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СПОМИНИ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО IM. Т. ШЕВЧЕНКА
У ЛЬВОВІ*
Часи приналеж носте Галичини до Австрії були щасливою добою
в історії нашого Наукового Т-ва ім. Ш евченка. Завдяки запопадли
вим заходам наш их послів до віденського парляменту австрійське
правління щедро допомагало нашому Науковому Товариству: воно
звільняло Товариство від всіх податків, дало йому виключне право
друку всіх ш кільних (Підручників для українських ш кіл та давало
постійні допомоги, як і в останньому дасятилітті існування Австрії
доходили до 120.000 корон річно. А в додатку, тодішній голова, проф.
М. Грушевський, м айж е що року їздив до К иєва і привозив звідтам
нераз кілька, а то і більше, тисяч рублів від наш их наддніпрянських
багатіїв, як Чикаленко, Семиренко, Леонтович і другі, як і вваж али
своїм обов’язком піддерж увати матеріяльно одиноку тоді наш у на
укову установу. Т ак наш е Н аукове Товариство багатіло і перед пер
шою світовою війною воно мало три великі доми у Львові (два при
вул. Чарнецького, ч. 24 і 26 та т. зв. Академічний Дім при вул. Супінського), було власником великої земельної посілости Б ел елуя в
снятинському іповіті (дар адвоката Теоф. Дембицького) та мало свою
друкарню, книгарню і переплетаю, що так о ж приносили Т-ву значні
доходи. Завдяки цьому наше Т-во мало тоді около
мільйона
австр. корон річного доходу і мало достатні засоби для розвитку
своєї наукової діяльности — тоді видання одного аркуш а друку враз
із папером і авторським гонораром кош тувало ледви 100 австр. к о 
рон. Ш д світлим проводом -проф. М. Грушевського наш е Наукове
Товариство розвивало живу, всесторонну наукову діяльність став
лячи її н а європейському рівні та здобуваючи пошану д ля україн 
ської науки в цілому культурному світі. Тому і не диво, що, коли
1912 року віденський парлямент ухвалив заснувати український дер
ж авний університет, тодішний міні стер освіти запевнив наш их атарляментарних послів, що з хвилею заснування згаданого українсько
го університету наше Наукове Т-во ім. Ш евченка буде урядово при
знане У країнською Академією Наук.
Н а ж аль 1914 р. вибухла перш а світова війна, яка закінчилася
розвалом Австрії т а приділенням західно-українських земель до
*
Висловлюємо щиру подяку інж. Мирославові Раковському за передання до друку в У.І. спогадів проф. д-ра І. Раковського про НТШ. Спога
ди друкуємо без правописних змін.
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Польщі. Польське правління відразу зайняло ворож е становище су
проти нашого Науковоіго Т-ва; воно перш за все відібрало всі «при
вілеї» Т-ва, а саме держ авну допомогу, звільнення з податків і друк
ш кільних книжок. Таким чином наш е Т-во мусіло обмежитися на
власні доходи із своїх маетностей і підприємств, а з .причини загаль
ної післявоєнної матеріяльної скрути і девальвації гроша ці доходи
були невеличкі. Вони вистарчали ледаи на покриття кош тів адміні
страції. Видатки н а наукову діяльність, головно видання «Записок»
і «Збірників» Секцій покривало наш е Т-во зразу засобами заощ а
дженими в давних добрих часах, а коли ці швидко вичерпалися,
вж е перший післявоєнний Виділ Т-ва, іпід головуваннням д-ра Василя
Щ урата (1920—1922 р.) був змушений продати майж е цілу маєтність
Белелуї, щоб уможливити продовження наукової діяльности. Щоб
рятувати -наше Т-во від дальш ої випродажі, черговий голова, проф.
К. Студинський, здобув значніш у допомогу від У країнської Акаде
мії Н аук в Києві. Це було причиною, що краева польська влада по
чала відверто змагати до знищ ення нашого Наукового Товариства,
як установи больш евицької або бодай прихильної большевизмові. На
слідком цього проф. К. Студинський не міг дальш е проводити Това
риством і Загальні Збори мусіли вибрати іншого голову.
