. Все це переплутувалося з деякими 

дрібнішими подачками. Ці подачки мали служити для 

приваблюванну української інтелігенції, дрібної буржуа

зії, попівства, урядовців тощо. В тих колах - а тоді во

ни стояли на чолі галицької політики - викуваласи плат-

форма, що зводилася до 
добитися цілої України 
ни, що Україна мала 

в Австрії. 

того, аби при найближчій нагоді 

під покров габабурської коро

б стати З'Втономною . країною 

Очевидно були й "мінімальніші" програми, але, треба 
признати, були також і "максимальніші''. Головне, що 
усі ці концепції зводилися до плекання вірности uі
сарю й його короні. Але політика австрійського уряду 

була досить еластична. Вона мала за ціль тримати у 
вірности до себе не тільки українців, але й інші народи: 
поляки, чехи, хорвати і т. д. Особливою та політика бу

ла в Галичині, де завжди існувала гризня між поль-
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ською й українською буржуазією. Урядави треба бу.1о 
і одну й другу буржуазії тримати собі вірною, тим
ч:асом пильнувати головного - ціласти австрійської дер
жави, інтересів тої держави, що однак не завжди збі
галися з "максимальними'' програмами і поляків і укра
їнців. 

Галицькі політики, щоби добитися більше ласки від 
австрійського уряду, власне від цісара, старалися в ло

альности випереджувати польську буржуазію і в той 

спосіб мати тромф в своїх руках. А яка може бути 

лоальність в часі війни? Звичайно, дати подостатком 

війська, вірного війська, настроювати населення при

хильно до війни і т. п. Отже з вибухом війни в Галичині 
закипіло. Настрій української буржуазії в той час ха

рактеризує цікавий докір Льонгина Цегельського, що був 

тоді послом до австрійського парляменту, і приїхав з 

Відня до Львова у "важній місії". Його стріну в д-р С. 
Шухевич. Перші слова Цегельського були такі: 

"Війна зі Сербією в повнім розгарі, війну з Ро
сією проголосять нині завтра, цісар зарядив загальну 

мобілізацію, поляки виставили вже цілі полки своїх 

стрільців, а тільки ми не робимо нічого". 

Це був докір, що повіЛьно українська буржуазія 

ділає. Треба скоріших темпів. Тут не ходило про вирі

шування справи принціпово, чи треба щось робити чи ні, 
і що саме робити. Справа зводиться до питання поспіху. 

Бо принціпово вже рішено. 1914 року 28 липня, іменем 

"українського народу", на воєнній маніфестації органі
зованій українськими політиками, д-р Евген Озаркевич за

деклярував слідуюче: 

"Будь спокійний великий володарю наш, український 
народ зложить все своє майно і свою кров, аби борони

ти цю державу, її династії і цісаря". 

Цю декларацію повторювали галицькі провідники при 

кожній оказії. Із такого настановлення приступлено до ор

г~ніооції Українських Січових Стрільців, що мали рекру· 
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туватися з молоді і тих, що їх навіть військовий регулямін 
Австрії не втягав до армії. 

На чолі тої політики стояла Головна Українська Рада, 
що бу ла повстала у Відні з галицьких провідників, пред

ставників усіх партій і Союз Визволення України, який 

був зорганізований одною групою репрезентантів помі

щиків та буржуазії тодішної Великої України. Ці органи 

були на службі Австрії. Згодом вони створили Загальну 

Українську Раду. 

В перших початках війни фактично ці органи не мали 

ніяких конкретних програм, ніяких вимог не ставлено ав

стрійському урядови, ані ніяких обітниць австрійський уряд 

їм не давав. Аж згодом, 1915 року, Загальна Українська 
Рада висунула свою "мінімальну" й "максимальну" плат
форму як слідує: 

"1. Для українських земель, що будуть визволені 
від Росії, самостійність. (Не офіційно говорилося про 
принца Вільгельма (Василя Вишинаного) як короля). 

"2. Для українських земель під Австрією - авто
номії". 
Але ця платформа була хіба зберігана у вужчім колі, 

а широким масам дозволялося розказувати й плекати nк

найфантастичніші речі. Ця платформа навіть не була надру

кована, бо цензура заборонила. Тимчасом австрійський уряд 

полякам робив публично обітниці, що коли війська австрій
ські відберуть землі польські від Росії тоді створиться само
стійна Польща і натякувалося, що й Галичина буде до неї 
прилучена. 

Це йшло в розріз з мріями української буржуазії, 
але послідна таки вірно трималася австрійської корони. 

Кілька характерних вірнопоклонних заяв, що їх безліч 
видавалося n часі війни галицькими політиками, дадуть 

змогу читачеви уявити собі повнотою цю огидну політику. 

"Дня 15 квітня 1915 року - пише др. К. Левиць
кий -- приняв иае {Левицького і барона Василька) на
чальний комаидюп по.певої армії, маршалок архикнязь 
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Фридрих, та опісля запросив нас до себе заступник пре
стола архикнязь Карл Франц йосиф. При цих авдієн
ціях підніс я на вступі льоальність і вірність українсь
кого народу для цісаря і держави, що саме проявляєть

ся на полях битви в хоробрости українських жовнірів 
і Українських Січових Стрільців та просив приняти на

ших Січових Стрільців під особливу прихильну опіку 
головної команди армії. Тільки при австро-угорській мо
нархії - закінчив я - бачимо ми, українці Галичини 

й Буковини, можливість нашого розвою і визволення. 

Ми стояли і стоїмо в цій важкій хвилі якнайвірніше при 

цісарі і державі, очікуючи здійснення наших оправданих 

домагань для визволення українського народу". 

А по звільненні міста Львова від російських військ 
1915 року 23 червня появилася відозва від комітету укра
їнців того міста такого змісту: 

"Українці міста Львова! Для вас засяло знов сонце 

свободи. З приходом побідоносних армій нашої дорогої 
Монархії і могучого німецького союзника в наших сер

цях віджила надія ліпшої будучности ... сотки тисяч піш
ли і підуть сповнити обовяз·ок вірности і любови до 

нашої дорогої Монархії". 

І вже по році війни, згаданий вже нами К Левицький 
(голова Загальної Української Ради) так з'ясовує в укра· 
їнській пресі про політичні події: 

"Та вершком ідейних зусиль нашого народу і не· 
похитної вірности для своєї держави являється наш у-. 

країнський леrіон Січових Стрільців, що в тяжких хви· 

лях без застереження в чистів патріатичнім почуванні 

зложив визначну присягу прислугу австрійській армії 

і державі ... Світова війна навчила нас високо цінити ідею 
австріЙСЬКОЇ держави, ЩО В лютім времені ЗаХИСТОМ СВО
ЇХ народjв супроти відвічного ворога свободи і волі на

ціощш~ної... Б цій монархії знайшов український на-
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род у сій велиюи пригоді свш захист і охорону, та й 

отся історична подія мусить зміцнити звязки укра їнсь

кого народу з державою австрійською. Можемо висту

пати проти сього або іншого правління, що не розуміє 

або не сповняє свого завдання, але Австрії мусимо дер

жатися, бо тут наша головна підстава єствовання і са

мостійного розвою національно-культурного і госпо

дарського". 

* * * 
Ми навели цілу низку цитатів. Вони усі подібні собі. 

Більше папські, як сам папа. Галицькі діячі стали більши

ми австрійськими патріотами, як самі австрійські патріоти 

і до абсурду льоальні цісареви. Цією вірнопідданчою по

літикою заправляє два тузи: К. Левицький і барон Василь

ко. Союз Визволення України, група політичних "діячів" 
з України поділяла до деякої міри ці самі погляди і входи

ла до Ради. Інша знов група української буржуазії і по

міщиків славоеловила російському цареви й мобілізувала 

настрої мас на Україні на оборону царської Росіі. Відгу

ки однак послідних в Америці знаходили пристановище 

хіба серед царофільських угруповань, що їх тут була роз

вела й виховала так звана православна місія. 

За те політика австрофільства серед української імі
грації переносилися живцем з Галичини. Усі ці заяви льо

альности до цісаря, до австрійської держави, помножена 

ще через деякі імігрантські властивости, доводила декого 

до екстазу. Переглянути з того часу "Свободу" аж нудно 
робиться. Про-австрйські заклики, великі одди для австрій· 
ської армії, фальшиві донесення про успіхи її - ось це 

зміст української імігрантської преси, особливо "Свобо
ди" і "Америки", попівсQкого органу. 

Кілька заголовкіJJ над денесениями з поля війни з то
дішної патріотичної преси дасть нам змогу зобразити собі 
до яких гістерій доходили редактори тих газет. 

"Здобу·rки австро-угорського війська". 
·''АJятрі~~J:>-~.'1Й цісар слодіеться пgбіди", 
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"Заповідь недалекого оснободження Галичини". 
"Наша побідоносна австро-угорська армія в наступі!" 
"Близький упадок Бресть Литовського". 
"Астрія не відступить своїх територій жадній державі ... " 
"З Відня заповідають опаражнення Львова". 
"Нові по біди австро-угорської армії". 

Ui вістки переплутувалися з описами про "жорсто
кости" сербів, французів, росіян. Російські , англійські, 
французькі і особливо сербські війська в "Свободі", при
міром, означувалися як ординарні дикуни і навіть гірше. 

За те австрійські війська були шляхотними, і ані спімК'и про 

те, що саме австрійські війська повісили 30,000 україн

ських селян в Східній Галичині. 

Після відступу російської армії з Львова, 25 червня, 
1915 р., на редакційній стороні "Свободи" читаємо: 

"У престольний город Австрійської України, у ста
родавній город кн. Льва, вступили вчера побідні славою 

й лаврами вінчані наші війська... Смертельно ранений 

московський медвідь поволікен у свій барліг... Посіпаки 

царського уряду тисячами і тисячами арештували укра

їнців, а відтак гнали в Сибір за те, що у важних мо

ментах дієвих обставин не перестали гарячо любити сво

го обоженого Монарха - за те, що зберігли нічим не 

захитану вірність для престола і держави. 

"Тому то тим більше, тим гарячіше з серця міль
йонів понищених, прибитих, ограблених і з щирого сер

ця чотирьох мільйонавого українського народа Галичини 

вітаємо славних, геройських побідниК'ів, вітаємо славою 

окриту армію нашого улюбленого старенького Монарха. 

"Тому то із глибини хоч наболілого, але рівночасно 
тріумфуючого серця кличемо: 

"Нехай живе славна, непобідима армія нашого улюб
леного Монарха, Uісаря Франц йосифа І.! 

"Нехай живе велика Армія Могутнього Союзника 
славного імператора Вільгельма 11. !" 
Але на цьому не кінець. Провідники іміграції не вдо-
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валялися тільки копіюванням похвал старокраєвих про

відників на адресу Австрії. Вони ще й сами "творили". 

Вкажемо на типічний примір. 

Після повищої відозви, що знайшла місце на редакцій

ній сторінці, "Свобода" вміщує в слідуючому числі свою 

редакційну статтю в якій говориться: 

"Гратуляцїі з приводу оснободження Львова. 
"По одержані першої радісної вістки про оснобо

дження Львова з московського наїзду відбули представ

ники головних організацій американських українців окре

му нараду в Джерзі Ситі, Н. Дж., на якій постановлено 

вислати привітну телеграму до австро-угорського амба

садора ексцелєнції д-ра Константипа Думби у Вашинr

тоні, Д. К., з rратуляціями для австро-угорського пра

вительства у Відні з приводу славної побіди союзних 

австро-німецьких військ, якої наслідком було оснобо

дження города князя Льва. 

"Телеграма, яку зараз вислано, звучить: 

"Ексцелєнція д-р Константин Думба, Австро-Угор
ський Амбасадор, 1305 Конектикат Евеню, Вашинrтон. 

"Українці в Сполучених Державах радіють дуже по 
причині звільнення їх прадідної столиці міста Львова з 

рук відвічного ворога і висловлюють свої найщиріші 
rратуляції австро-угорському правительству з приводу 

великої побіди союзних австро-німецьких військ. При 

цій нагоді просимо уклінно подати до відома централь

ного правительства у Відні вислови нашої радости. 

"За українців-американців: 
"За "Український Народний Союз": Дмитро Капі

тула, предсідатель; Михайло Угорчак, секретар. 

"За політичну організацію "Українська Народня 
Рада": Семен Ядловський, голова; Володимир Лотоцький, 

секретар. 

"За просвітню організацію Товариство "Просвіта": 
О. Волод. Сполітакевич, голова; Дмитро Андрейко, се

кретар. 
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"За видавництво політичної часописи "Свобода": 
Осип Стеткевич, редактор; Андрій Савка, завіда тель". 

В 1ніжчасі до Амершш вже був приїхав делегат від 
Загальної Української Ради з Відня, відомий усім д-р Де

мидчук. Він видав заклик до іміграції стояти по стороні 
"найяснішого" і був неначе звязковим поміж австрійським 
представництвом тут на іміграції і українськими організа

ціями. Він керував усіми тими екавдальними чолобитиями 

австрійській династії. Як виглядала ця звязь можна собі 
уявити з такого комунікату, що його містить "Свобода" 
з 19 березня, 1916 року: 

"Австрійський амбасадор про Українців. 

"Дня 17 марта мав нагоду др. С. Демидчук, деле

гат Головної Української Ради з Відня, розмовляти з 

австро-угорським амбасадором у Вашингтоні, ексцелєн

цією Думбою. Амбасадор висловився про українців в 

Америці так: 

"Справді з признанням і подякою глядить тепер 
наше правительство на патріотизм американських укра

їнців. Ми знаємо, що це убогий нарід а мимо сього скла

дає він великі жертви на зменшення нещастя поміж свої

ми земляками в старім краю. 

"Судя чи після настрою американських українців, 
набірається переконання, що вони бу дуть боротися до 

останнього за свободу рідного краю проти наїздника. 

"Коли Австрії удасться відобрати Галичину й Бу

ковину, то не підлягає найменшому сумнівови, що тоді 

українці будуть цілковито рівноуправні з іншими на

родами монархії ... 
Прошу сердечно подякувати від мене вашим земля

кам за їх патріотичне становище й витревалість в тих 

тяжких часах". 

Подібних подяк можна знайти сотні. Вони служили 

для задурманювання непросвітного народу, а Демидчукн 

всякі ці заяви толкували масам і вже тоді бу ли розпочали 
великі Грошові збірки. 
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Слід додати, що рабські чолобитні відбуваються і 

після того, коли 4 листопада вже була оприлюднена така 
постанова обох "наших монархів": 

"його цісарська величність цісар Австрії і апос
тольський король Угорщини і його цісарська величність 

німецький цісар, переняті сильною вірою в кінцеву по

біду їх оружжя й оживлені побажанням, щоби польсь

ким областям, які їх хоробрі війська серед тяжких жертв 

вирвали з під російського панування, утворити щасливу 

будучність, умовилися, щоби з тих областей утворити 

самостійну державу з дідичною монархією і конституцій

ною формою правління. Докладніше означення границь 

Польського Королівства застерігається. В прилученні до 

обох союзних держав нове королівство знайде запо

руку, якої потрібно для свобідного розвитку сво їх сил". 

А дальше австрійський цісар ще про Галичину говорив: 

"Є отже моєю волею в хвилі, коли повстане нова 
держава, рівнобіжно з тим розвитком подій також крає

ви Галичина надати право самостійного уладжування 

своїх краєвих справ аж до повної міри того, що го

диться з його приналежністю до ціласти держави і її 

корисністю, і дати тим населенню Галичини запоруку 

національного й економічного розвитку." 

Було очевидно, що постанова обох цісарів покресли

ла усі плани українських політиків. Польська буржуазія 
дістала все, чого домагалася. Українські політики були 

післані в дурні. Але провідників американської іміграції, 

як і взагалі українських політиків-віденчуків, це не від
вернуло від лизання патинків Франц йосифа й його пові
реним хоч би і у Вашингтоні. 

Австрофільська орієнтація на іміграції була пішла так 

далеко, що захопила. й деякі поступоніші угруповання. 

"Гайдамаки", приміром, хоч ніби заявлялися проти війни 
взагалі, доказували загальниконими фразами про потребу 
боротися проти мілітаризму, по суті також мали про-авст-
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рійську орієнтацію. Те саме "Народна Воля". По елідні вели 
менше бомбаетичну агітацію за піддержкою Австрії, але 
таки вели. Ідейний багаж для своєї орієнтації вони на

бували з німецьких або про-німецьких соціял-демократич

них кругів. Uя орієнтація зводилася до слідуючого: 

"Теперішна европейська війна ведеться тільки че
рез провокацію Росії. Росія має 1ут інтерес, здобуття 
і завойовання Прикарпатської Руси, значить Галичини 

і Буковини, ослаблення Австрії і Німеччини через під
юджування до війни із Німеччиною Англії і Франції -
а головно найважніше розширити своє панавання на по

лудне до Дарданелів і Uаргороду - а тут знищити Тур
цію і отворити собі дорогу до дальших підбоїв... Ми 

соціял-демократи ніколи не були сторанниками воєнних 

аnантюр, але тепер ми всі без виїмку є за війною проти 

Росії". (З календаря "Гайдамаки" за рік 1915.) 

Для того навіть наводилося уривки з Маркса, що й 

Маркс був за війною з Росією. Доказувалося усіми мож

ливими способами, чому українці повинні бути за війною 

проти Росії. І все це мало бути ще в додатку до того, 

що "створиться фінська республика, самостійна Польща, 
незалежна Україна, або хоч ті країни будуть відірвані від 

Росії", - в додатку до того усього "створиться в Европі 

поле для розвитку соціялізму". 

Така була політична орієнтація "Гайдамаків" в часі 

війни. До речі, вона лише скріплювала позиції розгаряч

кованих австрійських агентів, що з приводу кожної, на

віть незначної події на фронті бою, ніби корисної для Ав

стрії, потрапили при помочи преси, попівських проповід

ниць, викликувати серед іміграції до нестями великі за

хоплювання, зверх-патріотичні настрої. В кожнім разі ця 

позиція соціял-демократії була в порінианні до позицій га

лицьких політиків трохи г ладше угрунтована, і війну вони 

"з асу дж ували взагалі", але ту війну піддержували тільки 
1..1ерез "виїмков1'' умовини, бо ще Маркс її мав підцержати. 
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НАЦІОНАЛЬtЮ-ПОЛІТИЧНІ ОРГ АНІЗАЦІї В ЧАСІ ВІйНИ. 

в)КЕ В ПЕРШІМ РОЦІ війни показалася, що розгорнути 
серед іміграції велику політичну австрофільську акцію 

треба інших органів, як запомогові організації і церкви. 

На взір крайових політиків, в Бофало на конвенції Україн

ського Народного Союзу 1914 р., 15 вересня, було nо
кликано до життя Українську Народню Раду. Ця орга

нізація мала обеднати усіх і вся, очевидно, тих, що по

діляли австрофільську орієнтацію. Але між союзовu.ями 

й епископом Ортинським в той час велася запекла бо

ротьба. Послідний все таки мав під своєю кермою попів 

к~толицьких. Віц мав свою запомогову організацію і та
кож стояв на позиціях австрофіла. 

Отже 8 гру дня, 1914 року попи на чолі з Ортин
ським зорганізували Руську Раду. Таким чином повста· 

ло дві Ради обі уважали себе одинокими упо

ІЗажненими керувати політичним життям іміграції. Між ни

ми заносилося на боротьбу, але не дійшло через корот

;;ий вік тих організацій. Особливої ролі ці організації не 

nідіграли. З рамени їх відбулося кілька віч, на яких хва

ЛІІлося подвиги австрійського війська й мудрість "нашого 
найяснішого монарха", і зібрано деякі гроші, але не 
багато. 

В початку 1915 року до Америки прибуває М. Січин
ський; а разом з тим було піддано нову думку: скликати 

"ІЗсеукраїнський сойм", запросити на нього усіх і "ство
рити загально національну політичну організацію". Не бу
ло в цьому нічого оригінального. Це була копія гаJІицької 
політики, хоч не в точному переводі. Там була політична ЄА
ІІість ІЗід митрополита Шептицького аж до соціял-деuокра

тів, що виявила себе в політиці Загальної Української Ра
ди. А тут навіть між союзовцями й католиками велася 

гризня і пристанавилася аж на початку 1916 року зі смер
тю ОртинсЬІ-~ого. Січиському вдалося накланити і одних 
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других на такий крок. Очевидно, коли б був жив еnис

і~uп Ортинський, бу ::о трудним таке досягнення. 

Сойм відбувся 1915 року, ЗО жовтня. На цьому соймі 
було зорганізовано організацію відому під назвою - Фе
.сі.-1-'J.ціи УІ<раїнців в Сполучених Державах. 

З важніших ухвал на Сойм і такі: 

Раз на все задержати центральну репрезентацію, що 

ос1:ована соймом, з тим, що тільки члени її змінялися б 

1.<1 чергових соймах. З'єднати усі світські запомогові ор

І<НіЇ:.:ації в одну. Оснувати центральне освітне товарн

е. во. Зорганізувати жіночий союз на взір інших запомо

гових союзів. 

Все це однак рішалося поверховно, несеріозно, ніхто з 

~<:срішшків того сойму не думав, що ці постанови хтось 

Суде пробунати уводити в життя. При цьому постанови ці 

ТJ.І<і загальникові, що й не було як на підставі них бра

'І!ІСЯ до праці. Сказано, аби щось сказати, аби щось по

с"І ановити. Поза тими постановами крилися інші заміри. 

Федерація майже від першого дня Ії організування 

знайшлася під впливом М. Січинського. Звичайно, це не 

подобалося "старшим'' громадянам і попам, що в почат
ках солідаризувалися з соймом і Федерацією. І тільки ве

лнка популярність М. Січинського на початках приїзду до 

/.ме рики стримувала інших патріотів від відсунення його 

від керми організацією. 

Тимчасом М. Січинський не міг цьої організацн з'ак
тивізувати, бо громадський робітник з нього зовсім непу

тящий, тимбільше - ніколи він не був і не є серіозним по

літичним керівником. Впившись славою "героя", він став 
зарозумілим, задиркуватим, до послідовної і впертої праці 
- лінивий він. До березня 1916 року Федерація не про
являла ніякої діяльности за винятком кількох віч, що їх 

відбув М. Січинський і то більше ті віча були з рамени 

соціялістичних відділів, як Федерації Українців і служи

l:І ті віча М. Січинському для власної реклами. Крім того 
М. Січинський парадуван як соціяліст, і, як вже знаємо 

редактор органу соціялістів - "Робітник". 
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Старші nатріотичні провідники збували мовчанкою 
безрадність й недіяльність М. Січинського. Вони бачи

аи, що в такий спосіб або Федерація заснітиться, або її 

недіяльність дасть їм можливість відпекзтися від неї. 

В березні, 1916 року до Америки приїздить М. Цег
лннський*), друг М. Січинського. його приймає Федерація 
як делегата від "швайцарських українців", уводить його 
М. Січинський в склад Виконавчого Комітету Федерації і 

в той спосіб оживлюється діяльність Федерації. М. Цег

линський політично вироблена людина стає дійсним керів

ннкоJ.і Федерації, а М. Січинський служить за потрібну 

й урядову популярну печатку організації. 

На засіданні Виконавчого Комітету тої організації в 

липні, 1916 року розпочинається формальна боротьба по
між М. Січннським, М. Цеглинським і Ко. з одної сторони, 

а союзовцями - з другої. Ця боротьба була лише декла

раЦією розламу. В листопаді цього року союзовці фор
мально виходять з Федерації, (фактично вони в ній не 

були), а тим часом для них попи вже були приготували 

місце в новій організації. 

Коли вже між сторонникамн М. Січинського з одної 

сторони, а союзовцями з другої йшла боротьба, в жовтні, 
1916 року в Ню йорку відбувають греко-католицькі попи 
свій з'їзд. На тому з'їзді попи приймають резолюцію: 

"Зогляду на те, що теперішне політичне положення 

вимагае з'єднання усіх народніх сил до поважної і со
лідної праці, а Федерація Українців в Сполучених Дер
жавах веде вузько-партійну політику, загальний з'їзд 
українських священників рішив оснувати Українську Ра
ду в Америці". 

*) В тік ч:асі в А::кериці ІІЖе перебував С. Де)(.идчук делегr\Т 

ві,~~; 3ага.u:ьио~ Ук:раХись:коХ РаДІІ. Він аа.ца.вав тои а.пстрофільс'ьхій ор1-
еитаціІ. Фе,~~;~ра.ці.и :а:хоПlІлас.и аа Цегл:инсьхого ІЦО ::ка.в nротпставuтк

о.в: Де:кІдчухови. Тах і ста.пос.в:. Поміж ти::к11 "депегата:uк" в дальшому 

а:\,цб;ува.всн постійно "двобій". О. Демидчук ще до нині nевний, що 

він був інтори:ований н& підставі .цонеоень і особливІІх старань оамо

го ll. Цеглинського. 



124-

Було вибрано комітет, що мав порозумітис" з Укрsїн
ськи:u Народним Союзом, Згодою Брацтв і "Прови.в.інням''. 
Фактично таке порозуміння вже було. Однак для фор
мальности відбулося зібрання представників згаданих ор

ганізацій і на тому зібранні 1 листопада, 1916 року по

становлено ще раз зорганізувати загально-національну ор

ганізацію, і ще раз цю організацію назвати Українська 

Рада, метою якої мало бути продовження тої роботw, .1.0 

якої мав дати почин сойм, що зорганізував ФеJІ.ерацію. 

Як одна так і друга організації, прикрившись по

становами про "освітню працю" та про інші грома..ІІ.ські 
зобовязання на іміграції, яких ніхто не думав вuконуватw, 

вдійсности мріяли про велику грошеву збірку для "поте.р
півших від війни". Очевидно, з тою грошевою кампанією 
мала іти і політична робота, радше ця послідня мала го-. 

товити грунт для першої. А для такої кампанії за гріш

ми умавини були дуже сприятливі. З краю приходили 

страшні вісти. Маса народу полоненого з австрійської ар

мії в Росії буквально голодувала. Сотні тисяч селян в 

Східній Галичині, що постійно мусіли евакувати через вій

ськові фронти кликали допомоги. Іміграція була розчулена, 

пона готова була на всякі матеріяльні жертви. Треба бу

ло вміло підійти і тисячі сипалися. 

Вже 26 грудня, 1916 року Українська Рада постs

новила розпочати велику збірку. Для того треба бу.ч' 
призначити ОДИН день. Постановлено на засuані тої Ради 
иіднестися до президента Вилсона, шоби вне.І.ати иі.J. нього 

дозвіл на "Україньский День". 

Цю постанову перехопила Федерація Укра інці в. Це !ІИ

к-.пикало паніку між провідниками послідньої. Але liOHW б~3 

проволоІПІ також розпочали в цій справі "акцію". Коли 
4 січня 1917 р. від Укр. Ради явилася делегація у Вашинr~ 

тоні її було сказано, що саме перед хвилиною була ~іЖе 

одна делегація в такій самій справі. Після деяких коро

Іюдів остаточно в палаті репрезентантів переtІщов відпо-
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відний внесок, а 16 березня президент Вилсон видав слі
дуючу декларацію: 

"Зваживши, що 2 марта, 1917 р. я одобрив Спільну 
Резолюцію Конrресу Сполучених Держав Америки, яка 
звучить як слідує: 

"Зваживши, що в краях, положених у східній части 
Европи, на терені руйнуючої війни, є найменше один 
мільйон Русинів (Українців) в страшенній потребі по
живи, одіння і захисту; і 

"Зваживши, що сотки тисяч з тих людий були при

неволені опустити свої доми і своє майно, а будучи 

'позбавленими всякої нагоди постаратися хоч би о свої 

найконечніші потреби, мусіли зносини недуги, голод і 

невисказані терпіння; і 

"Зваживши, що населення Сполучених Держав, до

відавшися зі смутком про це страшне положення вели

кого числа своїх ближних, відкликалося як найщедрі

ше на зазив людяности о поміч, коли лише такий за

зив до нього доходив; для того нехай буде: 

"Постановлено сенатом і палатою послів Сполуче
них Держав Америки, зібраних на конrресі, що з огля

ду на горе, нужду і недостаток, які ці люди зносять, 

проситься уклінно Президента Сполучених Держав на

значити і установити день, в якім горожани цього краю 

можуть дати вираз свого співчуття жертвами на фонди 

які те~ ер збираються на підмогу Русинів (Українців) у 
ВОЮЮЧИХ державах. 

"Так як я маю певність, що населення Сполучених 

Держав не відкаже своєї помочи тим людям, яких на

вістила війна, голод і пошести; 

"Отже я, Вудров Вилсон, Президент Сполучених 
Держав, згідно з бажанням Конrресу Сполучених Дер
жав назначую і проголошую 21 квітня 1917 р. як день, 
в якім населення Сполучених Держав може складати т·а

кі жертви, які вважає за відповідні для помочи навіще
ним Русинам (Українцям) у воюючих державах. 
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"Жертви можна висилати до Американського Чер
вС\ного Хреста, Вашинrтон, Д. К., який займеться відпо
єіл.ним їх розділом. 

"В дока3 цього мій власноручний підпис і печатка 
Сполучених Держа& 

"Дано в місті Вашинrтон діня 16 марта року божо
го 1917, а року независимости Сполучених Держав сто 

сорок першого. 

(Печатка) Вудров Вилсон. 

Через Президента: 

Роберт Ленсінr, 

Секретар заграничних справ." 
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БОРОТЬБА ЗА ОПІКУНСТВО НАД ЗБІРКАМИ. 

РАЗОМ З ПРОГОЛОШЕННЯМ "Українського Дня" Фе
дерація Українців приступає до видавання свого ор

гану "Народ". Прокламація президента про "Український 
День" появилася 16 березня. Вона не говорить, що не 

можна посилати збірок на руки інших організацій. Тому 
обі організації УкраїнсьІ<а Рада й Федераці~ розпочали 

боротьбу за виключне право на збірки. Перше число "На
рода~' вийшло 24 березня. Федерація дістала в руки свою 

нлас1у газету і тоді вже ~1ала можливість виступити цілою 
парою сили проти Української Ради. До того часу М. Сі
чинський час від часу виступав зі своєю Федерацією в 

"Робітнику", але все таки там він не міг розпоряджатися 

так свобідно, як в своїй газеті. 

Очевидно, перше число "Народа" розпочало боротьбу 
за виключне право на "Український День", власне - на 
гроші, що в цьому дні будуть зібрані. Але ця боротьба 

відзначилася деякою особливістю. Говорилося про "липкі 
руки" Української Ради, але рівнож якось загадочно за
значувалося, що про це аж по "Українськім Дні" погово
риться. В той спосіб викликувало ся "здогад", про що го
вориться, але рівночасно підчеркувалося про потребу "єд
ности", очевидно, під прапором Федерації Українців. Тим
часом закликалося усіх до акції. Те число "Народа" рів
нож проголошує про "велИку новину", що в Росії ре
волюція сталася і царат провалився. Редактор "Народа" 
- Uеглинський. Він тепер вже "свобідний" від будь яких 
зобовязань "швайца рцям". 

Проти Української Ради федераційники мали таку пе
ревагу: 

1. Нові люди на іміграції, нічого ще не робили і н@ 
скомпромітовані до такої міри, SJK "лани-отці" Україн· 
СЬІ<QЇ Ради, 
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2. Австрофільської арієнтащ1 не проводили на імігра
ції, бо ані часу не мали, ані спосібности. Правда, М. Січин
ський хвалив єдність "українського народу" в Галичині 
по стороні Австрії, але якось не міг в тій ділянці відзна
читися. Натягають до неймовірности М. Січинського "ге
ройство". 

З. Використовують радикальні настрої мас, що тоді 
збільшувалися в міру того, як війна продовжалася і Аме
рика перла до війни безпосередно. 

Ці три головні переваги давали змогу провідникам 

Федерації виступити гураганним наступом проти Укра

їнської Ради, яку, до речі, складали люди скомпроміто

вані і політично і навіть під іншим зглядом в громадськй 

роботі. 

Не можна також недацінювати сили Української Ра
ди. Вона мала за собою церкву, за винятком того, що в 

кількох більших містах до Федерації втягнута й кілька по

пів. Все таки монополь старих австрофільських діячів був 
загрожений. І послідні це відчували і завзято боронилися. 

Але Федерація Українців мала і свої слабі сторони, 

тільки провідники в перших початках не бачили їх. Ці 
слабі сторони виражувалися в тім, що Федерація не до

цінила можливости великого зросту соціялістичного руху, 

що остаточно має розторощити і саму Федерацію. Це, 

зрештою, дуже скоро показалася. "Український День" 
переконав М. Січинського, що не так вже легко буде за

прягти Українську Соціялістичну Федерацію до його на

ціоналістичного воза. А на це багато розраховувалося. 

"Робітник", орган Української Соціялістичної Феде
рації, якої редактором (номінальним) був Січинський, 
містив частинно заклики Федерації в справі "Українського 
Дня". Не містив їх усіх, ані так, як цього хотів би був 
Січинський тільки тому, що в той час вже серед членів по
мітно було великий зріст соціялістичної свідомости. В ор

ганізації кипіло. З'їзд наближався. Газета була в руках 
опортуністів. Але ж вона піддержувалася членами, відді· 
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лами, що зростали. А зростали вони заходами великої ор
ганізаційної роботи інтернаціоІіалістів. Ці мали безпосе· 
редні звязки майже з усіми членами і від них посnідні бра
ли інструкції більше, як від свого органу. Дійшло до то
го, що під напором інтернаціоналістів Е. Крук змушений 
був в самий день 21 квітня в "Робітнику", тоді вже що
денника, вмістити редакційну статтю, хоч дуже кручену, 

"помірковану", в якій говорилося і "вам і нам", але не 
таку запальну, не таку директивну, не з таким лалким 

закликом до соціялістів, аби брати участь в "Українськім 
Дні", як хотів М. Січинський. В згаданій статті говорило
ся, що "палаючої хати ложкою води не вгасити". І хоч 
там не відмовлялося нікого від допомоги, але все це пи" 

сання лише загнуздало саму справу. Коли додати до цього, 

що організація в більшости бу ла проти тих збірок, тоді 

ясно, що з боку УФСП М. Січинський дістав менше під

держки, як сподівався. 

* * * 
Ми спинилися. на справі того "Українського Дня'' 

трохи подрібніше тому, що він заінавrурував на іміграції 

масові збірки гроша, що опісля послідували на ріжні пат

ріотичні ціли. Крім цього в тім часі, як ми вже відзначили, 
на політичну арену висувалася нова сила, що мала далеко
сяглі аспірації. Це була перша демонстрація тої сили. 

Внелід "Українського Дня" мав великі впливи на дальший 
розвиток подій. 

В кількох днях перед "Українським Днем" шаліла 
правдива політична вакханалія. Українська Рада пересте

рігає іміграцію перед "липкими руками" федераційників. 
Січинський вбравшись в тоrу героя виписує перестороги 
"не грайтеся з вогнем". Обі сторони пускають всякі інтри· 
rи. Обі сторони запевняють, що то тільки їхнім заходом 
визнано "Український День". Усі закликають тільки до 
них гроші слати. І з такими гураганними криками дотяг· 
нено до "Українського Дня". 

21 квітня 1917 року тисячі імігрантів вийшли на ву-
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пиці в тих містах, де вони живуть, за збірками на потер

півших у війні українців, на вдів і сиріт. Цілий день ви· 
стоювали по вулицях і простягали руки до прохожих. Кож
ний і кожна, що збірали, щиро вірили, що в той спосіб 
зменшать терпіння голодних, знедолених, сиріт та вдів. 

У висліді тої праці зібрано: 

Федераціею Українців 
Українською Радою 

Разом 

$32,217.37 
$52,246.60 

$84,463.97 

І до сьогодні, ані одна ані друга організація, на руки 
якої були зложені гроші, не виказалася з відповідними 
звітами, ніхто не знае, що в дійсности сталося з тими гріш

ми, як вони були використані*). Зрештою, сьогодні вже 
й тих організацій нема, нема кому відповідати. Сироти й 

вдови - не бачили тих грошей. Умовнии в той час дуже 

сприяли для розтринькання тих rрошей в ріжний спосіб. 

В Росії вибухла революція. Сполучені Держави приступи
ли до війни. Австрофільська оріентація потерпіла крах. 

С. Демидчук, як отвертий австрійський агент, інтернова

ний. Редактори патріотичних газет на скору руку пере

шмінковуються. Замість австрійські війська називати "на
шими", починають хвалити американські. На українському 
політичному горізонті висуваеться Центральна Рада, отже 

нові проблеми. 

•) 3 обох еторів тпх органівацій робип:ие.и ваки,ци, що ці rpoпtt 

буп:и епровевіреиі, про:м:ариоваио їх біm.шіеть таки тут, в Аиерицt, 

а певиі еуии буп:и пімаві до краю ва руки прихип:ьвих еобі попітu
ків. 
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В БЕЗВИХІДНОМУ ТУПИКУ. 

МИ ВЖЕ ГОВОРИЛИ, що лютневу революцію в Росії, 
повалення царату, в Америці принято як щось таке 

несподіване, що голову завертає. Українська іміграція в 
цілому (аа винятком незначних кругів москвофільства, що 
прямо обожало царат) стрінула вістку про революцію 3 

надзвичайно великим одушевленням. Очевидно, не вся імі
грація 3 одушевленням сприняла вістку про революцію з 

одних і тих самих мотивів. Одні вітали революцію із со

ціялістичного настановлення, як важне досягнення рево

люційного пролетаріяту й селянства. Другі 3 приємністю 

сприймали всякі вісти про ослаблення фронту аліянтів, бо 
в той спосіб кріпшали шанси побіди Німеччини й Австрії. 
Ще інші уважали революцію аа вияв скорого кінця вій

ни, що їх мучила. Рівночасно усі уважали, що в наслідок 
революції в Росії на Україні зайдуть якісь важні й великі 

переміни, що Україна відітхне свобідніше, що ... ні, аж так 

далеко, щоби Україна стала самостійною, ніхто не думав, 

але в кожному разі допускалося, що Україна може дістати 

автономію в демократичній Росії. 

