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Проблема незалежності української науки сьогодні стоїть так само 
гостро, як 70 років тому, коли вона домоглася визнання й оформилась в 
Українську Академію наук (УАН). Українська наука й українська дер
ж авність— поняття взаємопов’язані. Ні в межах А пстро-Угорської, ні 
тим більше Російської імперії вибороти права на власну академію наша 
наука не змогла. Лише за часів української державності (1918) постала 
Українська Академія наук. ї ї  незалежність була нетривалою: імпер
ський наступ на українську культуру 1930—1934 pp. розтрощив на цей 
час вже існуючу Всеукраїнську АН. Тотально винищена була саме гума
нітарна, українознавча її  частина, численні інститути, комісії і кафедри 
з дуже нечисленним, але надзвичайно продуктивним колективом співро
бітників. Не стало ні «кримсько-єфремівців», ні «грушев’янців» — укра
їнська наука вступила в добу ідеологізації. 1936 р. замість ВУАН за
працював новий організм — АН УРСР. З незалежністю було покінчено, 
Українська Академія стала другорядною галузкою загальносоюзної (ім
персько-російської ) AH СРСР. Окремі дисципліни українського народо
знавства були ліквідовані, а також була розформована й Археогра
фічна комісія. Можливо, в недалекому майбутньому постане пптаяня 
про відновлення ВУАН, і зараз час повернутися і згадати епізод бороть
би за збереження суверенного статусу Української Академії, яку після 
повернення на Україну з еміграції очолював М. Грушевський. Подаємо- 
його статтю, присвячену цій темі, що була уміщена в книзі 1 (16) журна
лу «Україна» за 1926 р. під назвою «Перспективи і вимоги української 
науки».

М. ГРУШЕВСЬКИЙ 

ПЕРСПЕКТИВИ І ВИМОГИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Київська сесія Укр. Науки

В днях 23—28 січня с. р. вперше відбувалася в Київ! сесія Пленуму 
Укр. Науки. При кінці 1924 р. Науковий Комітет при Відділі Професій
ної Освіти Народнього Комісаріяту Освіти, що доти завідував вищими 
науковими установами, був перетворений, на взір Російської Рад. Фед. 
Соц. Республіки, на окреме «Управління науковими установами на Укра
їні», рівнорядне з відділом Проф. Освіти, назване Укр. Управ. Наукою, 
або коротше «Укр. Наукою». Відмінно від російської Главнауки, де 
управління ведеться одною особою, Укр. Наука заховала характер коле- 
гіяльний і складається з президії, колегії і пленуму — зложеного з кіль
кадесяти осіб: з представників ріжних галузей управління і наукових
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спеціялістів. Тимчасом як президія долагоджує біжучі справи, а колегія 
розглядає і ухвалює справи ширшого значіння,— перед пленум винося
ться питання організаційного характеру, наукового планування *. Перша 
сесія пленуму відбулася в Харкові, при кінці 1924 p., друга в червні 
1925, третя була призначена на осінь того ж року в Київі, але кілька 
разів відкладалась, аж нарешті відбулася в днях 23—28 січня.

Київ чекав її з великим зацікавленням, сподіваючись від неї відпо
віді на ріжиі питання культурного і наукового життя, що живо займали 
й займають його культурні верстви. Здавна ріжні історичні умови київ
ського життя зложилися на те, щоб зробити Київ передусім центром ін
телектуальним. Так було за царської Росії, коли його будовано як центр 

> офіціяльної науки й ' освіти, але поруч того фактично складався в нім 
центр неофіціяльного, гоненого і заборошованого національного україн
ського руху — головно культурного. Ще в більшій мірі се стало помітно 
з революцією, коли українське життя визволилось з пут, що його галь
мували, й стало опановувати всі сфери й ділянки культурного життя. 
З перенесенням столиці Республіки до Харкова були плани перенесення 
туди й вищих наукових установ, в інтересах тісніших звязків з урядо
вим центром, а також і українізації Харкова; але кінець кінцем сі плани 
відложено, і Київ полишено при його фактичній ролі культурного центру. 
Але при тім, як се виразно нідчеркувалось під. час київської сесії **, 
Укр. Наука і уряд взагалі не мають наміру централізувати культурного 
життя України, так як російський уряд робив се давніше в Петербурзі: 
навпаки, вони уявляють собі Україну як країну з чотирма сильшши 
культурними центрами: Київом, Харковом, Катерпнославом і Одесою, 
і будуть старатись по змозі рівномірно наділяти їх культурними засоба
ми,— поскільки концентрування сих засобів у Київі, як головнім осеред
ку, не вимагатиметься самими інтересами наукової роботи,— що певної 
повноти і концентрації вимагають в цілях самої роботи.

Така концентрація в певних розмірах необхідні задля самої доціль- 
ности,— се признає й сама Укр. Наука, й уряд — Рада Народніх Коміса
рів. Ухвали, прийняті перед київською сесією і на ній самій — напр., 
в справі заснування в Київі сільськогосподарської академії, національ
ного музею, цілого ряду наукових інститутів всеукраїнського значіння, 
виразно виявили свідомість сього факту. Роля науково-організаційного 
центру для всеї України, яка призначається новозаснованій київській 
академії наук (відмінно від академії російської, що являється тільки 
одною науковою установою в ряді инших, з чисто гоноровим першенст- 
вом), зі свого боку веде наукове будівництво в сім напрямі — скупчення 
в безпосереднім сусідстві академії під її безпосереднім проводом всього 
того, що конче потрібне для наукової повноти сього київського керуючого 
наукового центру.

З другої сторони, як констатувалось се представниками Укр.Науки, 
соціяльно-економічна структура самих тих чотирьох культурних центрів 
має своїм наслідком, що в Київі культурно-наукові іптересп вибиваються 
на перший план і відограють більшу ролю в громадськім життю, ніж в 
Харкові, чи Катеринославі, чи в Одесі, з їх перевагою інтересів фінансо
вих, торговельних, технічно-продукційних. Можна се вважати сильною 
чи слабою стороною Київа, але в кождім разі се зістається фактом, і сим 
поясняються як те значіння, що надавалося самою Укр. Наукою обгово

* Я даю сі й деякі дальші пояснення головно з огляду на наших читачів, 
за межами Радянської України — Тут 'і далі примітки автора.