Черговий Виділ, з головою д-ром Володимиром Левицьким (1930—
1935) станув перед важ ким завданням: рятувати від загину українську
науку в м еж ах польської держави. Власних засобів до продовження
і розвитку наукової діяльности не було ніяких; ш укати помочі в ки
ївській У країнській Академії Н аук не було можливим, раз д ля того,
що це давало польській владі вигідну підставу вваж ати наше Н ауко
ве Т-во радянофільсьною установою, а по друге тому, що на Р адян 
ській Україні, після ославленого процесу Союзу Визволення України
і розгрому всіх українознавчих установ при В сеукраїнській Академії
Н аук та після винищ ення всіх визначних і заслуж ених дослідниківукраїнознавців, запанувала Московщина.
У країнську Академію Н аук перемінено на Академію Н аук Р адян 
ської України, якої наукові праці, докладно береж ені перед усяким
«українофільством» та перед «націоналістичними ухилами», були дру
ковані переваж но російською мовою. Змосковщена київська Академія
Н аук з 1929 роком зірвала всі зносини з наш им Науковим Товарист
вом, перестала присилати нам свої видання та не відповідала на н іякі
наш і письма. Новий Виділ Товариства старався зробити цю наш у уста
нову самовіистарчальною, зменшуючи до крайної можливости адміністраційні видатки зменш енням числа урядовців, обниженням платні
тим урядовцям, які ще залиш илися та підвищуючи чинші меш канцям
своїх домів, оскільки це було можливим, з огляду на закон охорони
льокаторів. Одначе всі ці засоби не довели до бажаної мети, наукова
діяльність нашого Т-ва упадала все далі й далі, а знеохочені тим чле
ни його управи уступили і 1935 року Загальні Збори вибрали новий
Виділ під моїм проводом.
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Нововибраний Виділ станув на цьому становищі, що така поваж на
наукова установа, я к наш е Товариство, мож е поставити свою науко
ву 'діяльність тільки при визначній допомозі держави, та що власне
польська держ ава є обов’язана за в аж к і мільйони здирані з україн
ського народу титулом податків, відповідно піддерж увати культурну
працю нашого народу, а перш за все діяльність його одинокого і за
служеного наукового товариства. З метою здобути таку належ ну під
держ ку у польського правління, наш е Наукове Т-во вислало своїх відпоручників до Варшави,** де вони прем’єрові міністрів та міністрам
освіти і внутріш них справ з ’ясували коротко, що таке уявляє собою
наше Наукове Т-во, які його дотеперішні здобутки та його потреби;
вони предлож или їм відповідні меморіяли і намагалися виєднати під
держ ку д ля дальшого розвитку наш ої науки, зад л я чого необхідними
мали б бути: привернення Науковому Тнву держ авних допомог і при
вілеїв, які воно мало за австрійських часів, заснування державного
Наукового Інституту У країнознавства та заснування українського уні
верситету. Всі згадані достойники польського правління обіцяли під
держ увати наукову діяльність нашого Тнва та заневнювали що будуть
старатися заспокоїти всі згадані потреби наш ої науки. Так само обі
цяли заопікуватися нашим Т-вом Ю. Єндржеєвич, дотоігочасний міністєр освіти та його друж ина Цезарія, відома дослідниця на полі <слав ’янознавства, як а була дійсним членом філологічної Секції НТШ.
Видимим знаком цеї нової прихильности польського уряду було уділення маленької допомоги 12 000 золотих річно та пізніш а гостина мі
ністра освіти Свентославськоіго в Науковому Т-ві, в часі його побуту
у Львові.