Такі були настрої. Така була реакція на ці звідомлен
ня, що наспівали 3 Росії. Але вже в кілька тижнів після 

тих вісток серед провідних кругів іміграції, особливо тих, 
що славословили Австрію, наступила криза. Якийсь час ця 

криза була загладжена підготовкою до "Українського Дня" 
й боротьбою аа виключне право контролі збірок між Укра
їнською Радою і Федерацією Українців. "Український 
День' 1 проминув і треба було повертати до буденщини. 
Федерація, що немала ніякого минулого, що тільки почи
нала політичне життя, стала орієнтуватися на події на 
Україні, ідеалізувала все те, що там в той час творилося 
в наслідок революції. Тимчасом Австрія дальше · воюваJ1а 
і в австрофільських кругах серед іміграції уважалося, що 
революція в Росії зміцнила Австрію, отже аа останньою 
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таки можлива побіда. Правда, що запевнення австрійсь
ким цісарем автономії для Галичини, що в той час означа

ло віддачу українців під цілковитий покров полякам, тро· 

хи обурило українських політиків, і вони навіть 10 січня 
1917 р., від імени 300 українських товариств внесли були 
меморіял до обох амбасад у Вашингтоні (німецької і ав· 
стрійської), але сама відповідь, що в два тижні пізніше 
наспіла з Берліна й Відня, що справа Галичини буде по
лагоджена аж по війні цілком задонолила Українську Ра
ду. 

Крім того ще 21 листопада 1916 року помер був ці
сар Франц йосиф. На престол Австрії вступив Карло. Се
ред українських імігрантів поширено преглупу легенду, 

що Карло особливший друг українців. І це не були такі 
легенди, що їх передають невідповідальні люди напів

пошепки. Наведемо примір. 

Філаделфія, Па. має дільницю, що її називають Френк· 

форт. Є там українська парохія. В "Америці", органі ка
толицьких попів з дня 21 січня 1917 року читаємо таку 
замітку: 

"З приводу коронацн австрійського цісара на 
Френкфорті в парохії Веч. о. В. Петрівського відбулося 

минулої неділі велике торжество. Веч. о. В. Петрівський 
в церкві св. йосафата перепровадив церемонію коро
нації Карла І. на трох володарів: цісаря Австрії, короля 
Угорщини і короля України, підчас чого нарід молився, 

щоби Карло носив корону усіх трох династій." 

Подібні "коронації" відбувалися в багатьох церквах. 
Про них широко сповіщалося в пресі. Про Карла, як "дру
га українців", говорилося на 5ічах. Все це мало свої корні 
в політиці Загальної Української Ради у Відні, що хоч 
також пережила деяку "кризу", на чоло вже була висуну
лася група Петрушевича, що називала себе Парляментар

ною Репрезентацією, але й дальше проводила в основному 
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політику Загальної Української Ради*). Петрушевичівпі 
майже не звертали уваги на події в Росії аж до останньо
го моменту розвалу Австрії держалися вірно корони ав
стрійської і були останні, що з розпуки волосся дерли, 
коли Австрія зовсім завалилася. Тому і в Америці Україн
ська Рада й попи після хвилевого зрушення революціею 
в Росії знов старалися повернути на позиції австрофіль
ства і до дальшої орієнтації на політику галицьких "дія
чів", тимразом - петрушевичівців. 

Але в цьому Українська Рада стрінула великі пере

шкоди. Приступлення Америки до війни проти Німеччини 

й Австрії вимагало різкого звороту в політиці Українсь
кої Ради. І більше: вимагалося активної участи по стороні 
Сполучених Держав. І саме те спричинило поважну кризу. 

Як виглядав той карколомний зворот в політиці попів 
може послужити примір. Повище ми цитували з "Америки", 
попівського органу ч. 18 про коронацію Карла, цісара 

Австрії. А ось наведемо цитат з ч. 85 тої ж газети, отже 
sаледви два місяці пізніше: 

" ... на це, щоби вільна і могуча американська рес
публика взяла наш нарід в оборону і опіку, ми амери
канські укра інці повинні і мусимо заслужити. Ми по

винні боронити і обстоювати за правами нашої прибра
ної вітчини. Ми повинні масами ставати в ряди її обо
ронців, жертвувати для її добра і слави своє майно і 

життя. Тільки жертвами переводиться найбільші діла ... 

*) Др. М. ЛоаиисьRий в нвижці "УRраrиська. Ревопюці.а:" про цю 
парn.а:кеитарву репревевтацію пише: "Нове попожевия: ВПJ(&rа;ц:о ко

вих пю.циІ:, 8 новик сnособом: .цукавв.а:, виввопеви..х 8 .цотеперіІlDDІХ 

шабпьоиів, в роа:махок і вапапом: .a:Ri ві.цnові.цSJІИ би вааі історично

го nерепоку а.цібви:х ан.nапити і • поJІести ціпий варі.ц. Таких пю.цв:І: 
ве бу.п:о ві в УRраrисьRій П&J'7І.вкевтарвій Репревеитації, ві в rро.ка· 

р;вистві". А. не б;у;ц:о току, що всьо бупо nepecs:RПe поапьиістю до 

ковар.х:іr, і тим: пю.ц.а:к твжно бупо вистуnити .цо будь .a:Rol опоаиціХ. 

До.цати папежить ще й те, що ва галицьких nопітика:х тажипо опр~D· 
р;&Ве nвтио "аагуиіиRовоІ політиRИ". Від 'УRраїии, що бупа частв:иою 

російсьноt держави, ці nопітини ві.цм:ежуваписа акиай.ца.пьше. Отzо 
ва цій .rа.пицькій копцепції спірапв свою попітику в А.кериці уираlв· 
ські nрові.цвиии УRр&ІисьRоІ Ради. 
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І так як перед роком наш денник підніс сміло в гору 
український прапор і не вагався напятнувати усі зло
чини австрійського уряду супроти нашого народу, так

само і нині ми підносимо поновно в гору знамя з на

писю: Служити Україні через служення Сполученим 
Державам проти всіх тих, що нині ще, як в часах най
темнішого варварства, торгують живим тілом нашого 

народа." 

Австрія вже відсувається на бік. Сполучені Держави 

уважаються захистником українського народу. А Парля

ментарна Репрезентація на чолі з Петрушевичем починае 

висуватися, як авторитетна сила, як "будучий українсь
кий уряд" мимо того, що Петрушевич ще не зірвав з австро
фільською політикою. По цій самій лінії орієнтується "Сво
бода". По цій самій лінії розгортається "нова" акція, "но
вий" рух. Петрушевич, про якого дотепер пересічний імі
гранr майже нічого не чув, починається висувати як величну 

фігуру, що з нею злучений авторитет й повага "боротьби за 
українську державність". Так зароджувалася на іміграції 
петрушевичівщина. В протиставленні до петрушевичівщини 

Федерація висувала Центральну Раду, проти якої, до ре

чі, Українська Рада не виступала, навіть ставилася дуже 

прихильно, але то було для неї щось дальше, трохи навіть 
чуже, і тому менше присвячувалося ваги. Галицькі справи 

- перші справи. З тих причин Центральна Рада в Америці 
до часу Жовтневої революції не тішилася великою попу

лярністю, вона була предметом дискусії, а навіть гарячої 
боротьби, спору лише поміж соціялістами й федераційни

ками, які знов до петрушевичівщини ставилися холодно. 

Цей період такого орієнтаційного хаосу серед імігра

ції триває аж до Жовтневої революції. Жовтнева револю
ція витворила знов нову ситуацію, ще більше оживила 

відрухи, і спричинила дальшу класову кристалізацію по

літичної думки серед імігрантів. Тимчасом шаліє боротьба· 
поміж Українською Радою і Федерацією. М. Січинський 

з М. Цеглинським зовсім відриваються від соціялістів. Фе-
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дерація в посіданні поважної суми грошей. В Шікаrо ще 
"У .. " в травні почала виходити нова газета краІНа , що на-

звала себе "національний, поступовий, безпартійний і не 
сектанський орган українського народу", а редактором йо
го став почетний голова Федерації др. В. Сіменович. 

Боротьба ця зводиться до міжусобиць. "Свобода" 
виступила з тяжкими обвинуваченнями проти М. Цеглин
ського, роздобула вже деякі інформації про нього із 

Швайцарії. М. Цеглинський знов паплюжить С. Демид
чука й інших "докторів" та деяких попів, роздобувши ін
формації про їх приватне, в більшости випадках, життя. 
Січинський старається валякуваннями попів усіх перекри

чати. В цій боротьбі він вічно повтаряє: "не грайтеся з 
вогнем". Так провадилася "українська політика" в часі 
між лютневою і Жовтневою революцією, що вибухла 
в листопаді, власне до часу розвалу Австрії. Але вже і 

в тім часі замітні спроби створити спільний фронт усіх 

націоналістичних організацій для виступу проти соціялі
стичного руху. 



РОЗДІЛ V. 
ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ І ІМІГРАЦІЯ. 

к ОЛИ ЛЮТНЕВА*) РЕВОЛЮЦІЯ була несподіванкою 
для іміграції, то Жовтнева революція ще більше збила 

s папrелику провідників націоналістичних таборів. Слід від
sначити, що в соціялістичних рядах не мали досить ясного 

погляду на більшовизм з початку, не могли зараз розібра

тись в рі>tшицях між більшовиками і меншевиками. Але се

ред націоналістів ще менше розуміли більшовизм. Дійшло 
було до таких куріозів, що католицька "Америка" в захва
ті,. що "соціяліста'' Керенського повалили більшовики, не 
з'орієнтувавшись як слід, хто вони такі, замало не приві
тала їх, висловившись в той спосіб, що народні маси ви

ступили з цілою рішучістю проти соціялізму і геть їх про

гнали, а до влади прийшла народня партія. Але це замі

шання тривало лише день-два, поки американська преса не 

винснила як слід що саме сталося в Росії. 

Свідоміша частина іміграції, що належала до У. Ф. С. 
П., як і ті круги, що симпатизували з соціялістами і вза

галі широкі маси пролетарів гарячо привітали більffіо

вицьку революцію з великим піднесенням. Привітали її 

мимо факту, що сама У. Ф. С. П., коли судити по її пре

савому органі, свідомо або несвідомо, погано приготовила 

членів до такої велитенської в історії класової боротьби 

події і навіть більше: баламутила членів. 

В той час редактором органу був Евген Крук. Органі

зація вже визбулася була і М. Січинського і М. Цеглин
ськоrо. Виконавчий Комітет був в руках ніби інтернаціо

налістів. Здавалося б, що все повинно було змінитися дуже 

радикально в порівнанні до часу, коли організацією заорав-

•,) Реnолюцію в Росії що nовІІJІил:а царат павивають ІІютненою Вl'ід

во в тодіuши:и 1\алендаре.м в Росії, що в той час aououнa,vuaв, хоч 

це бупо uже в березні. 
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ляпи соціял-патріоти. І в дійсности багато змінилося, але 
це завдяки кільком передовішим людям, головно організа
торам: А. Дмитришин, Г. Ткачук, С. Сорока та інші. Ці 
знаходилися в безпосередному звязку з масами на місцях, 

uнступали з промовами і держали менше-більше правильну 
лінію спіраючись на лінію лівого крила в Соціялістичній 
Партії, що в той час вже було досить міцне, з'окрема спів
працювали з провідними людьми Російської Федерації Со

ціялістичної Партії. 
За те редактор органу Е .. Крук був цілковито полоне

ний політикою Центральної Ради, особливо політикою У
країнської Соціял-Демократичної Партії, на чолі якої 

в той час відзначався Винниченко. А що ця партія грала 

визначну ролю в Центральній Раді, отже і Центральна 
Рада знайшла в "Робітнику" свій орган в Америці. Правда, 
що за час від лютневої революції до }Ковтневої поміж 

Центральною Радою і більшовиками безпосередно не бу

ло поважних сутичок, бо тоді більшовики не були при 

владі, але передруковуючи в "Робітнику" майже усі важні
ші статті з "Робітничої Газети", органу Соціял-Демократії, 
в той спосіб пропихалося серед читачів так би сказати 

лінію тої партії, популяризувалося її програму, політи

І<у, погляди до справ, що в той час розвивалися як в Росії 
тЗІ< і на Україні. Рівнож в полеміці з націоналістамн ре

дактор "Робітника" стало покликався на соціялізм про
фесора Грушевського й Винниченка та Єфремова. Для при

міру наведемо типічний взірець: 

Католицька "Америка" напала на українських соція

лістів в Америці і докоряла, які то гарні фінські соція
лісти, що йдуть разом зі своєю буржуазією рука в руку 

й за самостійність боротьбу ведуть. Редактор "Робітника" 
n редакційній статті відповідає між іншим: 

" ... славний український письменник а під цю пору 

і проnідник соціялістичний на Україні Володимир Вин
ниченко і всі соціялісти а навіть не тільки соціялісти 
а .і всі розумні і чесні люди, яким лежить на серці 
добро України стараються запевнити долю і волю Украї-
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ні ... Нехай же й В. Винниченко й М. Грушевський, Єфре
мов і всі прочі члени Української Центральної Ради, 
так само як і укра їнські соціялісти в Америці бу дуть 
в очах пачки продажних душ і геростратів "американ
ських" гірші від кацапів, бож усі вони поділяють одна
ковий погляд щодо справа України". 

Чим ближче до Жовтневої революції тимбільше "Ро
бітник" робився органом Центральної Ради. Доходило до 
того, що "Робітник" почав вже таки наскоки на більшо
виків з ріжних оказій. Приміром може послужити такий 

випадок. Тов. І. Кулик (відомий тоді співробітник в "Ро
бітнику" як Ролінато) з вибухом революції в Росії по
їхав ·на Україну. В Америці він належав до течії інтерна
ціоналістів. Повернувши на Україну, приглянувшись ро

боті Центральної Ради й соціял-демократам він написав 

кореспонденцію в якій, між іншим, говорить: 

"С. Д. Р. П .... ніколи не відзначалася великою по
слідовністю і політичною витриманістю. Але тепер вона 

менше, ніж коли ·небудь, подібна на дійсно соціялістичну 

організацію." 

Тов. Ролінато дальше в своїй кореспонденції вказуе 

на опортунізм С. Д. Р. П. і говорить про те, що в партн 

е групи більшовиків і він з ними солідаризуеться та при

належить до одної з таких груп. Цю кореспонденцію дру

куе "Робітник" і рівночасно Е. Крук містить редакційну 
статтю, в якій пятнуеться Кулика за його притенсії ніби 
репрезентувати українських соціялістів в Америці і закін

чуеться так: 

"Врешті ми можемо сміло висловити ·надію, що як 
т. Кулик не по трохи, але таки добре буде брати участь 

в С. Д. Р. П. напрямку більшовиків, то вони поможуть 

йому отрухнути централістичний порох з ніг і виробити 

собі зовсім нового духа, що дай боже". 

Тут вже й: термінологія Винниченка - "централістич
ний" - і сарказм, що дише недовірям до більшовиків. 
Містилося ·майже все з "Робітничої Газети", що тільки 
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nахло nротибільшовизмом. Дуже часто ця полеміка нічим 
не ріжмилася від полеміки націоналістів із соціялістами. 
З великою насолодою редактор вміщував статті Петлюри, 
що тоді уважався важною фігурою в Ц. Р. 

Але вміщувалосн деякі статті прихильні до більшови

кі~. Все це були замітки, що їх щоденна робітнича га

зета уважала за конечне містити з "денникарського обо
шІЗку". Що все це не було випадковим свідчить те, що 

редактор почав відчувати, що маса членства ставиться до 

газети холодно, із застереженням, з недовірям. В чім 

рІч? - запитує себе. Зваживши положення він стверджує, 
що знаходиться на "мертвій точці". І під таким заголовком 

друкує три редакційні статті. А в тих статтях говорить 

цілком отверто, що "трапляються навіть й случаї масо
ного бойкоту власної газети з боку цілих організаційних 

груп". І то саме тоді, коли стан газети загрозливий. Чо
му? "Одна часть членів - інтернаціоналісти, друга соціял
nатріоти, кажуть". Що таке розуміння є в організації, 

про це, як бачимо, відомо редакторови. Але він прикри

вається формальністю. І тому дивується. Мовляв: "Це ді
І<аво? Ще недавно тру дно бу ло в це повірити, з тим 

погодитися, тимбільше, що не було грунту, ані причини 

до такого зріжничковання... Але це бу ла фатальна помил

ка''. Ствердивши таку дійсність редактор береться глибше 

аналізувати і приходить до заключення, що: 

"Соціял-патріотів в нас не було і нема. Вони ніtrоли 
самі не признавалися до соціял-патріотизму, не засто

совували ніде і ніколи в своїй організаційній роботі так

тики, яка присуща ідейній течії соціялістичного руху, 

І<отру охрещено соціял-патріотизмом... І так, соціял

патріотів в нас нема. "Інтернаціоналісти" є і то якісь 
особливі, надзвичайні "інтернаціоналісти". 

В ч. 176 "Робітника" з 25 жовтня, отже два тижні 
nеред Жовтневою революцією, вміщується другу корес
понденцію від І. Кулика про Українську Центральну Раду. 

Від себе редакція дає замітку, що "даючи місце тій стат-
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ті на сторінках "Робітника" редакція лишае за собою 
право висказатися з приводу її окремо". Ку лик в кореспон
денції між іншим говорить: 

"Щож представляє собою та Центральна Рада? Май
же те саме, що і Російський Тимчасовий Уряд з коалі
ційним міністерством, лише, розуміється, в менших роз
мірах". 
Про соціял-демократів Кулик говорить: 

" ... люди, які взивають "пролетарі всіх країн єднай
теся", обеднуються з людцями, які кажуть ... "Москалі, 
Ляхи, Угри, Румуни та жиди - це вороги нашого на

роду". 

Кореспонденція, як ·на той час, надзвичайно цінна і 

повинна була послужити для орієнтації газети тимбільше, 

що автор її був загальновідомий соціяліст-інтернаціоналіст 

в Америці, поки виїхав на Україну. А про те редак
тор соціялістичного органу у відповідь на кореспонденцію 

старається оправдати і соціял-демократію, і Центральну 

Раду. Головним аргументом проти погляду Кулика було те, 

що Центральна Рада обеднуе усі українські сили до бо

ротьби за автономію, і коли соціял-демократія стала на 
чолі тої Ради то тільки тому, що соціял-демократія перша 

розпочала цю боротьбу, а поза тим вона оставляе за со

бою вільну руку критикувати буржуазні партії і тому Ку

лик робить неслушні закиди Центральній Раді ані соціял
демократії. 

Такою "підготовкою" з боку органу У. Ф. С. П. "Ро
бітника" передова частина украінської іміграції стрічала 
Жовтневу революцію. Жовтневу революцію редакція "Ро
бітника" приняла як відчіпного, без ентузіязму, що ·ним 
була захоплена вся соціялістична преса, - просто, якби 
ходило про переміну кабінету якогось европейського уря

ду. Н'авівши цитат із заклику Петроградського революцій

ного комітету про те, що правительство Керенського ски
нуто й проголошується авторитет революційного комітету, 
редакційна стаття кінчиться таким уступом: 
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"Світ хоче мира і той мир принесе російська рево .. 
люція, з спеканням усіх тих елементів, що взяли її весь 
час по рукам і ногам". 
Стільки редакція "Робітника" сподівалася від Жов

тневої революції, що, як писав Джан Рід, потрясла цілим 
світом. В слідуючому числі "Робітника", коли на першій 
сторінці бють телеграфічні звідомлення про важні події в 
Росії, редакційна стаття дальше переказує за Вимниченком 

про великі блага для працюючого народу, що їх готує 
Центральна Рада і з великим захопленням присвячує від 

себе панегірик тій Раді за те, що провідники її "інтереси 
долішніх шарів населення - робітництва і селянства зав

жди приймають вони найближче до серця". Таке писалося 
тоді, коли ці "долішні шари" сами брали в свої руки долю 
своїх інтересів і гнали з країни опікунів з "вищих шарів", 
що мали брати інтереси "долішних" шарів до серця. 

Коли вже після двох тижнів показалося, що Жов
тнева революція не переходовий взрив невдоволених мас, 
і що влада Рад скріnлюється, що революція поширюєть

ся, тоді редакція "Робітника" знайшлася в певних труд
нощах. Дії більшовиків вказували, що революція розви

вається не після концепції Винниченка, ані Центральної 
Ради, а зовсім інакше. Редакція змушена щось про ці 
справи говорити. В числі з 20 листоnада старається пого
дити об і концепції; "російської демократії'' (так довший 
час редакція називала ці революційні сили, що доконали 

Жовтневої революції) і Центральної Рци і рух фінських 

націоналістів. 

Для такої "амалrамації" трапилася редакції нагода. 
Вона дістала відозву Всеукраїнської Ради Робітничих Де
путатів, що відбула інсценізований Центральною Радою 
свій з'їзд і в цій відозві повно похвал і закликів піддер· 
жувати Центральну Раду. Цю Всеукраїнську Раду Робітни
чих Депутатів редакція утотожнила зі справжніми Рада
ми Робітничих, Салдатських і Селянських Рад, що вже уво
дили радянську владу, і давай на цьому спекулювати, об· 
манювати робітників, баламутити їх. 
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Однак цьому маневруванні мусів прийти кінець. Подіі 
розгорталися і між більшовиками та Українською Централь
ною Радою назрівав отвертий конфлікт. І вже 26 грудня 
в редакційній статті "Робітника" говориться: 

"Протягом кількох останніх тижнів американська 
преса раз пораз згадувала про активність українців в 

теперішній революційній боротьбі в Росії. Але усі ці 
згадки були далекі від того, аби тішили нас. "Україна 
проти більшовиків, Україна не хоче мира, а хоче вою

вати доки не буде розторощений кайзер ... " "Україна хо
че цілком одділитися від Росії, щоб втікти від соціяліз

му ... Україна з Каледіним ... Чи може бути щось більше 
і трівожне? ... Але на щастя не такий вовк страшний як 
його малюють. Не така Україна в дійсности як її ста

раютьсs:r представити розбишаки пера ... " 

А не такий страшний вовк, як його малюють, тому, 

бо між іншим телеграфічна пресова аrенція мала донести, 

що Центральна Рада відкинула ультиматум більшовиків, 

в якому послідні домагалися заперестати подавати піддерж

ку Каледіну, і домагаються від більшовиків сформування 

федерального правительства, що одиноке може рішати 

справи Росії. Влади Рад Центральна Рада не визнає, це 

очевидне, отже не визнає Жовтневої революції, але все 
таки "не такий вовк страшний як його малюють". Закін
чується стаття таким проектом: 

" ... коли перша сторона, тобто Російське правитель
ство (радянського уряду редактор також не визнає, він 
в нього російський і не більше) згодиться на слушні до
l1агання Українського правительства, то це останнє в 

свою чергу також забуде швидко про інцідент і між 
ними настане порозуміння і дружба". 

Іншими словами: якщо більшовики відмовляться даль

ше бути більшовик-ами, привернути в Росії все те, що по

валив революційною боротьбою російський пролетаріят під 
керівництвом більшовицької партії, тоді й Центральна 
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Рада їх визнає і знов наступить згода в сімействі, бодай 
така, як була за часів уряду Керенського. Так радить 
соціялістичний орган, що його створили робітники і но

мінально бодай контролюють інтернаціоналісти. 

Але рівночасно починають голоси протесту проти та

кого реагування газети. Про це, як зареагували деякі від

діли, мова буде пізніше. Починають до газети продира

тися статті від робітників, в яких вони формулюють пра

вильно погляд на розвиток подій в Росії і на Україні і 
закликають усіх не стояти "на роздорожу". Як це було 
неприємно для редактора, але він змушений був вмістити 
статтю за підписом Михайла Непримиримого, в якій той 

між іншим прямо закликає: 

"Октябристи й кадети в Українській Центральній 
Раді силкуються вашою землею, вашим хлібом, вашою 
одежею, вашою волею торгувати ... Чи ви з ними тепер? ... 
Соціял-революціонери і соціял-меншовики стоять за те, 

щоби дати землю і волю, але пізніше трохи ... " 

Так перелічує автор усі ці угруповання, що старають

ся звести революцію на манівці, обдурити пролетаріят j 

бідне селянство. Але, каже автор, є ще одні, що видви· 
гають такі кличі: 

"Земля, мир і свобода нині для трудящого люду,
кажуть щирі оборонці інтересів всіх покривджених со
ціяльною несправедливістю, нерівністю, дійсцо послідовні 

соціялісти більшовики. 

"Іх гасла - наші гасла. Іхня боротьба і пабіда -
наша боротьба і побіда. 

"Але для того нам боротись треба разом з ними. 

Не стійте ж ви тепер на роздорожу ... '' 

Таку статтю було вміщено 23 січня. "Робітник" вдН:t· 
снасти став на роздоріжжю. На нього ·напірали дві сили: 
з одної сторони робітники, що реаrували, з другої -
в дійсности розбитки соціял-патріотизму, з яких організація 
ще була не прочистилася і вони навіть контролювали пре-
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совий орган. За Михайлом Непримиримим стали відгукува
тися інші передові робітники. С. Г. (Гладкий) пише стат
тю під заголовком "Більшовицьке правительство є робіт
ниче". Стаття доказує це ріжними документами. Відзи
вається М. Андрейчук з Рочестер, Н. й., і хоч не полемі
зує прямо з "Робітником" а з "Народною Волею", але 
між іншим говорить: 

"У. Ц. Р. на Україні зробила до тепер тільки те, 
що зорганізувала свою власну армію, котра вже боро

нить дідичів та капіталістів. Українські робітники і селя
ни повинні вдовалитись тим, що у відозвах та маніфе

стах до них тої ради вживається слова "товариші" ... 
Що в У. Ц. Р. є більшість соціялістів то ще не факт, 

що ми мусимо 3 нею годитись. Бувають ріжні -соція

лісти". 

Але на редактора органу це не має впливу. В ч. 3 20 
лютого він в редакційній статті так пише про положення 

на Україні: 

"Кров ллється на Україні, боротьба шаліє там ... На
ші брати робітники поставлені в таке прикре положення, 

яке рідко буває: Їм приходиться заразом вести класову 
боротьбу проти всяких посягань на їх національні права, 

проти посягань на їх національне "я"... Вони поставленІ 
між двома вогнями і подвійно ризикують. Віддадуть біль

ше енергії боротьбі в обороні свого національного до

стоїнства, то терпить справа класова. Не обороняти сво
го національного до сто інства вони теж не можуть. По

нехати класової боротьби вони не сміють. Поводитись 
після вмовлювань, що мовляв, національна боротьба 

оправдує обеднання класів, їм не можна... Отут і весь 
траrізм положення". 

Стаття написана 20 лютого, коли Ц. Р. покликала 

німецькі війська на Україну. Про це ні слова. В тім же 
часі міститься статті Кавтського про "Перспективи рево
люцн в Росії'', що по суті направлені протИ,_ більшо
визму і їх залюбки друкувала "Робітнича Газета". 25 лю-
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того, коли вже робітники в дописах почали писати про 

кайзерівські полки, що їх Ц. Р. покликала на Україну, 
редактор вмістив замітку редакційну з приводу "побідо
носного походу кайзеризм у". Але ані слова, про союзників 
того таки кайзеризму, Центральну Раду, що покликала кай

зерівські війсьІ(а на Україну. 

Тимчасом події дальше розгорталися. Кайзерівська 
армія продиралася до серця України. На nершій сторінці 
''Робітник" з 5 березня містить новинку, про те, що Пет
люра веде війська, що: 

"Наступаючі уІ<раїнські та австро-угорські війська, 
що оnанували в пятницю І{иїв ... були під командою ук
раїнського міністра війни Петлюри, який ман до розпо

рядимости вибраний німецький карний відділ та угорсь

ку дивізію". 

В редакційній статті в тім самім числі під заголовком 

"Од Федерації до самостійности" з приводу боротьби між 
Центральною Радою і більшовиками, між іншим пише: 

"Покищо нам просто таки неможливо, через брак 
відомостей, вказати на дійсні причини, які довели до 

такого стану річ ей і хто тут винен, це можна бу де зро

бити коли обставини на те позволять, але годі не сказ а

ти вже й тепер що той ексnерімент з самостійністю болю· 
че може відбитися на nролетарських інтересах. Він вже 

почався відбитави". 

І стільки. Ще не ясно, хто "тут винен", більшовики 
чи Центральна Рада! А тим часом читачі засиnають редак
цію дописами й статтями і вказують хто "винен", але 
більшість тих дописів йде до коша, а редактор вишукує n 
"Робітничій Газеті" за старим хламом, містить всяІ<і про
токоли Нентральної Ради й інші по суті протибільшовиць

кі наклепи. І неначе грізне nередбачення з наслідків такого 

відношення редактора соціялістичної газети до nодій, що 
.діються на УІ<раїні в тім самім числі "Робітника" містить 
М. Андрейчук статтю, в кінці якої говориться: 
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"Дурити, затуманювати робітників вдається тільки 
на якийсь час. Ue повинні зрозуміти і наші американсько

українські редактори від деяких соціялістичних газет 

і звернути в сторону правди. І чим скорше це зроблять, 
тим лучше буде для них. Бо силунаний зворот читачами 

- може погано на них відбитися". 

Слід зазначити, що в ті часи Е. Крук мав вірного "со
путника", що постійно співробітнмчав з ним в "Робітнику" 
в тій переломовій хвилі - Д. Бориска. Своїми '(зернятка
ми" він зразу старався бути невтральним, але згодом став 
допомагати Крукови. Між іншим в "дискусійній" статті 
з приводу виступу двох дописувачів за і проти більшови
ків він говорить: 

"Святі та безгрішні більшовики - шкода що від
кинули таку гарну назву*). Але вони розігнали вибра
ні народом установчі збори - аргументує М. А. -
Б. відповідає: "Більшовики розігнали установчі збори 
тому, що на тих зборах більшість складалася з контр

революціонерів ... Більшовики більше цінять здобутки ре
волюції, як уневажнення установчого зібрання". 

"Такий революційний аргумент, але тепер в Росії 
ні більшовиків ні установчих зборів, а здобутки револю

ції - руїна і анархія ... І здається, що більшовики ціни

ли передовсім себе самих, своє самовладне становище". 

Проти таких заміток Д. Бориска запротестувало ба

гато читачів, посипалися статті, але редактор їх прекрасно 

відкладав ... Тимчасом з України почали приходити чим

раз більше войовничі інформації проти більшовиків. Те, 

що редакторони "Робітника" було ше "не ясно" 20 лю
того, 27 травня йому прояснилося, і він вже рішуче в ре

дакційній статті з приводу ворогування між Центральною 

Радою а більшовиками пише: 

"Тими причинами поза усім іншим було те, що Рада 
Народніх Комісарів не вміла чи може не хотіла дати вдо-

*) Це бупо піспа: тоrо, .ик Рооійсьва. Соціs:п-Де:м:окра.тична. Робіт 

нича Парбіти (б) пере:м:інипа иавву ва Ко:м:уністична. Па.ртіs: (б). 
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воляючої відповіди на голос української революційної 

демократії та заспокоїти її сущі і слушні вимоги і nо
треби випливаючі з характеру тшшх відносин, які nо

винні б бути між рівними і вільними братами. Найсвіжі
ші числа органу української соціял-демократн "Робіт

ничої Газети" - які надійшли до нас нині ее потвер
юкують і не лишають ні тіни сумніву ... " 

І чим дальше тим більше різкий тон. Остаточно до
водить себе редактор до становища цілком отвертого 

протибільшовика. 

"Цілий час - говорить він в редакційній статті :з 
29 березня - за відсутністю ближчих інформацій, ми 

схилялися до тої думки, що російська революційна де

мократія пішла на Україну війною ні в якій іншій ціли 

тільки як лиш в обороні загрожених українською бур

жуазією революційних здобутків українського пролета

ріяту, що вона йшла подавлювати контрреволюцію на 
Україні, котра, окріпши могла б загрожувати й револю

ціііним здобуткам великоруського пролетаріяту. 

"Але ми помилялися". 

А доказ того, що помилялися, газети Центральної Ра
ди, що наспіли до редакції "Робітника". Ані слова про те, 
що німецькі полчища за згодою тої ж таки Центральної 
Ради шюндрують Україну, ані слова, що українські се

ляни бунтуються проти німців, про що й сама американсь

ка преса доносить, і наві1·ь про це споминається в "Робіт
ничій Газеті", ані слова. На закінчення в цій статті містить 
редактор таку глумливу замітку: 

"Війна на Україні, коротко кажучи, є війною за те, 

хто має вводити пролетаріят України далі "в соціяліс
тичний рай". 

Послідні два слова в знаках наведення. А ще автор Тх 
пару місяців перед тим доказував, що ніякого соціял
патріотизму в У.Ф.С.П. нема й не було ... 
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КРИЗА В У. Ф. С. П. 

КРИЗА В УКРАЇНСЬКІй ФЕДЕРАЦП Соціялістичної 
Партії дійшла до вершка. Стало очевидно, що так 

дальше бути не може. Ще раз в цій соціялістичній органі
зації повинно бути поставлене питання руба: соціял-патріо
тизм чи інтернаціоналізм! І бачучи це Виконавчий Комітет 
дав поклик на партійну нараду. Тимчасом газета знайшлася 

в небезпеці. На першій сторінці з дня 4 квітня появився 
заклик: "Робітник в небезпеці". В ньому кличеться: "То
вариші, це вже в останнє звертаємося до вас за під

держкою і попереджаємо, що як такої не дасьте негайно, 

то на слідуючий тиждень "Робітник" не вийде. 

В попередному числі в редакційній статті під заголов

ком ''бойкот з ліва" говориться, що клівлендський відділ 
постановив бойкотувати газету, не розповсюднювати її між 
робі11ників і вдає, що не знає з яких причин та закликає, 

аби цю справу "офіційно вияснити". Тимчасом і без ви
яснення ясно. Девятого квітня появляється ще одна ре

дакційна стаття, під заголовком "Отямтеся", яку варто на
вестн в цілост.и, бо вона, між іншим характеризує тодішний 

стан в організаціі. 

"Здається, що ще ніколи не проявлялися так до 
болю сумні наслідки поверховпого захопл~ня соціяліз
мом серед робітників в Америці, як проявляються вони 

саме тепер. 

"Доходить вже до того, що деякі з наших робітни
ків, котрих з тяжким тру дом вдалося втягнути в ряди 

соціялістичної організаціі аби тим робом дати ім бодай 
сяке-таке елементарне соціялістичне освідомлення, те
пер вже претендують самі на теоретиків соціялізму і 

ігнорують все і вся. Ігнорують своїх свідоміших товари

шів тутешніх, іrtнорують товаришів краєвих і їх орган, 
не числяться абсолютно з ніким і ні з чим, а гальопу-
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ють сво їм власним шляхом під проводом мовляв "здо

рового розуму". 
"Вже вибухають подекуди дикі, нерозумні "бунти" 

проти свого партійного органу просто через те, що він 
дав спромогу усім товаришам послухатись голосу наших 

старших і вповні свідомих свого завдання товаришів на 

УкраЇlні, котрі виточують саме тепер надлюдські сили 

для заведення соціялістичного ладу. 

"Вже зауважено спучаї дикої, нерозумної, злочин
ної і так страшної по своїм наслідкам для будучиости 

соціялістичного освідомлення тактики бойкоту свого пар

тійного органу самими ж партійними товаришами, що 
досі вкладали в него так щиро і самопожертвована свій 

посильний труд і ~нергію. 

"Вже започаткувалось в многих головах поверхов
на захоплених соціялістичними фразами, і соціялістич

ним настроєм і поверховною агітацією робітників думка, 

що тільки вони здатні вести пролетаріят в соціялістич

ний рай. 

"Тільки вони і більше ніхто. 

"Більше соціялістів нема. 

"На Україні, мовляв, українські соціялісти не со

ціялісти, а зрадники, буржуї і чорт зна що. 

"Отце все явище Інашого організаційного життя за 
останні часи. 

"Ку ди ж ми так далі підемо? 

"Орган треба, кажуть, поховати, бо він осмілився 
подати думки і відношення наших давніх, славних то

варишів на Україні на певні справи, які їм приходиться 

тепер рішати не в буйній уяві, а в практиці, в життю. 

Ми тих справ не розуміємо, і не рішаємо і не годні 
рішати, але про те хотіли б щоб вони рішались після 
такого соціялістичного світогляду, який ми могли тут 

собі виробити поверховною аrітацією і брошуркавим 
соціялізм ом. 
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"Нам треба знати в яких умовинах, через що і як 
змушені поступати наші старіші, свідоміші, практичніші 
і дійсні товариші соціялісти на Україні, бо ми в Америці 
вспіли якимсь чудом пізнати всю глибину і цілий зміст 
соціялізму ліпше за них і маємо звідси їм "диктувати" 
тактику і показувати шлях. 

"Лишається ще тільки далі трохи побойкотувати 
"Робітника" так, щоби він сконав і тим самим дати 
змогу чорній реакції, яка на те тільки чекає, знов заво

лікти хмарами той горизонт, який тяжким упертим тру

дом прояQнив "Робітник" за цілі роки своєї страд

ницької праці і "місія" українських соціялістів в Аме
риці - скінчена. 

"Опамятайтеся поки ще не пізно!" 