** Як відповідальні представники Укр. Науки на сесії виступали: голова ї ї  
(замісник нар. ком. освіти) Я. П. Ряппо, заступник голови і фактичний керівник 
Укр. Науки М. І. Яворський та секретар В. І. Баланін.
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ренню важніших планових питань саме на київській сесії, в найбільшому 
осередку українських культурних сил і з їх безпосередньою участю,— 
так і велике зацікавлення серед сих київських - культурних робітників 
можливістю взяти таку безпосередню участь в обговоренню кардиналь
них питань культурного і наукового будівництва.

В сесії брав участь, крім Укр. Науки, також вищий педагогічний 
орган, Державний Науково-Методологічний Комітет, і вона таким чином 
розділялася на два цикли. Насамперед спільні засідання Укр. Науки і 
Методкому, присвячені педагогічним питанням (завдання методологічної 
праці, підготовка викладачів для вищих шкіл, організація інституту екс
перимент альної педагогіки), і дальше розроблення їх в секціях Метод
кому, з участю київських педагогів. Потім засідання Укр. Науки спільно 
з членами Академії Наук і керманичами київських науково-дослідчих 
катедр. І замикало все се спільне засідання всіх сих установ, що мало 
зробити загальні підсумки сесії (28 січня). Я в отсій замітці займуся сим' 
другим, науково-дослідчим циклом та висуненими ним питаннями.

На порядку для сеї другої, властиво наукової частини стояло чергове 
звідомлення Укр. Науки про її діяльність і план н а , дальше п’ятиліття. 
Далі звідомлення з діяльності наркомісаріятів освіти і земельних справ 
про науково-дослідчу працю в галузі сільського господарства, план даль
шої наукової праці і організації низки п о в і ї х - установ, звязаних з нею. 
Нарешті оперативний план Академії Наук. Знято було з програми дуже 
актуальну справу,— яка живо займала і дебетувалася в київських кругах 
(головно з приводу найменувавпя Російської Академії всесоюзною, що 
сталося літом 1925 p., з нагоди її  200-ліття) *, а саме — відносини укра
їнських вищих наукових установ до всесоюзних. Саме перед сесіею, 
в днях 15—20 січня відбулася в Москві чергова конференція Головнаук 
Радянського Союзу, на котрій ся справа була обговорена й порішена, 
і представники Укр. Науки, приїхавши просто з сеї конференції до 
Київ а, не вважали потрібпим дебатувати сю справу ще раз осібно, а 
включили її  до звідомлення Укр. Науки. Так само замінено пункт реорга
нізації Академії Наук, що призначалась па сю сесію, дискусією над її 
оперативним планом.

Засідання відкрилося інтересною, з сильїшм піднесенням проголоше
ною промовою голови Укр. Науки Я. П. Ряппо про завдання нарад, і в 
центрі- їх поставлено справу сільського'сподарської освіти і науки. Бесід
ник яскраво підніс різкий контраст об’єктивних вимог українського жит
тя і наявного стану сєї справи, полишеного нам старим царським режи
мом. Ся країна, об’єктивними даними призначена на те, щоб зайняти 
одно з перших, а властиве — найперше місце в світі щодо сільськогос
подарської продукції, організації і досліду, і повинна зайняти се місце — 
підчеркнув він — з огляду на фізичні прикмети свого грунту, географічну 
позицію, можливості ув’язки з промисловістю,— за царського режиму не 
мала жадної вищої сільськогосподарської школи і ввійшла в революцію 
з сього погляду буквально з нічим. Те, що було зроблено в останніх літах 
на сім полі, дуже невелике — воно пояснюється тим, що приходилось 
починати з нічого. Але з другого боку — прикрою аномалією являється, 
що замість підтримати українські заходи на сім полі, нові сільськогос
подарські інститути всесоюзними коштами творять в Москві^ (4), в Ле
нінграді (3), в Саратові (1 ),— а не на Україні. Дослідження чорнозему, 
степових рослин, інтензивних культур повинно вестись на Україні, а не 
в Ленінграді,— завважає бесідник. Коли в Ленінграді буде вестися ви
вчення болот, Україна не заперечуватиме; так само не заперечуватимемо

* Про сю справу нижче.
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Ііротив утворення там лісового інституту. Але інститутп хліборобських 
культур передусім мусять бути на Україні, і поки вона не має таких 
інститутів, передчасно говорити про всесоюзні інститути. Черговим зав
данням являється заснування сільськогосподарської академії в Київі, 
з філіями в Харкові, Кам’янці, Одесі і т. д.

Промова викликала жваву дискусію, яка перенесена була потім на 
другий день, в звязку з доповідями в сій справі. В сій дискусії вказано 
було, що псвважаючи на крайнє несприятливе відношення царського 
уряду Україна добилась-таки цінних досягнень в сільськогосподарськім 
досліді. Так, Полтавська досвідна станція, організована Полтавським 
земством, під керуванням звісного укр. агронома Ротмистрова, фактично 
здобула собі значіння сільськогосподарського дослідчого інституту все
російського значіння, і його дослідчі бюлетені за повних сорок літ явля
ються незвичайно цінною базою агрономічних дослідів. Сільськогоспо
дарський відділ Київської Політехніки й інші вищі школи України 
можуть похвалитись рядом визначних наукових сил, які в сільськогоспо
дарські досліди останніх літ внесли незвичайно цінні вкладки. Але не
достатні асигнування і ріжні організаційні дефекти стояли на шляху роз
горнення сільськогосподарського досліду й піднесення освіти. Навіть в 
бюджеті наукових видатків І925/6 р. сільськогосподарська наука маз 
ледве .5 %. Очевидно, матеріальна сторона мусить бути поліпшена, усу
нені ріжиі загальні дефекти в системі постачання наукового приладдя, 
скоординована діяльність наркомісаріятів освіти і земельних справ, і со
творені організуючі центри навчання і досліду.