А ле в засаді треба було рятувати науку від знидіння власними си
лами нашої української суспільности. Це було іпрямо народним обо
в ’язком -наших фінансових і господарських установ. Після обговорен
ня дотичної справи з представниками кож ної установи з осібна, запро
шено голови згаданих установ на спільну нараду дня 20 ж овтня 1937
року, н а якій вирішено дати нашому Т-ву потрібну допомогу під
умовою, що воно видавати буде також і речі пристосовані і потрібні
д ля нашого заталу. Тоді наш е Т-во почало видавати загально доступ
ний місячник «Сьогочасне і Минуле», присвячений українознавству,
який під умілою управою проф. В. Сімовича відразу станув на ви 
соті свойого завдання. Відповідно до цього .становища згаданих уста
нов рішено видати цілу низку підручників українознавства, а перш
за все: граматику і словник української мови, історію Галицько-Во
линського К нязівства та альбом пам ’яток кн яж их часів. Приготовлен
и я згаданих праць поручено відповідним спеціалістам. Н езалежно
від цього наладнання збірної допомоги, поодинокі наш і економічні
установи давали нашому Науковому Т-ву значніш і пож ертви на особ
ливі цілі. Н априклад Центросоюз і Ревізийний Союз У країнських К о
** Відпоручниками Т-ва у Варшаві, дня 28 травня 1935 p., були: голова
Т-ва, інж. Ю. Мудрак, та інж. Е. Храпливий.
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оператив покрили кош ти видання 4-ох перш их чисел місячника «Сьочаоне і Минуле» — у висоті 8000 зол., а тернопільська кооператива
«Будучність» ж ертвувала 4000 зол. на започаткування перекладу ста
роукраїнських літописів.
Ось так в тих важ к и х часах мало наш е Н аукове Т-во своїх особ
ливих добродіїв, як і щедро допомагали йому сповняти його завдання.
Таким особливим добродієм нашого Т-ва був Митрополит Адрій, граф
Ш ептицький. Ще 1934 року він утворив із кедринового лісу на горі
Яйце, коло Підлютого, урядово признаний заповідник, уладив і забез
печив відповідно його удерж ання та дарував йото Науковому Т-ву.
К рім цього М итрополит Андрій зобов’язався покривати видатки, необ
хідні для всесторонного наукового розсліду цього заповідника дослідниками-спеціялістами, а коли довідався, що наш е Т-во не має достат
ніх засобів на негайне друкування дотичних праць, запевнив засоби
видання чергових Збірників Мат.-Прир. С екції нашого Т-ва.
У між часі відношення крайової польської влади цілком не зміни
лося, а навпаки, послідовно ставало чим раз більш неприхильне.
Скарбова дирекція постійно підвищ увала всі податки, наложені на
Т-во, так що воно, хоч і діставало держ авну допомогу у висоті 12 000
золотих річно, мало постійний дефіцит в висоті щонайменше 1000 зол.
місячно. Особлива вваж ливість скарбової влади супроти нашого Т-ва
доходила до цього, що коли воно не заплатило точно на час н алож е
ної драчі, то негайно на другий день приходив до канцелярії екзеку
тор і «фантував» всю обстановку до машинок до писання включно.
Н е менше щиро опікувалася Науковим Товариством також і львів
ська поліція. Вона к а зал а собі предкладати до цензури відбитки всіх
видань (наукових!) нашого Товариства, як і були в друку і передер
жую чи надто довго в ж е видрукувані праці спинювали їх видання.
Вершком цього переслідування крайової польської влади були забо
рона відкриття уладж еної в ж е лемківської виставки та конфиската
чергового ХХХІІІ-ого Збірника Мат.-Природничої Секції. Баж аю чи по
казати наш ій суспільності багаті етнографічні матеріяли, заховані в
схоронжцах, із-за недостачі місця, а при цьому придбати матеріяльні
засоби на вдерж ання і дальш ий розвиток нашого Етнографічного Му
зею, його дбайливий директор, д-р Ярослав Пастернак, задумав уладити цілу низку вистав, з яких кож на наглядно представляла етно
графічні властивості та побут населення поодиноких земель нашої
широкої Батьківщ ини. Н а початку вибрано Л емківщ ину та у всіх зал ях Музею розложено систематично гарні експонати, що давали н а
глядний образ ноші, побуту та мистецтва цеї цінної і нам т ак дорогої
