
О лександер  Д ом бровський

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У СІЛА 
( 1945— 1950— 1965)

В році 1965 вільна українська наука святкує ювілей 20-ліття існу
вання й діяльности Української Вільної Академії Наук, основаної в 
1945 році в Авґбурзі українськими науковцями, що в наслідок подій 
другої світової війни опинилися на Заході. Новозорганізована Ака
демія поставила собі завдання продовжувати академічні традиції й 
діяльність створеної в 1918 році, тобто в часи відродження Україн
ської державности, Української Академії Наук, що її діяльність со- 
вєтська влада після окупування України спочатку обмежила, а зго
дом перетворила її на цілковито залеж ну від московсько-большевиць- 
кого центру Академію Наук УРСР. В наслідок еміграції українських 
науковців до різних країн Европи та Америки Українська Вільна 
Академія Наук розділилася згодом на окремі самостійні територіяль- 
ні Відділи (Европейський, Канадійський, Американський).

На цей ж е рік припадає 15-літття існування й діяльности Укра
їнської Вільної Академії Наук у СІЛА, основаної 15 квітня 1950 року 
в Ню-Йорку на організаційних Зборах наших науковців, які після 
прибуття з Німеччини до США відразу створили тут науково-орга- 
нізаційне ядро УВАН. Обидві події — 1945 в Авґсбурзі й 1950 в Ню- 
Йорку, що відносяться до історії тої самої наукової установи станов
лять важливу сторінку в анналах вільної української науки. Проф. 
Ю. Ш є е є л ь о в  з  нагоди 10-ліття УВАН у США писав: «Десять років 
у житті якоїсь інституції — невеликий час. У житті еміграційної ін
ституції десять років стають справді ювілейною датою».1 Тим паче 
15-ліття УВАН у США і 20-ліття загальної УВАН — це справді ви
значні ювілейні дати, з яких хочемо зараз присвятити увагу юві
леєві УВАН у США.

УВАН у США пройшла кілька етапів на ш ляху свого розвитку й 
діяльности за урядування своїх трьох президентів, визначних укра
їнських вчених: основоположника й першого президента, проф. Ми
хайла О. Ветухова (+1959), його наступника, проф. Ю рія В. Шеве- 
льова й сучасного президента УВАН, проф. Олександра 3. Архи- 
мовича. Віцепрезидентом Академії від початків її діяльности на аме
риканському ґрунті й донині є проф. Дамян А. Горняткевич. Уче
ним секретарем весь час був проф. Левко Е. Чикаленко (1*1965), якого

1 Юрій Шевельов. З перспективи десятиріччя. — «Десятиріччя Україн
ської Вільної Академії Наук у США». Ню-Йорк 1961, стор. 3.
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заступив проф. Іван JI. Замша. Не легко було починати наукову пра
цю організованим порядком тим українським науковцям, яким по
щастило видістатися з таборів так званих переміщених осіб у Ні
меччині. В нових умовинах побуту, без матеріяльних засобів, при 
незнанні англійської мови, без зв’язків з американським науковим 
світом — новоприбулий науковець вживав різних заходів, щоби вдер
жатися на поверхні суспільного життя, і поволі звикаючи до нових 
обставин, роздивлявся за можливостями продовження своєї нау
кової діяльности. Перші кроки УВАН у СІЛА були пов’язані з більш 
як скромним приміщенням «Самопомочі» при 7 вулиці Ню-Йорку та 
з приватними кватирами науковців, де відбувалися засідання й на
ради та велася канцелярійна праця. М. Ветухів не лише виявив себе 
дуже добрим організатором наукової праці, але й успішно нама
гався дістати від різних американських фундацій фінансову допо
могу для Академії, в першу чергу на її видавничу діяльність. Одер
жання фондів від Фундації Форда й перехід до власного приміщен
ня в Ню-Йорку розпочинає новий етап творчої діяльности Академії.