В результаті сеї дискусії в своїх резолюціях пленум признав негай
ну потребу організації сільськогосподарської. академії в Київі, як вищої 
навчальної' установи, і цілого ряду дослідчих катедр і інститутів в ріж- 
пих галузях сільської науки, як установ дослідчих (інститути сільсько
господарської економії, грунтознавства, генетики, прикладної ботаніки, 
moot ех піки, с.госп. механіки, водного господарства й меліорації, агрохемії 
її цукрового виробництва, дослідчі катедри: ентомології, фітології, лісни
цтва, с.госп. метеорології та спеціяльної зоотехніки). Всі дотеперішні і 
новозасновані установи мають об’єднатися в асоціяції по спеція льностях, 
і в загальній асоціяції, яка має послужити підставою центрального на
укового органу: в українській академії сільськогосподарських наук. В ін
тересах оживлення сільськогосподарського руху постановлено підняти 
заходи коло відкриття в Києві восени 1927 р. з нагоди десятиліття жовт
невої революції, всесоюзної сільськогосподарської виставки.

Коли сі постанови будуть реалізовані своєчасно, планово, достатньо 
в засобах, без сумніву сільськогосподарська освіта і досвід сильно підій
муться, і Київ як центр сеї сільськогосподарської техніки і теорії діста
не змогу відповідно себе виявити. Наслідком того буде, очевидно, органі
зація сильного сільськогосподарського сектора в Академії наук, з котрим 
в кінцевім пункті ув’яжеться сільськогосподарська науково-навчальна 
система й утворення серії інститутів сільського господарства й практич
ного природництва всесоюзного значіння, зв’язаних з академією. Київ
ське інтелектуальне життя, досі дещо одностороннє звернене в бік інтере
сів гуманітарних, дістане більший нахил в бік дисциплін практичних, 
а з тим і краєзнавчі дисципліни розвиватимуться на міцнішій природни
чій і економічній базі.

Треба зазначити, що принагідно, під час сих дискусій порушено було 
пязку цікавих питань сільської економіки і політики. Звернено було 
увагу, що в дотеперішнім своїм характері сільськогосподарський дослід 
і техніка давали цінні досвіди і засоби господарству великому і середньо
му заможницькому, але господар-незаможник і навіть середняк — дуже
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мало, або й зовсім не міг користати з них. При нинішній масі господарств 
незаможних — 42 % без коней, а коло 50 % — без усякого інвентаря, 
себто без угноєння, і без можливостей раціонального оброблення ріллі, 
весь цінний вислід сільськогосподарської наукової праці для величезної 
маси селянської України зістається безужиточним, тимчасом як саме ся 
маса, очевидно, як — найбільше потрібує технічної і організаційної по
мочи і поради, щоб піднятися над рівнем півголодного нидіння. Дебату- 
валнся питання, чи належить шукати для сеї незаможної маси найбільш 
прибуточипх і практичних форм екстензивного господарства, чи вести 
всякими можливими шляхами до інтенсифікації і розвитку технічних 
культур що краще рентують мускульну силу; чи налягати на колективі
зацію; чи шукати виходу в машинізації громадській або колективній? 
Питання незвичайно практичного і наукового інтересу, які не могли 
бути висвітлені і вичерпані отак «до речи» тільки, а вимагають, очевид
но, в найближчім часі 'спеціяльної всеукраїнської господарчої конферен
ції — сільського господарства, промисловости й економіки.

Питання загальної наукової організації обговорювалися з приводу 
справоздання Укр. Науки за минулий рік і оперативного плану слідуючо
го п’ятиліття, поданих товаришем голови Укр. Науки М. І. Яворським. 
Основні тони його звідомлення звучали дуже бадьоро і оптіїмістично. Він 
констатував незвичайно буйний, чисто стихійний науковий рух на зруше
ні:,і революцією українськім грунті. З другого боку підкреслював, що між 
спм спонтанним науковим рухом і політикою радянського уряду нема 
яких-небудь розходжень. Об’єктивні умови справляють наукову роботу 
в течію радянського, будівництва, незалежно від індивідуальної ідеології 
і настроїв сих робітників; отже нема потреби й яких-небудь спеціяльних 
.заходів коло одбору корисних від некорисних робітників, з погляду ра
дянської політики: всяка наукова сила потрібна і знаходить своє прило- 
жевня в нинішніх умовах радянського будівництва. Так можна коротко 
формулувати сю точку погляду.

Заразом звідомлення зазначало значне поліпшення умов наукової 
праці. Протягом року бюджет наукових витрат -подвоївся: в попереднім 
році бюджет Укр. Науки виносив 870 тис. крб. (що становило 4,72 % 
бюджету Нар. Ком. Освіти), сього року се 1.760 тис. Бюджет Академії з 
і 30 тис. піднявся до 310 тис. (не рахуючи бюджету Інституту наукової 
м' ївп); для будучого року передбачається бюджетна цифра 750 тис. На
укові робітники мають уже можливе матеріяльне забезпечення. Сіть дос
лід чих катедр, що має виповнити прогалину між катедрами спеціялістів, 
які дійшли вищої кваліфікації в довоєнній добі, і революційним молодня
ком, невпинно зростає. Сього року маємо 85 катедр, що уявляють з себе 
невеличкі наукові інститути, із зростом перетворятимуться в інститути 
справжні (в 1,925 р. титул інститутів мало 8 установ). Число аспірантів 
дослідчих катедр (що відповідають стипендіятам для приготовлення для 
професури старих часів) дійшло сього року до 500, з цих по всякій прав
доподібності 200 одержать в нинішнім році наукову кваліфікацію, після 
трьохлітнього аспірантського стажу. В слідуючім році число аспірантів 
і; роектується довести до 750, протягом п’ятиліття — до 1500, при чім за 
рахунок гуманістичних дисциплін, що тепер мають завеликий процент 
аспірантів, особливо в Київі та Харкові (у Харкові на 241 аспірантів 80, 
у Київі на 105 аспірантів 37), повинні розвинутись катедри сільсько
господарські, індустріяльні і взагалі технічні.

В дальшій перспективі намічається утворення комуністичної акаде
мії (з теперішнього інституту марксознавства), інституту експеримен
тальної педагогіки, сільськогосподарської академії, Національного Му
зею в Київі (проектується асигновка в 71/г міл. на будинок і устаткуван-
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ня), значніші кредити для охорони пам’яток мистецтва і природи, 
асигнування на будівлі під наукові установи (3 міл. на найближчий ріп, 
і щорічне збільшення на 25 % сеї суми) і т. д. .