частини українською народу. Д ля доповнення наш их багатих дотичних
збірок визначено д еякі цікаві експонати з провінційних наш их музеїв і
польських ентноґрафічних музеїв в К ракові і Варш аві, з якими наш
музей стояв в приязних зносинах. Щоб наш у Лемківщину, я к слід
зобразити не лиш мертвими експонатами, але і живим 'словом, пригото
вано н и зку викладів, доступних д ля всього нашого громадянства, в
яких дотичні наш і д ослідники мали наглядно представити природу Лем-
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ківщини, та особливі властивості расові, мовні, етнографічні й етно
логічні наш их лемків. Вистава враз із згаданими викладами мала від
бутися в днях овід 5 березня до 15 квітня 1939 р. й уіправа Музею з обо
в 'я зк у мусіла повідомити на тиж день наперід львівську поліцію про
отворення згаданої виставки та низку дотичних викладів. На це пові
домлення поліція 2 березня 1939 р. заборонила отворення виставки га
проголошення зголошених викладів «із огляду н а безпеку і публичний порядок». Воєвода не узгляднив внесений відклик і потвердив зга
дану заборону. Таким способом великий вклад праці пішов на марно,
гарний культурний задум знівечено, а при цьому Н аукове Т-во понес
ло майж е 1 500 зол. втрати. Розуміється, що польській владі ходило
власне про те, щоби унеможливити культурну працю нашого Н ауко
вого Т-ва та спричинити йому м атеріяльні втрати, бо-ж ясно, що наша
лемківська вистава і злучені з цим популярно-наукові виклади ніяким
чином не могли загрож увати публічній безпеці і публічному поряд
кові. Дотично цього дуж е знаменна станвш це зайняла польська пре
са: її більшість прийняла звістку про згадану заборону з великою
радістю, бо мовляв лемки не є українці, а тільки зукраїнізоване поль
ське плем’я і для того український етнографічний музей не має права
уладж увати лемківської вистави. Н а сором польській культурі такі
брехливі погляди віисказували і підписували своїм повним іменем в
згаданих часописах навіть деякі польські вчені. Розуміється, що по
дібних вистав інш их українських земель в ж е не мож на було уладж у
вати. Приготовану вж е чергову виставку Полісся уладжено, я к зви
чайний показ дотичних музейних збірок, доступний д л я всіх без особ
ливих виступів, а виклади про Полісся відбулися, як доклади при
значені д л я членів Товариства і запрош ених гостей. Такі внутріш ні
«•імцрези» не потребували зголошення на поліції, але і не .принесли
ніяких сподіваних доходів. Але польська влада осягнула свою мету:
унемож ливила одну культурну працю нашого Наукового Т-ва і спри
чинила йому ’п рикрі матеріяльні втрати.
Другим подібним «подвигом» крайової польської влади була конф іската цілого ХХХІІІ-го тому Збірника Мат.-Пр:иродничої Секції. В
цьому томі поміщена була праця дійсного члена згаданої Секції, на
шого молодого етномолога д-ра В. Л азорка про ж уки Зах. України.
В цій праці була згадка про деякі особливі роди ж уків у деяких око
лицях Збараж чини і Поділля, при чому згадані околиці названі були
«українськими». Отже поліція сконфіскувала цілий згаданий Збірник
тому, що згадані галицькі місцевості леж ать в Польщі, а не на У кра
їні, забрала весь віддрукований наклад, а так о ж цілий зложений остан
ній аркуш дотичного Збірника, в якому була згадана «небезпечна»
стаття, начебто тому, щоби унеможливити дальш ий друк сконфіскова
ної праці — хоч задля цього вистарчило розкинути зложений аркуш
та переміш ати його черенки. Вияснення голови Т-ва, що дотичний
термін «український» означує приналеж ність до української народ
ности, а не до української держ ави, що згадані околиці леж ать справ
ді на етнографічно українських землях, що вкінці дотична праця є
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строго наукова і поміщена в науковому видавництві, а влада до того
часу ніколи не зоборонювала нашому Т-ву уж ивати терміну «україн
ський» в його виданнях — не переконали городського старосту; так
само не помогли н іякі просьби звернути забрані черенки: поліція конфіскати не відкли кала і забраних черенок не віддала.