Тимчасом в слідуючім числі появляється заява двох 
членів Виконавчого Комітету, А. Дмитришина Д. Мой-

си, в якій говорять: 

"Зогляду на це, що політичний напрям послідних 
днів "Робітника" викликав поміж членами У. Ф. С. П. 
негодовання і заколот в результаті котрого являється 

виступлецня декотрих членів з організації, а друrе бой
кот органу осуджуючи його як такого, що зійшов з 

класової позиції, - ми отим заявляємо, що погляд ви

словлений останніми днями в "Робітнику" є особистим 
поглядом редактора Е. Крука який ми не одобрюємо ані 
з яким не годимося. Запобігти або зарадити цему до

тепер було і є неможливо, бо скоро буде засідання Екзе

кутивного Комітету, яке відбудеться разом з партійною 

нарадою. Отже просимо членів бути терпеливими і не

робити нерозумних заколотів, . бо це погЗІно відібється на 
організації і її органі а чекати в тій справі до засідання 

Екзекутивного Комітету і Партійної Ради", 

Редактор Крук почав відчувати великий натиск. Але 

8 усього, що діялось, виходить, що він свідомо йшов на 

прю. В слідуючім числі після заяви Дмитришиного й Мойси 
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- редакційна стаття на "стару" тему. Нічим майже не ріж
ниться від статті на ці теми українських націоналістів. Бо

ротьбу проти більшовиків ідеалізується в ,ній до таких 
розмірів, що й Цеглинський не заганявся так далеко. 

Остаточно 13, 14, 15 квітня відбулася Партійна Рада. 
В числі з 16 квітня на першій сторінці "Робітника" появи
лася заява: 

"Отцим подається до відома всім читачам "Робітни
ка", що з днем 16 квітня б. р. згідно з ухвалами Пар
тійної Ради У. Ф. С. П., яка відбулася 13, 14 і 15 квітня 
в Клівленд, Огайо, за редакцію "Робітника" віднічає 
Комітет вибраний з чотирьох товаришів, а не тов. Е. 

Крук, як це було до цего часу. 

"РедакційJний Комітет". 

* * * 
Партійна Рада - це не з'їзд і не мала законодавчих 

прав, бодай тоді, згідно зі статутом організації, не мала. 

Вона являлася більше дорадчою установою в організації. 

І знаючи свої права ця Рада боялася піти поза статут. 

І якщо вона зробила, в даних умовинах, поважний крок 

вперед, то лише тому, що мала за собою велику мораль

ну силу. На руки Партійної Ради прийшло багато корес
понденцій з протестами проти напрямку органу. Майже усі 

відділи бу ли проти напрямку органу, який надавав ре

дактор. Прийшлося знайти певні форми, в які можна було б 
вбрати постанови Партійної Ради так, щоби і напрям "Ро
бітника" змінити і ненарушити статута організації. 

В той час майже в усіх соціялістичних організаціях та
кого типу як У. Ф. С. П. так водилося, що редактор мав 

особливі права. його номіновано на з'їзді, вибірано через 
референдум, як окремого урядника організації, незалежно 
від Виконавчого Комітету. Бувало, що редактор не під
чиняється волі більшости Виконавчого Комітету і ділае 

на свою власну руку. А Партійна Рада саме мала запяти

ся зміною редакції. По довшій дискусії постановлено, аби 
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виробити відповідні резолюцн і післати по відділах для 

референдуму, в якому напрямку маеться редзrувати орган, 

чи в більшовицькому чи Центральної Ради. Тимчасом в 
редакції уводиться редакційний комітет, що мсtе контролю

вати редакцію, наймати чи відправляти редакторів, спів
редакторів, переглядати матеріял, що їх мае містити газе

та. І-і'апрям газети до часу референдуму "невтральний". 
В протоколі той напрям так вияснено: 

"Робітник" мае бути редаrований безсторонньо згля
дом подій в Росії, а зосібна на Україні, а також мае бути 

отворений для усіх членів і їх поглядів од11-1аково. Всякі 

погляди хоч би вони як не були згідні з редакторськи· 

ми - повинні мати місце, а за них відповідатиме самий 

автор а не редакція". 

До редакційного комітету вибрано Г. Легуна, П. Ла

дана (дотеперішний менаджер "Робітника"), Д. Мойсу і І. 
Сельського. На співробітників в редакції призначено Е. 

Крука і Т. Лату. Вже в першому числі по Партійній Раді 
в редакційній статті "Робітника" член Редакційного Комі
тету під заголовком "Чого діждалися" між іншим пише: 

"Як звісно всім товаришам і читачам "Робітника", 
що послідні числа нашої газети, в яких тов. Е. Крук як 

редактор висловлював свої особисті погляди від1·.осно 

подій на Україні, що стало для усіх читачів чимсь не

сподіваним, принесли великий удар нашій організації, 
а вже найбільше лиха партійному органони і положили 

всьо наще, протягом кількалітньої мозольної праці здо

буте, •над берег пропасти... Тільки при вашій кооперації 
ми зможемо довести діло до доброго кінця і привернути 

пормалний стан і повне життя в наші ряди і пустити 

"Робітника" в його дальший бій... Рішено також, що, в 
случаю браку моральних сил до редаrовання "Робітни
ка" змінити муситься з дневного видання на два або 

тільки один раз в тиждень". 

І при кінці тої статті вміщена замітка: "З причини що 
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тов. Е. Крук нагло опустив редакцію не заявляючи нічого, 
що думае робит1;1, ми містимо те, що вспіли дістати, а в 

слідуючім числі пояснимо ситуацію". 

Е. Крук до редакції "Робітника" більше не повернув. 
В числі "Робітника" з 22 квітня містить редакційний Ко· 
мітет заяву, в якій говориться, що Е. Крук серіозно за
хорів і виїхав до Дітройт лічитися. Вияснилося, що Пар

тійна Рада, власне рішення її дотиІJно напрямку газети, 

поділапо на нього дуже болючо, але підчинитися Партійній 

Раді він не хотів. Все це довело його до такого стану, що 
на довший час до праці він був неспосібний. 

Після Партійної Ради в організації запанувало нове 

життя, але не rна довго. Перше всього відділи поспішили 

з матеріяльною допомогою загроженій газеті. За кілька 

тижнів часу положення під тим оглядом змінилося на кра· 

ще. В редакції почали працювати П. Ладан, М. Андрейчук, 

Т. Лата, І. С. Світенький, появилося багато співробітників 

з місць, навіть з Канади. Т. Лата скоро опустив редакцію. 
І. С. Снітенький також не довго працював в редакції. А. 
Дмитришин, Г. Ткачук, С. Сорока виїхали на організацію. 



РОЗДІЛ VI. 

РЕПРЕСfі ПРОТИ РЕВОЛЮЦІйНОГО РУХУ. 

в ЦЬОМ~ РОЗДІЛІ ми познакомимо. ч~тача з u репресія· 
ми, яю в дальшому пережив сощяшстичнии рух се

ред української іміграції. Але щоби в читача не зародила· 

ся думка, що ці репресії бу ли спричинені якоюсь особли· 
вою характеристикою імігрантщини, ми змушені бодай по· 
біжно познакомитися з репресіями проти революційного 

руху взагалі в тім часі. 

З приняттнм противоєнної резолюції сентлюйською 
конвенцією Соціялістичної Партії і приступлення Америки 
до війни, - з партії, як ми вже говорили, виступило чи

мало світил: Джан Спарго, А. М. Сімеон, Ворк, Бенсон -
багато більше. Рівночасно, коли Соціялістична Партія по
ставила себе офіційно проти війни, Інтернаціональні Ро

бітники Світа ("International Workers of the World"), 
юнія із синдикаліетичною закраскою, що з нею солідари

зуnалися деякі групи анархістів (не значні чисельно), за
НЯJІИ протнвоенне становище ще різкіше. З початку уряд 

скрізь пальці глядів на противоєнне становище Соціяліс· 
ти•ІІЮЇ Партії. Було зрозумілим, що партія під таким про

відництвом, як в той час, кромі декларацій нічого не вси:rі 
sроб111 и. В додатку до цього Американська Федерація Пра

ці, а також незалежні юнії, запропонували свое співробіт

ництво урядони без застереження. За те уряд глядів трохи 

інакше на становище проти війни І. Р. С. тому, що ці, ХО'І 

в дуже незначній мірі, були окопані частинно в деякій 

індустрії, а також мали репутацію людей чину. 

Виступиnші ренегати з партії перші кидалися із соба

чою заїлістю патріотів проти соціялістів, називали послід

них про-німцями. Уряд приказав посилити репресії проти 

І. Р. С. Саме тоді розпочалися частинно репресії проти со

ція . .істичної преси, зокрема проти більше впливової. 
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UЦе 15 червня 1917 року було уведено закон проти 
шпіонажі, силою якого тижневик "Амерікен Сошиліст", 
впливовий часопис, стратив був почтові привілеї. В листо

паді того року "Ню йорк Кол", щоденник, стратив поч
тоні привілеї. До кінця того року більшість соціялістичних 

газет бу ли або стримувані на почті так часто, що це ціл

ком унеможливлювало покористуватися почтою, або офі

ційно відбірано почтові привілеї. 

1918 рік розпочався вже наїздамн на домівки робіт
ничих організацій. Правда, ще не так прямо, за кожним 

разом такого наїзду були певні хоч і фальшиві мотиву

вання. Під весну реакція вже була розгорілася до черво

ного. На стейтовий офіс партії в Індіяна налітає поліція, 

тероризує. Стейтова конвенція партії в Міечл, Саут Дако

та, була розгромлена поліцією. Приватна почта перестає 

бути приватною для діяльних членів партії. В менших мі

стах соціялістичні відділи переживають страшний терор. 

В червні, арештують Юджіна Дебса за проти-воєнну 

промову виголошену в Кантон, Огайо. Дальше йде ціла 

низка арештів і судів: Дж. О. Бентал, Стенли Дж. Кларt<, 

Дж. М. Кодвел, Еміл Герман, Фрідрік Крефт, К. Річардс, 

О'Гейр, Чарлс Е. Рутенберг, Адфред Вагенкнехт, А. Л. 
Сугармен, Г. М. Велс і інші. Майже усі партійні функціо

нарі крайового комітету партії були потягнені до відпові
дальности, і дехто з них засуджений на 20 років тюрми, 

як приміром, Гермер, Крузе, Енгдал, Токер, Бергер*). В 
тім са1tім часі, дещо скорше, засуджують 100 індустріяль
них робітників на довгі речинці тюрми, між ними їх вожна 

Вільяма Гейвуда, що опісля як і багато інших з його гру

пи, переходить до лав комуністів. 

*) aacy.Jii Ц8:Й опіс;па був &11808ВИ:Й 118 цій пl,цств.ві, що С)'дца Ле:к

.ціо ароб:u:в :u;e ,цуже в:еаграбво, аа:м:в.иіфвстував свое упере.цжевв:.к .цо 

nl,цсу.цвих • такий спосіб: "Для .мвне осо6ливо npu6'.инv.t~ damv ВвJІгв
роt~и 2~ ponu np,inocmu Форт Ліsвнsор·т. Я wс«Мю, що npao'Ha ш.ни..

fШЖого аа'КІОНJІ, на nwcmasi якого .мвні 6JІЛО 6 ..t~OжtiO noomaвum-u Ввр

гера nід С'1МнJІ ' ровстріляти". Нета:ктuчва пове.цівка су.ц.ці .Цitll& 
:м:ожnивість роагорвути боротьбу 1 порв.ц:ко:к а.пе;пю увевашвити ав.оуд. 
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Згодом цей терор розпалився до тої міри, що вже не 
було ріжниці, чи то Індустріяльні Робітники Світа, паци
фісти, соціялісти, чи взагалі безпартійні, якщо тільки ви
явив себе хтось в опозиції до війни, такого переслідують, 
судять, і тяжко карають. 

В такім часі Українська Федерація Соціялістичної Пар
тії переводнла внутрішну реорганізацію, вичищувала зі 
своїх керівних органів останки соціял-патріотизму. Ще 
нова редакція не вспіла як слід зорганізуватися, як на га

зету лягли тяжкі удари з боку уряду. 

1 червня на поміщення "Робітника" наїхала федеральна 
поліція й арештувала усіх присутних редакторів й робітників. 

Між арештованими були т.т.: М. Андрейчук, П. Ладан, В. 
Савчин, Ф. Пшибильський, М. Туркевич, С. Корпан і на
віть якийсь прохожий, що спинився при вікні й глядів 3 

цікавости як доконувана арешту. З приводу того арешту 
клівлендські газети подали такий комунікат-новинку, спре

паровану правдоподібно самими федеральними агентами: 

"БОЛЬШЕВИЦЬКИА ЗАГОВІР ЗДЕРЖАНИй НАЇЗДОМ. 

Ф·едеральні ВJІасти закрили австрійську газету. Арешто
вано 2; кажуть, що ширять пропаганду. 

Федеральні власти думають, що арештонанням 6 лю
дей і замкненням "Робітника" органу І. W. W. і соція
лістичного, печатаного .на австрійській мові під ч. 2335 
Вест 11-та вулиця, убили в зародку заходи поширити 

в Клівленд революційні прінціпи російських большеви

ків. 

Монтrомері, спеціяльний аrент з відділу справедли

вости і кількох аrентів А. П. Л. (американської охорон
ної ліrи) виконали арештовання, забрали копії і rазе

ти і скількість ( богато) вирізків а також кореспонденцію 
в мові австрійській і славянській. Два 3 арештованих 
і хур им іщених в повітовому арешті е: П. Г. Ладан, мена

джер і Стефан Корпан співредактор rазети. Прочі чотири 
е друкарськими робітниками. 
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Кажуть, що Ладана пошукують канадійські власти, 
тому що втік з "інтернмент кемп" (заведень для інтер-
нованих) тамтого краю (Канади). · 

Федеральні власти кажуть, що rазета була печата

на задля аrітації Червоної Гвардії в Америці. Сподіють

ся арештовань в инших сторонах краю." 

В наслідок цього арешту випуск газети був припипе

ний аж до 10 червня. Арештовані були випущені на волю 
в четвер, 6 червня. З приводу цього арешту й оснобо
дженнЯ товаришів в числі з 10 червня, наводячи повищу за
яву з клівлендських газет від себе "Робітник" містить ней
мовірно погану й глупу заяву. Відповідаючи на арешти в 

заяві говориться: 

"Та новинка була би дуже смішна, коли б не бу:ш 

ще більше трагічна. 

Ми не знаємо чия це вина, але припускаємо що 

це є праця нечесних провокаторів. Ми знаємо, що "Ро
бітник" був офіціяльним органом У. Ф. С. П. і не мав ні

чого спільного з І. W. W. І не лиш ми, але всякий хто 
лише знає що є І. W. W. і що є У. Ф. С. П. - знає, 
що це є дві ворожі організації. Ми не дивуємося феде

ральним властям, що стараються викрити всякого рода 

шпіонську роботу. Це є їх обовязок! Але ми знаємо, 
що не між нами шукати шпіонів ні прихильників німець
ких. Та тепер такі часи, що найбільші австрофіли, навіть 
тоті, що рекрутів хотіли збирати для Австрії, сховались 
під покришку патріотизму. 

Тавжеж, що ми відносимось прихильніше до ро
сійських бі.тrьшевиків чим до У. Ц. Ради. Ми бачили в 
У. Ц. Р. союзників німецьких а в більшовиках сильних 
противників кайзеризму. Ми бачили силу більшевиків 

в їх прінціпах, але рівночасно бачили їх неміч :в порів
маню з кайзером і всею реакцією в Росії. 

Між членами ·у, Ф. С. П. було багато членів, кот
рі готові бу ли їхати сейчас в Росію, коли б лише Злуче-
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ні Держави були дали змогу. Товариші тоті готові були 
їхати не ради еrоїстичного вдоволення. Вони знали, що 
в Росії нема навіть хліба завдяки У. Ц. Раді. А все таки, 
вони були б їхали і ... або полягли б у завзятім бою про
ти ~айзера і його союзників або... лобідили б. 

До нічого не здасться нам глупа критика Злучених 
Держав і ми не критикували. У нас не було на це часу . 
.Ми знали, що члени У. Ф. С. П. поїдуть на Україну скор

ше, чим всі інші. Ми знали, що як не тепер, то пізніше 
прийдеться нам боротися з німецьким мілітаризмом. Для 

нас німецький мілітаризм є сто процент страшніший чим 

амерИІ{анський капіталізм". 

Як опісля показалася, то цю до скрайности глупу за

яву написав І. С. Снітенький тоді, як арештовані ще зна

ходшшся в тюрмі. Мимо однак цього із повищої заяви 

співробітника газети бачимо, які нужденні погляди в пере

допого члена організації, одного з головних провідникіn, 

в той час, соціялістичного руху серед іміграції. Мотиво\І 

арешту, як виходить із заяви, було те, що •'Робітник" мав 
би унажатися органом ''Індустріилhних Робітників Світу" 
("Індострія.'І Bopt{epc оф ди Ворлд"). На суді доказано, 
що це неправда і арештованих випущено. Що до арешту 

спричинилися таки "свої люди" видно зі статті в "Свободі". 
Повідомляючи про арешт редакторів "Робітника", а також 
про заяву Світенького, "Свобода" між іншим говорить: 

"Ми готові повірити, що ... "Робітник" був органом 
У. Ф. С. П., але аби не мав нічого спільного s "Ай Доблю 
Доблю", то не можемо повірити ... Хто відноситься при
хильно до більшовиків російських, той повинен так са

мо ставитиси і до більшовиків американських ... і сміш

но виглядає, як вони випіраютьс.и, що не мають нічого 
спільного. Мають. Те, що годяться з російським біль
шовнsиом ,лучить їх з американським ... " 
Праодоподібно ці, що довели до арештування, були 

розчаровані з власних "успіхів". Що це було кимсь пла
новано видно хочби з того, що саме в тім дні арештують 



-159-

Г. Ткачука в Дітройт і інтернують до кінця війни. А даль
ше починається цілий ряд арештувань. Поліція робить на

скоки на збори відділів в деяких місцевостях, забороняє 
у ладжувати віча. В місяць пізніше вjдбувається другий 

наїзд на редакцію і друкарню "Робітника" і тим разом 
вже на підставі формального оскарження власти арешту

ють т.т. П. Ладана, І. С. Снітенького і В. Савчина. Зроб
лено оскарження і проти "Робітника" і усім закинено "бунт 
проти уряду". На усіх було наложено залог в сумі 15,000 
доларів, отже до суду сиділи арештовані в тюрмі. Суд від

бувся місяць пізніше. На оборону почалася· гарячкова 
вбірка, в якій допомагав Центральний Комітет Партії. 

Арешт майже всього редакційного персоналу в той 

час цілком унеможливив видавати газету. Оставший тов. 

М. Андрейчук ще видав два числа "Робітника", сам, aJ1e 
й то прийшлося переживати великі перешкоди. Тимчасом 
суд присудив Видавництво "Робітник" на 500 доларів ка
ри, а двох редакторів, П. Ладана і І. С. Світенького, по 

30 днів тюрми. Для усіх стало очевидним, що приходить
ся звивати видавництво, забіратися з Клівленду. Тимбіль
ше, що вже поперед була постанова вибратися з видаван

ням газети до Ню йорку, Н. й. В міжчасі зовсім забуто 
за референдум, якого напряму має придержуватися орган 

У. Ф. С. П. Орган знаходився в надійних руках. 

В цеА грізний момент, коли реакція в країні в наслі
док втягнення країну у війну постійно зростала, соціял

патріоти ще раз пробували піднести голову. Т. Починок, 
Т. Лата, Федюшко, Якимів, Бориска й Петров при допо
мозі "Народної Волі" пробували скликати з'їзд з тих, що 
не годилися з більшовиками, обстоювали за Центральною 

Радою ,і на тому з'їзді планувалося по бу дувати нову со
ціялістичну організацію, формально розбити Федерацію. 
На з'їзл. запрошено також С. Гладкого, С. Корпана, М. 
Левицького та інших визначніших членів, яких уважали 
ніби за невтральних. Тимчасом послідні відказалися взяти 
участь в тім з'їзді і через те соціял-патріоти не діпняли 
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ціли. Роботою заінтересувався Національний Комітет Пар
ті"і і викинув з партії цілий 1. відділ, де іменно соціял
опортуністи мали вплив, і з якого оперували проти У. 
Ф. С. П. 

"Робітник" вже був приготований до переносу до Ню 
йорку, Н. й., коли федеральні агенти ще раз на їхали, 
тимразом вже на залізинчий дворець, задержали все. По 
кількох днях слідства машинерію дозволили перевезти до 

Ню йорку, але за те знищили майже всю літературу, щось 
19,000 примірників. Отже цілий невеличкий здобуток в 

літературі соціялістичної організації пішов в нівець. До 

Ню йорку привезено поламані машини друкарські. Але 
рівночасно набуто чимало досвіду. Тоді вже питання про 

орієнтацію ніхто навіть не підносив. "Робітник" був біль
шови.цькою газетою не за вислідом референдуму, але фак

тичною маніфестацією усього членства за винятком незнач

них групок там то тут, що скоро відлітали й приставали 

до Федерації Українців. За те їх місця заповнювали в ря

дах організації нові кадри робітників, організація стз.r1а 
нечувано сн:оро зростати. Рівночасно висувається новий 

актив в організації з її рядів. Брак органу через якийсь 

час заступила устна пропаганда, агітація, що мимо вели

ких труднощів через усиления пресії на радикальний рух 

не уставала ані на момент. 

В тім часі зреформовано й доповнено Виконавчий Ко

мітет. На місце Т. Починка покликано Г. Легуна, місце сек

ретара заняв П. Ладан. Центр руху перейшов до Ню йор
ку. Але тим ще не усунено усіх клопотів, що сталися в 

звязку з переносом газети. В той час існував закон, що 

газета могла купувати папір лише за спеціяльним дозво

лом. "Робітник~' в час арештовання стратив той привілей. 
Робилося заходи знов дістати право на друкування газети, 

а тимчасом випускалось брошурки й Бюлетени. Тимчасом 

закінчилася війна в листопаді 1918 року і закон контролі 

паперу стратив силу. "Робітник" почав знов виходити. 
Тимразом вже як тижневик, хоч готовилося до денника. 
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В тім часі організація налічувала в своїх рядах біля 2000 
членів. Але перед нею була велш<а перспектива. Випуск 

газети, вихід з тої кризи й труднощів з побідою, вляв в 

молоду соціялістичну організацію нові надії, ентузіязм, 

все те, що потрібне для зросту організації. Крім цього 
переное центру на схід, де більше скупчена іміграція, 

добрі й справні звязки місцевостів між собою, також бра· 

щ>ся під увагу. Стелилися дуже надійні перспективи. 
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ПЕРІОД РЕАКЦfі. 

О К ВІДПРАВЛЯЛИ "Робітника" з Клівленд, так і при
ТІ няли його в Ню йорку. В останнім числі "Робітника'', 
що вийшло в Клівленд, знаходимо таку замітку: - "Від 
адміністрації. Ч. 151 "Робітника" .вийшло, як тижневик, 

але на почті задержане і по нині. Одержали його тільки 
клівлендські передплатники". Іншими словами, почта фr~
тично припинила пересилати газету читачам. Чотири міся

ці українські робітники не мали своєї газети. Остаточно 

12 гру дня появилося перше число "Робітника" видане вже 
в Ню йорку. В редакційній статті читаємо: "Це число "Ро
бітника" виходить вже другим з ряду від коли зістав пере
несеним з Клівленду до Ню йорку. Перше було сконфіс
коване тільки опустивши пресу і ми знов мусіли змага
тись пять тижнів, поки нарешті позволили нам видавати 

"Робітника" дальше." 

В другім числі в редакційній статті вже говориться пр~ 
потребу денника. Але умовмни для такого підприняття ду

же тяжкі. Машини, привезені з Клівленду, нездалі. Фі

нансово організація потерпіла. Заплачено грошеву кару, 

кількох провідних людей в тюрмі, і, як говориться в ко

мунікаті "кромі цього сконфісковано нам усю літературу", 
в яку вложено чимало грошей організації, що становила, 

як на той час, понажне майно. Але організація не попадає 

в розпуку. В заклику Виконавчого Комітету УФСП з дня 

19 гру дня між іншим говориться: 
"Хоч забрано нам всю видану УФСП літературу і 

тим вирвано нам з рук одно зі средств ширення просві

ти і пропаганди поміж українським робітництвом, хоч 

завдано "Робітникови" такий сильний удар, засуджую
чи його на грошову кару і відбіраючи почтовий приві

лей другокласної пересилки, чим збільшено кошта пе

ресилки його нашим читачам по кількадесять доларів зз 

кожне число, то все таки м.и, надіємося і неззведемося 
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8 надії, що будемо жити. Усі соціялістичні видавницт
ва 8 Сполучених Державах (а було їх біля чотириста) 
переживають такі кризи, а мимо того найконечніші з 
них таки існують. Ми переживаємо такий грізний мо

мент... якого тут не переживав ніхто перед нами... А.пс 
саме тому усіми силами до праці! Ведемо боротьбу за 
життя, а в боротьбі за життя немає великих жертв ... " 

Тимчасом проти робітничого руху став зростати те

рор в цілій країні. 

Чим пояснити таке явище, що війна закінчилася, але 

переслідування робітничого руху взагалі продовжалося ще з 
більшою безоглядністю? В часі війни зорганізовані робіт
ники в юнії, на чолі з Гомперсом, співпрацювали з бур
жуазією. Кожна крихітка енергії була використана для 

війни. Кличі буржуазії на чолі з Вілсоном на момент за

гіпнотизували великі маси робітників. То був період пат
ріотизму, І<Оли на усіх перехрестях лунало: "війна за демо

кратію", "війна за покінчення з війнами", "війна за визво
лення малих народів" і тим подібне. В протиставленні uієї 

демагогії Сощялістична Партія була в більшости бездіяль

на. І навіть гірше: Крайовий Комітет вже 1918 року одоб
рює дР.ржавну воєнну позичку. Серед членів висуваються 

чимраз різкіші домагання видалити з проводу партії амери
канських шайдеманівuів. Партія, як така, не повела бороть

би з гомперсізмом, не зуміла ані в найменшій мірі перешко
дити поширювати серед широких робітничих мас воєнні 

настрої, шовінізм, не перешкодила юнійній бюрократії мо
білізувати робітників для війни. 

Але коли війна скінчилася тоді серед робітників поча
ли бушувати інші настрої. Фабрики амуніції закривалися, 
робітників видалювано на брук. Зринано платню. СтаJю 
очевидним для обдурених робітників, що їхня відданість 

справі війни принесла користь для капіталістів, але вони 
з цього нічого не мають. Нендовілля перетворювалосн в 
ненависть і грозило великими страйконими .зривами. Ось 
чим пояснюється, що мимо того, що війна скінчилася, ре-
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оресії проти робітників не закінчилися, вони щойно почи

нали прибірати більше масовий характер. 
Вже з nочатком 1919 року хвиля страйку налетіла на 

західну частину країни: страйкують робітники в Сент Люіс, 
в Бют, Монтана, а дальше страйк переноситься на схід. 
В Петерсоні вийшло 18,000 ткачів на страйк з початко\1 
лютого. 4 березня понад два тисячі безробітних з написз
ми "Тисячі дітей і жінок в дома голодні", на чолі з рево
люційними соціялістами в той час уладили демонстрацію 

до Ситі Гол в Бофало, Н. й. Страйкона хвиля на сході по
стійно зростає*). Страйкують кравці в Ню йорку. В Лоренс, 
Массечюз.етс текстильні робітники страйкують вже десять 

тижнів, зводять кроваві бої. Перше травня цього року бур

хливе. В "Робітнику" кореспондент з Клівленд так описує 
тамошию демонстрацію: 

"День першого травня в Клівленд не забудеться 
мною ніколи. Він бу де також записаний крівавими бук

вами в історії американського робітничого руху. Пер

ший раз в життю мені довелось бачити 150 тисячну ін

тернаціональну робітничу армію, яка вийшла в день сво

го свята запротестувати проти реакції і опресій, якої 

допускається американська демократія. В руках кожно

го демонстранта знаходився червоний прапорець а на 

грудях червона кокарда. Над головами демонстрантів 
повівали великі червоні прапори. На Публик Сквер, Qe 

збирались демонстранти, повівав високо і гордо прапор 

відділу Української Федерації Соціялістичної Партії в 

сторону котрого сипались невтихаючі оплески. Опісля 
цей самий прапор був вивішений на касарні де жовнірІІ 

nродавали "ліберти бонд" і де його знов привитали гуч
ними оплесками і гучним "гур ей!" і був обкиданий чер
воними кокардами. Та на цім місці він вдержався лише 

15 мінут. Розлючений офіцер дав розказ жовнірам змі-

•) В усіх тих рухах беруть участь і українські робітники. В 

Ню йорку біла: 700 українських робітників в рооторанах зорганізували 
овою юнію. 17 береаиа: на. аборах членів юнії постановили: "алучи'!'Ис.а 

в fитерна.ціона.пьною юніею Реотеурант енд Лонч Рум Воркерс IO:p:ioJI". 
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рятися з безоружними робітниками. Тут прийшла хви
ля в котрій треба було потерпіти обом сторонам. Прапор 
видерта і впав він гордо жертвою в бою. Але й офіцер 
впав трупом. Тоді поліція пустилась на товпу з палками 
і кіньми, але 150-тисячну армію не могла розігнати. 
Демонстранти пороли коням животи і відбирали палю1 

від поліції. Тоді пущено в рух теньки і машинові кара

біни і ми мусіли податися. В результаті було кілька уби
тих,· сотки ранених і сотки арештованих. З нашої укра
їнської 4-тисячної групи зістало кількох арештовано і 

много тяжко ранено. 

Боротьба була в ріжних місцях. Противники вжива

ли в тій боротьбі машинових крісів, тяжких "троків" і 

теньків, якими толочили товпу. Вулиці міста Клівленду 
зістали поляті кровю. Тим разом ми зістали побіджені. 

Але приготовляємось до дальшої і завзятішої боротьби". 

Другий! кореспондент пару днів пізніше з приводу тої 

події пише: 

"В Клівленді кипить. Озброєні забіяки, поліція і 
військо нападають на кожного підозрілого днями і но

чами, по вулицях і домах і бють до смерти. Нападаюrь 

на соціялістичні доми. Боротьба ведеться від першого 

травня до нині. Довідуємось, що за~едено список на всіх 
визначніших членів усіх соціЯлістичних відділів. Чорна 
сотня старається убивап1 їх. Наших кількох арештованих 

і кілька ранених. Ночами так як на війні. Один за др у

гим падають револьверові стріли. Дуже тяжко... Молоді 
впали ... " 

Клівленд не виїмок. Того роІ<у в цілій країні перше 
травня відзначилося велю<Ою бурхливістю. Маси народу 

почщ-Іали пробуджуватися від мороки, що їм нанесено вій
ною. Усі бачили, що їх обдурено, і з Г\Гірченням кидалися 

до боротьби. 

В половині червня Американська Федерація Праці лід
буває свою конвенцію. Основне завдання юнійної бюро-
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крапt - спинити бушуючу хвилю страиюв. Але усп;ха.ми 
не могла тішитися. Неначе у відповідь Гомперсам в Шіка
го вийшло на страйк 200,000 будівельників, в Ню ЙорІсу 
моряки страйкують, в Бостоні трамвайники, остаточно ви

бухає страйк залізнодорожників в Шікаго. В половині 9е
ресня вибухає один з найголосніших страйків в історії амє.

рш<анського робітничого руху, - страйк в сталівнях, що 

охоплює 400,000 робітників, на чолі якого стає В. З. Фос
тер. В подавлюванні страйкового руху бере участь військо. 
В початку листопада на страйк вийшли майнери, і мимо 

того, що провідники відкликали страйІ<, майнери не повіІ

нувалися росказав провідниІ<ів, продовжали страйкувати. 

Американський капіталізм в паніці. Робітничий рух в 

Европі також мав великий вплив на американських робіт· 

ників. Успішне розгромлювання контрреволюційних зама

х;в на революцію в Росії підбадьорувало пролетаріат в 

кожній капіталістичній І< раїні в тім числі і в Америці. З 
80,000 членів в часі війни Соціялістична Партія в 1919 
році зростає до 110,000 членів, мимо того, що провід 

опортуністичний. Зростає переважно ліве крило. 
В протиставленні до революційного зриву мас бур

жуазія посилює реакцію. Починається нагінка на робіт

ників чужинецького походження. Примінюється депорта

ційний закон. Усіх робітників чужинецького походження, 

що беруть активну участь в робітничому русі означуєтьсп 

як "небажані" і таких присуджується до депортації. Забо
ронено червоний прапор на вулицях. В капіталіс1 ичні й 

пресі чимраз більше появляється наклепів проти револю

U.ійного руху, і разом з тим фантастичні описи про те, як 

більшовики збіраються знищити американські інституцаї, 

як планується революцію. Найменший протест робітникjв 

уважалося за замах на державу. 

Цілий 1919 рік однак треба уважати за ріІ< в якому 

заінавrуровано масовий терор проти робітничого руху. В 

початку 1920 року американські капіталісти розвинули 

терористичну акцію проти робітників до найбільших роз

мірів. 
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ПАЛМЕРІВЩИНА. 

гЕНЕРАЛЬНИМ прокуратором в країні в тім часі був 
славнозвісний погромщик робітничого руху А. Мічел 

Палмер. Від його імени й називають "Палмерівські погро
ми". Адвока11 Свінбур Г ейл про цей період пише: 

"Період урядового терору, подібного якому не знає 
історія Америки, під керівництвом генерального проку

ратора Сполучених Держав А. Мічела Палмера розпо

чався в серпні місяці 1919 року. В місяці листопаді те
рор був значно зріс і вершка свого досягнення добив

ся в січню 1920 року, після чого став помзло слабнути 
під натиском великої опозиції з боку ліберальних кру
гів і загального робітничого руху, і, можна сказати, оста

точно був зломаний в червні 1920 року. Однак відrу•ш 
його ще було чути аж до березня 1921 року коли міс
тер Палмер, генеральний прокуратор, перестав бут.-t 
прокурато ром". 
Дванадцять визначних адвокатів з ріжних міст країни 

в свойому звіті про "незаконну практику Департаменту 
Справедливости Сполучених Держав" пишуть: 

"До американського народу: вже понад шість мі
сяців ми, нижче підписані адвокати, що заприсяглись 

обороняти й піддержувати конституцію і права Сполу

чених Держав, бачимо постійне і вперте ломання тої ж 

конституції, нехтування прав і законів самим Департа

ментом Справедливости Сполучених Держав. 

"Прикриваючись кампанією подавлювання радикаль
ного руху генеральний прокуратор, за посередництвом 

своїх льокальних функціонарів і за інструкціями з Ва
шингтону, допусt\ається протизаконних вчинків. Масочі 

арешти, як чужинців так і громадян відбуваються без 

ніякого позову і без зобовязуючих в таких випадках 

правил; арештують чоловtюв і жінок, запроторують до 

тюрми і тримають їх там без права побачення зі знако-
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МИ:\1И чи оборонцем; відбуваються наїзди на помешкан

ня робітників без дозвоJІу на це, забірається uласніс1 ь 
людей; забрані рі чи в час трусів в багатьох випадках 

буJІи понищені; робітники і робітниці, яких підозріва

ється за радикальні погляди, безстидно переслідуєтьсн, 

а навіть бувають побиті. Агенти Департаменту Справед
шшости посилається в радикальні організації для роз

добуття інформацій, або для підбурювання членів тих 

організацій до протидержавної активности: ці агенти 

дістають інструкції з Вашингтону уряджувати масові 

зібрання в призначений час для того, щоби на тих зіб

раннях мали змогу висловитися в такий спосіб, що 

оправдав би наїзд поліції і арештування. Для піддерж

ки тих нелегальних арештів і для того, аби викликати 

відповідний сентимент в ширших кругах населення, Де

партамент Справедливости утворив відповідні бюра про

паганди, що висилають до преси й журналів матеріяли, 

в яких настроюється відповідно населення, то є - пуб

личну опінію проти радикалів, і все це робиться кош

том уряду і поза правами, що ними узаконнюється ді~ 

яльність прокурато ра". 

Підписані: Р. Дж. Бравн, Захарій Чефф, А. Френк

фуртер, Ернст Франд, Свінбур Гейл, Френсіс Фішер 

Кейн, Алфред С. Найлс, Роско Паунд, Джекстон Г. Рад

стон, Д. Валерстейн, Ф. П. Волш і Тир ел Вільямс. 

В ночи 2 січня вчинено генеральний наїзд на комуніс
тів. Зі свідчення деяких ліберальних адвокатів перед сенат

ною комісією бу~ю встановлено такі факти: 10,000 робітни
ків і робітниць було арештовано. Прикази на арештонан

ня було виставлено лише на 6,600, і то агенти, що доко

нували арештів, дістали ці прикази вже після арешту. Реш

ту арештованих було забрано до тюрми і навіть опісля 

агенти не мали змоги роздобути проти них н~кого оскар

ження. Багатьох страшно побито. Арешту доконували в 

більшости дегенерати, професійні забіяки, регулярна по

ліція лише допомагала. 
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Ми навели поnище авторитетні голоси, що схарак

теризували існуІV•Іі ,; той час у~ювинн в країні. В них ска
зано далеко не все. Але і те, що сказано, вистарчає. В ті~·І 

часі робітничий рух переживав нечуваний терор, було nч:t

нено отвертий розгром робітничих організацій і преси. До

дамо ще кілька заміток до характеристики тих людий, що 

ними послугунався Департамент Справедливости в бороть

бі з радикальним рухом. 

В льокалю одного відділу Української Федерації Ко

муністичцої Партії детективи зняли два портрети: Шевчен

ка і Драгоманова. Розвелася між ними балачка, хто з них 

Ленін і хто ТроцьІ<ИЙ. Не могли сами рішити, з~юшкалн 

інших, що ще перетрушупали n льокалю все, що мог ли 

знайти. Зібралась їх ціла група і остаточно встановили, 

що Шевченко то Троцький, а Драгоманов мусить бутн 

Ленін. 

В одного робітника знайшли почтіnку з портретом К. 

МарІ(Са. Підпис латинськими буквами. Трох детективів біш-1 

15 хвилю-І радили, чи Маркс буn соціалістом, чи ні? Оста
точно вирішили: з таІ(ОЮ страшною бородою чоJювік му

сів бути великим анархістом. За те, що Маркс мав бути 

страшним анархістом, робітник дістає кільканадцять штов

ханів і його прилучують до категорії найнебезпечніших 

ворогів американських інституцій. 