Окрему точку в сім звідомленні становив перегляд резолюцій, ухва
лених на конференції Головнаук у Москві (властиво Головнаук Рос. Фед. 
Ресн. і Укр. Рад. Респ. і керуючих наукою установ республік Білорусь
кої, Закавказької і Середньоазійської, що Головнаук не мають). Я ще 
нижче повернусь до сеї справи, тут тільки зазначу, що загалом ся москов
ська конференція винесла цілий ряд постанов в справі федеративної 
всесоюзної ув’язки культурної і наукової роботи поодиноких республік, 
відкидаючи тенденцію ототожнювання російських наукових установ з 
всесоюзними, що позначилася останніми часами. Якщо сі резолюції бу
дуть затверджені Рад. Нар. Ком. Радянського Союзу і ввійдуть в життя, 
вони матимуть велику цінність. Як керуючий орган всесоюзного плану
вання в сих резолюціях намічено окреміш комітет Головпаук при Раді 
Національностей Союзу. В зв’язку з сим стоїть також ухвала уряду 
Укр. Рад. Респ. про утворення для України дотеперішнього московсько
го, що в дуже недостатній мірі обслуговувало Україну.

В дискусії, яка розвинулася над сим звідомленням,— дуже живій і 
інтересній, але занадто короткій (з недостачі часу), було піднесене пе
редусім, що хоч як значно зріс науковий бюджет в порівнянні з поперед
нім роком, все-таки він далеко не відповідає нормальним гшмогам. Bin 
тільки-тільки що, і то дуже недостатньо, забезпечує прожнточиі потреби 
наукоЕпх робітників, і майже нічого не 'дає на організацію праці і потріб
ний апарат,— як се схарактеризував сам голова Укр. Науки, погоджу ю- 
чися з сими замітками; науковий бюджет 1925/6 р. все-таки бюджет не 
витворчий, а споживчий, і то бюджет голодний. Особливо слабо забезпе
чені нижчі категорії наукових співробітників, що в 1926 р. мають діста
вати 65 кар. (33 дол.) місячно, а фактично, сі нові штати, що мали ввійти 
в життя від І.Х. 1925, іще и тепер, в лютім 1926 — не ввійшли в життя. 
При теперішній покупній силі карбованця, що не перевищує 50 % дово
єнної се дуже недостатнє забезпечення, яке змушує сполучати по кілька 
посад, і не дає змоги вповні присвячувати себе  ̂науково-дослідчіи праці 
власне сьому найбільш , важному для забезпечення праці молоднякові. 
Т. зв. науково-операційні кошти (на видатки наукової праці) дослідчих 
катедр, особливо важні для наукової продукції, цілком иезкачпі. і1,а 
урядження лабораторій, на спорядження бібліотек асигнувань властиво 
ще й нема. Україна з сього боку стоїть незмірно гірше від Росії, хоча 
процентово її бюджет начебто' й не дуже відстає: на науку України в 
1925/6 р. асигновано в сумі коло 2 млн., в Росії коло 10 міл. (не рахуючи 
установ, перенесених на союзний бюджет). Але тимчасом як в Росії на
укова робота орудує прегарно обставленими лабораторіями, розпоряджпє 
масою будинків ще з царських часів, взагалі тільки продовжувається, — 
на Україні, як се підчеркнули сами представники Укр. Наукп,— наука 
будується наново, в нових формах, в новім духу, і — майже без усяких 
старих засобів. Очевидно, вона потребує величезних позабюджетних ви
датків на устаткування (інвестиційних) і великих витворчих засобів 
(операційних), і з сього погляду бюджет 1925—6 р. ще дуже незадоволь- 
няючий.

Далі наводилось силу ілюстрацій і прикладів тих труднощів, що 
стрічають силкування організаторів дослідчих установ і дослідників вза
галі коло поповнення закордонною літературою і всяким науковим при
ладдям своїх бібліотек та лабораторій. Приписи митові, торговельні, цен
зурні творять безконечну сітку ріжних ускладнень, і знов-таки україн
ські установи з сього погляду стрічаються з обмеженнями і перешкодами,
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котрих не знають установи російські, напр.: параграф митних правил, що 
звільняє від мита посилки для вищих наукових установ, має примітку, 
що для України реєстри речей таких заграничних посилок мають спеці- 
яльно' затверджуватися Нар. Ком. Освіти і т. и. Представники Укр. Науки 
обіцяли всякі улегшення в затвердженню таких реєстрів, але все-таки 
зістається неясним, чому українські установи матимуть такі ускладнен
ня, котрих не знають установи російські.

Висловлювалися далі на адресу харківського центру заміти, що він 
не поспіває в своїй організаційній і адміністраційній роботі за буйним 
розвитком наукового життя, і проходження через’ Укр.Науку ріжних 
організаційних справ часто гальмує їх організацію. Се пояснювалося ма
лим апаратом Укр.Науки (всього б співробітників — супроти 99 співро
бітників москов. Главнауки); незвичайною тіснотою Харкова в примі
щеннях для установ і помешканнях співробітників, що не дає можли
вості відповідно розгортати сі установи; недостачею інтелігентних сил, 
що притягаються перед усіма економічними установами центру. Сі при
знання представників центру викликали з боку присутніх киян запроси
н и — переноситися до Київ а. Але, з другої сторони Укр. Науці та Нар. 
Ком. Освіті ніяк не можна відриватися від центральних адміністраційних 
та фінансових установ, щоб, не війти на становище «бідних родичів», як 
висловився один з представників центру. '

Деяких питань, що зістались менш висвітлені в сій дискусії, доторк
нувся я в своїй промові на останнім засіданню, після звідомлення Акаде
мії Наук та ї ї  операційних планів, зачитаних секретарями всіх трьох ї ї  
відділів. Тому що ся промова викликала увагу, а в часописах була пере
дана не завсіди докладно, я вважаю потрібним навести її вповні.

