ВІД АВТОРА
Дум,са паписати історію діяльпости Злуееного Українського
АJІ�ерикапсьІСОго Допомогового Комітету зродилася 11ід еас еетвєр
тих загальпих зборів пашої установи 22 лютого 1958 року у Філя
дельфії. Вибрана цими зборами Екзекутива 1юкликала для цієї
цілі с1zеціяльну ІСОмісію у складі: д-р В. Галап - голова, ред. А.
Драrан, ред. І. Керпицький, ред. І. Кедрип-Рудпицький, д-р Матвій
Стахів і О. Тарпавський - секретар.
6 еервня 1953 року &місія відбула нараду і памітила тему
пляпованої праці так: Історія десятиріеної 11раці ЗУАДКол�ітету
на тлі харитативно-доnоJІюгової діяльности україпців в Америці.
Загальпу диспозицію склали ред. І. Кедрип-Рудницький і ред. А.
Драrап, а т�рацювання кпиги перебрав О. Тарпавський, що мав
змогу користати з архівпих матеріялів: видаm, повідомлепь і зві•
тів з парад і зборів ЗУАДКомітету. Крім архівних матеріялів автор
користувався ріепиками щоденпика "Свобода" і калепдарями Ук
раїпського Народного Союзу. Розділ 11ро дтюмогову акцію ун,ра
їпців в Америці до zacy другої світової війпи виготовлепий па ос
нові інформацій і дописів д-ра С. Демидеун,а і ред. В. Лотоцького.
Машипт1ис цієї 11раці був готовий в 1955 році, на еас відзпа
zуоапня десятиріепого ювілею ЗУАДКомітету. Але друкувати їі
тоді не довелося. В 1964 році, з нагоди двадцятиріепого ювілею
ЗУАДlСомітету, відновилися 11роби видати друІСОм цю кпигу. В 1·ой
z:ac їі tzереглянув і 1юдав деякі доповпепня ред. Василь Мудрий.
Восьмі загалпі збори ЗУАДКомітету 21 вересня 1969 року у
Філядельфії випесли 1юстанову надрукувати цю н,пигу, як відзпа
z:ення двадцятип'ятирігного існуваппя устапови. Книга буJШ за
пляповапа до десятиріггя, а виходить у світ у двадцятип'ятиріеея.
Щоб бодай 1юверховно до1ювпити історію остапніми ро1'амu
11раці, автор додав до книги звідомлення, що його опрацював для
остапніх восьмих загальпих зборів. Отже, кпига ,,Брат-братові"
говорить 11ро діяльпість Злуzепого УкраїпсьІСОго Америкапського
Дспомогового Комітету за двадцять п'ять років, від 1944 до 196.9,
з головним паголосом па праці перших десяти років, що була упі
кальна в житті українського населення в Америці.
Перед друком працю прогитали, подаюzи свої завваження, д-р
В. Галан, що був 1юстійним консультаптом автора, і ред. В. Дави
денІСО, як мовний редактор, за що їм палежить подяка і призпапня.
Остап Тарнавський
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ПЕРША ЧАСТИНА

ПЕРШИХ СТО КОРОН
Перша хвиля украінської еміrраціі за океан - це була так
звана заробіткова еміrрація. Майже кожний такий заробітчанин
вірив, що за рік чи два він заробить повну суму грошей і з ними
повернеться на рідну землю, щоб почати краще, заможвіше життя.
Сильне прив'язання до України та її звичаїв-обичаїв, а перед
усім до своЕЇ віри слідне у перших же проявах зорганізованого
життя наших поселенців-піонерів. Перша грошова посилка наших
земляків з Америки до рідного краю в сумі 50 "ренських" { 100
корон) була спрямована на адресу митрополита (а потім кардина
ла) Сильвестра Сембратовича з гарячим проханням вислати їм
священика.
У 1884 році прибув до ціЕї країни перший український като
лицький священик о. Іван Волянський з власноручним листом ми
трополита Сембратовича. ,,Замало сих 50 ренських, які Вп присла
ли, щоб дістати руського священика", - писав Митрополит.
Справді, це була незначна сума, всього 25 американських долярів,
але згадка про них у листі Владики залишилась першим докумен
том про висилку грошей українськими поселенцями з Америки
в Україну.