Супроти такого поступування крайової влади президія Т-ва вно
сила за кожним разом заж ален ня до міністерства освіти, а коли воно
навіть не даівало ніякої відповіді, голова інтервеніював особисто в в ар
шавському міністр єстві освіти. Там приймали його дуж е чемно і за 
вж ди обіцяли справу розглянути, але вкінці дотичний реф ерент за
явив, щ о такі оправи належ ать до крайової влади, а вона має шовну
автономію, якої міністрество обмежувати не може. П ісля такої оста
точної відповіді треба було ш укати правди .і справедливости в львів
ському воєвідстіві. Отож в половині червня 1939 р. голова Т-ва особи
сто представив воєводі вагу і заслуги нашого Наукового Т-ва д ля ці
лого українського народу і д ля науки загалом і звернув його увагу
на поступування скарбової і поліційної влади супроти Т-ва та просив
його охорони перед такою самоволею. Воєвода не виявив ніякого за
цікавлення .предложеними справами і остаточно поручив звернутися
до реф ерента радника Тилька. Дотичний референт виявився дуж е
добрим знавцем діяльности наш их культурних установ, він справді
був дуж е задоволений, що представник старого заслуженого Науково
го Т-ва прийшов вреш ті до нього, запевню вав, що він є прихильни
ком свободного повного культурного розвитку тієї частини українсько
го народу, як а с в м еж ах польської держ ави та що домагання нашого
Т-ва будуть сповнені. Справді від того часу скарбова влада і поліція
перестали докучати Т-ву своїми надто строгими вимогами і можна
було надіятися, що надмірні податки будуть значно зменшені. Захо
дам згаданого реф ерента треба так ож приписати те, що мішстер
освіти Свєнтославський в часі свойого побуту у Львові відвідав наше
Товариство.
Але назагал неґативне наставления урядов,их польських чинників
до Наукового Т-ва спонукало Виділ Т-ва заздалегідь ш укати інших
оборонців. Під цим оглядом була одинока можливість — польські
консерватори. Хоч в тих часах в П ольщ і верховодили шовіністи —
вш ехполяки, то всетаки і в краю і варш авському правлінні консерватисти мали великі впливи. Як розумні політики, вони стояли на ста
новищі, що українського народу насильством знищ ити не можна, що
переслідування українського населення викликує обурення і спротив
нашого народу, а тим самим спричинює великі труднощ і молодій поль
ській державі, як а потребує спокою д ля свойого розвитку. Власне, за
вдяки згаданим консерватистам, вдалось Сільському Господареві здо
бути заснування Державного Господарського Ліцею в Черниці і це да
вало нам підставу надіятися, що -при допомозі згаданого польського
згрупування буде можна допомогти наш ому Науковому Т-ву. З а по
середництвом д-ра Євгена Храпливого, директора Сільського Госпо
д аря і дійсного члена Істор.-Філ. Секції нашого Тнва, П резидія нашого
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Наукового Т-ова нав’язал а зносини з одним із представників згаданих
конеерватистів Станиславом графом Лосем, братом лок. граф а Я аа
Лося, що був дійсним членом Філологічної Секції нашого Т-ва; на його
руки в травні 1938 р. П резидія Наукового Т-ва предлож ила меморіял,
в якому, на основі дотогочасної діяльности нашого Т-(ва, поставлено
домагання урядового признання йому титулу і прав Української А ка
демії Н аук з відповідною державною допомогою. Така переміна зро
била б наш е Товариство залеж ним безпосередньо від варшавського
міністерства освіти і забезпечила б його від ворожого поступування
крайової влади. «Будемо старатися це зробити», сказав граф С. Лось,
«та на це треба часу: Д ержавний Господарський Л іцей вдалося нам
здобути за 4 роки; надіюсь, що найдальш е до 4-ох літ вдасться нам
також і переміна Вашого Наукового Товариства на Академію Наук'».
Слід зазначити, що переговори з графом Ст. Лосем були ведені стро
го довірочно: про них знали тільки представники Т-ва: голова і проф.
В. Сімович; заховувано їх в таємниці д л я того, щоби звістка про них
не дісталася до прилюдного відома, бо тоді про них були б довідалися
вш ехпольські круги, які були б унемож ливили всі заходи.
Рівночасно із змаганням здобути необхідні засоби д л я наукової
діяльносте Т-ва старався Виділ забезпечити належ ний розвиток цій
майбутній поширеній діяльності. До того часу всіми справами Т-ва
кермував його голова; це було мож ливе в тих часах, коли наш е Т-во
мало достатні грошеві засоби і коли була тільки одна журба: я к з
найбільшою користю ці засоби зужити? Коли ж після світової війни
настали скрутні часи, тоді господарські клопоти забирали голові стіль
ки часу, що він не міг я к слід зайнятися науковою діяльністю Т-ва.