Знаходять детектиnи книжку Лункевича в російській 

мові під заголовком "Чудеса науки і техніки". В ній багато 

рисунків. Детективи ріllіають: підручник, як виробляти 

бомби, а репортер капіталістичної преси під гучним за

головком: "Знайдено приладдя для вироблювання бомб" 
пише надзвичайно сензаційну кореспонденцію. 

Зловили чоловіка на театральній виставі і шуІ(ають, 

шукають не тільІ<И по кишеннх але і в чер~.:виh.ах. 3а. 

чим? Не смійте ся, за амуніцією! _., 
Ще В ОДНОГО робіТНИІ<а ЗНаЙШЛИ ЛИТОDСЬІ<ОЮ МОВОЮ 

програму на концерт. Забрало три годині часу, поки детек-
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тиви не встановили, що це за документ. Іншого мучили до
бу за чистий папір, бо детективам видалося, що на ньому 
мають бути дуже важні інструкції написані тайним пись
мом. 

Таким способом арештували тисячі невинних людей. 
Лише в однім дні, семого листопада 1919 року в ночі було 
арештовано 3,000 робітників, міЖ ними біля 200 українсь
ких робітників. Після великих короводів, побоїв, знущань 

- задержано 250, а інші, навіть в очах поліції показалися 
цілком невинними людьми. 

Реакція шаліла. Капіталістична преса в більшости по
хвалювала ці дикі вчинки. Так звана ліберальна преса на 
момент була заглушена- вигуками чорносотенщини. Атмо

сфера, в якій приходилося працювати робітничій організа

ції, що складалася з чужинецьких робітників, була дуже 

напружена. 
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ОСТАТОЧНИй РОЗГРОМ. 

'6 роБІТНИК" З ДАТОІО 3 січня 1920 роІ<у - вийшов 
в останнє. Як звичайно, газета друкується день пе

ред датою. З другого на третого січня бу ло у ладжено в 
цілій країні генеральні облави на червоних. Але ще в о~

танньому числі газета доносить про арешти. Наведемо двJ 

rаких донесення: 

1. "Бофало, Н. й. Напад на головну кватиру Кому
нісmwrої Партії. (До "Робітника" - від Г. Д.). 

Дня 29. грудня 1919, о годині 10 вечером відділ 

поліції під командою шефа Гибенса з членами Лосково

го комітету напали на Uентральний Комітет КомуністиLJ

ної Партії з револьверами в руках і арештували 28 чле
нів. Всі члени, делєгати місцевих відділів до Uентраль
ного Комітету. Поліція увійшла до будинку з трох сто· 

рін: огневими сходами, фронтовими дверми і з криші 
вікнами. Поліції було 40 чоловіка, вони скували комуні
стів і завезли в тюрму. Американців будуть судити міс

цеві власти а форейнерів (чужинців) мають вислати 

на Еліс Айленд для депортації. 

За кожного члена Лоск комитет жадає $25.000 кав
ції. Жовта преса ликує і похвалює роботу комітета 

Лосконого і складає йому за це щиру подю<у. Сенатор 

Лоск і його помічник Мур, приїхали тут ще 28 гру дни 
і укладали пляни, як арештувати "червоних". )Ковт~ 
преса пише, що мають вислати всіх більшовиків в про :.~ 
тягу З-ох днів (?) Всі члени оскаржені в кримінальній 
анархії і о посягнення на приватну власність і життя 

членів правительства. Імена арештованих як слідує: -·
Д'арси Мілікен, Емма Келемен, Б. Келемен, йосиф Фе
дорович, Андрій Шулер, П. Миска, Михайло Лурієв, Іван 
Яцишин, П. Телон, Павло Стример, Т. Коваль, Оскар Пе
терсон, Биллям Шванксмп, Ф. Розенблат, Г. Івахов, С. 
Боз, Т. Дудка, Ф. Кєсидей, Петро Заяць, А. Тимощук, 
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Ф. Шуман, Д'арси Мілікен (муж товаришки Мілікен) 
Спас Тодоров, Марія Гурітлет, Г. Тілл, Ф. Брил, Х.Кибен." 

Брил це бувший кандидат на майора міста Бофало, 
Тілл і Мілікен кандидували на канселменів. Сенатор Лоск 
заборонив властителям галь рентувати галі для більше
виків під карою $2.000 або два роки тюрмJ-І, або одно 
і друге разом. 

2. "Подвиг чорної сотні в Америці. 
В Шікаго, Ілл. поліція на спілку з приватними 

урядовими дедективами, урядила напад на революційні 

організації дня 1. січня. Арештовано до 200 членів І. Р. 

С. Комуністичної Партії і К. Р. П. 
Через цілий місяць приготовлявся М. Гайн, стейто

вий прокуратор, до цього нападу. І мабуть йому булоб 

вдалося наловити більше "червоних" колиб не те, що 
"червоні" довідались звідкись (а може лиш сподіва
лись) про майбутній напад, і тому мались на осторож
ности." 

Більше "Робітникови" не приходилося доносити про 
арештування. На поміщення редакції і друкарні було зроб

лено наскок поліції. Тільки дякуючи відповідній обереж

ности й готовости до такого наёкоку редакторам вдалося 
уникнути стрічі з поліцією, дехто викрутився, газета пе

рестала виходити. І взагалі вся партійна преса була роз

громлена. Партія пішла в підпілля*). 
В підпіля пішла Українська Федерація Комуністичної 

Партії. Погроми не розігнали організації. Основне ядро 

*.)Чи був інший вихі,ц. цебто, чи була. змушена. партік іти в пі.ц

піппк, в ДІІ& погпк.ци. Одні твер,ципи, що не бупо конечним:, .цругі, -
що па.ртік м:огuа. боротиск аа. пега.пьне існувании. Ці два погпкди пізні

ше стерписк аі собою у фра.ІЩійнlй боротьбі. !'оповив. причина., чому 

партік пішпа. в пі,цпіппк та, на .цу:иву а.втора, що не бупа. приготовле

на. до боротьби аа право пега.пь:в:ого ї.сm:ува:в::в:к. Па.ртік щойно форм:,v

ва.па.ск, аа. собою вопікпа. опа..цщииу із соці.ипіотичиої партії, усі ці 

притерті соці.ип-,цем:ократичні :ието,ци праці, аа вииктком: того, що .аа

даnа.пось їм у великій :иірі дуже поnерхевну роволційну фразеологію. 

Не маючи досвіду, добре підготовлених кадрів, р.и.ци партії не к:огпи 

витримати такого раптовиого гурагавиого вогню реакції, скрипаок на. 

:ио:иент в підпіпшо. 
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організацн не далося стероризувати. Запал до боротьби 
був дуже великий. Про це може свідчити такий факт. Тре
того січня 1920 року вийшло останнє число "Робітник", 
що як вже знаємо, виходив, три рази в тижні. 31 січня 1920 
року вийшло перше число щоденної газети "Українські 
Щоденні Вісти". Газета, звичайно появилася як легальна 
газета, але видавана тими самими людьми, що видавали 

"Робітник", робилася в тій самій друкарні, яку дуже ско
ро приведено до порядку після розгрому. 

Читач може собі уявити дуже добре, в яких умовинах 
почала виходити газета, але йому видасться неймовірним, 

що перші числа "Українських Щоденних Вістей" вийшли 
за позичені від робітників гpoffi·i. Ходило про те, щоби не 

дозволити вигаснути тому запалови, що ним бу ли захоп

лені робітничі маси. 



РОЗДІЛ VII. 

РОЛЯ УФСП У ФОРМУВАННІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ. 

т РЕТИЙ З'ЇЗД У.Ф.С.П. відбувся в днях 14-19 квітня 
1919 року. Від усіх попередних з'їздів ріжнився тим, 

що на ньому вже не було фракційного тертя, соціял-пат· 
ріотів з організації прочищено. За дуже короткий час, 

саме в період терору, організація зросла до 6,000 членів. 
З'їзд відбувався без особливого розголосу, напів-легаль
но. 94 делегати, що становили з'їзд, були свідомі того, 
що кожний момент з'їзд може бути або розігнаний, або 
арештований. 

Крім важних організаційних*) постанов на з'їзді вже 
стояло питання формування Комуністичної Партії з лівого 

крила Соціялістичної Партії. З'їзд одноголосно визнав 
Комуністичний Інтернаціонал. При кінці травня ЦентраJІt.

ний Виконавчий Комітет Соціялістичної Партії суспенду

вав сім Федерацій, між ними і українську. Причиною сус

пендації було оскарження, що вони складають ліве кри.1о 

і готують формування "другої партії". Слід за виключен
ням сімох Федерацій виключено також цілу партійну ор

ганізацію стейту Мішіrан за те, що на стейтовій Ісонвенпїі 

прилучилася до лівого крила. Після такого поступку Цен

трального Комітету винесли протест інші федерації: Іта

лійська, Скандинавська, Фінська і деякі відділи еврейської. 
Виключенням так великої частини членів партії було 

таким несподіваним, що навіть "невтральні" до фракцій-

*) Рішево видавати "Робітника" три рази тижнево, ааиість одпн 

раз, почати видавати :місячвик-журва.;п ••робітничий Вістник", як та

кож гу:мористичвий журва.п "Мопот", як також на:мічево видати кіпь

ка. біпьших книжок. ОпШку «робітиик" рішево вробити партійвою 

впа.свістю через викуппеввя уді;пів (чого однак ве доконано і Спі;пrса 

ДІUІ:ьше остапа. впасвико:м дРукарні). поручено аоргавіауnати Робітип

чий Театр. Усі ці поставови :мапи піти під гопосувв.ввя членів через 

реферев:,цу:м, як це пра.ктикува.пос.в: в соціяпістичвих пв.рті.их. 
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ної боротьби· елементи здивувалися. Тимчасом Централь
ний Комітет мусів спішити, не гаючи ані одного дня. До 

цього поспіху заставили його ось які причини: саме в ті'<І 
часі відбувалося голосування через референдум на ріжні 

важні уряди в партії, як рівнож за надзвичайною конвен

цією, і голосувалося над резолюцією, чи партія має при

лучитися до ІІІ. Інтернаціоналу. Перші ниеліди голосуван
ня були застрашаючі для соціял-патріотів. Послідні, маю

чи в руках апарат партії, рішили виключити 40,000 членін 
і тим способом уневажнити їх голоси. Згодом уневажнено 
голосування взагалі. 

В половині червня відбувається в Ню йорку важна 
конференція лівого крила, на якій УФСП як слід репрезен

тована. Ця конференція фактично розпочинає перші прак

тичні кроки в напрямку формування Комуністичної Партії. 

Конференцію закінчують окликом: "Хай живе Комуністич
на Партія в Америці! Хай живе Комуністичний Інтерна
ціонал!" 

З дня 29 серпня "Робітник" в редакційній статті пише: 

"Першого вересня розпочинається загальний з'їзд 
комуністів в Сполучених Державах ... На тому з'їзді ліве 
крило Соціялістичної Партії перетвориться в Комуніс
тичну Партію ... Ми - українські робітники, як 'Jfтина 

американського пролетаріяту - вітаємо з'їзд комуніс
тів і бажаємо йому якнайкращих успіхів... Хай живе Ко
муністична Партія в АмериціЇ Хай живе ІІІ. Комуніс
тичний Інтернаціонал!". 

З'їзд відбувся. Комуністична Партія стала докона
ним фактом. "Робітник" з 11 вересня стає офіційним орга
ном "Української Федерації Комуністичної Партії". В ре
дакційній статті з 13 вересня говориться: 

"Пять місяців минає від часу третого з'їзду Україн
ської Федерації Соція.ТJістичної Партії. З'їзд був одною 
з важніших історичних подій серед руху українського 
робітництва в Сполучених Державах і знаменувався 
.він тим, що як з'їзд частини членства Американської Со-
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ціялістичної Партії, виніс одноголосне рішення, щоби 
приступити до негайного реорганізуванни старої, пере
СЯІ<лої опортунізмом, партії на нову, боєву комуністич
ну партію. Ue вказувало, що українські робітники, 
зорганізовані під прапором ( бувшої) УФСП зрозуміJІИ 
клич Комуністичного Інтернаціоналу, який основано цьо

го року на з'їзді делєгатів від реnолюційного пролета

ріяту ріжних країн в Москві, на днях 2-6 березня. Ue 
вказувало, що українські робітники не лишаються по

заду інших робітників і що вони слідять за найменшим 

рухом пролетарської революції, піднимаючоїся тепер 

по найдальших закутинах земської кулі. Такого рода 
реорганізації переживали майже всі соціялістичні партії 
цілого світа і таку реорганізацію пережив тепер соція

лістичний рух в Америці. 

"Довершенням того реорганізаційного процесу є 
загальний комуністичний з'їзд який відбувся від 1-ro 
до 8-го вересня в Шікаго, результатом котрого повста

ла Комуністична Партія в Америці. Наша Українська 

Федерація тим самим отже стає з хвилею офіціяльного 

засновання тої партії, то є, з днем 1-го вересня 1919 
року, Українською Федераціею Комуністичної Партії 
в Америці." 

Обмеженість місця не дозволяє нам спинятися довше 

над подрібнішими моментами з історії формування кому

ністичного руху в Сполучених Державах і участи в цьому 

рухави українських робітників. Наведеного вистарчить, 

щоби уявити собі, яку ролю відіграла УФСП, а дальше 

УФКП. 

Слід однак зазначити, що в цім періоді рух зростан 

надзвичайно скорими темпами. Мимо терору - ентузіяз:м 

мас був великий. В многих випадках цей ентузіязм доводив 

ще не досвідчених керівником рухом до "завороту голо
ви", в наслідок чого організація робила великі тактичні 
помилки, що опісля прийшлось їх· справлятц, Нааед~мо 
примір. 
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"Робітник" з 16 вересня містить статтю повну запалу 
й боєвости. Стаття інспірована моментом найвищого під

несення .. Але вона харЗІперна не тільки своєю нетактов
ністю, що мог ла повстати на не умінні оцінити положення, 
але взагалі побудована на помилковому погляді в основі 

"Протягом послідного року Уt<раїнська Федерація 
Комуністичної Партії зросла з одної тисячки членів на 
сім тисяч. В тім самім часі число членів кожньої іньшої 
організації, між ними запомогового Українського Робіт
ничого Союза і Українського Народного Союза зменшу
валося і далі змсньшується. 

"Нове життя кипить серед українських емігрантіu 
в Америці. Український робітник рве всі ниточки, які 
вязали його з старим дряхлим світом і цілою своєю си

лою стремлять до створення нових умов праці, нового 

світа. 

"Ще кілька днів, тижнів, місяців - а зі старого 
й сліду не стане". 

На підставі такого "аналізу" на місцях пішла агіта
ція за вихід із запомогових організацій. Ця агітація бу ла 

до такої міри "спрощена", що говорилося про кінець *я
ким іншим організаціям, про їх злишність, мовляв, cr{~9f.ю 
вже пролетаріят бу де при владі і ніяких запомог не бу де 
потребувати, що усі ці організації є впрост буржуазна ви

думка і тим подібне. Такі помилкові пог.ІІяди, повтаряємо, 

були подиктовані неправильною оцінкою моменту, настро

ями, що їх породжував надзвичайно великий ентузіязм мас. 
А настрої були дуже сильні. Наведемо характерний примір 
з одного віча, що відбулося в Джерзи Ситі. Віча скJ1ика.1а 
Федерація Українців, бесідниками мали виступати М. Цег
линський і М. Січинський. Зібралося до 600 робітників. 
Присутні на вічу не згодилися на призначеного предсіда
теля (ним мав бути сам Січинський) а вибрали свого, біль
шовика. Пред<;Іл,а:rель заявив, що перше, ніж дасть слоrю 
ЦеглинськоІ\1У і Січинському, будуть говорити бесідниюt 

- більшсншіш, ГJ.vисутні приняли заяву nредсідателя rpo-
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мом оплесків. Січинський і Цеглинський втікли, а на залю 
прибула закликана ними поліція і віче заборонила, розіг
нала людей. Але поверх 300 вічевиків дістали меншу залю 
і там відбули своє віче, на якому винесли відповідну ре
золюцію, що закінчується: 

"Побіда пролетаріяту Росії і України є нашою по

бідою і цілого робітничого класу. 

"Тому ми духом в боротьбі з Вами борці за новиН 
робітничий лад комуністичний. 

"Долів контрреволюціонерів і соціял-патріотів, ре

негатів робітничих інтересів! 

"Хай живе Рарянська Україна і Совітська Росія! 

"Хай живе Третій Комуністичний Інтернаціонал!" 

Подібні віча відбувалися в інших містах. У сюди ро

бітники зривалися до боротьби, гонили від себе націонаді

етичних "визволителів", заявляли себе більшовиками. І 
цілком природно, що в таких умовинах недосвідченому 

проводові тяжко було визначувати правильні тактичні на
прямні. Слід додати, що революційний рух взагалі, то є 
ліве крило, а опісля Комуністична Партія, в тім часі ро

била подібні помилки. Загальне однак настановлення було 
здорове: розрив із соціял-патріотизмом, з оп~ртунізмом, 

за більшовизм, за боротьбу з капіталізмом, до пролетар
ської революції. Такими настановленнями відзначався н 

тім часі ввесь революційний рух, в якому, як ми бачили, 
українські робітники відігравали не послідну ролю, 
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СПРОБИ СПИНИТИ КОМУНІСТИЧНИй РУХ СЕРЕД 

УКРАїНСЬКОї ІМІГРАЦІї. 

пРОТИ УКРАЇНСЬІ<Ої Федерації Соціялістичної Пар~ії, 
як це вже було вказано, вели боротьбу усі угрупо

вання на іміграції. Наступ ішов трома колонами; перед 

вели попи католицькі, що впливали на більшість релігійних 

імігрантів, націоналісти на чолі з органом "Свобод:І", за 

ними ступали так звані федераційники на чолі з Січинсь

ким-Цеглинським. Правда, що прийоми в цій боротьбі бу
ли ріжні. Перші два угруповання атакували соціялізм вза
галі, і українських соціялістів зокрема, як "зрадників ук

раїнського народу". Останнє угруповання проти соціяліз
му взагалі висувала свій власний, "український соціялізм'', 
ненавиділо інтернаціоналізму, навіть такого, як його виз

навала Соціялістична Партія Америки. 

Коли ж в Соціялістичній І Іартії стався розлам, форму

валася Комуністична Партія і УФСП всеціла стала на боні 
останньої, тоді в таборах українських націоналістів з. )).л.з 
зміна погляду на "соціялізм". З одного соціялізму зроби
JІося два соціялізми: "дійсний соціялізм", і більшовицький 

соціялізм. Вся українська націоналістична преса виступила 

в обороні того "дійсного соціялізму". "Свобода" раптом 
полюбила той "дійсний соціялізм", стала його захищати не 
менше, як два роки перед тим австрійський чи німецький 
конзулят. "Федерація Українців" пішла дальше. Уважаючи, 
що на тім розламі в партії можна бу де спечи свою пече

ню, вона підприняла цікавий маневр. Виділивши зі своїх 
рядів кількох людей припоручила їм, не без угоди Екзе
кутивного Комітету Соціялістичної Партії, організувати 
нову Українську Соціялістичну Федерацію. Понижче ми 

наведемо відозву, видану тими людьми, як документ, що 

свідчить, до якого жонглювання соціялізмом допускали~я 

люди, аби тj:ІJЬКИ nоширювати баламуцтво серед робітник;в. 



- 180-

"ДО УКР АЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ В СПОЛ. ДЕР)І(АВАХ 

Товариші і товаришки! Братя і сестри, робітники! 

До всіх Вас без виїмку, відноситься наша відозва в 
ту критичну хвилю боротьби між класою робітників а 
капіталістичним ладом. 

До всіх Вас, котрі все витворюєте, а нічого не мз-

є те. 

До Вас, тих, котрих визискує капітал на кожнім 
кроці. До Вас, котрі лише в боротьбі можуть зб у дувати 

свобідне життя і своє щастя. 

Капітал не застановляється перед жадними мірами, 
щоби поширити свої ринки і побільшити свої зиски. 

Війна, котра коштувала мільйони людського життя 

і мільярди людського майна, була результатом економі'І

них потреб пануючих клас. 

Вона скінчилася также лобідою реакції і темних 
імперіалістичних сил. 

Мировий договір, ще один раз є доказом, що прав

дивий, братний мир можна осягнути лише через робіт

ничий інтернаціонал. 

Капіталісти числилися і числяться лише з своїми 
матеріальними вигодами, а всі правительства існуючих 

держав стоять в обороні інтересів капіталістичного класу. 

Нації бу дуть сво бідні, краї не пригнетені лише тоді, 

коли світ буде побудований на основі робітничої солі
дарности і загального рівного права. 

Гнеться і ломиться капіталістичний лад. Робітник 
всіх країн поволи підоймають свої голови і борються 
о свої права. 

Ми, українські робітники не можемо остатися по· 
заді робітників всіх країн в їх боротьбі за єдине розвя
зання всіх пекучих для нас справ, - за СОЦІАЛІЗМ. 

Ми не можемо стояти осторонь, від тої єдиної Пар
тії, котра боронить наші робітничі інтереси, - Соція
лістичної Партії. 
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Лише дорогою організації, дорогою спільної боро

тьби і помочи передовим елементам нашого соціяліс

тичного пролетаріяту, ми можемо здобути ВІЛЬНУ 
УКРАїНУ. 

Неправду говорять ті люди, котрі кажуть, що со

ціялістична програма противиться національній свободі. 

Проти національної свободи виступають не соція

лісти, а лише люди, котрі претендують на соціялісrів. 
Коли хто небудь, під чорною або червоною маскою 

говорить, що нас робітників не повинно обходити націо

нальне питання, то знайте, що це говорить не соціяліст, 

але несвідомий, задурманений чоловік, котри сам не знає, 

чого хоче. 

Товариші! В Американській Соціялістичній Партії 
тепер нема Української Федерації, бо бувшу українсьІ<У 

соціялістичну федерацію виключено з Партії за її не

соціялістичну програму і роботу. 

Обовязком нас, українських робітників зорганізува
ти нову Українську Федерацію Соціялістичної Партії. 

Нюйорські українські робітники, організовані в ук
раїнськім відділі Соціялістичної Партії запрошують всіх 

українських робітників в Спол. Державах організувати 

українські соціялістичні відділи і приставати до Амерв

канської Соціялістичної Партії. 

Організуйтеся кілько можна, хочби на..ч!ть лише де
сять осіб, заложіть відділ і пишіть до нас. · ·.fi7 

Всі ми разом зорганізуємо нову, правдиву Україн
ську Федерацію Соціялістичної Партії і всі разом піде

мо дорогою до свободи робітничого класу. Лише в солі

дарности і організації можлива лобіда пролетаріяту. 

Лише в лучности сила. 
З усіх політичних партій лише Соціялістична Партія 

заступає політичні і економічні інтереси робітничого 
класу. 

На зборах Українського Відділу Соціялістичної Пар
тії 8. А. Д. в Ню йорку, відбутих 1. липня ц. р. при спів
участи відпоручників Локального Комітету Соціялістич-



- 182-

ної Партії ухвалено організувати Українську Федсrа

цію Соціялістичної Партії. 

На тих зборах вибрано організаційний Комітет в 
ск::ад І<отрого увійшли т.т. Іван Матейко, організатор, 
Григорій Черкас і Микола Репен комітетові. Тому комі
тетони поручено перевести організацію нової Українсь
кої Соціялістичної Партії. 

Товариші! Дня ЗО серпня ц. р. відбудеться в Шіка
го, Ілл. конвенція Соціялістичної Партії. Доложім ста

рань, щоби перед конвенцією була вже зорганізована 

Українська Федерація Соціялістичної Партії і як така 

була признана конвенцією. 

Памятайте на клич: Пролетарі всіх країн єднайтеся! 
Організаційний комітет нової Української Соціялі

стичної Партії: Іван Матеfнсо, організатор. Григорій Чер

кас і Микола Репен, члени комітету." 

Чи здивувалися організатори тої "нової федерації:', 
чи ні, не знає~ю, але їхня відозва нікого з робітників не 

обдурила. Пропозиції федераційників робітники не піддер

жали і автори відозви дали спокій, вдоволялися тим, що n 
сво їх публікаціях час від часу згадували про соціялізм, 

старалися в той спосіб парадувати серед ширших_ кругів 
робітників, для яких соціялізм був в пошані, але вони ще 

не в достатній мірі могли розріжнювати фальшивників со
ціялізму від соціялізму. Слід однак відзначити, що на загал 

соціял-патріоти не були послідовні в боротьбі з більшови

ками. їх була поважна група, мали між собою таких шо
дий як Січинський, Цеглинський, Ардан, Репен, Бориско, 
Решок і ціла низка інших, менше замітних людий. Вони 

Аюгли звести більше вперту боротьбу з більшовиками при

криваючись прапором Соціялістичної Партії. І коли цього 

не зробили то лише тому, що така боротьба не обіцяла 

матеріяльних вигод, коли з другого боку "українська по
літика" відкривала великі можливости наживи. Увага тих 
людей була звернена на що інше. Ліга Націй, Вашингтон, 

дипломатичні служби і взагалі патріотичні збірки. 



РОЗДІЛ VIII. 

ВЕРШОК ПАТРІОТИЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ. 

в ПОПЕРЕДНИХ двох розділах ми присвятили більше 
уваги тій частині української іміграції, що відзначила 

великими зусилями найкращі сторінки в історії української 

іміграції. Слід однак звернути бодай трохи уваги на іншу 

частину іміграції і на її досягнення. В попередних розділах 
про цю другу частину ми говорили остільки, оскільки ви

магала конечність для висвітлення революційного руху се

ред українських робітників, оскільки бу ла безпас ередна 

стичність тої частини з рухом. Слід однак памята ти, що 

усі ці федераційники і радовці (прихильники Української 
Ради) вели свою власну політику, дипломатничали, між со
бою гризлися, скандалили, марнотравили людську кернави

цю здерту з народу під ріжним патріотичним претекстом. 

Сам.ий так званий "український день", як вже знає
мо, дав Федерації Українців і Українській Раді поважну 

суму гроша, за які іміграція і до _сьогодні не бачила nокві

товання. Як перед тим днем так і опісля між тими двома 

угрупованнями велася дальше боротьба за монополь над по

літикою, визволенням України і ... збірками грошей на "на
родні ціли". Рада, в якій головну ралю грали попи, скоро 
перемінила назву, переіменувалася на Український Народ
ний К.омітет. Це зроблено тому, щоби в той спосіб уник
нути відповідальности за діла Ради. Нам не внетарчає міс
ця спинюватнея на подробицях, хоч дуже важних. Повстали 
ріжні "Ексченжі", на які витрачено гроші зі збірок, бюра 
ріжні. Купляли будинки, друкарні, перепродували й оста

точно все це пропадало, переходило до рук приватних 

осіб. Висилали до Парижу ріжних представників, що мали 
впливати на міжнародній політичній арені в користь "укра
їнської справи". В більшости випадках ці дипломати, що 
мали виконати таку важну місію, були людьми політично 
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неграмотними, навіть не розуміли, чого вошІ їдуть ло Еn
ропи. Заїхавши та~ вони з бідою могли допідатися прu 

таІ<ИХ самих дипломатів з Галичини, під уряду Петруuн.:

вича, і про дипломатів Петлюри. Там вони усі разом помуд

рували трохи між собою, знаходили якогось покутного 

дипломатичного спекулянта, платили йому і він робився їх 
дорадншюм, заступався за ниІ\ш ... 

Все те чекає відповідного висвітлення. Ми огр:шичн

мося лише до головніших моментів в тім nеріоді укра інсь

кої "політики" в Америці, як рівнож відзначимо, як маси 
робітників боролися проти усіх тих авантюр. 

Роздобувши відповідні фонди Федерація УІ<раїнців на 

чолі з Цеглинським другу половину 1917 року і майже uі

лий 1918 рік може уважати за період найбільших своїх по
літичних досягнень. Ще 1919 року її політична зірка жев

ріла досить яскраво, але вже замітно було, що насувають

ся хмари, наступає загроза. 

Українська Рада, відтак Український Народній Комі

тет, орієнтувався і мав безпосередні стосунки з петрушс

вичівським урядом. Федерація - з петлюрівцями. Пабіда 

аліянтів у війні зміцнила престіж усіх тих, що стояли по 

стороні аліянтів в часі війни. Український Народний Комі

тет, на чолі з великими австрійськими патріотами, хоч вже 

перейшов всеціла на бік аліянтів, не міг добитися від по

слідних того довіря, що, приміром, Цеглинський з Січин

ським. 

В жовтні місяці 1918 року Цеглинський з Січинськнм 
добилися великих почотів. У Філаделфіі відбувається інспі

рована аліянтами конференція представників від чеської 

буржуазії, польської, югославської, литовської, єврейсь

кої і інших "поневолених", на яку, за старанням Масарика, 
допускають представників Федераuії Українців, Цеглинсь

кого і Січинського. На цій конференції приймають декла

рацію, що її, між інШИІ\Ш, підписує М. Цеглинський як пред

ставник Федерації Українців від імени уІсраїнського народу. 

В декларації між іншим читаємо: 

"Зібрані на Раді в Індепенденс Гол у Філядельфії, 
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Пснсилвенія, Сполучені Держапн Америки, 26-го жовтня 

1918-го року, - ми, що представляємо разом більш я:< 

пятьдесять мільйонів людей з народів заселяючих краї

ни поміж морями Балтийським, Адрийським і Чорним 1 ч 

доси в цілосп1 або в части підданих чужому панованню, 

а саме Чехо-Слопаків, По.пякіп, Югославян, Українців, 

Угрорусинів, Литвинів, Албанців, Сіоністів і Армян, -
шануючи поміч дану нашим народам від народа і пра

вительства Америки та союзних держав, ми від свого 

імени й імени наших братів дома, отсим торжественно 

заявляємо, що ми віддаємо псе, що маємо - людей і 

майно - до розпарядимости наших аліянтіп". 

Ця декларація згодом багато пошкодила Федерації 

Українців, можна сказати цілком певно, що напіть у вели

кій мірі спричинилася до цілковитого розкладу її. Але са

ме n тім часі, коли вона була зроблена, Цеглинський з Сі

LJИнським мали певну політичну перепагу над комітетов

цями. Уряд Петлюри СJІав до Америки дипломатичну місію 

на чолі з Юліяном Бачинським. Правда, що спрапа тягну

лася довго, бо американці не хотіли впустити тої місії. Зна

ючи це федераційники, діставши деякі звязки у Вашингто

ні від Масарика й Падеревського, напередодні приїзду Ба

чинського оснували своє бюро, яке мало інформувати аме
рин:анців про "українську справу". Це бюро було органі
зовано з -розрахунком. Ходило про те, щоби мати своїх 

людей у Вашингтоні як приїде Бачинський, менше-більше 

познако~шених з деким, отже в такий спосіб заставити Ба
чинського втягнути тих людей до свого "дипломатичного 
корпусу". Треба гадати, що це робилося за згодою і з 
порозуміннямш самого Бачинського. 
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БЮРО, ПЕТ ЛЮРІВСЬКА МІСІЯ І... 3'€ДНАННЯ. 

Q К МИ ВЖЕ СКАЗАЛИ, Федерація Українців відкрила 
ТІ напередодні приїзду петлюрівської місії до Америки 
Українське Бюро. Про це бюро Федерація в своїй газеті 
"Українська Газета", що почала виходити з початком 1919 
року як щоденник, інформує так: 

"Федерація Українців отворила Українське Бюро 

у Вашингтоні. Отворила ... на те, щоби інформувати аие
рш<анський нарід про кривду, яку Мирова Конференція 

заподіяла українському народови ... Українці! Хто знає, 
чи судьба нашого бути або не бути не лежить в руках 

нас українсью-Іх імігрантів в Америці. Нам треба розви

нути якнайбільшу агітацію в пресі і по вittax. Головно 

треба впливати на правительство і сенат Сполучених 

Держав, щоби не позволили поневолювати українського 

народу, не позволили проти нашої волі нас кувати в 

кайдани! ... Інформаційну працю обняло Українське Бю
ро у Вашингтоні ... Ми не звертаємося до українського 
загалу з "жебрацькою просьбою" як кажуть наші ліні 
комуністи, - але прямо домагаємося від загалу поиочи". 

В тому бюрі опісля злізлися усі федераційні світила. 
Січинський парздував як титулярний верховод, фактнчнюt 
мозгом тої шопки був М. Цеглинський. Сьогодні тих глу

пих закликів, хто як хто, але Микола Цеглинський напевно 
стндаеться. Але ж це документи. 

Наведений нами заклик був вміщений в газеті з дня 
14 серпня. В числі з 16 серпня читаємо, що до Америки 
прибув "посол Української Республики" Юліян Бачинсь
кий. Не сам, прибуло їх трох. "Українська Газета повідом-

ляла: 

"Від Семена Петлюри і від його товаришів, як про· 
відників великого українського народа, приїхали посшt 

на землю Вашингтона. Юліян Бачинський, голова по-
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сольства. Віктор Козакевич і д-р М. Кадець*), секретар і 
заступник секретаря заступатимуть в Вашингтоні Укра

їнську Народну Републику, в характері надзвичайної 
дилльоматичної місії. Їи ми шлеuо привіт і щиро бажає
мо успіху в трудній праці. Щоб те. признання самостійно
сти українського народу правительством і народом Сло

JІучених: Держав, яко.rо Україні так треба, було здобуте 

якнайскорше! Щоб українська справа, досі мало попу
лярна в Аиериці і мало кому зрозуміла, стала відома у 

всій своїй широті і правді! Щоб великий американський 

народ почув і полюбив боротьбу за самостійність жи

теJІЇВ України! Щоб упали ті перегороди, якими брех
ливі і несовісні агенти, вороги українського народа, 

все ставлять поміж українською справою і західними 

державами і націями! Щоб пропало баламуцтво, пошире
не самими ж збаламученими або нечесними людьми се

ред українських імігрантів, котрі так фаJІьшиво звязали 

були долю і волю українського народа з лролащою і 

поганою слраuою евролейських цісарств і їх дttнастій! 
Щоб стало відомо в Америці, як вона широка і далека, 

що Україна, край лівтора рази більший за Францію, на

род числсніший від італійського, що мав завязки респуб

ликансько ї держави ще двіста років тому назад, що дав 

Польщі демократичні ідеали а Московщині грецьку і 

латинську цивілізацію, що має літературу, якою лиша

тися може понад многі краї, що вміє організувати свое 

життя не гірше, а може ліпше чим сусіди, що славиться 

багатою землею і неізчерланими природними багатства

ми, що розпоряджає людьми спосібними до ремесла, 

хліборобства, промислу, мореплавства і як треба, то 
й війни, - не ліддасться чужому правительству і не 

віддасться лід власть інших держав, хочби вони й мали 

те щастя і нещастя, щоби ло корити його тепер". 
Наводимо ми ці уривки, трохи задовгі, з тим розрз

хунко~r, що вони у великій мірі характеризують людей, 

*) Др. 11. Rа.цвць - пікар. був аиорика.поьюоt гроvодаИ1Івох. 

Фактично йоиу ця :u:ioia вав.цачувапв. овій пркІв.ц .цо Ахвриь.к. 
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їхні nипломатичні здібності, їхній рівень інтелігентности. 

Зверніть увагу на першу заяву про ралю іміграції в Аме
риці. В її руках ... судьба українського народу! І ці люди 
збіраються "впливати на американський уряд і сенат". 

В другому документі відзначується велику цивіліза· 

торську ралю України в мннуло.му. То була Україна, що 
дала Московщині грецьку й латинську цивілізацію, Польщі 
демократичні ідеали, що має літературу, якою пишається 

понад другі краї, і ·що вміє організувати своє життя ... ліп

ше, чим сусіди". Можна ще додати: "що має отаких полі

тичних мужів ... " 
Обовязок вимагає, щоби ми відмітили деякі харан:тер

ні особливости тих оJІюдий. Вони ж бо, все таки, діячі, полі
тики, дипломати, провідники. 

Вже напередодні при.їзду петлюрівської місії, в часі 
організування Бюра, Українсь1шй Народний Комітет від

чував, що йому грунт з під ніг усувається. Значіння :місії 

було заrадочне, так як і вартість Петлюровоr·о уряду. От

же ко:мітетовці почали схилятися до згоди з Федерацією. 

Але в Комітеті бу ли розбіжні думки. Чільніші вожди 

Комітету, переважно деякі попи, противилися. Деякі чільні

ші члени обох сторін вели переговори. Були і в Федерації 

люди, що також перли до згоди. У сі знали, що коли при

їде місія то також запропонує згоду. Тимчасом Січинський 
не дуже пахоЧував годитися. Він вже вспів підібрати від
повідну кумпаніЮ людей і гадав, що з ними він дасть собі 
раду і Комітет бу де добитий. 

Але справа не йшла так легко. Тимбільше, що в тім 

часі сталися такі два скандальчики, дуже характерні. По

знакомимо читача з протоколами Федерації Українців. На 

засіданні Виконавчого Комітету Федерації Українців 22 
липня 1919 року, на якому нема присутного члена Коміте
ту О. Ревюк.а, М. Січинський питає: "яке становище за
ймуть члени супроти нападу на редакцію "Української 

Газети", який був зроблений О. Ревюком в час всенарод
ної маніфестації українських товариств в Ню йорку 5 лип
ня ц. р. ?" 
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Дальше в протоколі пояснюється самий напад: 

"Запрошений 4 липня ц. р. враз з Миколою Цеглин
ським промовляти на маніфестаційнім вічу він напав не

сподівано 5 липня без відомої причини на редакцію "Ук
раїнської Газети" і кинувши кріслом тяжко ранив М. 
Цеглинського, котрий на заклик Е~зекутивного Коміте
ту ( ВІ\лючаючи і Ревюка) був занятий тоді в офісі Фе
дерації виданням газети під час агітаційної поїздки ре

дактора М. Січинського. Наслідком того Цеглинський не 
міг говорІІТи на вічу і дальше працювати в газеті, а Ек
зекутивний Комітет 1\tусів перервати заповіджені поза 

Ню Йорком nіча і відчити, з видною шкодою для органі
зації. Нюйорські товариства теж мали великий завід, 

бо Ревюк мимо запрошення не прийшов на віче. 
Такий дикий поступок видного члена Екзекутивно

го Комітету, студента прав і публіциста вразити му

сить кожного. Він тим дивніший, що О. Ревюк все го

дився з діяльністю Екзекутивного Комітету і з напрямом 

"Української Газети" але від довшого часу не прихо
див на засідання, а за те дуже часто виступав в това

ристві теперішного редактора "Свободи" Володимира 
Лотоцького, якого як відомо через три роки пятнував 

в пресі і в розмові за безхарактерність і політичну не

моральність". 