Правда, ці гроші не пішли на крайові потреби, бо ними опла
чено переїзд священика, але значення ціЕї першої задокументова
ної посилки надзвичайно важливе так для еміrрації, як і для У1<
раїни: з прибуттям о. Волянського і з створенням першої греко
католицької парафії почалося зорганізоване життя наших людей
у цій країн і.
Тут треба згадати працю о. Агапія Гончаренка з КиЕва. Цей
політичний еміrрант з України, після довголітніх скитань по кра-
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їнах Середземного моря, прибув у 1865 році до Америки і тут роз
почав освітню й політичну діяльність, видавав півмісячник "Сво
бода" для українських поселенців в Албані і разом з тим вів у їх
користь допомогову працю.
Напевно й перед 1884-им роком і після того наші заробітчани
посилаJШ менші чи більші грошові посилки своїм рідним. Але про
зорганізовану допомогу українських поселенців довідуємось щой
но з преси. Від часу появи Свободи", в 1893 році читаємо постійно
"
11а сторінках цієї н�старmої і найбільш заслуженої нашої газети
г. ЗСА пригадки та закJШки до американських українців у справі
допомоги Україні.
Це стосувалось головно тієї частини нашої землі, яку окупу
вала Австрія і з якої передусім походили наші перші еміr'ранти.
Прочитуючи пожовклі листки "Свободи", надибуємо в числі з 14
січня 1904 року офіційну подяку за грошову допомогу, вислану
з Америки землякам-погорільцям у містечку Золочеві, на руки
пароха о. Петра Нижанківського.
Інша замітка в "Свободі" з 21 січня 1904 р. вказує на не аби
ЯІ<у кмітливість перших поселенців. Вона має заголовок: ,,Гроші,
зароблені нашими лемками в Америці, приносять користь для рід
ного краю". Тут читаємо, що селяни із сіл Лосє та Климівка, по
вернувшись додому, відкупили від поміщиків 350 морrів лісу за
90,000 корон і 450 морrів лісу за 55,000 корон.
Таким чином наші заробітчани не лише самі ставали на ноги,
але й робили велику прислугу Украіні, за свої тяжко зароблені
гроші викуплюючи прабатьківську землю з рук чужих поміщиків
та лихварів, збільшуючи наш стан посідання, підносячи економіч
ний рівень села, вносячи в наш галицький загумінок дух ініціяти
ви та відваги.
,,Свобода" постійно реєструє грошові пожертви американсь
ких українців так на місцеві цілі, як і на допомогу Украіні. Тут
треба відмітити тестамент о. Антона Бончевського (помер в Ансо
нії 23 січня 1903 р.), який записав 2,000 долярів (20,000 австрійсь
ких корон) на стипендійний фонд Наукового Т-ва ім. Шевченка.
Національне, культурне і економічне піднесення на рідних
землях відбивалось широким відгомоном серед українців в Аме
риці, які раділи кожним зорганізованим здобутком земляків удо
ма. Саме під вruшвом зростаючого національного руху в ГаJШчШІі
наші поселенці відчули потребу творити власні осередки зоргані
зованого життя. А до цього треба було не тільки патріотичного за
палу і праці, але й не малих фондів. Так жертвенність америкав-
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ських українців ста.ла одним із виявів їх національної свідомости
і зорганізованости.
Можна сказати, що всі здобутки американських. українців на
полі церковного та громадського життя були вислідом їх великої
жертвенности. Коли ж пожертви стали напливати постійно і си
стематично, постала потреба в громадській контролі над громад
ськими грішми і в постійному звітуванні перед громадою.
ПЕРША УКРАШСЬКА ДОПОМОГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ В ЗСА
Першою установою, що ма.ла своїм завданням провадити кон
тролю збірок на народні цілі, був Головний Народний Комітет,
формально заснований на Першому Всенародному Вічі, що відбу
лося 26 листопада 1903 р. в йонкерсі, у стейті Ню йорк. Для
усправнення збіркових акцій Головний Народни:;і Комітет видру
кував тоді спеціяльні "народні марки". Пожертви напливали на
Руський Народний Фонд, що його очолювала Екзекутива Голов
ного Народного Комітету в такому скла.ді: о. М. Стефанович голова, о. М. Підгорецький - секретар і Іван Глова - касир.