Провід УВАН у СІЛА від самого початку її існування на американ
ському ґрунті провадив свою наукову політику в трьох головних 
напрямах. По-перше, ДЕері Академії були широко відкриті для всіх 
українських науковців без різниці політичних і релігійних переко
нань та територіяльного походження з різних місць України. Далі 
звернено було велику увагу на молоду, зростаючу Генерацію наших 
науковців, які закінчували європейські й американські університети 
й, роблячи перші кроки в царині науково-дослідної праці, ставали 
молодими адептами української науки. Треба признати, що нама
гання Академії в цьому напрямі мали повний успіх. Нарешті, від- 
кидаючи концепцію українського наукового ґетта, Провід Академії 
вживав усіх заходів, щоби нав’язати сталий контакт і співпрацю 
з науковцями інших національностей у СІЛА та з американським 
науковим світом. У науковій праці Академії й на сторінках її англо
мовного видання — Анналів («The Annals») взяло участь чимало чу
жих учених, деякі з них з відомим іменем у світовій науці. Ці прин
ципи УВАН на відтинку української наукової політики не лише мали 
велике значення для введення вільної української науки в коло сві
тової науки, але й спонукали чужих учених присвячувати більше 
уваги проблемам українознавства. Чимало наших науковців нав’я 
зало за допомогою УВАН контакт з американським науковим сві
том з користю для себе особисто й для нашої науки, а тим самим 
і для української справи. Те, що нині певне число українських нау
ковців працює в американських університетах та коледжах і інфор
мує, в аспекті наукового об’єктивізму, американський науковий світ 
про Україну, є великою мірою заслуга УВАН. Так наша Академія по
волі здобувала собі академічну вартість і повагу в очах чужої, зокре
ма американської науки. Сьогодні з перспективи 15-ліття бачимо на
глядно, що наукова політика проводу Академії була правильною.

Року 1961 Академія придбала власний будинок (206 Захід, 100 ву
лиця в Ню-Йорку). Але, в наслідок припинення дотацій Фундацією 
Форда, фінансова база УВАН стала залеж ати виключно від жерт-
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венности української громади. З  переходом Академії до власного при
міщення почався новий етап її ж иття й діяльности. Положений в 
дільниці Колюмбійського університету, будинок Академії став тим, 
нехай маленьким, але своїм власним острівцем вільної української 
науки й моральною твердинею творчого українського духа. Більш  
репрезентативне й просторніше приміщення дало змогу краще роз
горнути працю в М узеї-Архіві й Бібліотеці Академії і кращі мож
ливості для відбування пленарних наукових конференцій та засі
дань поодиноких секцій і комісій. Зате в бюджеті Академії й досі існує 
прикра позиція-борг за набутий будинок, що відбивається головно 
на видавничій діяльності цієї наукової установи. Ш лях вільної укра
їнської науки, репрезентованої УВАН і Науковим Товариством ім. 
Ш евченка, не устелений рожами. Але цей ш лях є справді творчим, 
повним ідейних зусиль, самопосвяти в краще майбутнє нашої науки 
й культури, а тим самим і українського народу.

Успішна діяльність Академії випливає великою мірою з її органі
заційної структури, що має децентралізований характер. УВАН має 
низку секцій і комісій, в яких наші науковці мають можливість пра
цювати за своїм фахом і науковими інтересами. Організаційно-адмі
ністративний апарат також діє справно. Керівними органами УВАН є 
Конференція дійсних членів, Президент, Управа й Президія Акаде
мії. Президія складається з президента, віце-президента, вченого 
секретаря й керівника Музею-Архіву. Аналогічно до децентралізо
ваного характеру УВАН у загально світовому маштабі в тому розу
мінні, що Академія має окремі самостійні організаційні одиниці, по
єднані зі собою символічно (УВАН у США, Канаді й Европі), можна 
говорити про децентралізацію на терені УВАН у США, де діють крім 
ню-йоркського центру ще й групи в Детройті, Денвері, Вашингтоні 
(Дистрикт Колюмбія) й у Ф іладельфії. Не від речі буде пригадати, 
що Академія у США одержала чартер як наукова установа 15 грудня 
1950 року.

Академія на терені США має такі відділи: Історико-філологічно- 
філософічний, Правничо-економічний, природничих та медичних на
ук, Фізико-хемічно-математичний та технічних наук, Мистецька ку- 
раторія, Музей, Архів з Бібліотекою, Ф ундація УВАН у США й Се- 
кретаріят. Відділи діляться на фахові секції й комісії. Зокрема Істо- 
рико-філологічно-філософічний відділ має такі установи: Історична 
Секція, Секція Античної Історії, Комісія для дослідів пореволюційної 
України й Совєтського Союзу, Комісія для вивчення історії україн
ської іміграції в Америці, Комісія для дослідження історії українсько- 
жидівських взаємин, Комісія для дослідження історії української гро
мадської думки. Крім того, до Відділу належать: Філософічна секція, 
Літературно-мовознавча секція, Інститут Ш евченкознавства, Комісія 
для збереження й вивчення спадщини В. Винниченка, Книгознавча 
секція ім. В. Дорошенка й Музикологічна Секція. Відділ природни
чих та медичних наук, а також  Відділ фізико-хемічно-математичний 
та технічних наук не мають покищо окремих секцій чи комісій.