Щоби цьому зарадити утворено при В иділі 1937 p., відповідно до ух
вали Загальних Зборів того ж року, т. зв. Господарську Раду, зл ож е
ну із звичайних членів Т-ва, досвідчених у веденні таких справ, яка,
під проводом скарбника Виділу, м ала заниматися цілим господар
ством Т-ва. Рівночасно утворено Н аукову Раду, злож ену з дійсних
членів, як і н алеж али до В иділу і представників всіх Секцій, яка, під
проводом голови Т-ва мала дбати про належ ний розвиток наукової
діяльносте Т-ва. Коли ж пізніший досвід показав, що голова Т-ва,
який по статуті відповідає за всю діяльність Т-ва, мусів в дійсності
кермувати всіми, ото ж і господарськими справами НТШ, рішено від
повідно змінити статут, а тимчасом н а Загальних Зборах в червні 1939
року ухвалено ведення всіх господарських справ і провід Господар
ської Ради передати в руки заступника голови, а голові залиш ити
тільки кермування науковими справами. Відповідно до цього осібна
Статутова Комісія під проводом проф. І. Витаїновича виготовляла змі
ну -статуту: уложено два нариси: один нередкладав утворення двох Ви
ділів, наукового і гоподарського, другий передавав всі наукові справи
осібній Господарській Секції, утвореній із всіх звичайних членів Т-ва.
Крім цього задумано заснувати особливе Товариство Прихильників
Науки, яке дбало б власне про здобуття грошевих засобів, необхід
них для поставлення наукової діяльносте нашого Т-ва на належному
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європейському рівні. Оба згадані нариси були вж е готові в червні
1939 p., одначе, з огляду на те, що зміна статуту м у сіла мати виріш 
ний вплив н а дальш у долю нашого Наукового Т-ва, рішено передати
ці нариси новому Виділові до основного обдумання тієї незвичайно
важ ної справи.
Тим часом, цілком ненадійно, 1 вересня 1939 р. вибухла німецькопольська війна. До двох тиж нів польська армія була цілком розбита
і 17 вересня німецькі війська зайняли в ж е Литовське Берестя і перед
містя Львова. Того ж дня, те ж цілком ненадійно, російські війська пе
реступили Збруч та, не стрічаючи ніде поважного опору, дня 22 ве
ресня -зайняли Львів, а до кінця того ж місяця цілу Галичину по Сян.
Вступаючи іна Галицьку Землю начальство больш евицьких військ
заявило, що большевики приходять визволити українців з польської
неволі та дати їм спромогу створити вільну Західну Україну, я к скла
дову частину У країнської Радянської Республіки. Д ля того представ
ники головних наш их установ, на нараді у президента К остя Левицького, дня 27 вересня, виріш или залиш итися на своїх місцях і взяти
чинний уділ в будові тієї «Вільної Західної України». Але д ля того,
що в комуністичному ладі всі м атеріяльні і духові потреби населення
заспокоює держ ава, всі наш і товариства й установи му сі ли перервати
свою правильну діяльність: Просвіта і Рідна Ш кола перестали діяти,
а їх майно стало державною власністю, наш і приватні ш коли удер
жавлено, а економічні і фінансові товариства стали держ авними уста
новами. Наукове Товариство ім. Ш евченка, я к строго наукова устано
ва, була виїмком в цьому загальному правилі. Больш евицька влада
ограничилася зр азу до цього, що наш і підприємства, книгарня і дру
карня, дістали особливих опікунів, комісарів, без дозволу яких до
тичні установи нічого не могли робити. Комісар книгарні велів її не
гайно замкнути та дозволив створити щойно тоді, коли з Києва прий
ш ли радянські видання. Давний запас книж ок переглядали пильно
особливі цензори, які вирішували, котрі кн иж ки мож на продавати.