За яку-небудь годину закінчиться перша київська сесія Пленуму 
Укр. Науки — перша, але будемо сподіватись,— не остання його сесія в 
Київі. Для культурної київської верстви, котрої гадку я сподіваюсь вис
ловити сими словами, се було довгождане свято — визначене ще літом 
минулого року, кілька разів відкладуване восени і зимою, і тому вичіку
ване все з більшою нетерпеливістю. Важний момент, від котрого культур
на українська верства, в широкім розумінню слова: не тільки інтелігент
ська, але й робітнича й селянська, ждала відповіді на важні питання, 
зазначені в програмі Пленуму. Чотири пункти, котрі я сформулюю в ко-' 
ротких словах: завдання методики, навчання, організація сільськогоспо
дарської освіти і дослідчої праці, організація, чи реорганізація Укр. Ака-' 
демії Наук, і взаємовідносини вищих наукових українських установ і 
установ всесоюзних.

«Але з сих чотирьох пунктів тільки два перші були грунтовно обго
ворені на спільних засіданнях Укр. Науки і Держ. Методкому та їх 
секцій. Справа всесоюзних установ тільки побіжно була порушена в 
справозданню Укр. Науки і через те пройшла, не викликавши дебатів. 
А справа організації (чи реорганізації) Академії зовсім була знята з 
програми, заступлена звідомленнями Академії про ї ї  оперативні плани. 
Тому я вважаю потрібним сказати ще кілька слів про сі справи, бо вони 
живо займають українське громадянство, і без їх обговорення програма 
нинішньої сесії не була б повною.

«Я почну від академічного питання, і дозволю собі нагадати, як 
представник тепер уже найстаршої української верстви, хранительки 
«священного преданія» українського життя і боротьби за визволення,— 
чим було для українського громадянства се академічне питання.

«По тім як інші слов’янські народи в 1860—1880-х роках добилися 
заснування своїх національних академій наук, як доказу своєї культур-
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ної самостійності і різнорядпості з ншшши культурними народами *, 
для українського громадянства ідея Української Академії наук, як сим
волу повноти і самостійності національної української культури, стала 
одним з програмних пунктів на ціле майже півстоліття, і особливо вона 
займала київські українські круги. Се й натурально. Бо тут, у Київі 
протягом довгого ряду віків все шила і не вмирала ся ідея скупчення 
добутку світової культури та витворення свого культурного огнища, яке б 
стояло на рівні світового культурного життя.

«Дев’ять віків тому київський князь Ярослав заложив на хорах ново- 
збудованої Софії бібліотеку, і зібравши «письци многьі» — наукову коле
гію в тодішнім розумінню, доручив їм безпосередньо, з грецьких оригіна
лів, а не з болгарських перекладів вибрати й перекласти все важніше, що 
було потрібне для нової київської культури. Розуміється, з теперішнього 
погляду вибиралось не те, що було якраз найцінніше,— але воно відби
вало поняття світової культурної вартості, витворені реальними умовами 
тодішнього буття. Нинішпя Софійська бібліотека, сильно змінена в своїм 
складі пізнішими віками,— тепер під управою Укр. Академії Наук, на
гадує нам сю першу київську академію свого роду.

«Шість віків пізніше, заходами київського міщанства та козацтва, 
засновано в Київі академію, як вищу наукову школу, для котрої її  фун
датори протягом всього століття добивалися потім титулу «академії» як 
признання права на повну програму вищої школи. І знов, які б, иа ни
нішній наш погляд, не були вузькі й однобічні тодішні поняття вищої 
науки, знов-таки нам цікаве се бажання мати свою найвищу школу в 
тодішнім розумінню — причетну найвищим досягненням світової куль
тури. .

«В новітніх часах се бажання, як я сказав, переломилося в ідеї 
«Української Академії наук», як маніфестації самостійности українсь
кої культури в ряді инших культурних народів. Наближеннями до сеї 
мети були: Товариство ім. Шевченка, засноване у Львові в 1873 p., голов
но заходами Киян. Потім «Київське Українське Наукове Товариство», 
засноване під час першої революції (в 1907 p.). А з початком революції 

„1917 року зараз почались заходи коло сотворення «Української Академії 
Наук». За часів Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії робились 
коло сього заходи — але вони переривались все новими вибухами горо- 
жанської війни, і тільки Радянська влада, закріпившися, дістала змогу 
поставити справу на твердий грунт.

«І от коли вона почала енергійну будову сього найвищого культур
ного українського осередку, вимріяного поколіннями українських дія
чів,— се в очах українського громадянства стало немов символом того, 
що ся Радянська влада приймає на себе історичні українські національні 
завдання. Робітниче-Селянська Республіка переймає на себе завершення 
тих завдань культурного українського будівництва, над котрими працю
вали покоління української суспільносте.

«Отже, як тільки пройшли роки голоду і холоду, і з’явилась можли
вість дійсної витворчої праці, культурна українська верства з величез
ним зацікавленням скрізь, а найбільше в Київі, де Академія являється 
її  безпосереднім осередком,— питалась і чекала: чим же буде Українська 
Академія? У що виллється вона під керуванням Радянської влади? Чи 
буде се бюрократична установа, котрої центром і серцем буде канцеля-

* До 1860-х років на всю Слов’янщину була тільки одна академія в Петер
бурзі. заснована на взір берлінської в 1724 р. Ряд инших слов’янських відкрила 
хорватська, затверджена 1866 р. Про се творення нових академій коротка історична 
при гадка в « Україні» 1925 p., іш. 1, с. 211.
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рія, обсаджена фалангою апаратників, оповита бюрократичною таємни
цею? Чи се буде живий центр широкої громадп наукових робітників, 
який звяжеться з науковими силами периферії, з тими жадними науко
вого проводу не тільки інтелігентськими, але' й селянськими й робітничи
ми елементами,, з тими руками, що простягаються до Академії з .самої 
гущі українського життя, засипають і тепер її  своїми запитаннями, про
ектами, гадками? От і вчора я мав розмову з таким робітником катерино
славського трубопрокатпого заводу, що довідавшіїся про нинішню сесію 
приїхав, щоб дістати вказівки, як йому працювати над своєю науковою 
•освітою. І таких фактів маємо безліч... _ •

«Чи буде супроти сього Академія тільки колегією «сорока безсмерт
них», що за наукові заслуги здаються до національного музею під віт
рину? Чи се- буде огнище — інтелектуальний центр всієї творчої праці, 
що буйно розвиватиметься в рамцзх нашої Радянської Робітниче-Селян- 
ської Республіки,— зв’язане з сею працею тисячами звязків?