Фонд мав харитативний характер. Велика його частина йшла на
утримання хлоп'ячої бурси в йонкерсі і лише 15% призначено на
допомогу Україні. Вув це, мабуть, перший вияв активности нашої
громади в ділянці суспільної служби.
Але Руський Народний Фонд не проіснував довго в тій формі,
в якій був запляновани-л. Після трьох років праці виявилося, що
Комітетові не під силу втримувати власними коштами хлоп'ячу
бурсу: пожертви, що напливали на ту ціль, були ма.лі й нереrу
ляр,!Ї. Справу Народного Фонду піднесено в 1906 р. на ІХ Кон
венції Українського Народного Союзу в Скрентоні. На тій Конвен
ції створено другий за чергою Народний Фонд, як загальнонаціо
нальну установу під контролею УНСоюзу. Фінансову базу цього
фонду сперто на реальному rрунті, а саме - члени УНСоюзу були
зобов'язані вплачувати до нього щомісяця по одному центові від
своіх членських внесків, Фонд мав призначення на всякого роду
народні цілі. До нього передано з Руського Народного Фонду при
Головному Народному Комітеті решту гроше:;і в сумі 1,567 дол.,
у формі окремого "шкільного фонду", з якого ма.ли бути випла
чені дві стшtендії для українських студентів у ЗСА.

ДОПОМОГА ПОШТИЧНИМ АКЦІЯМ В УКРА!НІ
Не зважаючи на розріст зорганізованих форм життя і збіль
шені потреби його фінансування, думБа наших поселенців була
увесь час в Украіні: іх турбувала кожна подія, що там відбувалась.
9

Саме тоді Галичину охопила була хвиля сільськогосподарсь
ких страйків, і саме тоді велася там завзята боротьба за нову ви
борчу систему, від якої українське населеШІя сподівалось вели
ких політичних змін. Українські студенти зводили у Львові ву
личні бої за український університет.
Уже в 1906 році .наші поселенці зібрали і переслали до Льво
ва 1,862 дол. на акцію переведеШІя виборчої реформи в австро
угорському парляменті. Наступного року вони зібрали й висла
ли 917 дол. на допомогу студентам, які попали у тюрму, борю
чись за украї-нсь1шй університет.
Справа шкільющтва на рідних землях була особливо близь
кою українській громаді в ЗСА. Перші поселенці - це були го
ловно малограмотні селяни, і ніхто краще від них не розумів
потреби освіти для нашого народу, бо самі вони поїхали в ши
рокий світ "без язика". Тому вже в 1909 році на народному вічі
в Піттсбурrу (Пенсильвенія) започатковано збірку на фонд ім.
Олени Січинської, призначений для фінансування приватних
шкіл Українського Педагогічного Товариства у Львові. На ту
ціль зібрано тоді 2,027 дол. (10,000 австр. корон). В наступному,
1910 році зібрано знову під гаслом допомоги українському mкіль
•ництву в Україні, на фонд ім. Адама Коцка, 1,443 дол. (7,200
австр. корон). З тієї суми 3,000 корон призначено на ІІІкільний
Фонд Українського Педагогічного Товариства, а решту зужито
на звільнення з в'язниці Мирослава Січинського, засудженого на
досмертну кару за атентант на галицького намісника графа По
тоцького.
В збиранні фондів на крайові потреби допомагали також
українські громадські чинники в Галичині, що висилали в ЗСА
своїх делегатів, зокрема сестру Мирослава Січинського, Ірину.
Вона прибула в 1910 р. і виступала на вічах, розповідаючи про
важке положення українців під чужою займанщиною й закли
каючи фінансово підтримувати їх, передусім в освітніз ділянці.
Кожну нагоду використовувано, щоб придбати фонди на
освітню справу. Так, 1911 р., після смерти пароха Піттсбурrу о.
М. Стефановича, засновано в тому місті фонд його імени, і з того
фонду вислано 2,000 дол. для Т-ва "Рідна ІІІкола". В 1918 р. пе
реслано з того самого Фонду 2,000 дол. на Ювілейний Фонд ім.
Івана Франка.
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