Окрему увагу слід приділити М узеєві-Архівові Академії. 10 жовт
ня 1945 року засновано М узей-Архів УВАН у Німеччині (в Авґсбурзі)
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за зразком Українського Музею в Празі. Поставлено було завдання 
збирати все, що виходить українською або іншими мовами про Укра
їну. Збірка обнимала поточні й давніші видання — по сім примірни
ків з кожного видання. Велику працю у збиранні згаданих видань, 
крім керівника музею-Архіву, проф. В. Міяковського, виконали кол. 
директор Бібліотеки НТШ у Львові, В. Дорошенко, А. Ж ивотко, Л. 
Бачинський, М. Марковський і І. Коровицький. М узей-Архів Акаде
мії, що включає також  Бібліотеку, має цінні друковані, рукописні й 
речеві матеріяли. 1950 року перевезено частину тих матеріялів до 
Ню-Йорку, а 1952 року спроваджено решту. 1961 року перевезено 
матеріяли до власного будинку Академії та почато їх  інвентари
зувати й каталогізувати. Тепер Музей Академії має коло тринад
цять тисяч книжок, кілька десятків тисяч періодиків, кілька десят
ків архівів, кілька сотень оригінальних картин і скульптур. Колек
ція періодиків є унікальна. Бібліотекою Академії користуються чле
ни Академії та інші науковці, студенти університетів, докторанти, 
тощо.

На сторінках «Українського Історика» звичайно, треба присвятити 
більшу увагу науково-дослідній праці УВАН в царині історичних 
наук. Перед у цьому веде Історична Секція. Перші, організаційні збо
ри її відбулися 10 березня 1952 року, коли було обрано Президію 
Секції у складі: голова — проф. Олександер П. Оглоблин, секретар
— д-р Леонід М. Соневицький, що згодом виконував також  обов’язки 
заступника голови. Уже сама особа голови Історичної Секції — відо
мого українського історика, є запорукою високого наукового рівня 
дослідів Історичної Секції. Секретарем Секції являється тепер д-р 
Василь М. Омельченко. Згуртовані в Історичній Секції науковці опуб
лікували низку наукових праць на сторінках англомовного видання 
Академії — Анналів. На засіданнях виголошено було багато допо
відей дослідниками старшої, середньої та молодшої ґенерації. Під 
керівництвом Секції відбулися чотири річні конференції українських 
істориків і дослідників суспільних наук, скликувані спеціяльною Ко
місією (голова — д-р Іван Лисяк-Рудницький). На цих конференціях 
виголошено ряд доповідей з давньої й модерної історії України, на
мічено конкретні заходи для зміцнення фронту представників віль
ної української історичної науки, накреслено головні лінії наукової 
політики на історично-дослідному відтинку, пороблено певні заходи 
для скріплення наших рядів молодшими адептами історичної науки
— вихованцями західньоевропейських та американських універси
тетів. Останню, четверту з черги, конференцію українських істориків 
і дослідників суспільних наук, що відбулася 20 червня 1965 року в 
приміщенні УВАН в Ню-Йорку, підготував секретар Українського 
Історичного Товариства та головний редактор «Українського Історика»
— д-р Любомир Р. Винар. З  Історичною Секцією пов’язана також  
Комісія для дослідження історії української громадської думки (ке
рівник д-р І. Лисяк-Рудницький).

Поруч Історичної Секції, на терені Академії діє також  Секція ан
тичної історії зі спеціяльним узглядненням праісторії й ранньої істо
рії України. При кінці 1953 року автор цих рядків звернувся до то
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дішнього президента УВАН у США, М. О. Ветухова, з пропозицією 
зорганізувати при Академії Секцію Античної Історії. Таку Секцію 
було організовано р. 1954, й головою її став видатний фахівець у ца
рині античної історії та епіграфіки, зокрема на терені України — 
проф. А. С. Коцевалов. Перше засідання Секції відбулося 18 грудня 
1954 року. Тематику наукових доповідей на засіданнях Секції ста
новили проблеми з праісторії й ранньої історії України, але пору
шувано також  питання і з інших ділянок античної історії. В 1960 
році Секція зазнала важкої втрати: 26 лютого відійшов у вічність 
її голова, А. С. Коцевалов, Секцію очолив О. Домбровський. На до
ручення Президії Академії секретарем Секції стала музеолог — п. 
Тетяна О. Іванівська.