«Питання реорганізації Академії, поставлене більш як рік тому 
Укр. Наукою, розбудило особливо сильно сі очікування і надії. Жалко, 
що вона так протяглася! Ріжні начерки статуту, подавані нам до обмірку
вання, спочатку жваво дискутувались, далі — сказавши правду — встигли 
своєю змінністю й утомити і знеохотити, і шкода, що такий переходовий 
стан продовжується, а не знайшов свого закінчення в нинішній сесії.

«З другого боку, живе зацікавлення викликало инше — зв’язане з 
сим питання: відносини Укр. Академії та й инших українських наукових 
установ до всесоюзних — четверта з намічених мною точок церв ієно ї 
програми сесії. Ч и  буде наша Академія тільки провінціяльною устано
вою, так би сказати, «для домашнего употребления», філією Російської, 
чи як вона тепер'-зветься — Всесоюзної Академії: розроблятиме україно
знавство та служитиме підготовчою школою, з якої краще підготовані ро
бітники будуть переходити до Ленінграда, мовляв — на справжню ака- 

і демічну роботу? Чи се буде справжня академія, рівпорядка з ленінград
ською, що разом з нею сміло і певно піде в культурний світ і добивати
меться собі місця серед найвищих світових установ?

Останніми часами в Радянськім Союзі зазначився виразний нахил 
до творення всесоюзних дослідчих і всяких инших установ. З’явилась 
Всесоюзна Академія Наук, Всесоюзна сільськогосподарська академія 
ім. Леніна, Дослідчіїіі: Інститут вугля в Москві, і под. Се викликало певне 

' занепокоєння і тривогу. Особливо перейменування Російської Академії 
на Всесоюзну, що сталося без усякого пояснення, які права й обов’язки 
надає їй се перейменування, а за гучним святом сеї Всесоюзної Академії 
почалась енергійна популяризація «русской науки» за кордоном, органі
зація зв’язків з світовими науковими центрами саме сеї «русской науки», 
проекти постійних стадій і інституцій в важніших світових наукових 
центрах задля Всесоюзної Академії, що являлась представницею сеї 
руської науки, якось не згадуючи зовсім про те, що в Радянськім Союзі 
існує не сама руська наука і культура, а живуть там як рівноправні чле
ни і хочуть розвивати свою науку і культуру також і инніі народи.

«Ми твердо пам’ятали принцип, висушений ще першим з’їздом рад 
СРСР, що всесоюзні наукові чи культур-ні установи можуть творитися 
тільки в формі асоціяціп аналогічних установ окремих республік. Ми не 
можемо забути ні на хвилю, що старої Росії нема, її місце зайняв Союз 
рівноправних радянських республік, і всесоюзні установи мусять служи
ти однаково інтересам всіх республік Союзу. Делегована; нашою Акаде
мією спеціяльна комісія з участю наукових сил з-поза Академії протягом 
цілого триместра інтенсивно працювала, стараючись знайти реальний 
зміст для новопроголошених всесоюзних установ в згоді з вище зазначе
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ним принципом асоціяціп, спеціально — для взаємовідносин пашої Ака
демії з тою новою. Всесоюзною. Були вироблені тези про ув’язну україн
ських наукових установ з всесоюзними; вони були затверджені спільним 
зібранням нашої Академії і переслані Укр. Науці. Виходячи з принципу, 
що всесоюзні установи можуть бути тільки асоціяціямн установ окремих 
республік, вони уявляли всесоюзну академію наук як асоціяцію академій 
наук Радянського Союзу та инших вищих наукових установ, що викону
ють функції академічного центру в тих республіках, де академії нема. 
Тепер в Союзі дві академії, але Союз не замикається в границях старої 
Росії, і академії тих країв, що будуть приєднуватися до Радянського 
Союзу, входитимуть до Всесоюзної Академії як асоціяції — такої як ко
лишні міжнародні асоціяції академій.

«Так ми підходили до сеї справи. Але з звідомлення Укр. Науки ми: 
довідались, що на конференції Головнаук Союзу, що відбулася в Москві 
саме перед нинішнім пленумом, сю справу розв’язано инакше. Ся резолю
ція, одноголосно прийнята всіми представниками Республік, вважає, що 
утворення всесоюзних наукових асоціяцій взагалі завдання дальших ча-' 
■сів. Наперед у кождіії, республіці мусить утворитись відповідна система 
наукових установ — їх повна піраміда, оперта на місцевій виробничій 
базі і ув’язана в асоціяцію в межах своєї республіки. Тільки тоді можна 
буде асоціюватися в рамцях цілого Радянського Союзу. До того часу па- 
укові установи, яких роля і діяльність виходять за межі місцевого зна
чення, можуть признаватися за установи всесоюзного значення і перено
ситись на всесоюзний бюджет,— але через се вони не перестають бути 
установами своєї республіки, на території котрої існують. Установи, що 
тепер дістали чл дістануть всесоюзний титул, мусять розумітись далі за 
установи своїх республік, тільки признані у всесоюзнім значенні. Вони 
утримуватимуться з всесоюзних коштів, але зіставатимуться під керуван
ням Головнауки своєї республіки і провадитимуть свою діяльність у ме
жах своєї республіки. їх  бюджет й їх діяльність буде планувати комітет 
Головнаук, що має бути заснований при Раді Національностей для кер
мування такими установами всесоюзного значення, і взагалі для всесоюз
ної ув’язки в культурних і наукових справах. Від нього залежатиме пе
ренесення на всесоюзний бюджет і визначення союзних коштів.