Причини тої бійки неважні. Тим двом чільні-
шим федераційним політикам, що збірзлися впливати на 

американський уряд і сенат в українських справах, при

йшлось в дипломатичнім центрі і серед дипломатичного 

кружка друзів звести не дуже то дипломатичні порахун

ки за -якусь дрібницю. І ця подія дала такі наслідки, що 
Ревюк перескочив від федераційників до комітетовців, від 
"Української Газети" до "Свободи". 

Але не довелося довго чекати на відплату. Федерацій
ники дуже скоро відплатилися. Як знаємо, між одним угру

nованням і другим відбувалися переговори про з'єднання. 
Піп Микола Підгорецький в Українському Народному Ко-
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мітеті був важною фігурою, майже центральною фігурою. 
Він був касієром. Цілком природно, що мав він право бі
льше як хто з того комітету робити переговори і не з ким 

будь, а таки з М. Січинським. 
10 липня в 8-ій годині вечером, пять днів пізніше від 

часу, як Ревюк потовк Цег липського, зібралися в ІОніон 
Сквер Готелю Січ.инський з Підгорецьким і переговорюва
ли. Про що - тільки вони оба знають, а ми мусимо вдо

водитися тим, що нам вони сами перекажуть. Сі11инський 

пояснює, що Підгорецький запроnонував йому згоду. Ріж
ні причини наводить про потребу згоди. Довго говорили. 

Підгорецький мав доказувати, що спільно вони зможуть 

краще наживатися, отже це ніби мало обурити Січинсько

го і він сам дальше дає "звіт" з того, ~о сталося: 

"Вислухавши ту заяву і пропозицію представника 
і касієка Українського Народного Комітету в дня 1 О. 
липня в годині 8-ій вечером, в ресторані в ІОніон Сквер 

Готелю в Ню йорку, при свідках, гостях і служби ресто
рану, вибив отця Підгорецького по лиці". 

Розклад серед федераційників розпочався повною си

лою пари. Січинського розпучливий крок спинити можли

вість співпраці нічого не допоміг. Приїзд Бачниеького при

вітали і комітетовці. Бачинський не хотів і не міг стати 

цілком отверто по стороні федераційників, не міг мішатися 
до боротьби по стороні Січинського. Остаточно дійшло до 

того, що оба ці угруповання встановили між собою хоч 

не цілковите з'єднання, то до певної міри координацію ро
боти і щось в роді мира, що однак довго не царив, але 

за те дуже дорого коштував "Федерацію Українців". 

* * * 
В днях 27 і 28 вересня, 1919 року в Ню йорку, в го

телі Пенсилвенія, петлюрівський посол ІОліпн Бачинський 

скликав нараду. До того часу він вже менш-більш зорієн

тувався у відносинах серед іміrрації. йому одчо стало яс
ним: з федераційникамн далеко не заїдеш, гроші вони умі
ють краще марнотравити як петлюрівський уряд, а са

ми вони розпоряджають непевними джерелами приходів. 
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в додатку до того - авантюрники. З другого боку поваж
на попівська братія і залашені на австрійській політиці 
"статочні патріоти" з Українського Комітету. На ці наради 
прибули такі представники: від Українського Народного 
Союзу, від Українського Робітничого Союзу, від Прови
дінія, від Народної Помочи, від Федерації і Комітету. Док
тори, попи, дяки. Саме на т,их нарадах встановлено мир. 
Бачинський підлабузився до попів. Ставка федераційників 
падала з кожною годиною тих нарад. Наслідки були такі, 

що поки наради скінчилися федераційники цілком хляпну

ли на дно. Їхня газета "Українська Газета" перестала ви
ходити, оставляючи біля $30,000 дивгу. При кінці вересня 
справили федераційники похорон одинокому в той час сво

йому пресовом органу. 

Тим, звичайно, організації ще не зліквідовано, але n 
такій мірі підкопано, що вона вже ніколи не очунялася, 

клшала ще де-не-де, поодинокі її лідери давали про себе 

там то тут чути, кількох з них трималися ще якийсь час 

місії, але політичного значіння вона вже ніколи немала. 

Комуністи цілковито підірвали її впливи серед робітників, 

гроші з "українського дня" вичерпалися, прийшлось за
крити лавочку. 

На арену висувається Український Комітет. Сили роз

проділюються більше вираз~;~о: з одно І сторони більшови

ки, з другої - з'єднані націоналісти під кермою попів. 
Лишається група біля Українського Робітничого Союза, 
що ще дихає федераційною задухою, але дуже обережно 

і в більшости випадках відсувається -від політичного ЖІІТ

тя, обмежується до своїх внутрішних справ. 
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"АМЕРИКА ДЛЯ АМЕРИІ<АНЦІВ". 

чИТАЧ, ЩО не позншшмлсний з відносинами імігранії, 

особливо в довоєннім періоді, як і в часі війни і в 
перших роках після війни, готовий здивуватися, що все 

життя іміграції в тім часі кружляло біля так званої І<рnііо

вої політики. Мається ьражіння, що іміграція була Іtі.ІІІ\О

вито ізольована від решти населення кра їни, (за винят
ком більшовицької групи і її симпатиків), творила своє 
замкнуте життя, не інтересувалася нічим іншим крамі "виз
вольними діячами". Тим дивнішим видається, що імігранія 
майже вся - зарібницька іміграція, не політична в такім 

розумінні, що з краю внемігрувала з політичних мотиніu 

до Америки. 

В попередних розділах вже вчасти вказано, що в дій

сности життя ім ігрантів бу ло дуже замкнутим. Імігращя 

жила в тутешнім оточенні, звичайно, поділяла долю аме

риканських робітників. Матеріяльно вона · бу ла привязана 

до умавин країни, в якій жила. Ідейно - відірвана від тих 
умавин і не визбувалася звязків з краєм, не губила думки 

про поворот до краю, духово - жила краєм. Подавляюча 

більшість імігрантів неначе вичікувала на якісь формальні 
справки, щоб їх залагодити й забратися. 

Провід іміграції, як вже знаємо, ділився на такі угру

повання: попи зі старими націоналістами ПетруІL'евичіізської 
орієнтації, соціял-патріоти з'єднані ·також з петлюрівця
ми, відомі як федераційники і, остаточно, більшовики. 
Послідні були звязані з робітничим рухом. Але маси робіт

ників взагалі-мало. Щойно по закінченні війни революцій

ний рух серед іміграції почав нащупувати правдивий шлях. 

Читач пригадує собі заяву, написану одним з редакторів, з 
приводу наскоку поліції на редакцію "Робітник". В ній 

говориться, неначе б то українським робітникам нема нія

кого діла до боротьби робітників в Америці, бо і так усі 

хотять виїхати на Україну. Це далеко не виїмкавий голос 

в революційних рядах українського робітництва того часу. 
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Звідси вийшла одна легенда, ніби то більшовицькі аrітато· 
ри ходили між людей і вписували до організаціі, защо 
обіцяли, що коли прийдуть до Америки червоні кораблі то 
усіх членів партії заберуть до краю, очевидно, до Радян
ського Союзу. Звичайно, таких обітниць організація не ро
била, але не можна заперечувати, що на місцях серед ро
бітників не могли повстати такі фантастичні мрії, вони і 
поклали основи для таких легенд. 

Українські націоналістичні угруповання усіми силами 

стримували робітників від участи в політичному житті краї· 
ни, тимбільше, від участи в боротьбі хоч би за найелемен
тарніші права робітників. Робітникам говорилося, що в 
цій країні вони є гістьми, отже як гості повинні заховува

тися. Для приміру наведемо два великі страйки в тім часі: 
великий страйк в сталевій індустрії, що роспочався 22 ве· 
ресня, 1919 року, головним провідником якого тоді був 
В. З. Фостер, і страйк вуглекопів. 

В повоєнній історії американського робітничого руху, 
бодай в першій декаді, страйк сталеварників 1919 року 
відзначив одну з кращих сторінок. Саме на той час припа· 

дає страйк вуглекопів, в якому участь взяло понад 500,000. 
Слід звернути увагу читача на ці страйки, особливо на 
страйк в сталеварній індустрії. 

В сталеварній індустрії в той час в Сполучених Дер· 
жавах працювало понад 500,000 робітників. В юнії було 

зорганізовано не більше як 10%. Очевидно, що юнія не 
була признана підприємцями. Крім того Американська Фе· 
дерація Праці, що в часі війни йшла рука в руку з урцои, 
ще бу ла тісно звязана з адміністраційними апаратами. До 
страйку поставилася дуже холодно. За те частина поступо· 

віших елементів, навіть провідних, поставилися д,о страйку 
добре. 

Страйк розпочався виступом 400,000 робітників. Ве
личезна більшість страйкарів - робітники чужинецького 
походження*). Серед тих робітників українці становили 

*) Gтатвсткка "National Assoclatfon of Yanufacturers" а 1920 J.IOКJ' 
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поважний відсоток. Такі центри сталевої індустрії як Питс
бурщина, Клівленд-йонгстовн, а також в стейті Індіена і 
Іллиной - мали тоді дуже великі колонії українських імі
грантів. 

Великий страйк вуг лекапів почався першого листопа
ду, 1919 року. У вугільній індустрії в Сполучених Держа
вах в той час працювало 760,000 вуглекопів. В порівнанні 
до сталеварників вони були краще зорганізовані. На страйк 

вийшло понад 500,000. Страйк заповідався величний. Але 

провід Американської Федерації Праці, бачучи, як страйк 

в сталівнях висмикнувся з його контролі і чим раз більше 

підпадав під вплив радикалів (Фо стер), і як ці радикали 
в часі боїв чимраз більше схилялися в напрямку кому

ністичного руху~ - рішив інакше ділати. Вже 11 листо

пада страйк був відкликаний проти великого обурення 

вуглекопів, що хоч здеморалізовані таким поступком по

декуди таки продовжали страйкувати. 

Якже віднеслася до тих страйків іміграція? Комуні

сти, їх преса, реагували гостро. На місцях страйків члени 

брали активну участь. Ширші круги співчуваючих ішли за 
їх проводом. Як в усіх випадках так і тут уряд і капіталі
сти':{на преса повели гостру боротьбу проти чужинців. 
Страйк було приписано чужинцям. Усі удари направлено 

проти чужинців. Знаменною слід уважати заяву відомого 

в той час магната Герого, президента Юнайтед Стіл Ко.: 

оприлюднен.а в журналі "American Industries" ВІ;ааув на с<Іі.!Q•юч:і 

. да.:ні в основній індустрії: 
НАЗВИ ІНДУСТРІї 

В металюрrічній 

в скотобойннх 

в текстильній 

в кравецькій 

в шнірнній 

в нафтовій 

БІДО. ЧУЖ. РОБІТ. 

59'/о 

61% 
63% 
69'/о 

67% 
68% 

Статистика охоm:Іюв цілу краів:у, 48 ·стейтіn. !мігранти ж оселені 

переважно в 11 стейтах, в північно-центрRЛьних і східних. В тих стей

тах, де відбувалися страйки, робітНJ!ІRИ ч~•жинсциюго походжrкпл бу

ли в значно більшій пропорції до тут-роджених. Питсfі;урщпнн., примі

рох, бупа. головним центром страйку. Чужинецькі робітники в стале

варній індустрії в Питсбурщині в той час становили більше нк 70%. 
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"Як ми можемо піти на угоду зі страйкарами, з їх 
юніею, підвищити заробітну платню, признати робітничі 

юнії в нашій індустрії, коли робітники знайшлися під впли
вом чужинців і за пару місяців знов застрайкують, бо чу
жинці до цього їх ворохоблять ворожою до держави агі
тацією". 

Заява Гери давала основне настановлення для преси, 
для попів по церквах, для всяких. гура-патріотів. І хоч 

фактично керівниками страйку були американці, тут ро

джені, хоч в адміністраціях юній також були американці, 
хоч послідні взагалі фігурували в проводі рухом, огидна 

кампанія проти чужинців не припинялася. Капіталісти дуже 

добре розуміли значіння цього цькування: діли і пануй! 
РоlІбити силу робітників зламанням солідарности між ними. 

Поділити їх на два табори, нацькувати одних проти дру· 

гих: тубильців проти чужинців і наоборот, чорних проти 

білих і навіть до того доходило, що одну групу імігрантів 
натровлювано проти другої. 

Очевидно, що й між американцями були люди, що на 
чужинців в Америці гляділи відмінно від Герого і навіть 
відмінно від українських націоналістів. Поет Frederick J. 
Haskins в поезії "The Immigrant" так характеризує зна
чіння іміграції в господарчому житті країни: 

"ТНЕ IMMIGRANT". 

І have shouldered my burden as the American man-of-all-work. 
І contribute eighty-five per cent of all the Iabor in the slaughtering 

and meat-packing industries. 
І do seven-tenths of the bituminous coal mining . 

. І do seventy-eight per cent of all the woгk in the woolen mills. 
І contribute nineteen-twentieths of all the clothing. 
І manufacture more than half of the shoes. 
І build four-fifths of all the furniture. 
І make half the collars, cuffs and shlrts. 
І tttrn out four-fifths of all the leather. 
І refine nearly nineteen-twentieths of the sugar. 
І make half of the tobacco and cigars. 
And yet, І am the great American problem. 
When І pour out my blood on your altar of Iabor, and Іау down 

my life as а sacriflce to your god of toil and make no more 
comment than at the fall of а sparrow. 
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:aa.t шу hrawa 18 wa..-.. lnte the war• аа• "'"' ef tlao ~de 
of your national. 

115' eJalldron shall Ьо your chtldren aad your laact skan ІнІ my 
land Ьесаuве my eweat and my blood wШ cemeat the 
fouиa•ations of tho .Amorlca of Tomorrew. 

DUГPAHT . 

.11 ,цвигаю тнrар акерива8СІокої mо.цив:и ~ековш~оІ праці. 

Я аі,JІ,цаю аісі:и,цеюать-ШІть процентів ус~оого TPY!l8 а ріаиах, 

у касвих аа.ао.ца.х. 

И .цобуJІаю сік .цеситих твер.цоrо вуrі.ппл. 

Я JІІШЦаю оі:и.цес.ать-вісі:м: проце:w:ті:а праці у бавоввиві nі.цприекотва. 

Я аідцаю .це:антиа.ццять .цва.ццятвх праці о.ц.в:rовій іи.цустріJ:. 

Я в•робпяю біп~оше, як поповиву, усіх черевиків. 

Я •кробПJІІО '!ОТИРК ПJІТИХ yoi:z: :м:ебпів . 
.В: иро.цухую поповину в усіх ковнірців, каккетів сорочок. 

Я 8JІПР8.1t.ІІИЮ 'ІОТИРИ ПJІТК.Х усіх шкір, 

Я рв.фЇJіІУЮ .ЦЄІІJІТВ&.,ЦЦJІТ.. .ЦВВ.ДЦJІТІІХ УСЬОГО цукру. 

Я обробпsю поnовкву з усього тю'l·юиу й циrа.рів. 

Аие - .11 .ца.п .. ше • великою в.м:ерика.вс .. кою пробпекою. 
І ос1о, копи пропиваю .11 кро• свою иа твоїх шер·rвеВJіІІІках пріtці, 

в-оп. •їма.ю свое ЖИ'І"І'Я в жертву твоІоиу богові тру.цу, то 

ие аr.а..цую б~ше про це, JІК про загинувшу пташину. 

Та vускупи коІ ааппеписа в витки, у тканини виробнв~тва 

т•оеХ ираrви. 

:Иої .ціти бу,цут~о твоХ:ии .ціть:ии, і краіва тво.и бу.це :иовю кра.lкою, 

бо кій піт, і кров :ион, а:иіцвять, аце:иевтують основи бу.цучuі 

А:иер:ив:к. 

Пресові органи націоналіст~в, як "Свобода" так і "На
родна Воля", на початку віднеслися до страйку, як до чо
госІ. такого, що в них не викликує ніякого інтересу. По
півська газета отверто агітувала проти страйку. "Свобода" 
с•арила на радикальних робітників за те, що вони готові 
клопоту робітникам наробити. "Народна Воля" мовчала, 
по.а.авала коротенькі звідомлення. Тимчасом члени тих за
помоговнх організацій, яких пресовими органами були зга

.Іані газети, втягалися в страйк, частина їх, під проводом 

С:Нл1.шовиків, брала активну участІ. в боротьбі. 

Коли ж страйк затягнувся трохи довше, я:к цього спо

дівалися, члени Українського Робітничого Союзу почали 
ві;{чуІІати потребу активної участи їх по стороні страйку, 

"Народна Воля" злякалася і виступила отверто проти ак
тианої участи а страйку. Ні, вона не ганила страйкарів, 
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не хвалила капіталістів. Вона мала сиою особпииу лінію. 
Підтюnкуючн за nресою каnіталістів вона nисала: 

"Америку треба лишити для американців. Як собі 
американці постелять, так і виспляться. Мішатися в сnра

ви американського народу - це те саме, що nхати nапь

ці між двері ... Певна річ, що Америка не е країною, де 
вже все е досконале. В Америці е багато такого, що 

треба би поправити, або змінити. Однакож властивими 
людьми до цеї роботи е самі американці" А дальше: 
"Хто з українських робітників не почувае себе амери
канцем, тому місце на Україні". 

Відчуваючи, що сказано не досить "сильно", не пере
конуючо для робітників, "Народна Воля" отверто загрози
ла, що-

" ... вк чужинецькі радикали*) не будуп. звертати 
більше уваги на свою тактику, то дійде до того, що аме
риканці бу дуть чужинців линчувати так само, JІК не

rріІІ"**). 

Остаточно дійш.rю до того, що майже отаерто закли

калося уряд до розправи з більшовиками, бо більшовнкп 

підю.цсують робітників до боротьби проти американсІtкоrо 

уряду. В парі з такими пересторогами й закликами, пере·· 

конуваннями і проханнями, писалося про ріжні преріжні 

можливости скорого повороту до дому і т. п. 

Чи ці перестороги мали який вплив на робітників? 
Мапи. БілІtша частина робітників-імігрантів була неоргані
зована. Поважна частина робітників бу ла зорганізована nри 
церКІtах, в організаціях, що ними руководили ворожі до 

ро~тиичих змагань люди. Додати слід і те, що імігранти
робітники, ще недавні селяни. Правда, вони вже всnіли 
частинно nрисnособитисІt в індустрії, репресії вже іх трохи 

•) Tyr SІреб& роеукіти 'Шепів Укрв.їво~оиоІ Фе,11;ераці1 И.ХJ'•іоа~'І• 

•оІ ПартіХ, прОТІІ иих була иапрв.впена. статтв . 
.. ) І фактично ;пиичувІІ.llи. Ф. Rороп:евко, робітнин, був :виспаиий 

ва ерrаиіеацію. В Грецц Репіде йоrо охопили чорносотенці й у вараар

ОWІІІЙ е880!6 в~ов иа.;а; вих, иіспs: чоrо К.репе•ио вsе llini118 
W8 JІir apdra ~· T8r1101'8 ti&JrJIIOГ8 OT&JIIr JIR tJ~a •ереА ТJІІ(, 
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загартували, але все таки вони в той час ще не були стали 
повнокровним індустріяльним пролетаріятом, не зжиті як 
слід з юнійним рухом, не вкорінені в країні. Тимчасом 
страйк викликав до себе, як ми вже сказали, очайдушний 
спротив з боку влади й реакції і усіх сил буржуазії. Спе
ціяльно болючі удари були направлювані проти чужинців. 
З кожним днем вигляди на побіду зменшувалися. Отже 
природно, що в таких умовинах залякування мали певну 

силу. Навіть деякі радикальні робітники стримувалися, 

мовляв, справді, кому як кому, а нам, чужинцям, таки увір
веться більше як тут родженим робітникам. 

Очевидно, що ворожо ставилися до робітничого руху 

націоналістичні "діячі' інших іміграційних груп. Ці експо
зитури національної буржуазії в краях, з яких виїхали 

імігранти, на чужині дуже скоро приспособлювалися до 

служби американській буржуазії. Польська й італійська 

1м1грація становили велику частину страйкуючих робітників 
в сталівнях. Тимчасом в часі страйку, в Шікаго, Ілл., у Фи
ладельфії, Пенсильвенія і Джерзі Ситі, Н. Дж. "чільніші" 
польські й італійські "діячі" рекрутували страйколомів. 
(Послідні тільки у Филадельфії і Джерзі Ситі). Якщо укра
їнські національні діячі цього не робили в той час то лиffіе 

тому, що не уміли тим ділом займатися. Але за те ро

били все, що тільки могли, щоби пошкодити робітникам 
n їх боротьбі за більший кавалок хліба. 

* * * 
Вже повище сказано, що комуністи хоч бу ли звязані 

з робітничим рухом в тім часі, то в недостатній мірі. Для 
кращого зрозуміння тої замітки слід взяти до уваги такі 

факти: 

· 1. Комуністичний рух, Комуністична Партія, в тьй час 
щойно нараджувалася. З одної сторони на партії тяжила 
спадщиР.а, яку винесла зі собою s соціялістичної партії, а 

з другої - відношення до юній, до економічної боротьби 

пролетаріяту, було страшно баламутне. Провідникамн 
страйку в сталеравиях були боєві трейд-юністи, як В. З. 

Фостер. Роля В. З. Фастера в цім страйку - вецика. Апе 
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як юнійного провідника. В тім часі партія, як така, майже 

в ніякій мірі не впливала на хід юнійного руху, ані страй

ків, хоч загально ч.лени й симпатики були активні. 

2. То був момент, коли ввесь революційний рух в сві
ті був захоплений подіями, що тоді відбувалися в Европі, 

особливо в Росії. Коли зважити, що українська іміграція 

мала причини особливу увагу звертати на події, що від

бувалися в країні, з якої вийшла, то зрозуміємо, що все 

це у великій мірі відривзло увагу від подій в робітничому 
русі в країні, де іміграція жила і становила важну частину 

американського пролет а рі яту. 

Ui зауваженя слід памятати оцінюючи участь робітни
чої іміграції в тім часі в робітничому русі. 



РОЗДІЛ ІХ. 
БАНКРОЦТВО ПАТРІОТИЧНИХ МІСІй І ПОЛІТИКИ. 

МІСІЯ ЮЛІЯНА БАЧИНСЬКОГО була nредставником 
nолітики Петлюри в Америці. Федерація Українців 

старалася захоnити моноnоль в сво і руки. Бачинський, 

зваживши, що йому треба "ширшої бази" довів до "обед
нання", що, як вже сказано, настуnило nри кінці вересня, 
1919 року. Разом з тнм нанесено крах Федерації Україн
ців. ЗреІБтою це був nочаток краху петлюрівської nолі
тики в Америці взагалі. Той крах лише відображував nро
вал nетлюрівської авантури на Україні. В тім часі "nодви
ги" Петлюри доходили до кінця*) і лише загальна облуда, 
блофування, тримали ще на поверхні політичного життя 

там то тут nетлюрівські кубла не тільки в Америці, але 
і в Евроnі. 

Що це так, наведемо цікавий nрнмір. 28-го вересня 
Юліянови Бачивському вдалося довести до порозуміння 
між Федерацією Українців і nопамн. Читач вже знае, яке 

це було порозуміння. А 12-го жовтня львівський "Вперед", 
про-петлюрівський орган містить слідую чу заяву: 

"Представники усіх українських організацій в Спо
лучених Державах зібрані на конференції 27 і 28 ве
ресня в готелі Пенсилвенія в Ню йорку, що реnрезен
тують 750,000**) імігрантів з України, визнають україн-

8 ) 19 пистопа.,ца. 1919 року Петлюра. опускаючи Rа.иянець запросив 
поп:икіJІ 8 щоби його ааняли. В тім часі вже усім було відомо, що 

Петшора від.ца.в Галичину Польщі. 

••) Такими ,цани:ми :могла оперувати тільки петлюрівська. иісі.и. 

Иа кіоці буде подати ,цеикі інфориа.ціІ і цифрові данні, щобп читз.ч 

кіr аоріеНТ)'1Іе.тис•, акою, в .ційонооти, організованою силою ровпоря

ц•е.п• ці u:юДJr, що упа.,цжувн.л:и конференцію пороау:мів:н:я. 1) Украін

сьКJd: Иаро~ Ооюа, найбіпьmв. оргав:іваців, в тіи часі иав 12,476 
чпенів; "Прови,цівня" - 6005 чп:енів; 'Українсьний Робітничий Союв -
6000 "ІПеиів. Таке чио.по пю.цей отановино основні організації, що tx 
ааот7папа. і ФедерацІл У:країиців (УкраХнський Робітничий Союа) і 

тах аваии:І УкрвІнський Rоиітет (Український Народпий Союв і поп·.о

оь&е ''Провцців:и.в:"'). Говорити про репреаенто.цію 750,01}0 іиіграції в та· 

воку рааі - .Q'рІПІЦ.ІІ. Щоби ОД,ІІав: • воrооь в веповкакоІШеІЦІх 111j 
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ську директорію як найвищу законну власть цілоі УкраУ
ни і бажають директорії усіх успіхів у великім ділі при 
зорганізованні независимости українського народу" і т.д. 

Такого блофування мабуть потрібно було Петлюрі для 
усиления своїх позицій в краю, як також Бачинському 
треба було показатися перед урядом Петлюри, що він 
в Сполучених Державах все таки щось зробив. 

Описувати про діяльність ціеї місії - не будемо. 
Знаемо, що в діяльности місії Бачниеького Федерація Укра
їнців грала головну ролю. Буде для читача дуже цікавим 
познакомитися, як ця організація офіційно оцінила роботу 
місії. Із засідання Виконавчого Комітету Федерації Україн
ців в Сполучених Державах, що відбулося 24 березня, 

1920 року, в протоколі читаем о дослівно: 

"Одноголосно рішено поставити на порядку нарад 
справу так званої української місії у Вашингтоні. По дов
гій дискусії, в якій приймали участь усі присутні члени 

Виконавчого Комітету і представники відділів, і на основі 
предложених ними заяв і доказів, одноголосно ухвалено 

записати в протоколі засідання слідуюче: 

1. Під фірмою надзвичайної дипломатичної місії Укра• 
інської Народної Республіки до Сполучених Держав, або ж 
з титулом надзвичайного посла, повновласного міністра і 

голови української місії у Вашингтоні, виступає одним 
одна людина, пан Юліян Бачинський і ніякого дійсного 
представництва українського народу в Америці немае. 

2. Заява зроблена паном Юліяном Бачинським на всту
пі в українських газетах і перед українським громадян
ством в Америці, а власне, що він буде заступатися за 

агаданими організаціями не виникло вражіння:, що ці орrаніааціІ t'ІуШІ 

nолітичиї орrа.піаа.ціі, партіr, отже таке 'ІИСПО членів :в попіти'ІИ1ІХ 

партіях мав велику силу й апачінв.в:, - ааявл.в:вио, що у10і ці орrапіаа

ціІ аапо:могові і член аа.іптереєова:вий в цій організаці): не rr папітич
пою аІ<тивністю, а тим, що па випадок хвороби або смерти буде :Іt:ому 

або його ро.ципі допомога, велика. 'Іаотипа. членів непись:uепна, ба.rа.то 

-.шенів бупо й та:квх, що по на.ціопапьв:оети і .цо ;у:краІв:ців в:е пр•

виавапио.а. 
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справу українського народа перед народом і правитель
ством Сполучених Держав розкривається як брехня. З ві
стей наспівших з України показується, що за послідних 
шість літ в пана Юліяна Бачниеького не було ніякого 
відношення до української народної справи і що в ви
звольних змаганнях українського селянства і робітництва 

він не приймав найменшої участи. Противно, в перших 

роках війни він був учасником німецької монархістичної, 

імперіялістичної і мілітаристичної пропаганди на Україні, 
а далі, як австрійський: офіцер, надзиратель воєнних плін

ииків допускався тяжких злочинів над нещасними жертва

ми війни, плінними українськими робітниками і селянами. 

З. Розкривається як брехня заява пана Юліяна Бачин
ського, що він висланий: сюди тодіІ..Gним правительством і 
директорією Української Народної Республіки. За ввесь 
час війни і революції пробуваючи поза межами України 
і на службі ворожого уряду, пан Юліян Бачинський не 
був причасний до ніякої з українських державних орга

нізацій і був виряджений: сюди по особистій протекції 

пана Володимира Темницького з Відня. Факт, що уряд 

Української Народної Республіки признав за свого пред
ставника людину з громадськими і моральними кваліфіка

ціями пана Юліяна Бачинського, може лише свідчити проти 
того уряду, та ніяк не може оправдувати самого пана 

Юліяна Бачинського. 
4. Розкривається як обман доклади висилані паном 

Юліяном Бачинським в українську пресу в Америці і в 
Европі, зокрема й:ого заяви про конференції з американ
ськими міністрами та сенаторами, про майбутнє скорого ви

знання української республіки, про симпатії здобуті для 

украінської справи українською місією у Вашингтоні і про 

ратункову акцію для України, яка, мовляв, з його ініція· 

тиви зорганізована в Америці. 
5. За вісім місяців діяльність пана Юліяна Бачин

ського виявилася перепечатанням чотирьох дрібних бро

шурок і передачею в американські газети кількадесяти 
вісток, перестарілих, баламутних і для нікого не інте-
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ресних. В купі з особистими титулами і парадними ви
ступами перед українським громадянством в Америці, та 
діяльність представляється як анархонізм і парафіянщина, 
противна духави американського життя й безкорисна для 

нашого народа України. 

6. За вісім місяців пан Юліян Бачинський ні одним 
словом не вияснив української народної справи, визволь

них змагань українського народа, селянської боротьби за 

землю і волю, навіть тих сучасних подій на Україні, в яких 
інтересонаний цілий світ. За вісім місяців він не написав 

одної книжки, одної статейки, не виступив на однім зі

бранні, не прочитав одної лекції про українську справу, 

не сказав одного слова. 

7. Не вважаючи на тяжку воєнну руїну і поголовну 

смерть від хворіб на Україні, не вважаючи на неустанні 

заклики за помічю, за вісім місяців пан Юліян Бачинський 
не зробив нічогісінько задля ратунку і відбудови рідного 

краю, не здобув і не старався здобути в Америці ні каплі 
ліку, ні кришки американського товару для України, не 
зробив найменшої спроби порозумітися і налагодити зно

сини між Україною і Америкою. 

8. Щоб так звана тайна дипломатія не закривала про
стого обману, записується, що за вісім місяців пан Юліян 
Бачинський не заступався за справу України навіть перед 

правительством Сполучених Держав, що з тим правитель

ством не мав ніяких зносин і що вісти про які-небудь його 

переговори і конференції з американськими міністрами і 
сенаторами є свідомою брехнею. 

9. За вісім місяців пан Юліян Бачинський не найшов 
навіть дороги до українських імігрантів в Америці, тих 

десяток тисяч українських робітників, які ділом готові бу

ли засвідчити свою любов до рідного краю і солідарність 

з. селянством і робітництвом України. В час великого пе
релому і крайної боротьби в ріднім краю пан Бачинський 

нічого не сказав окрім кількох пустих фраз, без змісту, 
без ідеї і не торкаючихся найважніших справ українського 

життя. 



10. За те пан Ю. Бачинський вніс в українську імі
грацію краАну деморалізацію, наперед заходами, щоб укра
інських робітників погодити тут з ку ль турною і соціяль
ною реакцією та віддати іх під попівський провід, потім 
інтригами і сварками з тими ж самими своїми приятелями, 
з якими щойно солідаризувався. Все те від імени Україн
ськоі Народної Республіки. 

11. Не знаючи принятих в Америці форм організова
ної громадської акції, не слухаючи громадського голосу, 
нехтуючи робітничий загал, - своїми неустанними осо

бистими копшахтами та інтригами, приятельськими коміте
тами і невідповідальними покликами пан Юліян Бачинський 
не то не зібрав одного цента на поміч рідному краєви, 

не то за вісім місяців не створив ратунковоі організаціі, 

але встиг до краю здеморалізувати всяку акцію україн

ських імігрантів в Америці на поміч Україні. 
12. За вісім місяців пан Юліян Бачинський витратив 

півтораста тисяч доларів громадських грошей без ніякої 
користи або й на шкоду тому народови, з якого ті гроn:і 
були взяті. Від місяця травня, 1919 року, пан Бачинський 
побірав собі по пять тисяч доларів що місяця - в час 
найтяжчої нужди на Украіні. 

З огляду на те, що вісім місяців гостини пана Юліяна 
Бачниеького в Америці остаточно представилися як довгий 

ряд обманств, грефту, зловживань народного довіря і на

родних грошей - і зогляду на те, що повинен бути 
зроблений примір справедливої кари усім безконтрольним 
обманцям і злодіям, які тепер поневіряють українське імя 

закордоном, одноголосно рішено: роскрити усю справу 
пана Юліяна Бачппського перед українським громадян

ством в Америці і Европі .... 

Печатка: 

Федерація Українців в Сполучених Державах. 
Згідно з оригіналом: 

М. Репен, секретар." 
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Ми нааели повищий документ, бо в ·ньому досип. апу

чно схарактеризовано діяльність тої місії, діяльність, ще 

бу ла дуже подібною до діяльности усіх подібних місій і ко

мітетів та й самої Федерації Українців. Те, що говорила 

Федерація в березні про місію, вона знала і попередно. 

Попередно вона не викривала обманств місії просто тому, 

що з тих обманств користала сама Федерація, її лідери. 

Коли ж Бачинський уважав за відповідне навязати з по
пами, федераційники обурилися, бо це означало їхню по

літичну смерть. І тому сказали в повищому протоколі ба

гато правди, не погано схарактеризували діяльністІ. місії. 

Тимчасом місія Бачниеького доходила до кінця, але не то
му, що Федерація Українців виступила проти неі, а тому, 

що петлюрівщипа кінчала свою забавку в "Народну Ре
сnубліку". 1 О квітня, 1920 року nовернув до Америки 
М. Імханицький і від "директорії" (петлюрівського уряду) 
привіз документ, в якому була постанова npo відкликання 
Бачинс~~tкого з nоста голови місії а Імханицького наста
новлялосJІІ головою. Місія на чолі з Імханицьким дожива

ла останніх днів, петлюрівщипа серед мас ставала осо
ружною, а виїжчасі Народний Комітет, що пару місяців 

тому буа відібрав від федераційників Бачниеького і його 

місію на свій бік, після цілковитого провалу Бачинського, 

діяв незалежно, - спровадив собі нового представника, 

тимразом від уряду Летрушевича, Льонгина Цегельського. 
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МІСІЯ ПЕТРУШЕВИЧОВОГО УРЯДУ. 

ОДИНАДЦЯТОГО ТРАВНЯ 1920 року в Ню йорку від
булися наради "репрезентантів найповажніших аме

рикансько-українських інституцій", на яких зорганізовано 
"Тимчасовий Головний Український Ратунковий Комітет в 
Америці". На тому зібранні був "делегат" старокраєвих 
запомогових організацій" д-р Л. Цегельський. Таким чи
ном попередний комітет, що був відповідальний за дотепе
рішні збірки на ріжні ціли і гроші зі збірок були промар

новані, комітет, що співпрацював з Бачинським, переста~ 

існувати. Новий комітет повстав, хоч і з тих самих людей~ 

при цьому підприняв той новий комітет дуже благородні 

заходи і Цегельський навіть відмовився на початку від по

літичної місії, а став представником добродійних організз
цій, хоч в дійсности був він представником Петрушевиче

ного уряду і про це пізніше усі знали. 

Як приняла іміграція Цегельського? Ці "представни
ки" найповажніших інституцій, як читач вже домірковуєть
ся, то були представники церковщипи і Українського На
родного Союза та їхні союзники. Маси робітників Цегель
ського приняли по свойому. І старий хитрий політикан від
чув це. Попи, з якими Цегельський був в тісних стосунках 

від першого дня приїзду до АІ\-tерики перестерегли, що 

треб::t бути обережному, що хоч він мусить плисти проти 

течії, все таки хай числиться з настроями робітників. Тре

ба було починати вічами, це було ясно. Але починати сво1 

вист~'пи потрібно не від центральних міст, де є сильні ро

бітничі організації, а від провінціанальних міст, де робіт
ничий рух слабший. Вибрано Ню Гейвен, Кони. і Ансо

нію. Там Цегельський мав виступити на вічах. 

22 травня віче в Ню Гейвен. На вічу робітники ви

брали свого предсідателя мимо спротиву попа, що пропо

нував свого. Предсідатель, подякувавши за довіря, пред

ставив бесідника Цегельського зібраним такими словами: 
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"Це той, що був послом до австрійського парляменту; 

це той, що голосував за бюджетом для війни австрійського 

цісарського уряду; це той, що тягнув за податки послід

ний кожух з укра інського селянина; це той, що в час 

війни організував січові стрільці на поміч німецькому й 

австрійському цісарям, банкирам, фабрикантам і дідичам; 

це -той, що в час революції на Україні обманув селян

ських синів, січових стрільців, віддаючи їх на спілку з Пе
трушевичом і компанією страшному вороги Украіни -
Денікіно ви". 