Цензура була дуж е гостра і дозволених до продаж і книж ок було ду
ж е мало. Недозволені до продажі кн иж ки згодом вивезено до ф абрик
для перерібки на папір. Комісар друкарні здерж ав негайно склад і
друк всіх видань нашого Товариства аж до часу, коли від вищ ої в л а 
ди прийде дозвіл н а видрукування дотичних праць; та розпорядив,
що загалом нічого не вільно друкувати без його дозволу. При цьому
згаданий комісар пильно дбав про те, щоби з наш ої друкарні не вий
шло нічого, що було б незгідне з большевицькими поглядами і при
йомами. Ось так, коли в листопаді 1939 року помер дійсний член на
шого Т-ва, д-р Ярослав Гординський, і іголова Т-ва дав видрукувати
відповідну посмертну оповістку, комісар друкарні н аказав з оповіст
ки усунути знак хреста, бо «Академія Н аук не дає на посмертних
оповістках такого знаку».
В половині ж овтня 1939 року приділено нашому Науковому Това
риству аж двох товариш ів комісарів; були ними: українець Давид
К апиця і ж ид Іцко Каценелєнзон, який виступав під криптонімом
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Іл л я Стебун і мав бути членом Академії Н аук У РС Р і заступником
голови її Відділу Ш евченкознавства. Згадані комісарі зар аз .першого
дня дістали від’ голови докладні вияснення про діяльність нашого
Наукового Т-ва, але вони цим не вдоволилися, казали собі відступи
ти осібну кімнату н а свою особливу канцелярійку і там урадували що
дня ц іле передполудня; там казали вони собі передкладати протоко
ли засідань Виділу і Секцій Товариства т а його ділові книги і мабуть
їх там докладно переварювали. Голова Т-ва не входив з ними в ніякі
зносини й вони його більш е не питали про н іякі вияснення. Всі ви
дання нашого Товариства студіювали пильно інш і комісарі в нашій
бібліотеці. В міжчасі відвідали наш е Т-во один із секретарів А каде
мії Н аук УРСР, який цілком не цікавився дотеперішною «працею Т-ва
ані його .потребами і якийсь високий достойник Всесоюзного Комісаріяту Освіти в Москві. «Як іде тепер праця у ваш ому Товаристві
та які його потреби?» запитав достойник. «Наукова праця потребус
спокою й управильнених відносин, тому серед теперіш них неспокій
них і непевних обставин поваж на наукова праця не є можлива» від
повів голова Т-ва н а очевидний переляк приявних комісарів, як і не
гайно забрали достойника з канцелярії Т-ва.
В між часі почались ареш тування наш их діячів і вивози їх з краю.
З членів нашого Наукового Товариства арештовано д-ра Івана Брика,
голову Просвіти та арештовано і вивезено проф. д-ра Володимира
Староеольського, вр аз з ріднею. Всевладно запанував ж ах, — ж и ття
в нашому Науковому Тнві завмерло.
З кінцем листопада проф. К. Студинський, повернувшись з Києва,
повідомив голову, що київське правління виріш ило замінити Науко
ве Товариство ім. Ш евченка на філію київської Академії Н аук при
цій заміні дійсні члени нашого Наукового Т-ва стали б членами А ка
демії Н аук; а щ о м іж нашими членами є безперечно багато противни
ків радянської влади, яких годі наділю вати такою почестю, то треба
безумовно наш е Наукове Т-во -розв’язати. П резидія не спішилася ви 
конати це доручення. Та небавом іна якомусь мітінґу умових робітни
ків заступник директора одного відділу комісаріяту освіти при кра
йовому правлінню, Савченко, виступив з гострим нападом на неприявного голову нашого Товариства, закидаю чи йому, що він в останній
Хроніці Товариства написав що «особливе значення і важ н і завдання
має Наукове Товариство під сучасну пору, коли У країнська Академія
Н аук у К иєві втратила всякі можливості плекати й розвивати н еза
леж н у українську науку». Згаданий чиновник закинув толові, що він
не знає нічого про ж иву наукову діяльність київської Академії Наук,
в якій так о ж і українознавчі науки плекаю ться і розвиваються. До
відавш ись про згадані закиди Савченка, голова негайно наступного
дня пішов до ньоіго та потвердивши, що він написав осуджений уступ
в Хроніці подав причини, на основі яки х він виокіазав такий погляд.