«Се иннзий підхід, і ми нічого не маємо проти в такого розв’язання 
справи, коли вона буде реалізована дійсно,— але з маленьким доповнен
ням. Паралельно з перенесенням на всесоюзний кошт чи творенням но
вих установ всесоюзного значіння в Москві та Ленінграді, ряд аналогіч
них установ инших республік, українських в тім числі, котрих значіння 
виходить поза обрій місцевого життя, также мусять тепер же бути при
знані установами всесоюзного значення і перенесені на всесоюзний бюд
жет. Передусім і негайно се мусить бути з Українською Академією. Коли 
Ленінградська Академія всесоюзна і утримується з всесоюзних коштів, 
так мусить бути і з Київською. Всі академії наук Радянського Союзу, які 
в нім повстануть, або які ввійдуть до нього разом із своїми краями, му
сять мати право на однаковий титул, на однакову наукову ролю і матері
альну підтримку. Сього вимагає сам принцип «Академії Наук» як уста
нови. Поруч Ленінградською Академії, утримуваної з союзних коштів і 
наділеної всесоюзним титулом, Українська Академія не може зіставати- 
ся в ролі провінціяльної установи. Вона не сповнить в такім разі свого 
завдання, котре на неї вкладається.

«Ви чули оперативний план Академії, бачили образ її  матеріяльного 
убожества — але не самими копійками живе чоловік! Не менше значіння 
мають питання організаційного порядку і наукового престижу. Коли до 
нашої Академії з боку Радянського уряду і з боку широких верств робіт-
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кпчої і селянської людности ставитимуться вимоги як до організуючого 
живого культурного- центру, то треба щоб вона одержала на се не тільки 
матеріяльні виробничі засоби, які зрівняли б її з Ленінградською Акаде
мією, з її  багатими засобами, зібраними за царських часів (коштами не 
тільки великоруської, але й української людности!). Ждемо не тільки 
сих матеріальних засобів, але й організаційних форм Академії, які дійсно 
дали б їй змогу звязатися з широкими верствами інтелігентської, се
лянської, робітничої людности нашої республіки. Ждемо змоги також 
безпосередньо звязатися і з світовим науковим життям і культурним 
рухом, щоб не впрошуватися до тих експедицій і наукових станцій, що. 
їх організуватиме Ленінградська Академія, в ролі бідних родичів, що 
шукатимуть дозволу й собі «тоже позаниматься наукой». Хочемо поруч 
неї на рівних правах іти в культурний світ, щоб черпати безпосередньо 
з  його скарбниці і демонструвати перед ним досягнення української 
культури й науки.

«Вітаємо постанову харківського центру — подану нам до відома 
Укр. Наукою, про утворення в Укр. Рад. Республіці окремого товариства 
для культурного звязку з Заходом, яке досі існувало тільки в Москві.
В сій ухвалі бачимо зрозуміння сеї потреби безпосереднього звяаку, про 
котру отеє кажу. Побажаємо тільки, щоб справа була поведена широко, 
планово, енергійно. Щоб упали ті ріжнородні перешкоди, що досі стояли' 
на дорозі нашої причетності до світового культурного руху. І щоб наш 
науковий осередок міг в організації сього звязку відограти відповідну 
ралю. Щоб Академія наша могла в повній мірі сповнити ту місію, яка в 
уяві поколінь українських культурних робітників звязувалася з ідеєю 
Української Академії Наук: щоб вона увела Український Нарід в круг 
культурних народів світу і запевнила йому відповідне місце в сім крузі!»

На сю промову відповів голова Укр. Науки, Я. П. Ряппо дуже інте
ресною промовою, де зазначив свою повну солідарність із поглядами на 
завдання Укр. Академії, як інтелектуального науково-організаційного 
осередку Республіки, звязаного з витворчою роботою й культурними по- , 
требами її робітничої й селянської верстви: «Не музеєм буде ся академія 
сучасности,— не тільки глядітиме назад в історію, але ставитиме свої 
перспективні наукові висновки для всеї Української Республіки», висло
вився він. Так само погодився він з висловленими гадками щодо станови
ща Української Академії, як установи всесоюзного значіння, рівнорядної 
з Академією Ленінградською як у відносинах середсоюзних, так і в зно
синах з культурним західним світом. «Маємо не тільки право, але й обо
в’язок будувати науку не тільки на Україні, але і в загальносоюзній 
планіровці. Академії Республік мусять бути рівноправні не тільки в 
Союзі, а й у світовій перспективі мусять ставитися на принципі наукової 
рівности. Популяризація руської науки, зовсім зрозуміла з становища 
Російської Академії, не повинна заслонювати перед світом наукового 
життя наших республік. Розуміється, труднощі лежать крім організацій
них питань в нерівностях історичної спадщини, котрими вони розпоря- 
джають; але ми не сумніваємося, що розвій нашої Академії піде скорим 
і сильним шляхом».

Основні тони сеї промови підтримали далі привітання представника 
київської партійної огранізації т. Постишева (секретаря київського 
окружного комітету т. Любченка, які підчеркнули потребу тісного єднан
ий представників науки з робітництвом і селянством, та. вагу й потребу 
наукової -праці в інтересах 90 % трудящої людности.

Все се утворило дуже теплу й надійну атмосферу тісного єднання 
українського наукового життя з усім творчим процесом країни — що 
знайшло свій вираз в кінцевих словах голови Укр. Науки: в його поклику
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до спільної праці партії, радянських органів і наукових робітників над 
будовою робітшіче-селянської Української Республіки з’єднаними сила
ми, viribus unitis.

Виносилося з сього засідання вражіння історичного дня в розвою на
укового і культурного життя України.

Дискусія над його актуальними, але більш буденними потребами 
продовжилась ще далі в конференції президії Укр. Науки з участю київ
ських дослідчих катедр. Академії й ин. наукових установ. Знов виступили: 
наверх ріжні «злоби дня» наукової праці Київ а і всеї України. Одним з 
найбільш пекучих питань, порушуваних тут і в попередніх засіданнях, 
було критичне стаповище наукового видавництва. Державне Видавни
цтво України ще рік тому приєднало до себе спеціяльно наукове видав
ництво Нар. Ком. Освіти — «Червоний Шлях» (відріишяти від літератур
но-наукового місячника' «Червоний Шлях», що. далі виходить коштами 
Держ. Видавництва), стало з того часу майже єдиним видавничим осе
редком для наукової літератури, і дійсно розгорнуло широкий видавни
чий план (15’ тис. аркушів на р. 1924/5, з перспективою швидкого про
гресивного збільшення в дальших роках). В сім плані наукові виданая, 
поруч шкільних підручників (головного, ударного завдання), і красного 
письменства, повинні були знайти також показне місце. Але здійснення 
сього плану вимагало великих позабюджетних дотацій, а Дери;. Вид, ді
стало за 1925/6 р. тільки 1.200.000 карб., дотацію ж вставлену до бюдже
ту української Республіки 1925/6 р. Союзна Рада Нар. Ком. зменшила, 
до 750 тне. карб., так що Держ. Вид. опинилося в критичнім становищі 
і мусило скидати з планів вже прийняті не шкільні видання, щоб забез
печити кампанію підручників для наступного року. Виплату гонорарів за 
видані вже книжки припинило. Наступна криза — тим більш болюча, 
що піднесення добробуту, поступи української школи і українізації дер
жавних установ та зріст культурних вимог людности, разом збігаючись, 
витворяли велике запотрібовання книги, в тім і чисто наукової літерату
ри. Наділення ДВУ спеціяльними дотаціями стало невідкличною потре
бою. До сього питаппя раз у раз поверталася дискусія.