Окрему позицію в Академії займає Комісія для вивчення порево- 
люційної України й Совєтського Союзу, головою якої є проф. І. Ре- 
шетар, а секретарем В. Голубничий. Комісія почала свою працю 
у березні 1952 року. На засіданнях Комісії було заслухано велику 
кількість доповідей про становище країни та інших республік СССР 
під пануванням совєтської влади — в політичному, соціяльному й 
культурному аспекті. Комісія приділяла багато уваги також історії 
ураїнських визвольних змагань 1917—1920 pp.

Згадані вище Секції (Історична, Історичної й Античної історії) та 
Комісія для вивчення пореволюційної України й Совєтського Союзу 
являються головним ядром науково-організаційної діяльности в царині 
історичної науки на терені Академії. Але, крім того, у складі УВАН 
працює Комісія для вивчення історії української іміграції в Аме
риці (голова — ред. Я. Чиж, заступник голови — д-р С. Демидчук; 
обох їх  немає уж е між живими; секретар — п. М. Туркало). Обо
в’язки голови згаданої Комісії виконує тепер ред. І. Світ. При Ака
демії існувала в 1954—1958 pp. Чорноморська Комісія, очолювана 
проф. О. Оглоблином, де секретарем був інж. Левко І. Биковський, 
а після його виїзду до м. Денвер (Колорадо), моногонадійний молодий 
історик, Павло Грицак, який передчасно помер р. 1958. Крім наукових 
засідань Секцій і Комісій, відбувалися численні пленарні конферен
ції Академії з участю як українських істориків, так і представників 
історичних наук інших національних груп та американських уче
них

Секретаріят УВАН, що його очолює проф. І. Л. Замша, докладає 
великих зусиль, щоб виконати свої нелегкі завдання в адміністратив
ній, а в першу чергу фінансовій царині. Праця Академії, її науково- 
організаційно-видавнича діяльність і сплата боргу за набутий будинок 
вимагають чималих фінансових ресурсів. Коли б наше громадянство 
допомогло в цьому ювілейному році сплатити борг за будинок, Ака
демія могла б присвятити значно більше уваги видавничій діяльності. 
Почавши від року 1951, Академія видає науковий англомовний ж ур
нал «The Annals», у якому публікуються монографії й статті як  укра
їнських, так і чужинецьких учених. В Анналах представлена в пер
шу чергу історична тематика. Окремими випусками Анналів вийшли 
такі праці, як  «Катедра святої Софії в Києві» О. Повстенка, «Огляд
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української історіографії» Д. Дорошенка й О. Оглоблина та моно
графія Н. Полонської-Василенко про заселення південної України 18 ст. 
Нещодавно вийіпов за редакцією д-ра Леоніда Соневицького десятий 
том АнналІБ з індексом, де вичислені всі публікації, що появилися 
на сторінках Анналів, та доповіді, виголошені на пленарних конфе
ренціях Академії й засіданнях поодиноких Секцій і Комісій. Слід 
згадати також про видання «Історії української літератури» Д. Чи- 
жевського, «Наукових Збірників УВАН» та річників шевченкознав
ства («Шевченко»). Окрему позицію у виданнях Академії становить 
мемуаристика (Спогади Є. Чикаленка) та публікування статтей, лис
тів і документів (збірник «Симон Петлюра», «М. Плевако»). На особ
ливу увагу заслуговує заплянована на 10 томів праця «Українські на
родні мелодії» (зібрав і зредагував Зиновій Лисько), з яких один том 
(другий) вже появився. Академія також публікує Річник Української 
Бібліографії. Влаштування мистецьких виставок наших малярів, му
зично-вокальних вечорів та виступів визначних діячів української 
сцени доповнює многогранну діяльність Академії.

Зроблений нами огляд науково-організаційно-видавничої діяльно
сти УВАН далеко неповний. Нашим завданням було згадати лише 
про основні моменти минулого Академії та подати загальну картину 
її творчої діяльности.

Насправді досягнення Української Вільної Академії Наук взагалі, 
а зокрема в СІЛА — це поважний вклад у культурну скарбницю на
шого народу й наукового світу взагалі. Тому нашій Академії-Ю віля- 
тові належить наш щирий, повний пошани і вдячности салют.