А саме: К иївська Академія Н аук 1929 р. без ніякої припини зірвала
всі зносини з Науковим Товариством ім. Ш евченка і не тільки, що
перестала присилати нашому Товариству свої видання, але навіть не
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відповідала на ніякі письма нашого Товариства; в наслідок цього ми
дро діяльність Академії могли довідуватися лосередно і принагідно
з чуж их дж ерел, які українознавчими науками не цікавляться; зате
ми знали я к сумно закінчив ж иття заслуж ений довголітний*** . . .
. . . скликав голова Виділ Товариства який виріш ив проголосити
Н адзвичайні Загальні Збори для розв'язанн я Товариства на день 14
січня 1940 р. П ісля цього голова іполращав членів Виділу, бо — як
казав — н а якийсь час мусить (виїхати зі Львова. Діло в цьому, що
завдяки Гансові Кохові, професорові берлінського університету, який
був головою німецької переселенчої комісії у Львові, голова дістав
дозвіл найближчим нереселенчим поїздом дня 13 січня виїхати з
краю. Оповістка про згадані Н адзвичайні Загальні Збори появилася в
часописах 9 січня. Л іквідаційні Збори нашого Наукового' Т-ва відбу
лися справді означеного дня, без участи голови, який того дня був
в ж е поза межами краю — але вони були скликані під примусом та
проти виразних постанов § 39-го нашого статуту і для того незаконні,
а їх ухвали неважні.
Як відомо, большевицьке панування не тривало довго: в перш их
днях липня 1941 р. Львів зайняли німецькі війська, а швидко опісля
і ц ілу Західню У країну і ж и ття української спільноти почало швидко
відбудовуватися. Одначе в цій творчій праці наш і діячі зустрінулися
з несподіваною непоборною перешкодою: німецьке гітлерівське прав
ління стануло н а цьому становищі, що здобуті німецькими військами
українські землі мають бути «життєвим простором» німецького наро
ду, на якому тубильці-українці були призначені тільки до фізичної,
а не умової праці. В наслідок цього (німецька влада не давала дозволу
на відовлення діяльности нашого Наукового Товариства. Спроба пере
будови нашого Товариства на «провідницький» лад та умож ливлення
йому законної діяльности під управою Провідника Українського Цент
рального Комітету була безуспішна. Закон правління Генеральної Гу
бернії з дня 15 ж овтня 1942 р. яким засновано Науковий Інститут ім.
Ш евченка у Львові — не був виконаний. Залиш илася тільки одна
можливість: вести наукову працю під покровом урядом «призначеного
Українського Центрального Комітету в Кракові. Ось так при згада
ному Комітеті засновано Наукову Раду, я к осібний відділ Комітету
для наукових справ. Проводив Науковою Радою голова Наукового То
вариства ім. Ш евченка, а після йоіго виїзду до Відня, проф. Іван Зілинський. Діяльність Наукової Ради була з конечности популярнонаукова: вона уладж увала виклади, доступні д л я ширшого загалу, а
що вона не мала права видавати друком н іяких творів, то деякі праці
членів цеї наукової установи, відповідно приладж ені для ш ироких
кругів освічених читачів, видавали видавничі установи У країнська
Видавнича Спілка і Бистриця. Докладніш і відомости про Наукову Р а
ду подав д-р Е. Ю. Пеленський у своїй цінній ‘п раці: «Українська на
*** тут бракує тексту з одної сторінки, яка пропала. З тексту виходить,
що проф. Іван Раковський писав про долю Михайла Грушевського.
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у ка в Польщ і за час війни (1940—1944)» (Сьогочасне й М и н уле, ч. 1,
стор. 42—49).
Після розбиття німецьких військ і їх (відвороту майж е всі члени
Наукового Товариства ім. Ш евченка опинилися на скитальщині, пе
реваж но в Мюнхені й інш их місцевостях в Баварії. Тут, в Мюнхені,
за почином проф. Володимира Кубійовича та завдяки головно його
заходам відновлено діяльність цього найстаршого нашого наукового
товариства. Чергові Загальні Збори відбулися дня 30-го березня 1947
року.
Відновлене Наукове Товариство ім. Т. Ш евченка відбудовує пово
лі і поступнево свою давню наукову діяльність українській науці й
У країнському Народові на пожиток і славу.
(Мюнхен, 1948)