Болючим місцем спеціяльно-київським, що виникло у сих дебатах, 
являється також бібліотечна справа. Київ мав свою стару наукову біб
ліотеку — університетську, яка протягом ряду десятиліть притягали до 
себе ріжні книжні фонди. Війна і революція не тільки спинили її зріст, 
але й задали їй тяжкі удари — в евакуації, в ріжних пригодах горожан- 
еької війни. А з перетворенням старого,університету в педагогічну уста
нову («інститут народньої освіти», в скороченню ІНО) ся бібліотека 
стала для сеї інституції малоприємним тягарем, і разом з иншими на
уковими установами б. університету її стали також розділювати між ріж- 
ними установами Київ а по спеціяльностям — медичну частину забирав 
медичний інститут (б. медичний факультет), на еоціяльно-економічну за
являє претенсії інститут нар. господарства і т. д. Поруч того виник 
проект приєднання сеї бібліотеки до Всенародної Бібліотеки, що рахує
ться при Академії Наук. Обидва проекти ніяк не можуть вдоволити на
укових робітників Київ а, заінтересованих у тім, щоб київські наукові 
установи мали центральну чисто наукову бібліотеку загального характе
ру серед спеціяльшіх бібліотек ріжних вищих шкіл (ВУЗ-ів, по-теперіш
ньому) , семінарійних, лабораторних, студентських і т. д.— що мали б 
творити її периферію, так би сказати.

Коли Київ має бути науковою лабораторією України, коли Україн
ська Академія має бути науково-організаційним осередком для цілої 
країни,— мусить у неї бути відповідна наукова бібліотека. Се перша і 
самозрозуміла передумова успішної наукової праці, без неї можна тільки
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виробляти перспективи і плани, але працювати не можна! Натуральною 
підставою такої бібліотеки може послужити отся університетська бібліо
тека, коли її  заховати від розпорошення, скоро і щедро доповнити доро
гою значних позабюджетових дотацій на найближчі роки 1926/7 і 1927/8, 
а надалі дати достатній бюджет, відповідний до дальшого розвитку. Роз
порошення її  було б ненагородимою шкодою, а й прилучення до Всена- 
родньої Бібліотеки не розвязує справи. Бо ся установа має свої спеціяль- 
ні завдання обслугу масового читача, що вимагає величезної праці й 
коштів і ніяк не може бути зведена на друге місце (так як стояла проб
лема обслуги масової публіки, скажім, в старій Публічній Бібліотеці 
петербурзькій, або стоїть в таких сучасних бібліотеках як паризька 
Bibliotheque Nationale лондонський British Museum і под.). Прилучення 
до Всенародньої Бібліотеки наукової бібліотеки в нинішніх обставинах 
неминуче зробило б сей науковий відділ тільки додатком з другорядним 
значенням, який ніяк не міг би стати центром потрібної уваги, засобів 
і заходів коло його розвитку як самоцілі.

Коли в Ленінграді поруч б. Публічної, тепер Державної Бібліотеки 
(яка в своїм науковім устаткованню безмірно перевищує київську — 
являється для неї далеким, не хочу сказати — недосяжним ідеалом!) 
Академія Наук не тільки має свою окрему чисто наукову бібліотеку, але 
якраз тепер дістає величезні дотації для її розширення, спеціяльно для 
неї збудовану величезну палату, і т. д.— то для Київ а зформування такої 
наукової бібліотеки (а переводячи на реальний грунт — заховання, до
повнення і відповідне забезпечення надалі його старої університетської 
бібліотеки) являється питанням гострим до крайности. Не перебільшую
чи можна сказати, що тут стоїть питання «так чи ні» всеї дальшої на
укової праці.

Я на сім скінчу. Ще раз повторю, що стріча на київськім грунті хар
ківського науково-адміністративного центру з широким кругом україн
ських робітників Київа утворила якнайкращий настрій і викликала живі 
надії на кращ у. будучину. Діло тільки за здійсненням їх. Я сказав уже, 
що на матеріяльних засобах — хоч як важкі вони — питання тут не кін
читься. Потрібні.ще й инші можливості.

Друкування сеї книжки «України» досить протяглося, як-то ка
жуть — «з причин від редакції незалежних», і за той час померкло чима
ло з рожевих перспектив, розвинених під час пленуму — головно під гас
лом крайньої економії, поданим із союзної «вищої ради народнього гос
подарства». Але дещо стоїть міцно. Особливо жвавий рух був помітний 
протягом сих місяців в реалізації плану. Сільськогоспод. академії. Пер
ший випуск «Матеріялів до організації всеукраїнської Сільськопгоспо- 
дарської Академії у Київі» (120 ст., з великою силою ілюстрацій, крес- 
ленників і т. и.), випущений при кінці місяця лютого, робить незвичайно 
приємне враження ентузіязмом праці, розлитим в нім, і енергійними кро
ками, повзятими київським організаційним осередком в справі реалізації 
сього плану. Члени осередку переконані, що вже з академічним роком 
1926/7 вони зможуть увести в життя першу з запроектованих установ: 
лісоінженерний факультет в новім, спеціяльно для нього збудованім бу
динку, в Голосіївських хуторах, що передаються на сей вжиток київ
ським окр. викон. комітетом, і се буде першим кроком в переході від 
нинішнього Київського сільськогосподарського інституту до будучої 
с.госп. академії.

В добрий час! *
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