Таким "привітанням" предсідатель поК:Jlикав Цегель
ського до слова. Не треба багато пояснювання, як почу

вав себе Цегельський, як його слухали зібрані і який кі· 
нець віча міг бути. Цеглинському багато говорити не дали 

і він сам немав про що говорити, віче закінчив предсіда· 
тель і зібрані з викликами "Хай живе Радянська Україна" 
закрили віча і розійшлись домів. 

23 травня відбулося віче в Ансонії, знов таки, по

пами скликане. Повторилося те саме, що було попередно
го дня в Ню Гейвен. Пропонований попом предсідатель 

із 600 присутних дістав -тільки 8 голосів, а решта присут
них голосували за І!ропонованого робітниками предсіда

теля. Ріжниця між вічем в Ню Гейвен і Ансонії була та, 

що в Ню Гейвен все таки Цегельський трохи говорив, 
а в Ансонії не дали йому говорити і дипломат втік задни

ми дверми із залі. Зібрані приняли одноголосно резолюцію, 
в якій пятнують Цегельського, уряди Петрушевича й Пет· 
люри і закликають боронити Радянську Україну. 

ЗО травня Цегельський мав виступати на вічу в біль· 

шім місті, в Клівленд, Огайо. "Українські Щоденні Вісти" 
з третого квітня подають таку новинку: 

"Довідуємося, що в Клівленд, Огайо, мало відбутися 
віче, на котрім мав говорити Цегельський. Зійшлось около 
500 люди й. Піп покликав одного зі сво їх на предсіда теля. 

Присутні зажадали вибору предсідателя. Замість перевести 
вибір піп почав співати "Ще не вмерла''. Присутні віче· 



вики заглушили його "Разом товариші в ногу". Піп з ро· 
зумів, яке положення, взяв Цегельського під руку і ви· 
провадив з галі. На дворі прийшло до дискусії між Це
гельським і робітниками і Цегельський так зважився спро· 

вокувати робітників, що вони його добре потурбували J 
вІн... ОІІИІІІІВСЯ В шпиталі".*) 

Таке "вітання" Цегельського імігрантами-робітниками 
викликало паніку серед націоналістів. Іх налякало особливо 
те, що люди спинили присилати гроші на заклики комі· 
тету, що фактично nрацював nід директивою Цегельського. 
В "Свободі" з 3 червня д-р С. Демидчук заявляе, що від 
часу зорганізовання комітету ратункового "ніхто не при
слав ані цmпа до головної каси Українського Народного 

Комітету ••• " 
Все таки nопам з Цегельським вдалося довше втри· 

матись на nоверхні nолітичного життя на іміграції як Ба· 
чинському. Бачниеького місію nохороннла nолітика Петлю-

•) По.црібвіше про це аиахените віче кореспондент опиоуе таt<: 

"В ве,цішо 30 траввв 1920 року місцевим Українським Ратунковим Ко· 
м:ітетом бупо склинано віче. По:ипмо того, що ко:иітет не дав .цо пуб

пичвоrо ві.цоиа про це віче, то все таки на вічу ввилась по:в.ажва. 

с.Jt.іпькість українських робітників, що ва.івтересувалисп "заморським: 

гоотеІІІ.", тимбіпьше, що вів: бааtа.в вагостити до вас скрито. Rоло 

цругої години пополудні ва естраді поsвивс.а піп Тарвавсьний, від

кривае віче і аакnикав иа. предсідателя: "па.ні Ба.лув, прошу ванити 

иісце пре.цсі,цателя". Хвиля очікуючого адивування і відтак протести 

nроти вневаги публики попом. - "Ми хочемо на всевароднім вічу ви

брати нашого предсідатела !" - чути голоси а публики. Піп сам аани· 

иав :місце предсі,цател.а і пояснюв: "коли нема пані Балуи то я аай

иаю місце предсіда теля"... На ва.лі крик обурення. 3ібра:пі протесту

ють. Піп намв.rавтьс.в: представити васлуrи Л. Цегельського (сам Це

гепьський ие покааувтьс.в:). Ціп:а валя протесту в: - "Проч а денікін

це)(!"', "Проч 11 коитрревопюціоиерами !", "Проч а шахраами крово

піІ:ц.в:ии !" і т. д. і т. д. На сцену вбіга.ють коиітетовці, дики :і пала

иарі. Піп просить спова. і ааа:вп.в:в, що дасть пі.ц голосування:. Публика 

успокоювться. - "Хто аа тим, щоб говорив Цегепьоьний?" - питав піп. 

Пв:тва,цц.в:ть гопосів. - "Хто аа тим, щоб Цегельський не говор~m '1 -
питав піп. У ві,цпові.ць ма.с.а. одводушво аагреміла: "Проч а ,цевіків· 

цех!" Запунали пісні: "Рааом товариші в ногу", відтак "!в'l'ернаціо

в:ап" і "Хмари ал ові щі но.виспи вад нами". Rомітетоnці ва чолі в по

пом на.:м:агаютьсн сnівати "Ще не в:иерпа" - апе їх не чути. Но. аапю 

8ДJ1рв.етьс.в: попіція. Обшуки і труси. Арештують шістьох робітваків. 

За.ив п:ротеетуе. Попіціа аавривае віча.'" 
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ри, союз послідного з Польщею, в наслідок чого було від
ступлено Галичину. Цегельський фактично репрезентував 
уряд Петрушевича, що майже в комплеті знаходився у 

Відні і чекав на вирішення справи Галичини радою амба
садорів. Це дало змогу Цегельському надувати частину 
іміграції аж десь до кінця 1921 року. 

Очевидно, що коли Бачинський на чолі мtсн за вісім 
міс~щів удостоївся відповідного "nризнання" від організа
ції, що була йому найближчою, то Л. Цегельський за пів
тора року діяльности, як уnовноважений уряду Петруше

вича заслужив багато більше. І характерне те, що для Ба
чинського "признання" виписують його найближчі друзі, 
Федерація Українців, а Цегельському - спеціяльна комі

сія - суд, nризначена самим Петрушевичем. 

• • • 
24 березня 1922 року урядом Петрушевича у Відні 

було постановлено nровести дисціплінарне слідство діяль

ности Цегельського в Сполучених Державах. Слідство ма
ло проводитися на підставі обвинувачень 

1. За надужиття урядової повновласти. 
2. За присвоення собі титулу заступника ЗУНР і тн

ту лом тим заКІ.ючування ріжних умов. 

З. Іменем уряду Цегельський переводив ріжні фінан

сові трансакції, навіть позику затягав. 
4. Роздавав ріжні концесії усім, хто повірив в його 

силу, за будьякі дрібні суми. 
5. Випускав бонди і продавав іх гуртом ріжним аген

там за пустяковину, а nослідні відтак стягали гроші 

зі збірок іміграції. 
6. За особисту погану поведінку, що компромітувало 

"українську справу". 

Перед нами великий документ, протокол-справоздання 

дисціплінарного судді Яворського. Відповідна комісія роз
глядае усю діяльність Цегельського. Цілий той nротокол 
- скандальний документ. Маючи повновласти від уряду 
Петрушевича і від rромадс~tких інституцій Галичими, Це-
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гельський збірав гроші з усіх джерел, які тільки міг від
крити: 

а) іменем громадських організацій апелював складати 
доnомогу nотерnілим від війни, 

б) іменем уряду звязувався з всякими фінансовими 
ракетіринками й виnускав банди, тобто - nроголошував 

"державну" nозичку, даючи тим ракетіринкам 50% зи
ску, а nозичку цю державну звичайно- збірав серед імі

грантів. 

в) зібрані гроші марнотравив. *) 
Після того, як вже вийшли на яв усі ці скандали мі

св Цегельського, nослідний все ще входив за "поважного 
nолітика" на іміграції, а націоналістична преса ані не 
спімну ла про діла Цегельського. 

•) ЗгадавиЙ ПРОТОКОЛ був ,п;іСТВ.ВСJІ ДО редющії "УкраЇВСf>КИХ Щo

JI;8JIJI.ИX Віотей10 і оприлюдневий в числах при кінці грудня 1928 і на. 

почат:су сі'ІИя 1929 року. Наскільки в цьо:иу протоколі свинстn наведе
во коvіс.іею vоже посвідчити фа.кт, що реда:кція деІІКі уст;упи була 

u:м_ушева пропусхати іа ааиіТІСою "до ДРУІtу не надавться". Rоли на

вести в ціпости цей протоко."'І то ва.брало б 52 сторінни нашо'і книщ

~:и. оо•же аvушеві відиовитнсь, хоч в цьоиу донуиеН"'Іі :містптьсл .ц.уже 

ціJШі ф&КТІІ. 
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п РЕДСТАВНИЦТВО Цегельського було лише продов

женням жебрання грошей від імігрантів на всякі пат
ріотичні ціли. Але збірки ці вже ніколи не доходили до та

ких розмірів, як перед тим. Імігранти починали розуміти 
"діячів". І відносилися до них по заслузі. Те, що робітни
ки "частували" Цегельського кулаками й виганяли з віч 
- не виїмок. В Рачестер, Н. й., на народнім вічу Ревюка 
робітники також потурбували, в ріжних містах обурення 
доходило до границь. В політичному центрі іміграції, в Ню 
йорку, також відбувалися події гідні занотування. В бе
резні 1921 року в Народнім Домі скликано віче. На цьому 
вічу біля 700 робітників вибірають головою М. Дурделу 
мюю спротиву аранжерів. Промовляв т. Дмитришин і Ре
вюк, а Цегельський навіть не показався. Ревюка, від на
ціоналістів, робітники висвистали і тільки дякуючи настой
чивости М. Дурделі *) йому дан о слово. Після промов бе
сідників було подано до голосування резолюції. Майже 
одноголосно принято більшовицьку резолюцію, в якій за
суджувалося "чорносотенця Петрушевича" й його пред
ставників, як рівнож Петлюру з представниками і закінчу
валось закликами: "Хай живе !Радянська Україна! Хай живе 
Радянська Галичина! Хай живе Всесвітний Союз Радянських 
Республік". Збjрку, що зроблено на тім вічу, рішено за
гальними зборами розділити: часть на покриття коштів ві
ча а решту на робітничу пресу. 

Про те віче говорила вся іміграція. Націоналісти були 
дуже пригноблені, бо віче відбулося в їхній домівці, ними 
зорганізоване і проти них опісля направлене. Тому, що Ню 

йорк уважавсь аа політичний центр, націоналісти постано
вили ще раз скликати віче але інакше його організувати, 

"') Цікаво, як :мотивував гопова віча, l\I. Дурдепа, чо:му Ревюк по
~;~инен говорити. Наведемо його слова: "Товариші, на.и треба y.мimt4 

nоводитися а nоліпшчни.м ворого.м. Не 1~ере1и1шджайте говорити Ре

вюпови. Доавольт.е йо.му са.мо.му ааріаати себе." І це nереІсонало при

су·rв:их, дали РеnІокови можливість... говорити. 
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влаене так, "щоби не допустити жидів, мадяріа та хінців", 
іншими словами - більшовиків. Звичайно, що ніяких ма
дярів ані хінців, навіть евреїв на вічу попереднім не було. 
Були українські імігранти. 

Десятого квітня "відбулося'' те заповіджене друге віче 
в rім таки Народнім Домі. Друге віче було демонстрацією 
ще більшого і скандальнішого провалу націоналістів. На 
вічу було зорганізовано спеціальну сторожу, а також було 
покликано поліцію для вдержання порядку. Людей впуска
но лише тих, що мали спеціальне запрошення, що Іх комі
тет розсилав почтою. Коли вже зібралось біля 400 людей 
і предсідатель комітету став відкривати віче, зібрані стали 
домагатись усунення поліції і спеціальної сторожі 3 галі. 
Рад-не-рад це 3роблено. Відтак присутні стали домагатися 

відкрити двері для усіх, бо на ву лиці перед домом стояли 

сотні народу, що не мали спеціального запрошення й по

ліція не пустила їх до середини. Президія, знаючи чим це 

пахне, відмовилась. На галі счинилося таке обурення, що 

президія 3мушена була розвязати віча.*) Можна навести 
десятки таких примірів. Але усі ці приміри бу дуть подібні 
собі. Робітнича іміграція до скрайности обурена шарлатан
ською політикою всяких "діячів", реагувала як уміла, але 
ворожо супроти обманців. Насувалися чорні дні для "укра
їнських політиків". 

Федерація Українців - розлетілась, 11 лідери в ті~ 
часі вже бу ли цілковито збанкротували. Ще існували там 

•) "'Українські Щоденні Вісти" про те віче писали: "Що аа :ве

спо.діва:вка.! Вибрані "найnірніші" українці вітають отворенИJІ віч& 

агори поставленою преаидівю - гудіниии. Не DC'l"Игna вона опакята

тись а приrоnокшення, як тут їй поста.впеио одноголО:Саrиіі: ультика

тук: "пус~ити усіх українці• а иадвору до га.пі! Інакше JІіча. не буде 

і ви "Іорнооотеиці кошете аабіратис~о !... Поліція беарІl,ЦИа. На гапі 

страше:в:.ие обурення. Всі ва ногах. :М:етушвs:. На.йвастuрпивіші дока

га.в:и.а: отворити двері для усіх уІtраївців. Епітети ва адресу преаu.ції. 

Довтори "ва.ціспані" й :wісцеві вже давно nті:кли теивнк льохом:, яиuіі 

пу"ІИТІо І:'~ародний Дік а церквою... Побачила президія, що в Ню йорку 

кека вже "щирих українців", проголосила віче роавпаании і дала ва

каа попlції виганяти людей а гаnі. Поліція, nдоnолена таких :ківце:м, 

ва.идась де робот. ... " 
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то тут групи прихильників, але безсилі до будь "кої праці. 
Петрушевичівщина також доживала свій вік,. її усюди го
нили. Настрої мас були проти "репрезентантів" і Петлюри, 
і Петрушевича, і проти їх екслозитур в Америці, без ріж
ниці чи такі парадували під назвами ріжних Комітетів, чи 
Федерацій. Серед тих "діячів" запанував страх. В той час 
їх вже була cnopa пачка, і усі вони в такий чи інший спо
сіб промишляпи на "українській політиці". Тимчасом гро
зило цілковитим провалом, пару десято.к тої "інтелігенції'' 
знаходились в страху. І про це частина преси писала отвер

то *). Краща частина робітників організувалась в свої ро
бітничі організації гостро пятиувала шахрайську nолітику 

всяких галапасів. 

Одно слід признати за "представниками" .як Петлюри 
так і Петрушевича: їхня впертість гідна особливого відзна

чення. Як Бачинський так і Цегельський, що вже були о
пльовані, обсміяні, навіть дехто з них вибитий таки самими 

робітниками, все ще не давали за виграну. Вони таки ви
сувалися на видовище мимо усіх nоразок. 

*) Rатоп:ицький орган ".А.мерИІtа." в nерших .циях травив пиоав: 

"Не.ка що укривати фактів, що по сорок літат нашого існуванкя 

в А..t,ериці інтелігенція стратила, ян; не цілковито, то .ка4же цілко

вито вnлив на а:ід nодій і на працю аагалу. Нн:що а:то ще .кожг .teamu 
впливи, то :І:іба одиниці в деян;иа: гро.мада:», а в прочі.к, той вп..І•.tв 

лише відносний, руйнуючий вnлив". "Руйнуючий" току, бо ці о.ци

виці, що ще мали вкий-та.кий вnлив, старались ві,цмежовувв.тисв від 

патріотичних центрів, щоб його не стратити, робипи на впаову руку. 

Гавета ,цапьше nро,цоnжув: "Це трагедія, якої ні.а:то не передбачаг 

ще то.ку 6--6 літ!' А "траге,ці.а:" ос~ чому: "Український робітнин: 

са.к виаволить Україну" - тв.кі R.1Іичі поширено. І васпі,цки стр&ІІІІІі 

ІJ,П.а: попівської газети, бо: "Усі найкращі робітники пішли на сліпо 

аа ворогами руйнувати по дороаі асе, що було навіяне любогю до 

Украіни, а в короткі.к часі аагналuсь так далеко, що добровільно 

вложuл.u на себе .московське дуа:ове яр.м,о, а ян:ого u ви:еоду кг.м,а ... 
Сьогодні .АЮсн:овсьн:о-жuдівсьн:і післанці .мають до.иЖую1оtий вnлuг на 

українські народні .м,аси в А.м,ериці і гедуть ці .маси до боротьби 

nроти жuттєвuа: інтересів, ба навіть проти са.иого існуган.ня Ук

раІни". А .в:к читач бачив, цв боротьба. "проти життв:вих іитерееів" 

і проти "са.мої України" зак.пюча.пас.в: :в тім, що :вови борописи протІІ 
вс.ивих петлюрівських та петруше:вичі:всьвих nоспів, JUІ: і проти ОГ1L1;· 

вого ви.цурювавв.в: грошей ві.ц робітивків. 
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Наведемо ще один примір з місії Бачинського, що вже 
в травні була затряслась. Саме в тім часі в Америці по
чалась балачка про можливість встановлення якогось тор

говельного звязку між Радянським Союзом і Америкою. 
І не вспіла ця вістка появитися в пресі, а "посол" Бачин
ський неначе з гробу виступив з протестом до американсь

кого уряду від "Української Народньої Республіки". 

"Я, дипломатичний представник Української Народної 
Республіки, що стоїть під нача~'Іьством генерала Петлюри, 
уповажнений є зложити іменем мого уряду вже тепер уря

дави Сполучених Держав заяву, що оскільки евентуальний 

торговельний договір між урядом Сполучених Держав а ро
сійським советським урядом мав би бути також розтягне

ний на територію Української Народної Республики *) ... 
так український нарід, як і його уряд ніколи не будуть 
могли узнати для себе обовязуючими постанови такого 

договору''. 

Звичайно, що ніхто у Вашингтоні ноти Бачинського н~ 

читав. Не було б нічого дивного, коли б цієї ноти Бачин

ський навіть не посилав до уряду. Вона, ця нота, була по
трібна для внутрішного вжитку, для іміграції. Треба було 
сказати, що, - дивіться, ми також дипломатничаемо. Фак

тично сама поголоска в той час про торговельні стосунки 

між Сполученими Державами і Радянським Союзом не бу ла 
серіозною, а звичайною газетною балачкою. 

В цім році в червні ще раз було зроблено спроби 
"обеднатися". Відбулась важна конференція, на якій бу ли 
присутні о ба "амбасадори" (правда, Бачинського заступав 
його заступник Ардан), представники від Народного Комі
тету, від запомогових організацій і від церков. У сі застряг
ли в спорі, що скорше визволяти, чи "Велику Україну", 
чи "Галичину". На цьому спорі й покінчилось. 

•.) "Територі.и" петлюрівс.ькоі республіки в той час була. nен в 

[І()ІІ'еп:і в Тарнові, ю<що не рахувати тоІ території, що П ваймали роз

битки петлюрівських військ в концентраційних таборах в Польщі, .це 
Іх аапроторив опіпьв:ик Петmори, Пілоу.цський. 
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Обмеженість місця не дозволяе навести навіть сотньоі 
частини фактів для ілюстрації краху петлюрівсько-петруше
вичівськоі політики в тім часі, ані того, як робітнича імі
грація живо, різко й масово реагувала на ці події. Але 
вже ~ тої низки фактів, що дотепер наведені, легко можн~ 

зробити висновок: робітнича іміграція цілковито і повно
тою засудила політичних шахраїв, ставала на шлях класової 
боротьби, зірвала з доларохапською політикою раз на все. 

Тим часом дальший розRИток подій вказуе, що такі 

висновки бу liO б за С'<Оро робити. У сі ці "представники". 
усі ці "діячі", ще не здались, в дальшому ще зуміли по
вернути собі впливи на поважну частину іміграціі. Ще по

являлись банди, а навіть заклики на ріжні збірки ще кіль
ка разів відживали. 

Чим це пояснити? Тим, що робітничий рух в тім часі 
не мав відповідного досвіду, не умів тих настроїв мас на

правляти у відповідне русло організаційно-політичної ак

ції. Використовуючи несвідомість мас, хоч і ці маси були 
обурені проти шахраїв, Цегельські всякі з папамн неймо
вірно гидкими способами зуміли іх знову загнуздати. 
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ТАКТИЧНІ ПОМИЛКИ РОБІТНИЧИХ ОРГ АНІЗАЦІА. 

щ ОБ ЧИТАЧ міг уявити собі, які помилки в тім часі 
було роблено з боку робітничої організації, її про

воду, преси, наведемо лише один, але дуже яскравий при
мір. Ці відрухи нендовілля до патріотів, про які ми гово

рили повище, дав.ались відчувати і в рядах організацій, на 
чолі яких стояли націоналісти, приміром- в Українському 

Народному Союзі. В осени 1920 року відбувалась конвен
ція згаданої організації. Провід дуже потерпав за наслід
ки конвенції. Провід боявся делегатів-робітників. Крім то
го це був час, коли Петлюра з Пілсудським з'єднався проти 
Укра їни. І коли делегати на цій конвенції не прогнали пат

ріотичного проводу, то в цьому велика вина тоі свідомої 
частини іміграції, що була зорганізована в свої робітничі 
ряди, мала силу і вплив, але не уміла ані своєї сили, ані 
впливу - використати як слід. Зате націоналісти зуміли від
повідно зорієнтуватися, зуміли політично спацифікувати не

вдоволене членство. Доходило до того, що в свойому орга

ні "Свобода" перед конвенцією писала: 

"Наша газета все була за тим і тепер стоїть за тим, 
що український нарід може виграти тільки з революцією, 

а з контрреволюцією може тільки програти, і тому все за
являлась тільки за революційною політикою на Україні. 
Коли ж тепер дійсними оборонцями революції, оборонцями 

з оружієм в руках остались на Україні тільки більшовики 
(і ті партії, що їх підпирають) то наша газета 1(8Же, що 
українці повинні пристати до единого революційного фрон
ту більшовицьІ(ого." ("Свобода" ч. 109 - 1920 р.). 

В дальших числах "Свободи'' навіть говорилось, що 
"волим о програти з більшовиками, як виграти з Польщею", 
а Червону армію редактори називали "російсько-українсь
кою армією". 

Як реагувала на такий зворот в політиці укра ін ських 
патріотів робітнича преса, робітнича організація? Дуже 
нетактовно, по дитячому. 



-217-

Не в тім була nомилка комуністів, що вони не вІриJПІ 
в щирість таких заяв з боку nатріотів, наоборот, в цім була 
їх сила уміння пізнаваrrи ворога. Тим тільки гордитись треба. 
Але nомилка бу ла в тім, що навіть розумІючи нещирість 
патріотів треба було уміло звизатв іх тими деклараціями, 
заявами, і звязавши їх, треба було nовести роботу так, 
щоб маса ч~нів тих організацій змогJІа контролювати про· 
від, щоб оnісля nровід не зміг легко відречись тих заяв, 

а як би і відрікся, то щоб від него відреклись ті, на кого 

той провід вnливав. 

Цього не бу ло зроблено, навіть спроб ніяких в тім 
напрямку не було. І навіть гірше було. У відповідь на на· 
ведену заяву "Свободи" "Українські Щоденні Вісти" пи· 
сали: 

"Яка ж груба безличність! Якими ж безличинками му
сять являтися редактори "Свободи" nишучи таку брехню! 
"Свобода" була і е за контрреволюційною політикою на 
Україні! ... Ми радимо редакторам "Свободи" не показува· 
тись більше між люди, бо ці можуть заплювати їм очи ... 
Ви й тепер е, й бу де те дальше такими самими контррево
люціонерами, як і були ... " 

Така наївно-дитяча відповідь. В очах широких мас 
членства ця відповідь хоч і була правдивою, але рівночас

но вона дихала неначе якоюсь безрадністю. Багато робіт· 
ників так думали: що редактори "Свободи" піддержували 
контрреволюцію, це правда, але ось вони nочали говорити 

що іншого, деклярують робити що іншого. А як "Вісти" зна· 
ють, що редактори "Свободи" говорять неправду? Чого ж 
тепер хотять більшовики? Чи не забагато вони чіпаються? 
Тимчасом подібними заявами про "единий фронт з більша· 
виками" редактори "Свободи" зуміли багатьох робітників, 
будучих делегатів, nриедиати собі, трохи іх охолодити, 
притупити в них невдовілля, адже вони вже не контррево

люціонери. І коли прийшла конвенція, на якій було біл~t
шість делегатів, що непогаджувались з попередною neni· 
ти кою провідників і де треба бу по висунути відпоаідну 
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програму, відповідні пропозиції, плани, що були б осно
вані, з політичного боку, на тих деклараціях "Свободи", 
і в той спосіб організація була б прибрала інше обличчя. 
- ліва група делегатів нічого, крім загальникавої крити
ки проводу, навіть дуже невдалої, не змогла на конвенції 
внести. Обєктивно - це помогло проводо ви не тільки за
держати свої позиції, але навіть настроїти проти лівої час
тини конвенції' більшість делєгатів і, остаточно, навіть ви
цофати ці заяви, що перед конвенцією були зроблені в 

справі єдиного фронту з більшовиками, завернути цілкови

то на старі контрреволюційні позиції. По конвенції робіт

нича газета мала хіба цю сатисфакцію, що могла писати: 
"так сталось, як ми говорили, редактори "Свободи" бреха
ли, що вони за єдиний фронт з більшовиками, вони тільки 

дурили членів перед конвенцією". Оrже і знов все це було 
правдою, коли ходить про рекордування того, що сталось. 

Але правдою було і те, що тодішний стан, обєктивні ума

вини, не бу ли робітничою організацією використані як слід, 

задиркуна re ставлення до справи тЇІльки наноснло шкоду 

рухови. 

* * * 
Другим від'ємним явищем в робітничій організацн на 

іміrрації в тім часі було неправильне ставлення до так зва

ної інтелігенції. То правда, що майже вся інтелігенція, 

зрештою, дуже нечисленна взагалі, знаходилась в патріо

тичному таборі. Але правда і те, що були між нею одини

ці, які з тих чи інших причин ледви тримались патріотич

ного воза. 

Замість уміло підступити до тих людей і завоювати їх 
для робітничого руху, допомогти їм цілковито зірвати з 

патріотичною політикою, ставлення в той час бу ло таке, 

що ввесь рух, здавалось, ніби й направлений проти інтелі

генції взагалі, навіть кращі одиниці з поміж послідньої 

боялися приближуватись до робітничих організацій. В свою 

чергу це відбивалось на рухови. Він зростав, ставив вели

кі вимоги,· а згодом вцявлено навіть велику потребу лю

дей, що моrли б обслужити організацію, То правда, що 
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з поміж робітників видвиг-ались кращі одиниці, вчились 
і других вчили. Але правда і те, що в початках руху були 
такі випадки, що в деяких місцевостях виступали з рамени 

організації ЛЮдИ, ЩО ЗОВСіМ не розуміли, ЩО ЇМ робити, 
що говорити і чого від них вимагається *). Вже пізніше 
організація почала буЛа виправляти ці помилки, але пока

залась, що не так легко виправити. Слід додати, що nро

тивники ці від' ємні сторони дуже добре розуміли і їх ви
користоnували, конкрентні випадки нетакту організації чи 
одиниць, перебільшували, висмів.али, перелицьовували до 

Іх вподоби, власне до потреби, щоб в той спосіб здескре
дитувати рух. 

Це друге від' ємне явище викликувало третє: поясню
вання революції в Росії, соціялізму, політики партії і т. д. 

Читач може собі уявити, що хоч в центрі вже як-так з ти-

1\!И питаннями давали собі раду, то на місцях бували такі 
своєрідні розуміння революції, пролетарської диктатури, 

національного питання і радянської влади, що треба було 

за них пізніше терпіти. І знов таки, ворог все те викори

стовував. Ми вже попередно згадували про повстання ле
генди про "червоні кораблі", а на цім місці хочемо додати, 
що було більше подібних легенд, абсурдів. Були ж випад
ки, що хтось-десь поширив був агітацію, що робітники 

вже не повинні йти до роботи, бо дуже скоро вибухне ре-

*) Брак відпоnідних людей в початках дуже болючо вдаряв по 

організації. Щоб читач уявив собі силу тих ударів наведемо конкрент

ні прим:іри. До одного маленького майнерсьrюго місточка приїхав орга

J:ізатор, що навіть не знаючи його, - йоху дано :мандат Екзскутивою 

(ще Соціалістичної Федерації) виступати з рамени тої організації. 

І віn виступив з леІ{цією, в якій мав пояснювати "десять заповідей бо

жих". Зібрались майнери і "лектор" починав з того, u~o для вияву 

"геройства" nереїхався пару разів по богови, :мовляв, бачите, і мені ні

чого за це не сталось. Результат був такий, що "лектор" мусів втікати 

від ІtІайнсрів, не докінчивши "лекції". Ще один випадок, вже за ко-
1-'упісти-чпої Федерації. Виступав організатор, що обїждшав :місцевости, 
говорить про марІ~с;иа:м, про J'І[аркса. Скінчив. Хтось з присутних за

nитув: снільки томів "Rапіта.n:у" Маркс написав? - Організатор, пора

дившись предсідателя лекції, відnовів: дванадцять -томів! Це лише 

два приміри, В. ЇХ було дуж.е багато, 3ВJ{ЧаЙНО1 ЩО 01-JГаніаація терІІЇ
J'Щ па 'fЇ1tJ, 
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вотоція і гроші стратять всяку вартість. Ще imui nemи· 
рювали думку, що не потрібно належати до ніяких запомо
гових організацій, бо скоро ревотоція іх сконфіскуе. По 
цій лінії було дуже багато всяких сплетень, нісенітниць. 
І тут ворог ці нісенітниці тільки роздував, іх приписуиав 
організації, проводови, і в той спосіб компромітував орга
нізацію. 

Отже ясно, чому в тім часі організація не уміла JІІ< 
слід опанувати положення, що було дуже спривючим АЛJІ 
цілковитого оздоровлення іміrраціІ, для цілкоантого розгро· 
му патріотів, .І.ЛЯ завоювання широких мас робітничої імі
граціі для робітинчого руху. Це не значкТІJ, що зеасім 
нічого не зроблено, наоборот, зроблено JQ"Жe багато, але 
не стільки, скільки можна бу по зробити. 
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ШЕПТИЦЬКИJІІ, ІЮНДИ, АРХИОБМЛUСТВО. 

п РЯМО ЗБІР А ТИ гроші на бу ДJ.Вкі патріотичні ціли -
а такій атмосфері, як тоді 6ула, не можна було. І 

Кемітет, і •едерація, і представники, не могли ровгорну
ти кампанії збіранни грошей, як добровільних даток на 
61українсІаКf справу". Але акцію треба було вести, треба 
іуле 6оротис~.r за відвоювання впливів на маси від більшо
микіа. З'еднаними силами "діячі'' ще раз зійшлись, покла
АаІОЧИСІt на масу найбільш відсталої іміграції, що біля цер

кеа і рішили підступити до діла по "бизнесовому". Цегепь
СІd<иА, преJІ.ставник Петрушевича, іменем його "правитель
ства"', випустив бонди. Основними агітаторами за бондамн 
- попи. Бонди - JІ.іпова справа. Бонди мали купувати й 
аме,иканці, і банки (бодай так говорилось людям), вони 
rа,антовані "багацтвами території Галичини". Преса взя
ла на се'е о6оаязок хоч би якими способами притJІгнути до 
фінанеевої підтримки уряду усіх тих, що їх можна в гра· 

6і.ничий спосіб .-урити. Мимо того, що Галичина під ПолІ.· 
щею, націоналістична преса старалась навіть той факт щось 

а ро.І.і sа.перечуаати. Читач попівської "Америки", примі· 
ром, запитуе ред.акцію, як може Петрушевичів уряд вида

аати бои.ци, коли Східна Галичина не е ще самостійною, 

ані .1.ержавою, а її уряд вже видае бонди?" "Америка" 
відnевідае: 

"Це е неправда, що Галицька Українська Держава 
не е самостійна. Противно. Вона е самосnАна і JІК від такої 
приймаюn. друrІ правите.пJ.аВ&, кк Авrлія, hu&l, ФранцІя 
І т. .-. 8CJIId ноти, ккі часто дослівно передруковуємо в 
"Америці". 

Чи переконав ред.актор згаданої газети тіею відповід
дю заnитуючого, не знаемо, але так писалось в газеті в 

серпні 1921 року, коли Східна Галичина була в кіхтях поль· 
с .. коrо ~ндарма. Такі наскрізь нахабні інформації мали 

вплинути на иайбіm.w від. сталі ело і іміrраціі. 
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До інших кругів зверталась газета з закликами, що 

мали найтвердші серця розчулити, і навіть не виливала 
злоби проти більшовиків, а наоборот деякі аргументи біль
шовиків перелицьовувала для своєї політики *) : 

Коли вже бонди пішли в рух -- митрополит UUепти
цький до Америкц приїхав, він мав на меті сцементувати 

попівство і їм ближчі круги, заохотити до організування 
відпору збунтов~них. За UUептицьким до Америки на під
могу Цегельським і Бачинським прибули Березовський і 
Л. Мишуга. 28 серпня, як наслідок тіеї "мобілізації"-, під
юджені попами забіяки на скликанім ними вічу в Джерзи 

Ситі громили кожного робітника, що смів поставити за
пит. Розвели спільними силами патріоти якусь дивовижну 

-кампанію за бондами. Видавали відозви і під ними підпи

сували "комуністи-більшоRИки", писали ріжні сплетні до 
польської преси, жахливо компромітупали всякими фальша

ми робітничі організації**). Такі фальшиві летючки, спре-

*) 27 ч~рnн.в: "Америка" :містить кореспон,."'І;енцію з Евроnи, в я~>ій 
читас!-!О: "Наша армі.и по всілях~их та.борах за дро•rаяи сидить. Голо

,:~,ао, снучав,· простіть за сп:ово - воші бв. Лицарі Ухtраїни, хшіт і оздо 

бо. пароду, ніби тіни снуються. У їх душі велика рана, цu сnідомісТІ., 

ІJ:,о ї.-:: ~ь:~pTllll життя й крови, завДJІІ{П .марним nров·ідника.Іt, 'На .нарне 
ni.щ.ta. Н<::ЕЖе :може бути гірша трагедія від неї? Наші урядоnці, на

ють висоІtі достойmши :ціністеріальні, голодУють, в буквальнім зна

ченні цLого шrona - голодують ! Мін1с!І'ри: останню сорочІtу пр.)даютr., 

ui.oo ш:.штоь: хліба R~·пити. А про дівчат заплтих по !-1іністерстnах, 

і ногадати страшно ... Наш гріш 'НС варта ало.маного феника ... А хіба ж 
;,rн ишувRті? - говорить дехто. Добра хотіли, :ми народовп волі ба

ЖІШи. -- Лрf:'хня! B~t хотіли влади над народо.н ... Не більшовики і ~te 

по.;t.яки агубилtt J'краї1-1.у а свої власні а.нбітнипи ... Хто бачив які 

оргії ·творилися в Берліні, Відні і скріаь, цей .міг агорн скаатпи, що 

такі будівничі ніколи України не абудують. Місії, комісії, делегати, 

nи.iu, гуляли... Сором, Соро.м, Copo.tt ... " А за тим, звичайно, дайте 

t·pomeй для: голодуючої армії, бачите, ми не такі ЯІt тамті, :ии таr' 

ш; біаьшовини ганьбимо їх ... 

**) В Rана.ці, приміром, вццали па.тріоти відозви, підписали ":ко

]1.1;"-·ні..-т:и-Gіл:.шовиJси", n ЛІ>ИХ вихвалюють роGітничу гр!'с-у "Унрtйнеь

r:і Що;1енні Вісти" і "Укра.їнсь:кі Робітничі Вісти", виступають проти 

боп.ців Петрушевича, аrітують за більшовизмом в тахшй сnосіб: "хай 

мо;11 .У.а.му ·шляп rnpanumь, бо вона білогвардійка, ... чорт rna.м а усл

ки.пu, J"кpnїua.lfu., нехай буде тільпи Росія" ... Тах\Ї відозви зручно по

ширюnа.лись серед робітників і nони робили сnов діло, n дійснос'l'!f 

були та.:кі робітники, що вірили, що ці відозви видали робітничі ор['Іt-
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паровані ними статті до польської націоналістичної преси 
читалось на зборах парохій, чи організацій, ними доказу
валось "зраду більшовиків" українській справі. Робітничі 
організації не зуміли як слід реагувати на ці огидні ме
тоди боротьби. Провід робітничого руху був впрост здиво
ваний неймовірністю. "Усього можна було сподіватися, 
але не аж такої підлоти" - говорили передові робітники. 

Очевидно, що в часі продажі всяких бондів до Амери
ки постійно прибували "нові сили". Ці "нові сили" мали на 
ціли надавати рухави виразнішої політичної закраски, по

глиблювати його "ідеологічно". Згодом, коли вже навіть 
банди перес·тавали бути приманчиним крамом, ціла низка 
прибувших "будівничих української держав.ности" (Кед
ровський, Целевич, згодом Чиж і більше їх) снували більш 
складні сіти для обплутування робітників. Повстало "Обєд
нання'', що мало на цілі вести "всесторонню" акцію допо
моги, відтак "Оборона України". По суті - це були тіж 
самі старі "комітети" і "федерації". В тім часі планувалась 
с1авка на Лігу Націй, на Ллойд Джорджа, на всякі мемуари 
й протести. 

Однак треба віддати належне правді. Ці, по суті старі 
комітети та федерації всякі, значно скріпились "новими 
силами". До старих діячів іміграція уміла ставитись, як тре
ба було, знала їх добре і занадто брудні руки мали. "Нові 
сили" ще невідомі. Оповиті фальшивими рекомендаціями, 
уміючи прикл.асти до роботи ввесь досвід набутий ними 
в Европі в часі війни, всякі контррозвідчики, дипломатичні 

нізації. Ще один nрииір. Польська газЄ\тв. "Rурівр Народови" в Ню 

йорну вмістила статтю, в якій говорилось' "Внайимася гope1rwca ін~лі

ZМtітниж, чеснttж і вчсниж українців, що видять і судять поляків не 

яп: людей ід аагарбницмrи.•tи планами, але яп: майстрів праці ... Тап:ою 

6 робітнича партія серед українців під проводо.fе молодого і чесно?.о 

лідера п. Д.митрииtина ... Америп:аисьп:а Польонія .може погртnулюва

ти п. Д.иитри·шино.му і його гааеті "Уп:раїисьп:и.м ІЦоденни.м Вістя.м" 

ва оборону чести, яп:ої уп:раїисьп:і шовіиісти жотять поабавu·Іnu поль
сьп:ий 1шрід, а якої паи Д.Аtитришии і його "Вісти" тах ана.менипи 

боронять. Паи Дмитришин і його ціла органіаація 6 того переп:онаи
ня, що Галичина була і є польсьп:-ою" і т. д .. і m. п. 
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шулери і просто wахіраї, вони в порівманні до старих "дія
чів" були майстри свого діла. 

Ух nершою задачею було - геть ліквідувати все те, 
ща може обтяжувати nоновлені шахрайські nідnриняття. 

Ці нові підnриняття - підшмінкувати так, що ніяко і nодо
бизни, бодай по формі, не було в них зі старих авантюр. 
Саме тоді билось на "nолітичну ставку" цілого руху. 

Правда, що в тім часі не було майже ніякої консолі
дації серед української буржуазії в краю, ще менше -
закордоном. То був період nошукування за оріентаціями. 

В ~раю було безліч nартій і груп, закордоном ще більше. 
У відношенні до Польщі усі угруnовання бу ли настроені 

оnозиційно, але між собою не ладнал;и. У сі числили на раду 

амбасадорів і усі nротестували. 

І знов відбувались nротестаційні віча, знов до Ліги На
цій йшли десятки телеграм, знов ці самі обл у дні нісенітни
ці. Рівночасно з тим велась nроти-радянська камnанія, хоч, 

треба nризнати, вона не бу ла в тім часі такою огидною, 

як в останніх роках. Вся та nолітика мусїла в дальшому 

стрінути ще один крах, великий, мусіло настуnити ще одно 

розчарування, ще одна реоріентація. Рада амбасадоріn мала 

остаточно вирішити сnраву Східної Галичини. Ставка на 
цю Раду була дуже велика. Інша річ, що Цегельські не ві

рили в корисне для українського народу вирішення, але 

в робітників вnоїли, що західно-евроnейська цивілізація 

не дозволить вічно nанувати Польщі на українських зем

лях. І люди вірили. 
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ПЕРІОД ПІДПІЛЛЯ, ФРАКЦІАНОІ БОРОТЬБИ І 
РОЛЯ У. Ф. К. П. 

п ИСА ТИ ІСТОРІЮ комуністичного руху • Америці мw 
не збіраемось. В свій час це зроблятІt бim.w комnе· 

тентні ДО ЦЬОГО ЛЮДИ. Ми ЛИШе В КіЛЬКОХ СЛОВІХ СПИНІІWОСІt 
на характеристиці одІюго періоду {1920-21-22 р.р.) і то ли· 
ше остільки, оскільки вимагае конечнісп. щоб облегwитu 
читачеви зрозуміти, в якій мірі вплив комуністичного ру:ху 
того nеріоду відбивався на робітничому русі серед україн· 
ської іміграції. Зробити це треба тому, що робітмичкА 
рух серед іміграції навіть в найширшому розумінні цього 
слова, завжди був і під ідейним і навіт~t організаційним 
вnливом комуністичного руху. 

З nопередних розділів ми знаемо, що заиіст~t одноJ 
сформувалась дві комуністичні nартії з лівого крила Со
ціялістичної Партії (Комуністична Партія і Комуністична 
Робітнича Партія). І від самого початку uіж тиии двома 
nартіями велась фракційна боротьба. Українська ФеJІера
ція Комуністичної Партії була втяrнена до боротьби. Прав· 

да, що nослідна бу ла менше від усіх інших і.иіrрантсІІкнх 

груп*) розбита на дві фракції. Вона була менш-більш о.-ио· 
стайна, органічно належала до Комуністи'Іноі Партії Аме

рики. Але саи факт існування двох партіА спрн•в дл• sa· 
колоту. Б у ли групи й одиниці, хоч Jtyжe незна'Іиі, шо таu 
то тут творили окремі відJІіJІи виступаючи проти У. Ф. К. П. 
творили органічні частини опонуючої партіі. Бороть6а uUк 
двома партіями прибірала нераз такі форvи, що не тіт.кu 
в~кристалізовувала позиції обох партій, ane взаіuио ШКG· 
дипа революційному рухови. 

Оnозиційні груnи видавали свою пресу, oчen.ure. ко· 
муністичну. Відмітимо чотири такі аuаакцтu: ••к...у· 

•) До •aAIS:a••"~a.x ікіrраитсьR:вх rpy•, 111;0 а -..- у~ві 1.:1-
r»авт• • а ет.-.вост•, ваnеаат:а.: pociJ:o~oaa, псщье:а.ва. саоа••••· PIJ~ 
оьва, пжтоаська. Сере.ц воргав:іаова.RJІх а робі~і •Р~ as iJdlr. 
Р~йв~х rруж, порівІІЮ ... е, іфр&КІІjЇ:І:Jп. бopo"Dh -- fi._ .,...... 
і: .-щuва, аа 88Jte.-; 71ІР•Ь&ах IJdr»...n., 
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ніст" (нелегальний орган), "Наш шлях", (1920 р.), "Чер
вона Зоря" ( 1921 р.), "Робітнича Правда" ( 1922 р.). Між 
тою пресою, хоч вона бу ла дуже елабанька і ані одно з 
тих видавництв не тішилось довгим віком (появлялось по 
кілька чисел, за винятком "Робітнича Правда", що післп 
обеднання обох партій злялась ·з "Українськими Щоденни
ми Вістями") а "УЩВ'' велась боротьба. І якщо рівень 

фракційної боротьби між партіями взагалі був дуже низь

кий, то між українськими газетами - ще нижчий. 

Слід відмітити, що постійним редактором усіх тих опа

зинійних до УФКП гаsет був небіщик Е. Крук і біля нього 

групувались в більшости такі люди, що вже попередно в 

Сqцjялістичніr. Федерації сторонили з Круком, а навіть та

кі, що нічого спільного з комуністичним рухом немали і 

прилучувались до опозиції з єдиною метою - боротись 

проти УФКП, що було підтверджено після обєднання. Това

риш Крук ще з кількома робітниками, після обеднання пра

цював лоально в партії до кінця життя, але понад 90% 
його сторонників після обеднання виступили з партії, "за
губились" для руху взагалі, або стали отвертими ворогамИ. 

Саме на той час припадає боротьба з винниченківщи

нщо. В цій боротьбі УФКП виступає рішучо, агресивно. За 

те в газ~тах опозиції час від часу появляються голоси в 

обороні . винниченківщини. РобилосІ? це не прямо, але за

крито. Найпопулярнішими прийомами бу ли: висмівання ме

тодів боротьби ·З винниченківщиною, знецінювання тої бо

ротьби, мовляв, навіщо стільки крику й шуму, кому це 

потрібне і. т. д .. Рівночасно були зі сторони Е. Крука зали
цянн5;1 до Української .Комуністичної Партії, що в той час 

ще була (хоч вже "відмирала") політичним фактором на 
Україні. , 

· J{оЛІ:! ми . гов9·римо про прогріхи опозиційних груп, то 
в ніякім разі' це не значИть, що" УФКП була зовсім негріш
на. Вона в тім часі займала позиції найлівішої течії 
в америюінському · революційному русі. Ця лівизна ·по 

суті зводJ:Ілась до с~ктанства. Дійшло. до того, що в черго
вому розламі в партії 1922 року УФКП разом з тою ультра-
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лівою групою фактично знайшлась поза Комінтерном, хо•І, 
очевидно, цього вона не бажала і рішуче обстоювала свою 
правоту і приналежність до Комінтерна, очевидно, _ разом 
з цілоІQ загально-амеркканською групою, якої вона стано

вила основну силу. 

Ця лівизна -- була сектанством. Основне в спорі між 

"лівими" і "правими" було те, чи пробувати вийти з під
пілля, чи дальше бути в підпіллі? Цілком правильний був 
той погляд, що обстоював за вихід партії з підпілля на ле

гальне існування. Той вихід мусів відбутись постепенно, 

треба було створити певний політичний легальний апарат, 

отже пропозиція: організування Робітничої Партії. "Ліві", 
з ними і УФКП, були проти організування легальної полі
тичної партії, бо, на їх думку, це означало ліквідацію Ко

муністичної Партії, а легальна партія мал~ бути "опорту
ністичною партією", отже - опортунізм, проти опортуніз
му. Боротьба велась довший час і погано впливала на ро

бітничий рух, на робітничі маси взагалі, бо, як ми вже гово~ 
рили, вона переходила границі. Так звані "праві"*) бу ли ви
правдані опісля життям. Робітнича Партія вдійсности бу ла 

тим містком, по якому комуністичний рух перейшов з під

пілля до легального існування. Робітнича Партія в дуже 

короткому часі приняла назву "Робітнича (комуністична) 
Партія, а ще пізніше - відкинула слово "робітнича" і ас
тала назва Комуністична Партія Сполучених Держав. 

Але ще перед тим, дякуючи особливим заходам Комін

терна, "ліві" цілковито вляJшсь в партію, також в Робіт
ничу Партію і в той спосіб було зліквідовано важций спір, 

що 1ермозив рухом довгі роки. Це не значить, що цілком 

було зліквідов.ано фракційну боротьбу. Опісля вона ще 
проявлялась в ріжних формах і в ріжці часи**), і в тих 

*)"Праві"- треба розуміти уУ.овно. "Ліnі" тоді називапи всіх пра

вими, навіть Рутенберга.. Це факт, хцо бу11и в партії праві ухильниІПІ, 

але не в ЦLому буJІа їх •·nравота", що nони хотілп партію щшости :; 
підпілля. Ще слід додати й те, uщ не брttкува.;Іо "правих" і cepr,'~ 

та1~ званих лівих, а "лівих", серед правих. 

"'*) · Вже в звднаній партії час від часу повторювались фракційні 

тертя, але nони виника.'Іи з приводу певних спірних питань, як, при 



---
.,ака.іІаІх JЮа.І.Ор&Х УФКП брала учасп. JІК СІ:СЛІАОВІ 

частина комуністичного руху. Це значит1. - терпіла усі
ми болими комуністичного руху в цій країні, і ці болі пе
ре.uмлисІt на зомні, на ширші маси симпатикі• руху, на ро

'ітвицтю азагалі. 

Болі ці, що їх рух взагалі терпів мі.І. фракційної бо
рот~tби, ще біш.ше ;~.ошкульно діяли на рух серед украін

СІtкої іміграції. В тім часі коли були дуже сприяючі умо
•ини АЛИ наступу на розкладаючус~t петрушевичівщину і 

петлюрівщину, - .ввесь актив УФКП буа заНJІтий саоїми 

анутрішиими порахункаии. Цілі ночі пропа.1,али на .І.ОІІГИХ· 
пре.1.овrих мітінгуаання:х і дискусіи:х, що дуже мало, або 
й зоасіu нічого не .1.опомагали піднесенні класової й полі

ткчної саі.І.омости мас, а навіть наоборот, шкодили. Ци бо
рот~tба .J.УЖе погано волиаала на бл.ижче окружеинJІ орrа
ніааціі, на симпатиків, на робітникіа взагалі, що нік ке 

могли зрозуміти в чіu: суть спору, про що кому хожІІТІt. 

Таким чином організація, ик субективний фактор, не ріа
ІUІJІасІt обективини умовинам сере.в. іміграції. 

• * * 
В тім періоді крім видавання щоденної газети, виходив 

гумористичний журнал "Молот", журнал "Робітниця'', жур
нал "Робітник" і нелегальний орган "Комуністичний Світ". 
Пос.лі.І.ний виходив як щомісячник ввесь час нелегального 

існу.ванни партії. З інших журналів найдовше вдержався 
"Молот" і був закритий з приводу постійного клопоту з 
nочтовиuи .властями, через що приходилось йому переміню
аати постійно назви: "Перець", "Сміх і Правда". Все одно 
аласти знали, що це продовження "Молота" і остаточно 
прийшлосІt його припинити. 

Jd_..к: аЦ.g••--• ;w.o Ам:ер•иа•сь:кої Фе,v;ерації Пра:ці, р.,о JПІТ&КІІА 

tqкеро•:во-робі'l'ІІІчоІ партіr, ,v;&nьше lf,O п•тавь, що теркоаІJІ• ... & 

веQ•і..,.•-1: p:rx - тро~віак, б:rхар•:в:іам: і т. •· Jlee ~· КІNІ:О мі~• 
• .Ь.111і •••· і • ак••.х•••~о-х ... о ... еи.ІDr:. 



ПЕРШИЯ УКРАУНСЬКИА РОБІТНИЧИй КОНГРЕС. 

РІШЕННЯ РАДИ амбасадорів в справі Східної ГІJ!ИЧWНИ 
спричинило поважний удар патріотам. Ліга Націй тра

тила на популярности навіть серед тих, що щt доне.ааана 

вірили в ню. Наступило росчарування. Телеграми, мемуари, 

протести, що звичайно, продукувались в парі зі збірками на 

них, навіть в очах найбільше відсталого іміrранта, показа

лись дурницею. Західно-европейським імперіялістам по

трібна була велика Польща, мілітарна потуга, щоб викону

вати ралю жандарма на кордонах Радянського Союзу, тому 
їй віддано західно-українські землі. Але в політичних об
манців не було сміливости правдиво пояснювати справу. 

На початку рішення Ради ніби викликало замішання. Зго.аоu 
усі завили одним хором: більшовики віддали Східну Гали
чину Польщі. І на публичних виступах, і в пресі, і 11 літе
ратурі і при кожній нагоді можна було почути одно й те 

саме: більшовики віддали Східну Галичину Польщі. 

Ми вже бачили з попередних уступів, як легко іиігран
та-робітника обманути. А проте слід відзначити, що тим 

останнім патентом неможна було людей обманути. НавітІt 
ці, що не погоджувались з більшовиками, не довіряли та

ким глупим теревенням. Помало, але постійно і послідовно 
серед іміграції починало вкорінюватись дійсне поясненнJІ, 

чому Рада Амбасадорів зробила так, а не інакше. 

При кінці 1923 року положення серед іміrрації було 

таке: 

1. Банкрацтво політики українських націона.1істів бу
ло очевидним. В низах нутрувало невдовілля, верхи на мо

мент були безрадні. Потрібно було розпочати JІкусь ре
орієнтацію. 

2. Іміграція переступала поріг своєї молодости. Ста
вало очевидним, що вона менше або більше стабілі3ует~tся, 

що мрії :s час війни про скорий поворот до краю цілковито 
розвіваються. 

З. Робітничий рух, частиною вкого бу ла робітнича ор
ганізація іміrрації, також переходив певну реорганізацію, 
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отже треба було готовити грунт для широкої масової ор
ганізації робітничої іміграції. 

Такий стан іміграції вимагав акції. Отже виринула 
ініціятива скликання загального з'їзду, що його названо 
Першим Українським Робітничим Конгресом в Сполучених 
Державах. Ідея скликання Конгресу виринула в осени 1923 
року. В "Українських Щоденних Вістях" було присвячено 
цілі сторінки для дискусії над справою потреби Конгресу. 

Дискусія велась кілька місяців. Сотні робітників висловлю

вали свою думку. Остаточно з нюйорських й околичних 

організацій представники від бу ли конференцію, виділили 

правізоричний комітет, і відтак той комітет занявся під
готовкою Конгресу. В заклику до іміграаії приняти участь 

в Консресі, що його дальше передруковуємо як важний 

документ, говорилось про потребу такого і в основному 

накреслено його завдання. Як і в заклику, так і програ

мі нарад було ясно, що Конгрес мав 1\tати єдинофронтський 

характер, що це не був чисто партійний з'їзд. 

Перше всього, на Конгрес закликалось усіх бе·з засте

режень, кожна організація могла прислати своїх делегатів 

на рівних правах. Націоналісти не могли логічно виступати 

проти Конгресу. Вони могли аргументувати, приміром, що 

на Конгрес не повинні посилати делегатів націоналістичні 

організації тому, бо його скликують більшовики, отже та

кий буде під впливом послідних. Але для них була відпо

від: Конгрес буде під впливом більшости делегатів, число 

делегатів на Конгресі не ограничене, може висилати кож

на організація одного від кожних 50 членів, і коли ви ува

жаєте, що у вас так багато організацій, висилайте від усіх 

делегатів, створіть на Конгресі більшість і в такий спосіб 

nи будете в контролі Конгресу. Така була логіка. Але по 

суті націоналісти не кількости делегатів боялись, але Кон

гресу взагалі, з'їзду представників з місць, боялися вонн 
n тім часі будьякого з'їзду, не були певні за своїх власних 
людей. 

Тимчасом маса іміграції поставилась до Конгресу ду
же добре. Не тільки поступові організації прі1Вітали саму 
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-;дею, висловили волю взяти участь в. Конгресі, але й такі 
організац11 віднеслись прихильно, що з робітничим рухом 

мало мали звязків. В ріжних важніших центрах відбулись 
віча, дискусії, дебати. Відбувались місцеві конференції з 
ріжних організацій, на яких дискусувалось справу Конг
ресу. 

Як поставились до Конгресу націоналісти? На почат
ку вони не могли зорієнтуватись, як їм бути: Згодом -
усі виступили проти. При цім не обійшлось без цікавих ви

падків. Як вже знаємо, що то був момент політичної роз

гублености. Центри тих націоналістичних угруповань по

чали були втрачати грунт. Бували на місцях їх видні лю

ди, що особисто симпатизували з Конгресом. Між іншим 

за Конгресом заявився др. В. Сіменович, один з найстар

ших (тепер вже померший) українських інтелігентів на 
іміграції, досить замітний в громадському життю. В Ші
каго на віч у в справі Конгресу він, між .іншим, говор11в: 

"Я дуже щасливий, що можу промовляти перед вами 
в робітничій справі, бо робітнича справа є так стара, m<: 
світ, бо на робітництві лежить ввесь світ, на поті і крови 

робітників і тому я не бу ду говорити· з точки національ
ної, або партійної, а з точки становища безпартійної лю

дини, що такого Конгресу нам на іміграції треба і я дуже 

буду вдоволений, коли мені доведеться взяти участь в йо-
го нарадах." · 

Сіменович участи в нарад Конгресу не взяв. Відомість 

про його виступ за Конгресом поставила на ноги усі Патріо

тичні угруповання. Почавсь напір з усіх сторін і Сімено

вич, що дуже тісно був звязаний з усіми угрупованнями, 

напередодні Конгресу зрезигнував з делегата на Конгрес, 

де мав представляти Шікаговську · громаду*). 

*) ].:ілька днів перед І\онгресо:.-r від Сіменовича добилися націо

налісти ааяпи, в я:кій він наговорив такого, JЦО ціл:ком супереч:цло йо

го про~юві на щі:кагов.с,ьr;о:иу ві чу. В цій ааяві ·від внаауnав, що в 

Конгресі він участи ванти не може і інши:}[ націона:rістам не радитІ., 

Go то буде більшовицький Конгрес і на ньому не можна буде полаго

дити ніяІtих національних справ, воІtрема, пе можнn. буде -~иступити 

nроти більшоnиків "найбільших ворогів українсьЕого народу" ... 



---
8.&.RX:.R ИА. ПЕРП'ПІ:И "YRP А!В:СЬRИй l'ОБІТВ:ИЧИ. RОВГРЕО. 

"Україиський Робітв:ичий Roвrpee ве претепдуе на. "писоІ~У полі
тику ... Він не беретьс.в: буд;увати картонних домиІ>іn держапности чи 

вкладати плани на ви.цурюванв:.в: стотисячних фондів ва подібні спра.пи. 

"Вів: етавить перед собою ціпком скромні, прості і •сні uв.вданн11: 

роаги•н:rтв асі бракв і иедоиагапни вашої сучасности, роагпянутв всі 
ваші теперішні ваі:пек;rчіші потреби, ак ва ІСупьтурно-проспітвік так 

І ва еконокі"Іно-попітвчвік грунті та постарвтвсь винайти спосо·1и 

і wп.в:хи .цо ааспокоsнна їх. 

"Накопи Конгрес спроиожетьс.в: це вробити - в що не иожно. 

супиіватись - то вів буде оправданий історією і в певний поперт.в: в 

СІоку кожвого українського робітника і робітниці нв. іиіграції. 

"Ні один робітник, що гідвий .цуиати своїм впаснии роа;J.·ио:м 

бажае крв.ІЦІІх ві,цвосвн :між робітниками - ве :може бути проти свого 

робітввчого конгресу. 

•• Досвід вчить, що це ии иаеио саиі вробити і не покпадатись 

ва нікого. Ніхто аа вас цього ве вробив і не зробить. 

"Дорого коштувала вас ц.в: наука що иаемо самі сnоїм впасниJІІ 

роаукоJІІ роаважатв иа.д своїми справами, ап.:J минупос.в: й не вернетьсн. 

"Огпхнькось вава;zr; і по.цивім.сл скільки то нас к01лтувапо те, що 

кв раніщ«~ ие .цодуиапвсь до чудової гадки - евого впасІІого робітвв

"ІОГО конгресу. Пригадаймо собі ціпу історію. 

"Ив приїхuв сюди в вадії анайти кращі умоnиви до життя. ){в 

•тіка:rи а пекпа царського та цісв.рського в надії анайти "рай11 аа 

океаном. Ив втікапв від нужди, апиднів, утисків. Продавали останню 

коровку, продавали свій КJІаптик землі, заставляпи хатинку і аа ці гро

ші Іхап:и аа. океан шукати допі, шукати щаст.в:. Ми не анапи тої правдJІ, 

що дла нас жиючих а своїх десяти пальців віде веиа раю ні,це вем:а 

щаст.в:, що при сучаснім: несправедливім: устрою нас всюда чекав бід;\. 

"І врешті ми переконались, що тільки амінили Іtайдани. Ми, вир

в&вumсь а під вагаїв руських, польських, австрійських та інших панів, 

попапи пi;zr; вагаї американського пана. Американський пан, праnд:L, 

трохи лучше платить, але аа те й болючіще вїдаеться його нагай 11 

ваше тіло. 

"3 вас і тут окрім: аиерикв.нського пана користають свої "рідні,. 

параанти в особах попів та так званих інтелігентів. Цs: тепла. куипані;І 

ие аалипrила на.о в спокою й тут ва іміграції. 

"Ми Іх~и сю,Ци а на.цівю анайти краще життя тв. евітло пра.вдп, 

в. вони приеувуJІИІС,ь аа вами, щоби тримати ва.с в темноті, щоби жити 

а вашої керваввці, щоби зробити нас вірними спугами американського 
папа, в:к тримапи попередно вірними мугаии російських та австрійсь

ких панів. Вови тут ва еміграції і пап:ьцем о пап:ець не вдарили, щоби 

,_вк вебу,ць помогти бідвому українському імігрантови. 

"де не rоломовні обвинувачуванни - це правда, .в:кої ніхто не 
аапере"'Іить. Хай стануть у своїй оборокі і скажуть наші пан-отці та 

пьове іпепіrевти, що вови вробили ва вашу користь, ва користь yк
p.taOЬJtoro іиіrравтв.? Вови ж посідають такі-о.в:кі науки, девкl а вих 

U&8afltca рі•виии .цо:в:торатаки, а чи потру.цmntсь вони хо"'І крихітку 





аа.-; проеві .. еиJUІv :в:amoro бр&'І'& - ivirpaиwat Про 11;8 ••l.I. ..... t.-& 
Пап' брат іvігрант, ак приїхав еюдх vaпoгpavoт8'JIV, а •о й -.ї:в:ио• 
неграмотним - таким аістав і до теnер. 

''Чи робили наші поли та інтелігенти вамагаввя, Щоби від:кр:в:ва
ти школи для малограмотних і неграмотних? Чи старались вони вJІр

вати Ішс а :кайданів ріжвих забобонів та ваохотити до вауІ(И1 ЧJІ ста

рались вови про отворе ни. читалеиь 1 Ч• багато вон• воргавівувал• 

просвітних круж:ків1 Чк багато вон• в•дап• п&)'ков•х KJІJІ)KOKf Бага

то, багато можна поставити вашим. папкак аапитів, але шкода трат•т• 

час, бо вони ані на один ::~апит відповіді •е дадуть, бо не }!:&ють такоІ. 

"Вони були і • парааита:МJІ ва вашім: тілі ! Вони старалJІСJі. •а• 

вате:мняти, а не просвічувати! Наші пан-отці і інтелігенти хитро спо

пучипи релігію а продажним патріотиамок і створипи а того кагічпу 

па11очку, ика до цього часу досить сnритно опорожнювала наші ккшев.J. 

від Т.ІІЖІЮ аапрацьовавкх доларів. 

"Дай ! Дай ! Дай ! Ось що ки чули беа nерестаику від наших пан· 
ків nротягом цілої ниаки nіт ! І ик, аа.вдяки иашіІ: весвідо:иости, ,цаnа

nи. А вваиін одержувап• гарні обіцяик• про ore, що колись аикою дл• 
вас виростуть грушки ва вербах. 

''Полишаючи вже на боці всі nлатні, що nобире.с ваша іитепігев

ція 8 наших кишень аа нічого JІеробленнн, пі.црахуі:ио скільк• то соток 
оrисяч доларів в•манево від вас nротягом: останніх І(ількох років піА 

гарви:ии ІUІJІчами: "Виаво;'ІеНJІЯ Рідного Rраю", "Поміч Рідному Rра•

ві'". Придивімс• як иаші панк• тут • Акериці і • Евроnі "виавола

п:в:" рідний край та "покагал•'" рідиоиу крааві. 

"Вел•ка Революція .иа Сході Еnроп• та аиіиа кордонів, 8авдяк• 
nобіді Автант•, викинули ва с:иітви:к українську інтелігенцію. ВонА, 

буд~'ЧИ певдібною до тв.Ірчої nраці, пустилась ва штучкк. Лижучк 

обцаси німецьких тв. алі•нтськ•х nанів, вона nочала "виаволкти" УІ'

раїнсь:кі аемлі. І от на цю ціль почали тутешні Іrап:кв вбирати гроші. 
акиии ділились а европейськимв. А nотім европейські доктори та адво

кати посунули самі ва абиранили доларів. Оргапіаувались ріжні комі

І'ети ва І;омітетами. Не в спів один комітет аа:кінчитJІ абірку, л :ка тоне 

в:к у воді JІ& океані, пк виростае другий. 

"Сипались долари 8 наших кишень ! Тай як було не дати иа ••в•

аволевня" або на "поміч" Рідному Rраеві "t Свідоміші робітники пер•J

стері1'али перед шахраями. Але їх голос був голосом вопію1цого в пус

тині і ошукальство йшло поввим ходом. І долари кидано Як в болото ... 
"Тисячі доларів зложено ва. руки ваших по.вів і nанків І 

"І все пішnо nрахом! Все niшno ва nоміч "рідному Іtрасві", JЦО 

аамеш:кува:е по европейсьJtих готелях. Пinmo ва nо:міч "сиротам Іва

сах••, ''ltocora:м••, "Осипа:м" та іншим, що гуляли по :кабаретах. Пішли 

,Аопари ва пом:іч таким "'ів:ва.підв.м" як Цегельський, :Мишуга, J!евиць
кий і інші. А боидами та позичкою заплачеві рахуи:ки по Іt&варн.ах ва 

шампав, 11иво тs ва. інші "корисні" длл "рідного :краю" напої. 

"Та хіба тим фондам кінець "t Ще й в в. бу дуче робnятьси заходи 
"" вбираввв: фондів! Виробляютьси нові nnаии атаку, комбівуютьса: 
вові кпичі, бо старі ціпком вбав:кротува..пи. А півиіше буде 8робnевиіі 

rеиерапьвий наступ и& ваші ккшеві. 

"Як бачихо Іі асього вище ив.ведеиоrо, то до цьоrо часу хв ІІЇД :ва· 
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ших: паиків вва:міи аа нашу кервавицю нічогіоенько не одерж~и. Ми 

відцв.вапи в їхні руки проnід над собою, а вони пас водили ва ніс, ва

во.ципи під ,цурного хату, оnорожнювали наші Іtишені, та пили, їли 

й · весс:пипись аа наші гроші. 

"Чи поавопимо ии й на дальше їм ошукувати нас та сміитиоь 

тишком над нашою несвідоміс.тю'l 

"Скажім, що вже досить того всього, досить тої "опіки" беасу:м

піиnих пюдці:в ! 

"Треба взяти нашу долю в наші власні моволисті руки ! Памятай
:м:о, що наші паики останніми часами почали навіть писати про орієн

тації на "хлопський ро аум". Ми їм повинні відповісти, що від тепер 

:ии робітники самі будемо орівнтуватись на свій впасний розум і ми 

ие потребувмо їхніх орієнтацій на наш роЗ;}'М. Досить вже того що во

ни цілий час орі6Иту:вапись на нашу кишеню. На:м: не потрібно про

водирів, які наперед обдирають нас, а потім заводять в нетри. :Ми бу

демо проводити самі собою. 

"Пам потрібні в Сnолучених Державах школи для дорослих, шко

ли діточі, фахові школи, нам потрібні ріжні просвітні і культурні 

інституції. Нам треба. взятись аа оргап.ізуванни, за просвіченн.ІІ себе. 

Але це всо ми :мусимо самі адобути ! Наші папки про1.·ягом десятки ро
Іtів ані одиого кроку не зробили в напрямі задоволення найконечніших 

uаших потреб. Тепер ми самі :иу(:и:ио закотити руиави і взятись до 

праці! 

"Fj.xтo пе скаже, що не треба ~ати помочі нашим братам иа 3а.

хідні.й Україні. Там тисячі політичних вяанів гниють по тюрмах. 1м 

і їхнім родинам потрібна. допомога. Потрібна допомога і видавництвам 

та просвітним інституціям, ВJІе тим що обсп~rгують інтереси працю

ючих. Як давати цю допомогу'/ Rому давати допомогу'/ Як пересипати 

допомогу, щоби гроші дійсІно піumи на nрйзначену ціль, а не гупян

ни, готелі та каварні 'l Над ц1m треба на:м: спільно поговорити, пора

дитись і винести відnовідне рішення. Для того щоби поговорити над 

нашими потребами нам, українським . іміrрантам-робітникам треба 

війтись на спільні наради. 

"На:и конечно потрібно війтись на свій Український Робітничий 

Rозгрес! 

"Були вже українські конгреси, але Укра:інського Робітничого 

Rонгресу ще не було. Нашим іменем па.нки скликапи конгреси, са.мі 

були на них делегатами, самі себе навн&чапи до Еквекутиви і самі для 

с.ебе абирВJІи гроші. Це була їх "висока політика". Досить цих комедій ! 

"Тепер ми саиі робітники мусимо з'їхатись на свій Робітничий 
RoнrpeQ, щоби обговорити свої робітничі справи й вирішити їх так, 

я.к нам підкаже н&ш в:пасний ровум. Rопи наШі nапки хочуть орієнту

:ва.тись н:t. на.ш розум, то чому ж би ин самі не могп:и бев них виріши

ти на.іІІих справ свої:м: впасним розумом'/ 

"І ми їх вирішимо. Вирішимо· так, як можемо і як вмівмо. Вирі

шимо щиро і не п:'укаво, так. щоби в того вийшла якнайбільша користь 

ДП.ІІ Н&С Тут і ДЛЯ Н&ШИХ братів ВІ краю, 

"Ось які сnрави стоять nеред першим Українським Робітничим 

Конгресом і дома.гаютью.в: :виріше.ннв: 
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"ПРОГРА:М:А НАРАД YRPAtHCЬROГO РОБІТНИЧОГО ·RОНГРЕС~т. 

І. Загальне положенІШ української іміграції. 

П. Rультурно-освітна праця. 

1. Вагальна осві-тпа npat~я о організаціях. 
·а) Наукоnі лекції, відчити, дискусЦ, зібрання і віча. 
б) ІІІкопи дшІ дітей і І>урси для неграмотних. 

в) ІІІиільні і фахові курси дли дорослих. 

г.) Читальні і бібліотеки. 

д) Аматорські, співацькі і театральні гуртни. 

2. Видаонича діяльність. 
Преса, популярні наукові розвідки, підручники для шкіл гурт-

ків і т. д. 
3. Епоно.мічна діяльність. 

а) Робітничі доми. 

б) Робітничі Rооперативи. 

в) Робітничі запомогові організації. 

4. Охорона упраїнсьпо'f, іміграції. 

ІІІ. Відношення до старого Rраю. 

а) До Радянської України. 

б) До Західної України. 

IV. Відношеннu до робітничого руху. 
V. Утворениз Дентральної Робітничої Організації. 

* * * 
Як в закликові так в проєкті програми Конгресу дуже 

яскраво відбито ці залишки старих прийомів в змаганні за 

nритягнення робітничих мас до робітничого руху. Ми вже 

говори.л.и, що в перших початках рух терпів на якесь диво

вижне ставлення до інтелігенції взагалі. В тім часі, коли 

скликувалось Конгрес, здавалось, що ніби вже було ви

яснено відношення до. інтелігенції, а про те у відозві так 

і тягнеться червоною ниткою закид на адресу інтелігенції 

без ніяких спроб визначити, що не до всьо:ї інтелігенції 

робітники ставляться ворожо, що не вся інтелігенція діє 

на шкоду робітникам, і що серед інтелігентів робітники 

знаходять своїх союзників. 

Проєкт програми Конгресу, що відтак був принятий 

делегатами, також був чи не занадто обширний, коли зва

жити, що до участи в Конгресі запрошувалось усі органі

зації, брацтва і групи з ріжними політичними напрямками. 

Все таки Конгрес був, як на той час і в тодішних умо-
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аинах, поважним s'їздом nредставникіа ві.J. еліауючих орга
нізацій: 

СТЕйТ ПЕНСИЛИЕНПІ. 

Ф-це:n:фі.: 'Увр. Спів. Тов&риство; УкраївсІ•К& Громада. Дааве

та:в:к: Проев. Драv. Тоn&риство. Форд Ситі: Просв. Rупьт. Ах. Rр7асок. 

Tei:n:op: Українська Роб. Громада. ФраІІІСфорд: "Укрвївс•ка Роб. Чв

таn•ик. Нанті Гпо: Товариство св. Диитрія; Т-во са. Петра і Пава&. 

:М:екіитайр: Брацтво св. Петра і Павла. Оптvев: Т-во іх. Тараса Ше•

•еииа; Т-во Радянська Україна; Т-во Івана Хре.ститепи. Ві:в:.цбер: Вр. 

СІІ, Диитрія. Сиреитои: Уираїисьва Роб. Діт. Школа; Т-во Зор.в Пра•

~; Т-во Уир. Робітників; Укр. Пр. Д. R. іх. Шевченка; УкраХио•ка 

Гро1rада. Випкс-Беррі: Українська Роб. Громада. Джа.встави: Т-во іх. 

С. :Иепьи:в:чука. Пітсбург: Rоифереиці.к 6-х Товариств. Ппиvамт: Бр. оа. 

1•. Хрестителя. В. Нантікок: Українська Гроvа.ца. Лічб7рг: Україио•

ка Гро:ма.ца;Бр. Пр. Богородиці. Вудлавв: Бр. с:в, О. Никопа•; Бр. са. 

І:в. Хрестителя; У країнсь1~а Ро б. Громада; Т-во іх. І:вава Франка. 

Опифаит: Віче. Мовесен: У. Літ. Т-во іх. Т. ПІев"Чеика; Т-во іх. Т. 

Шев•евкв.. Едвардсвіл: Т-во іх. Т. Шевченка. :Маптбі: Т-во іх. Т. Ше•

'Іеика. Bepyv: Бр. св. Николая. Чес-rер: Т-во Пост7n. Jleк-Ric-!'aкc: 

Г7рток Укр. Робітників; Т-во іх. Івана Франка; Т-во іх. Jl. Сі•и•е•ке
го . .Аппевтавв: Т-во Сопі,царність. Фипа.цепфі.ІІ: Укра.ївськ& Роб. ЧитUІІ>

••; 'Увраїис~ока. Роб. Громада. Бетпегеv: Т-во іх. Іваиа. Фраика. 

СТЕйТ НЮ йОРR. 

Ню йорк: 'Укр. Спів. Товариство; 'Україиська. Громада; 'УкраІис•

ка Бесіда; 'Укр. Роб. Дік; 'Украївсьва Роб. Діт. Швопа; Т-во Зп7'ЧИЇС1.'Іо 

Ро.цииців; Вів,цо-кпінерсьва Юнія; Юнія Ре ставрантських Робітинкіа; 

Борці виавопевия Увраїви; Т-во Бувовииа; Т-во Свобода; Укр. Роо. 

Т-во Вопв; Rравецьва Юнія; Ві,ц. у. ч. Пейитерс Юиіов; '1'-во Теребtt

вепьська По:м:іч; Т-во Любов; З дільниці йорквіп; Увраївсьва Роб. Діт. 

Школа. йовверс: Т-во Просвіта. ВестчЄJс.тер: Т-во Згода. Ловr .АІ:пец 

Ситі: Запорожська Січ. Гівсвіп Л. Ай. Т-во 'Укр. Патріоти. Вестбері, 

Л. Ай.: Проевітва Громада. Іст Ге:м:стед, Л. .Л.й. : Т-во іх. С. Jlеаьви

•ува. Степпетон, С. Ай. : Т-во і:м:. П. Шереиети. Ют іка: Т-во іх. С. 

М:епь:в:ичука. Геркіиер: Укр. Горожа.:в:ський Rлюб. Сиракюа: Т-во іх. С. 

:МfІпьиичука. Гудсов: Спів. Аматорське Т-во. БруЮІии: Укр. Роб. Просв. 

Товариство; 'Укр. Т-во Просвіта; Україиська Діт. Школа. !'о"Іеетер: 

'Укр. Просв. Rлюб; Т-во Вільна 'Україна. Баек Рак, Бофuо: :Ві•е. 
Бее~"Іеетер: Т-во Зори. 

СТЕйТ НЮ ДЖЕРЗИ. 

Нюарк: Т-во ім. Тараса ІІІев"Іеи:ка; Спів. Rружок; Т-во Є.ци:істr.; 

Ві"Іе; 'Україи:ська ПІкопа авnrійської :мови; Українськ& Робіт:в:и"Ч& Діт. 

Шкоаа. Байо:к: "Укр. Наук. Муа. Товариство. Треитов: Відціп 'У. Ф. 

Р. П. А. Ровей: 'Укр. Т-во ЗорJІ. Перт А:м:бой: 'Українськ& Грома.,и:~~о; 

:Вр. ев. Васипі.в:. Гаррісов: Т-во Укр. :в Америці. Дzераи Оиті: 'Укр. 

Наук. Драм:. Т-во; 'Українська Гро:м:в.,ца; Т-во ім:. Івана Го:кти. Мев:віа: 
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Ук]ІІ. •••· ....... Т-••· Іет•JІ•••: "Ткр~а~о:ка І'ракца. Iaoak: "Тк)Іа
Ьrока Грек~; "Тар. Clri•. Амат. Т-•о. Rарте)Іет: Т-•• ік. Тараоа Шн
"18ІІК&. Rеце•: Т-ва Заnоро•о .. ка Сі'І. kіаабет: Т-•• ім. Тарае& Ш••-
.. а:.иа; "Тк)І. c.t •. т .......... . 

.А.к .. •: "Ткраї•е•кd І'об. Дік; Т-•• ім. Па.а.:ка. lt.Jii88ell,'li: 'J'кр. 
ПJІМ8. Jr.aloi; "Твраt.а .. ка Грок....,а; Укр. Драм. Кр;r•ок; Т_.о Ворба; 

т-.. ік. І.аа--. .раю;а; Т-•о По.-;і.п .. о .. ка Уираїка .• ОJІК•ЬІ: 'J'кJНІіИ:ОІоК& 

Г:.ек~. •tai:81', •· Ва.: "ТкраІко•ка Гро:ка.-;а. 

Шіваге: "Тв:раіІІе .. ва Грек~; "ТвJІ. Вар. :rc.a.i; Оі'І. Jlraмa•: 

'J'-.~ка Г.-к~а. 

- JІ]ІІін•: Те••JІ•и.. Оі"І. Смкtор.-;: 'J'враі•ика Грекца. 
ГаJІІЖtем: "ТкраіІr .... Гро:кца. в.. Геі:и•: "Тир. д ....... и.,..ок; аа-

···---- Оі'І . .А. ... аі•: "ТІLраІ•с .. иа Грокца; "Тир. Прееа. Т-••· 

:К]ІІек.н•: "ТвJІ. Ч~. Прос•іт•. Це•трав •о•а: "Ткр&І88іоК& Г)Іе

»ца. :ау.8&кет: :81,1;. 7. •· І'. П . .А.. 

СТ:В::fіІ:Т ll.ACOA ЧТЗ:ВТО. 

СТЕйТ ИІШІГ АН. 

Гек'l'J'еКЕ: "Украї•е•ка Гро:ка,цв.. Дітройт: Т. П. Нар. Д. е. Rе6ак•. 

Заr"'ІеІІЇ Те•аІ'•от•а а Дітройт і а Ге:ктре:кк •Щ. У .•. !'. П . .А.. 



РОЗДІЛ Х. 

СОЮЗ УКРАїНСЬКИХ РОБІТНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІй. 

н АР АДИ І. Робітничого Конгресу тривалИ три дні, ре
зу.rrьтаттл чого повстала організація - СоюЗ Україн

ських Робітничих Організацій. Сама назва організації го

ворить, що мала вона бути щось в роді федерації ріжних 

організацій, щоб спільно працювати, але не зливаючись 

організацій, для спільної праці на іміграції, але не зливаю

чись органічно. Як вже з повищого списку видно, участь в 

Конгресі брали і деякі церковні організації і такі, що попе

редно з робітничим рухом нічого спільного не мали. Все та
ки репрезентація, порівнююче до організацій іміграції взага

лі, була мала. Додати слід, що робітничі організації були 

репрезентовані кількадесятьма невеличкими відділами ріж

них льокальних організацій і масових віч, бо попередно

існуючі відділи Робітничої (Комуністичної) Партії знахо

дилися в стадії реорганізації, отже Українська Федерація, 
як така, починала переставати існувати як окрема авто

ІЮі\ІНа організація. Таким чином фактично ця своєрідна 

єдинофронтська організація (в тому часі) не мала на кого 
спертись, не було в ній окремої організації, з відповід

ним апаратом, щоб могл.а була стати сильним хребтом но·

вого організму. Центральні націоналістичні організації, як 

вже відш.ю, паборювали Конгрес. Сам Конгрес однак був 

вітаний майже з усіх закутин країни, де жила іміграція. 

Вітали його з краю тодішні соціал-демократичні посли, Сі
чові Стрільці з Чехословаччини, Комуністична Партія З. У., 
робітничі організації Буковини, Канади, визначні діячі з 

Радянської України. 

Роля, що її Союз Українських Робітничих Організацій 

відіграв на іміграції, дуже велика. В історії іміграції ця 

срганізаця зай~tе визначне місце. Тому на цім місці слід 

в коро1ці лознакомити читача з тою організацією трохи 

більше подрібно. 
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Характер організації ~- культурно-освітний. Тому при

родно, що Конгрес найбільІ..G.у увагу· звернув на цю справу. 

В резолюції в справі освіти. говорилось: 

"В капіталістичному суспільстві школа не дає освіти 

широким робітничим масам, не дає образування їхнім ді

тям. Завчасу діти робітників мусять покидати школу і най
матися до праці, бо заробіток батьків не внетарчає на про

кормлення родини. Властителі фабрик, копалень, залізниць 

і т. д. користаючи з своєї сили і власти, платять робітни

кам можливо якнайменшу платню за їх тяжку, довгу пра
цю. Якнайбільше робочих рук потрібно до відігнання ма

ргва голоду від робітничої рідні, -·і не розвинена ще 

ні фізично ні умово дитИна мусить йти до фабрики, до 

майни, на поле. 

"Так кінчиться старання капіталістичного суспільства 

про освіту робітничих поколінь. Більше· володарі буржуаз
них країв не дбають про поширення освіти, про культур

не піднесення робітників міста і села. 

"В школах, що є під контролею капіталістів, дітям и 
тротягу кількох років не дається дійсної освіти, а затрою

ється їхні уми отруєю буржуазної ідеології. У дітей вщіп

люють буржуазні привязання до варварсь~ої, убійчої для 
робітників, капіталістичної системи, -- а ненависть до пос

тупу, до визвольних змагань робітників міста і села. Так 
опікується багатий, власницький клас робітничими дітьми. 

Він уживає їх як матеріял для збудування валу в ціоlІИ охо
рони своїх капіталістичних інтересів. 

"ІнакШе капіталісти нію;ши не робили і не бу дуть ро
бити. Вони дбають лиш про свої інтереси, і ті їхні інтереси 
вимагають, аби робітник б.ув темний, непросвічений, бо то

ді він для них податливий, дає їм себе визискуватИ і не 

знає що робити в справі свого визволення. 

"Старання 1\апіта'Лістичного сус-пільства, що до просвіти 
робітничих мас, присвоїли собі добре й українські інтелі

генти, що стоять тут на чолі ріжних запомогових органі

зацій. 

"Ті провідники існуючих в Америці укрзІнських запо-



могових організаціІ, .10 JПСІП кажежуть каАже самі робіт· 
ники, не тільки не .lІ.баютІt про освіту ані своїх членів, ані 
ІІПІршоrо робітJПІ1Іого загапr, ane ІQе І перешкаджають 

!uаrа.нням а тік нanpJJui. 

"TOWJ робЇТИ8К8 МfС•т• СІМЇ SRIЙT8 WJIЯX JIO здобут· 
tl ширшої осаітм, .10 піднесена• широких робітничих мас 
на вищий щабель ку льтур11. 

"В тій ціли Конгрес постаноалве утворити: 

"1) Курси для неграмотних. В місцевостях, де е якесь 
число українських робітників, неуміючих читати і nисати, 

бу дут• закладані курси .І.ЛВ неграмотних. Неграмотність 
е великим ворогом робітнІІка і її мусимо якнайскорше усу

нути. Навчнтк робітш~ка читати і nисати, це значить дати 

Аому а руки сильний знаряА ..110 здобуття освіти, nомогти 
йому стати на дорогу до класової свідоиости . 

.. ~) Аби nротиJІілати &пливові буржуазних ідей на ді
то•і rми, У. Р. Конгрfс постаноал:•е дбати npo розвій ро
бітничих .а.іточих шкіJІ там Ае вже аони е і закладати робіт· 
нмчі .Ііточі школи там, .1е ще іх нема, а могли б вдержатись. 

Побіч навчання дітей українськоі мо11и ім бу,.еться nодава

тк також nреАмети, що да.Іут~t можністІt дітям розвинутися 

на свідомих членів робітинчого ІUІасу, зі зрозуміннюtІ її 

інтересів, її ЗІВ.ІІJП,. 

"З) В ціли nош•ренк• caiтor.tЯAf робітничих мас, вщіn
пенюr • них зацікаuенн• .10 !.Іобуткіа рікних галузей нау
кк, розбу.ажеІІН• 1 ип саі.аоuесп ІС.tJІсоаих інтересів ро
бітнІЩnа, У. Р. Ko~~rpec •остаиоа.t•е rр..ажувати лекції 
яа ріжні теІПІ, цсqсіі, зіdра••• і віча. 

•••> Щоf .ІІП vo•a8icn мо•о.аі і старшим робітикам 
і 'о8іп•ц•м +•xoaoro а81ІJКеле ... , Конгрес nостановляе 
ИL'III.Ut8 tu:e8iІrJ,ca. ... •е мо ..... о, а пере.Іівсіu .1ааат11 
•uUкa і .. ,.,.. 8ЇА8еuе тп tauux .WЛ та курсП, що 
аа• іа1•т.. 

f'l) Чмтани. ICИJUI(OK і бpowrp е аа.жнwм засобом .~~;о 
S.І.oCSyn• освіти. Щоd• робітнмкіа uохочуuтм .10 чнтання 
f •тw t11 wЖJiicn. 810108nJ81п• КJПОКеІІ і брешур У. Р. 
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Конгрес nостановпяе gакпадати в nоодиноких місцевостих 
читальні і бібліотеки, та центральну бібліотеку в осі.аку 
організації. 

"б) Важну культурно-освітню ропю маютІt nрежста•· 
лення і концерти. При Місцевих Робітничих Комітетах ма· 
ють закладатися аматорські і сnівацькі кружкR, або треба 
обєднувати вже існуючі, - в ціпи збудування центрів JtЛJІ 
розвитку мистецтва, і впкористування іх .мя nі.Анесенн• 
уровення освіти робітничих мас. 

"Обовязкои нашим бу де звертати пильну увагу ка 
проявляючіся артистичні талани і в ціли їх розвнтку тре· 

ба їм давати усю можливу моральну і матеріялІtну помі'І. 

"Видавнича діяльність. 1) Для усnішного ведення ді· 
точих шкіл, курсів для неграмотних, фахових курсі, теат· 
ральних і інш. кружків У. Р. Конгрес постановляє вида· 

ти підручники для шкіл і кружкі•. 

"Щоб запізнати широкі робітнн'Іі маси зі зжобуткаn 
науки, щоб розб у дипr в них ширше заінтересуванн• жо 
здобуття освіти і nоширення світогnи)(у. Когрес постано•· 

ляє видавати популярно-наукові розвW<R, брошурки та 
iнll.Jy літературу." 

Конгрес одноголосно заявився прохати Видавницт80 
"Українських Щоденних Вістей" щоб Видавництво дозво· 
лило газеті не тільки своїх сторінок для Союзу Українсь· 

ких Робітничих Організацій, але щоб призначити недіпьие 
видання щось в роді офіційним органом організації. Оче· 

видно, Видавництво nішло на зустріч .!Омаганню Конrресу. 
Розуміючи велин:у вагу Дитячих ШкіJІ і також брак 

учителів, особливо таких учителів, щоб могли вчити np11 
робітничих організаціях, Конгрес nостановив уряджуваТJІ 
учительські курси. В резолюції в цій справі roaopиnc•: 

"Учительські I(Jpcll: В ціпи вихованн• по .. остаткем 
учительських сип длч Українських РобітнмІІИІ l.l.lкia, u: 
також провідникіІІ для театралІtних і с~очих гуртк.іа, 

Конгрес заявляетьс• за зорганізуаанням в місці осіАку 
Екзекутиви організації курсі• .-mr пwотовкк JЧІІТІlJЇа, 
ЮІрігентіа і ре•ісер~" 
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Наскільки Конгрес охопив усі важні проблеми в гой 
час 1м1грацн може посвідчити ціла низка резолюцій, кра
мі _повище наведених. У сі вони дуже важні. Конгреё роз
гr.ядав, приміром, справи запомогових організацій в Аме
риці. В резолюції . говориться: 

"Признаючи хосенність запомогових організацій, го
ді не звернути уваги на факти, що усі того рода запомаво

ві організації уживається також для піддержК'И ворожих 
робітництву інтересів і преДставляються так з огляду на 

свої початки, як і з огляду на своє теперішне відношени
ня до інтересів українського робітництва, як такі, що: 

"1. Бу ли засновані на Грунті особистих інтересів, або 
наслідком особистих непорозумінь між громадськими дія

чами української іміграції, і 
· "2. Були і є з конечности предметом недастаточно 

відповідаючої своїм .завданням господарки наслідком сво

його срганізаційного відокремлення і злученого з тим 

у держення кількох адміністраційних тіл, і 

"3. БулИ і є наражені на великі кошта, які потяга

Ють за собою їх конвенції, засідання їх головних урядіч 
і виконавчих комітетів, і 

"4. Були і є точкою опертя для ріжних політичних 
груп ... 
· "5. Були і є предметом наживи для самолюбних і не
совісних одиниць та причиною всяких· поганих інтриг, об
ману, роздарів і замішання. з того приводу, і 

"6. Не виконували і не виконують означених своїми 
статутами обовязків в справі культурно-освітної праці се

ред св.ойого членства і в справі дійсно моральної і мате

ріял~;>ної допомоги працюючим масам українського наро
ду." 

ОтЖе зогляду на те все.·. Конгрес... закликає, щоб 
"понад голови теперішних провідників (тих організацій) 
злучити всі заламогові орГанізації в одну загально україн
ську запомого ву організацію в Сполучених Державах." 

Мотивування в резолюції досить заплутані. Але із 
тої заплутаности ясно, що справа запомогових організа-
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цій на Конгресі розглядалась з точки зору інтересів шnр
шого загалу. Зате дуже добрий висновок. Десять років 
пізніше запогові організації іміграції знайшлись в такому 

стані, що про злуку заговорили навіть деякі провідники 

тих організацій, що в той час, як відбувався Конгрес, .і 
чути не хотіли про такі пропозиції. 

Крім· повище наведених резолюцій, що у великій мі
рі надавали единафронтський характер Конгресовиr при

нято Конгресом три важні політичні резолюції. Ці три ре
золюції визначили політичне обличчя організації. 

І. 

Відношення до Західної України. "На землях Захід
ної України, які по волі світового імперіЯ:лізму знаходять

ся під пануванням по.т1ьської шляхти бушуе лютИй терор. 

Повінь переслідувань, побоїв, арештів, катування а навіть 
брутальних убійств охоплюе усе українське населення на 

українських землях під обцасом польської салщі.тески. 

В тюрмах над політичними вязнями практикуеться страш

ні середнавічні тортури. Українську робітничу пресу зам

кнено. Тероризовані селяни й робітники утікають з краю. 

"Цей страшний терор польської шляхти над україн
ським населенням знайшов відгомін майже в усіх кругах 

української суспільности. Очи селянства, робітництва й 

части трудової інтелігенції звернені в сторону Радянсь

кої України. Це лише скріплюе їхні стремління до злуІ<и 
усіх українських земель з Радянською Україною, яка по

встала на румовищах царської імперії і виступае на між
народній арені як державна одиниця, -·член Союзу Ра
дянських Соціялістичних Республік. Такі змагання україн

ських працюючих мас Західної України щиро вітають ро

бітники й селяни на Рад. Україні· Робітники й селяни Рад. 

України на масових зібраннях і в пресі виносять протес
ти проти польського терору над їхніми братами і приріка

ють допомогу робітникам й селянам Західної України у 

їхній боротьбі проти шляхоцьких гнобителів. Такі змаган-



- ~··-
ш1 витают1. з в.цоволеннJІм і вдячністю українські працю
ючі маси в Сполучених Державах. 

"Українська іміграція u Сполучених Державах зав
сігди живо інтересувалась долею своїх братів в старому 
краю та помагала їм як морально так і матеріяльно в їхніх 
змаганнях до націонал~tної і соціяльної волі. В теперішню 
хвилю - хвилю страшних переслідувань польської шпях

ти над нашими братами, Перший Український Робітничий 
Конгрес sаявляе, що скріпить цю поміч нашим братам • 
їхній борот~tбі за оснободження зі шляхоцького ярма. 

"Перший Український РоСіітничий Конгрес йдучи за 
.стремлінням працюючих мас Західної України признае за 
прааильні змагання до злуки усіх українських земель з 

Ра.І.инською У~раїною і за дійсну запоруку національної 
і соціил~tної свобожи жли українс~tкого працюючого на

ро.ау. 

"Перший Український РоСіітничий Конгрес признае, 
що злука усіх українських земель, окупованих Польщею, 

Румуніею і Чехословаччиною з Ра.J(янською Україною 

дастІt змогу українським працюючим масам боротис ~а ус

пішно з їхніми ворогами і забезпечить їм волю і необме
жену можливістІt ку ль турного і національного розвитку. 

"Тому Перший Український Робітничий Конгрес взи
аие українських робітників і робітниць в Сполучених Дер

жавах пі){держувати морально і матеріяльно боротьбу на
ших братів в краю за !JІуку усіх українських земель з 
Ра){янс~tкою Україною. 

"Хай живе Ра~янська Україна обіймаюча усі україн
сІакі зеuпі! 

"Хай живе Союз СоціJІлістичних РаАянс~tких Респуб
пікJ" 

п. 

Peзe.JUOцDI •,о аі.uо•еввв .ао Рцuс~tкої України. 
"Реаоmоція • 6увшій царс~tкіА Росії, тюрмі поневопених 
кapJda, ааалІМа І ІНІІПUІJІ& систему царс~акоr ала.а• а її 
6y,zyni .. , 1 yeiu тиu, ще JІ8JDІROCІt nричин•• пенеае-
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люБання України і кинула кличі визволу понеаолеинх на· 

родів, як з національної так і соціильної веаолі світоаих 
іиnеріялістів. 

"Робітнича кляса цілого світа, бе~ ОГJІJІ.ІУ на партійні 
под.іли, стала no стороні визволених працюючих мас • ра
дянських державах, що nовстали на румовищах упавшого 

царату. Кличі nролетарської революції, які взивали усіх 

nаневолених боротись не тіл:ки за соціяльну але й за на

ціональну волю підняли на ноги також усі поневолені 
нації. 

"Поневолені народи колоніяльних країн підняли і 
продовжають боротьбу за свою волю nроти іиnеріялізму 

спіраючись і маючи надії на радянські ресnубліки. На
віть відродження Туреччини треба завДJІчувати у аеликій 
мірі СРСР. 

"Ціла робітнича кляса, усі поневолені нації СІtОГОАНі 
вяж.уть свою судьбу з існуванням СРСР. 

"Радянська Україна являється одною з держаа СРСР і 
грає в ньому важну ролю. Вона nовстала з революційних 

лотрясень царсько1 1мперн, набрала державного змісту 

в горожанській війні. Одначе у висліді цілого ходу по.ІІ.іІ 

в тяжкій горожанській війні, Україна обняла своею жер

жавною організацією лише частину українських зеиел11. 

Велика частина українських земель остає nоневолена полІІ

ською І.hЛяхтою, румунськими боярами та чеською бур

жуазією. 

"Стремління українських мас no обох боках ражwн
ського кордону є, з'єднати усі українські землі в ~.І.ину 
державну організацію. Ці змагання тісно зв' язані s даль
шим розвитком світової революції, лідірванням сили імпе
ріялізму та економічної відбудови Радянської України. -
Уnадок Радинеької України був би уnадком цілого СРСР, 
а дальше nеремогою світової реакції взагалі і теперіщ· 
ньої nольсько-румунсько-чеської олігархії та закріnощення 
на довгі роки українських nрацюючих мас не tіJІьки тих, 

які знаходяться зараз nід обцасом попьсько-румунсько-
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чеської реакції, але й тих, які нині свобідно відбудовують 
знищене світовою і горожанською війною своє господар

ство на Радянській Україні. 

':'Виходячи з того заложення, Перший Український Ро
бітhичий Конгрес в Сполучених Державах стверджує, що 

існування СРСР є найкращою запорукою для існування 

Радянської України, дає можність успішно боротись з її 
ворогами і рівночасно дає запоруку успіху в змаганнях 

українських працюючих мас до з'єднання усіх, україн
ських земель в одну державну одиницю - Радянську 

Україну. 

"Існування Радянської України є для тих українських 

робітників і селян, які ще знаходяться в ярмі польських, 

румунських та чеських панів, дороговказом, палаючим смо

лоскипом, який вказує їм на спосіб освободженняся і здо-

буття як соціальної так й національної волі. · 

"Перший Український Робітничий Конгрес взиває усіх 
українських робітників і селян, де-б вони не знаходились, 

стати в обороні Радянської України з'окрема і Союза Ра
дянських Соціалістичних Республік взагалі, проти яких ви

ступає союз капіталістів цілого світа. 

m. 
"Відношення до ро·бітничого руху: Українські робітни

ки є частиною усьої робітничої кляси всіх країв. Україн

ськ~й рух є частиною всесвітного робітничого руху. Тому 

мусимо тісно в'язати український робітничий рух в Аме
риці із загальним робітничим рухом, із загальним все· 

світним змаганням до визволення робітничої кляси. 

"Вороги робітництва піддержують роздор поміж ро
бітниками ріжних націй, ·бо це виходить ·на користь панів
капіталістів. В інтересі робітників є єднатися не зважаючи 
на ріжниці національности і раси. 

"Проти єдности всесвітної капіталістичної кляси му
сить стати єдиний фронт всесвітного робітництва. 
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"На такій основі мусить опертися українське робіт
ництво в Америці. 

"Серед мас українського робітництва мусимо підноси
ти і пояснювати клич міжнародньої робітничої солідарно
сти, яка одинока може принести побіду світла над тьмою, 

поступу над реакцією, робітничої кляси над буржуазією. 

"Українське робітництво в Америці мусюь бути тісно 
зв'язане з американським юнійним рухом, що відіграє важ
ну ролю в боротьбі за поліпшення робітничої долі, за під

вищення платні, за зменшення годин праці, за кращі умо

внии праці і т. п. В Америці юнії переважно не стоять ще 

на ясній класовій точці погляду. Рядове членство юній 

дається баламутити ріжним реакційним лідерам і не ви· 

ступає так рішучо до боротьби за свої права, як повинно 

би. Ми мусимо вступати до юній, аби разом з усіми іншими 

робітниками вестн щоденну боротьбу в усіх економічних 

справах проти визискувачів, аби рівночасно змагати підне

сти ~нії на уровень класової свідомости, стреміти до з'єд
нання існуючих фахових юній в індустріальні і спонукати 

їх до ріи.;учої боротьби проти капіталістичної кляси. 

"В послідному часі розвинулося в Сполучених Дер
жавах змагання за створення неззвисимої від буржуаз

них партій, Партії Праці. Досі робітництво в Америці пе

реважно брало участь у виборах по стороні одної з двох 

буржуазних партій. Нині рух за неззвисимою виборчою 
кампанією зріс до великих розмірів і в близькій будучио
сти може увінчатися створенням сильної Партії Праці· 

"Цей рух є об' я в ом зросту клясавого пізнання серед 
американського робітництва. 

"Нашим завданням відносно американського робітни
чого руху є -допомагати акції за скріплення Партії Пра

ці і брати в тім русі як найживійшу участь. 

"Як найтісніша звязь з американським і всесвітним 
робітничим рухом - отсе наш клич. Солідарність усьої 
робітничої кляси забезпечить нам пабіду над нашим во
рогом, над каnіталістичною системою. 
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"Участь в щоденній боротьбі американського робІт
ниитва проти визискувачів - це наш обов'язок. Лиш в 
той спосіб ми втягнемо українське робітництво до живої 
у~асти за оснободження з кайдан капіталізму і поможемо 
робітничому рухові виступити на шлях рішучої боротьби 
за владу." 

Ми зупинились трохи довше на важніших резолю
ціях Конгресу, що стали основою праці Союзу Українсь
ких Робітничих Організацій тому, щоб: а) в той спосіб 
мати перед собою Еичерпуючий образ самого Конгресу 
з ідейного боку і б) бачити, як на ділі виглядали тодішні 
спроби будувати спільний фронт. 

Перше, чим замітні резолюції, це тим, що в них від· 
бито цілковито і повнотою основне з політичного наста

ноn.'Іення тодішної Комуністичної Партії на Західній Ук
раїні. Собориицтво українських земель на першому по

рядку. Ця лінія тягнеться червоною ниткою в обох резо· 

люціях, як в першій, так в другій. Формулювання деяких 

важних місць в резолюціях наскрізь наївне. Але в щирост\ 

резолюцій не слід сумніватись. 

Очевидно, що тими резолюціями визначено також, 

що Конгрес може покласти підвалини для утворення ро

бітничої організації, але не для единого фронту. Конгрес 

рішуче й без застереження став по стороні Радянського 
Союзу, прилучився до тої революційної частини, що в 
Америці знаходились під ідейним впливом комуністів і хоч 
на самому Конгресі такі представники, як від церковних 

організацій, робітники, могли бути захоплені, то повер
нувши на місця їхні організації відмовили співробітництвз 
в дальшому із Союзом. 

Резолюція про культурио-освітну працю, як також 
інші постанови Конгресу, свідчать про те, що завдання 
покладені Конгресом дуже великі, навіть занадто великі 
в порівманні до сил, що могли бути представлені на Конr· 
ресі судячи по сниску, який ми попередно навели. Така 

іЮІа.І.На nрограма освітної п,аці вимагала нuзвичайно ве-
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ликого ка.lІ.ру, добре вправленого, чимало фахіаці• • еоіт"' 
ній ді"льности. 

Структура організації визначена Конгресом WІJІа виr· 
ляд единофронтської організації. Союз не мав wати сJІІюїх 
окремих відділів. Отже індИвідуальних членів майже ие 
було. О;Jганізації, що іх представники брали участІt а 

Конгресі, мали бути тою силою, на яку повинен був сnі
ратись Союз. Тимчасом тих організацій не було багато і 
дуже слабі. Півтора року існування Союзу можна уважа
ти за півторарічне існування Центрального Виконавчого 
Комітету. Організації, як такої, майже не б·уло. І тому 
в жовтні 1925 року на конференції було змінено форму 
організації ЯІ\ слідуе: 

Союз Українських Робітничих Орrанізацій wae скла
датись з nоодиноких місцевих украінсІtких робітничих то

вариств, між якими повинно бути таких JІВІ т•пи: 

а) відділи Союзу Українських Робітничих Організа
цій; 

б) всякі інші місцеві організаціі, як sапоuогові това
риства, освітні, театральні, співочі, економічні та ріжного 
рода кружки, кпуби і т. п. 

Окрім того членами Союзу можуть бути: 

а) центральні організаціі; 
б) nоодинокі особи. 

Тою переміною організаційної форми започатковано 
організування робітничої організації, відділи якої повин

ні були становити основу такої і в той сnосіб цілковито 
залишено адавання единофронтськоі організаціі. Про Цен

тральні організації, щоб такі впивались в Союз, мови не 

було. Деякі відділи запомогових організацій, що ставали 
Ч.'Існами Союзу, були фактично такими організаціями, що 
сnатрацювали з робі1 ни чим рухом без застереження. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗА У. Р. О. 

В ІД ,зл~~УВАННЯ Союза Українських. Р.обі:гничих Орга-
юзацш до часу, коли пишуться щ стрІчки, мину.по 

багато років. І до нині ця організація становить собою 
ідейний центр робітничого руху серед іміграції мимо цьо

го, ЩQ чисельно вона п~рестала зростати від тоді, коли 

з одної сторони дала почин до організування запомого

вої робітничої організації Української Секції Міжнарод

ного Робітничого Ордену, що зростає у велику силу, і з 

другої - розгорнула широку працю в напрямку зоргані
зування; дійсного єдиного фронту на іміграції, отже в на

слідок цього сама перестала бути єдинофронтською орга

нізацією. 

Від самого початку аж до· тепер Союз УРО самостій
но веде велику роботу. На основі постанов І. Українськюго 

Робітничого Конгресу, яких відтак придержувались усі йо

го з'їзди, складено програму праці організації в такИх на

прямках: 

1. Освітна праця. 2. Допомога краєві. З. Участь в ро

бітничому русі. 

З поміж усіх; груn; і організацій серед іміграції Союз 

визначився найбільшою рухливістю. Лекції, віча, мистець.

ка діяльність, видавництво літературИ, ·брошур; відозв, ді

точі школи, освітні курси - все це робилось заходами ор

ганізації часто в дуже несприятливих ум.овинах. А проте 

залому не було. З обмеженими силами і засобами організа
ція доконувала чудес. Літературно-мистецька діяльність 

Союза УРО є одинокою того рода масовою діяльністю на 

іміrрації. В своїх рядах ця організація відкрила талани се

ред робітників. Літературно-мистецький сектор тієї орга

нізації добився таких успіхів, що навіть уладжував крайові 
театральні змагання. Появилось пару десяток п'єс,· біль
шість оригінальні, написані членами організації. 

Допомога краєви з рамени Союза також поважна. 
Особливо в тих моментах, коли такої було найбільше по-
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трібно. В· часі ріжних подій, як "пацифікація", виливи рік 
чи в наслідок інших нещасть, організація дуже енергійно 

реагувала. Відбувались протестаційні віча, висилалось про
тести, збиралось матеріяльну допомогу. Десятки тисяч до

ларів було переслана на ріжні ціли до к,раю. Крім цього 

організація держить постійний звязок з робітничим рух:ом 

в краю. Вона часто мае звязки безпосередно з політични
ми вязнями в польських тюрмах, яким допомагає грішми та 

лі :·ературою, оскільки таку до деяких вязниць часами д<;>

пускають. 

Крім цього постійно організація допомагає матеріяль

но робітничим організаціям, а в тих часах, коли було мож

ливо видавати робітничу пресу, піддержувала матеріяльно 

такі видавництва. Деякі з газет були започатковані кош

тами Союза. 

Звязок з краєм не заключався тільки звязком із За
хідною Україною, але також із Закарпаттям через спів
працю із тамотнім ро,бітничим рухом, як також з Буко

виною в ріжні часи. Говоримо в ріжні часи, бо як із Захід
ною Україною так і з Буковиною звязки часто переривз

лись в наслідок репресій робітничого руху там, арештів 

людей. Тільки із Закарпаттям існує звязок майже без пе

рерив,но. 

Звязь з Радянською Україною Союза посередна. Час 
від часу висилав там своїх представників. З України спро
ваджує літературу. За час свойого існування спровадив, 

- або постаравсь, щоб були спроваджені, - кілька укра

їнських фільм., серед яких слід відзначити таку як "Тарас 
Шевченко" і "Наталка Полтавка". Союз довгий час був 
одинокою серед української іміграції організацією, яка 

ставиться позитивно до Радянської України, виступає в 

її обороні, вітає кожне досягнення соціялістичного будів
ництва в СРСР взагалі. 

Слід на цім місці відмітити, що Союз мав ще й щось 

в роді шефства над групами українських робітників в та

ких країнах як Аргентина, Куба та в інших частинах Пів-
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J.tHHOЇ і Uеитральної Америки. Це :ІЇ.ІІІОС:ІІТ~tе• есmиао 
.10 ТИХ років, КОЛИ ТіМ nOЧHHaJIHC1t BHJIBJIJITИ ~ародки ро· 

бітничого руху серед імігрантів. Тиu зародкам Союз .в:оnо
uагаа літературою і навітІt грішин крім nopaJt. Союs також 
зноситІtсJІ із імігрантаии в евроnеАських країнах, хоч та

кож • останніх роках nотреба тих звязків иаліе, бо й caua 
іміграція а евроnейських державах маліе. 

В робітничому русі участь Союза така, як може бути 
освітньої робітничої організації, що ідейно діе nід впllИ

вом комуністів. Вона зводиться до допомоги страйкам, 
участи в боротьбі за громадянські вольності, у виборчих 

кампаніях no стороні комуністів, у масових вистуnах nроти 
фашизму, в единофронтських рухах і т. n. 

Серед іміграції це одинока організація, що звязуе 
українських робітників з боротьбою американського ро
бітництва і фармерства за їхні спільні інтереси. 

В останніх часах робітничий рух серед іміграціі сту
nає більшими кроками як будь коли nеред тим. Замітні ве
ликі досягнення в напрямку створення народнього фронту. 
Зроста€ нечуваними темnами Українська Секція Міжнарод
ного Робітничого Ордену. Покищо не можна робити ніяких 
висновків з nершого явища. Заскоро. За те зріст заnомо
гової робітничої організації е сам собою висновком. Коли 

nерші частини ціеї книжки nисались - ця організація на
лічувала щось біля 4000 членів, то сьогодні в її рядах вже 

е зорганізо 11,000 членів крім молоді і дітей. І рух за на

родним фронтом і зріст Секції Ордену йде на кредит Сою
за Українських Робітничих Організацій. 

• • • 
Ui замітки зроблені лише тому, щоб читач, що мапо 

nознакомлений з іміграціею, відчув тенденції, що намічу

ються в дальшому розвитку nодій на іміграції. І<онстанту

ючи .ці факти ми не беремось їх nодрібно розглядати з 
nричин, про які говоримо в додатку до ціеї книжки. 
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J(ОДЛТОК. 

Між тим, JІК написано аступ АО ціеї книжки і КО'ІІН 

еєтате•но послі.І.юІ секція ішла АО друкr, проминr ло .... 
роки ІІІСJ. Причини до ц~toro - ріжні. В наших rмовввах 
така пращr - "иадпроrрамова". Зрозу.иіло, що аона yr:rr
пae усім іншим обовязкам, що їх несе нам щоденно бурх

ливе життя. Тому приходилось багато разім, иааітІ. оіСЛJІ 
того, вк перші секції бу ли видрукувані і здавал осІ., .цо 

аже нічого не стоятиме на перешкоді викінчити , - аіА· 

к.ладати раз, другий і третий. Це у великій мірі позна'Іи· 

лоа. на самій книжці. Додати треба і те, що ... 1 -..ств 

сказано на ас тупі: це перша сnроба. І вже з повище иаве· 

.t.е.них причин не так вдала, як хотілося б. Але це • иі&іu 
разі не значить, що початої праці не треба про.1.оажати. 

Наоборот. Треба не тільки продовжати, але й створити ruo· 
вини можливости такої праці. 

Як читач завважить кінцеві секції, навіт .. в порівнаи
ні до перших, - слабше оброблені, менше повні, білІ.Ше, 
ЗАаетьсJІ, сторонничості. Чим це. пояснити? Тим, що спра
ви, про які говоритьсJІ, ще дуже свіжі, на очах усім, їх не 

можна з певної віддалі як слід розглянути, вони ще діют ... 
Тільки з пе.вної віддалі можна глядіти на події критично, 

вибрати з них основне, бо усі другоряАні, менше ааz.ні 
і зовсім неважні елементи тих поАій з часои sатираюn.с.ІІ 
і вuірають. Остае те, що важне. 

В дальших подібних nрацях прийдеться в части змі

нити систему викладу, сконцентрувати увагу на .аетат.ну 

розробку таких матеріялів як: а) побут на ініграції по аій
ні; б) течії а націоналістичному таборі; •) вроставв• а· 
аої генерації а економічне й політичне життJІ країни; r) 
основне й критичне розгляненн• робітинчого руху с:ере.І. 
іміrрації в роках від 1923 до кризи. 

Ще ОАНІ замітка. Приступаючи до такої праці всякому 

аи.оет~tсtІ на початку, що немае матеріалів s історіі імі-
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грації. І то правда, що їх немає зібраних. Але так скоро 
як зробиться перші кроки в зборі тих :матерdялів стає ясно, 

що їх так багато, і такі вони цінні, що тільки надзвичайно 

вправна в такій праці людина. (чим, нажаль, автор не грі
шить) не стане рабом тих же таки матеріалів. Тяжко з 
цими спраr:.итись. Їх багато. У сі вони і uінні, і грубі, і не 
обчімхані; і _не вигладжені. І якщо авторові вдалось в цій 
книжці бодай дещо з тих матеріялів впорядкувати, хоч час

тинно їх вигладити, то і це багато допоможе в дальшій 

праці над історією української іміграції в Америці. 

Той матеріял, що· поданий в книжці, повинен тим
часово бути для пересічного робітника і для пересічної ро

бітниці за інформатора минулого іміграції, як також для 
передовіших людей зі підручник, з якого не тільки треба 
вивчати цю минулість, але і при допомозі якого треба ста

ратись дальше збірати матеріяли для історії, і навіть 

допомогти впорядкувати їх як слід. 

Робітнича організація взяла на себе обовязок зробити 

все, що буде в її силах, щоб цю так важну і потрібну пра

цю виконати. На рахунок цієї задачі вносить першу, хоч 

дуже скромну, вкладку. За цією першою вкладкою паслі
дують дальші, і, надіймось, кращі. 
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