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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА 
В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

І.

Сто літ тому — 1873 року — у Києві й у Львові створено було дві 
українські культурні інституції, яким судилася неоднакова доля. 10 
листопада 1872 року був заснований, а 13 лютого 1873 року відкритий 
у Києві т. зв. «Юго-Западный Отдел Императорского Русского Гео
графического Общества», яке, до речі, існує й тепер, у  Совєтському 
Союзі. Відкритий був урочисто, київським, подільським і волинським 
генерал-губернатором, кн. Дондуковим-Корсаковим. Але фактично він 
був зорганізований національно свідомими колами лівобережно-укра
їнського дворянства й кермований осередком нового українського ру
ху в Києві — «Старою Громадою». Головою нової інституції був обра
ний загально-визнаний лідер українського дворянства, нащадок ста
рого полтавського козацько-старшинського роду й нащадок гетьмана 
Данила Апостола — Григорій Павлович Ґалаґан. А керівником 
справ її став відомий український діяч Павло Платонович Чубин- 
ський, теж  полтавчанин. Південно-Західний Відділ за  3V2 роки існу
вання виконав велику й важ ливу працю, добре записану в історії 
української науки й культури. І саме за  це він був закритий відомим 
Емським указом царя Олександра II 18 (ЗО) травня 1876 року. Всі піз
ніші спроби відновити його — 1881 року у Харкові, 1898— 99 року 
у Києві — були марні.1

Цілком іншу долю мало «Літературне Товариство ім. Тараса Ш ев
ченка» у Львові, попередник Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Статут його був затверджений Галицьким Намісництвом 11 грудня 
1873 року, а перші збори відбулися 4 червня 1874 року.2 Ця інституція 
була наслідком співпраці, передусім, лівобережно-українського дво
рянства й Полтавської Української Громади. Українське дворянство 
репрезентувала Єлисавета Іванівна Милорадович, народжена Скоро
падська (1832— 1890), велика дідичка на Полтавщині. Звичайно в огля
дах історії НТШ про неї згадується, як  про меценатку нового Това
риства, що пожертвувала 9 тисяч гульденів і тим уможливила купів
лю друкарні для НТШ. Мовляв, вона зробила це під впливом відомих

1 Ф. Савченко, Заборона українства 1876 року. Київ 1930 (передрук: 
Мюнхен 1970, стор. 22).

2 Любомир Винар, Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Шев
ченка. 1892—1930. Мюнхен 1970, стор. 5—6.
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українських діячів — Дмитра Пильниксша й Олександра Конисыкого.3 
Але постать Єлисавети Іванівни Скор опадської-Ми лорaдоеич значно 
складніша й цікавіша для українського історика.4 Нащадок гетьмана 
Апостола й інших заслужених в історії України козацько-старшин- 
ських родів, активний член Полтавської Громади, велика українська 
патріотка, добрий знавець і щедрий меценат української культури,5 
Є. І. Скороіпадська-Милорадович користувалася глибокою пошаною 
сучасників, які наїзивали її «Гетьманшею».6 Вона була свідомою укра
їнкою іне лише «до глибини своєї кешені», але й до глибини своєї ду
ші й серця. Більш е того, вона стояла на чолі Полтавської Громади, 
одної з найактивніших клітин тогочасного українського національно- 
політичного руху. Вплив Полтавської Громади виходив далеко поза 
межі Полтавщини, а навіть Російської імперії, сягаючи Москви, Пе
тербургу, а згодам і Галичини.7 Новітні досліди стверджують активну 
ролю лівобережно-українського (полтавського й чернігівського) дво
рянства — і  старшої, і молодшої генерації8 в українському національ- 
но-політичному русі й зокрема в рамщях Полтавської Громади.

3 В. Дорошенко, Огнище української науки. Наукове Товариство ім. 
Шевченка, Нью-Йорк—Філядельфія 1951, стор. 19.

4 Д. Д-?со (Дорошенко), Єлисавета Іванівна з Скоропадських Милора- 
дович. «Хліборобська Україна», кн. V, Відень 1924—25, стор. 284—288. — 
Див. В. Модзалевскій, Малороссійскій Родословник, т. III, Київ 1912, стор. 
534, т. IV, Київ 1914, стор. 675.

5 В листі до В. Латинського Д. І. Дорошенко писав: «Про Єлис. Ів. з 
Скоропадських Милорадовичку ми зустрілись думками!. . .  Це ж  була ве
лика патріотка і меценатка нац. справи, яка жертвувала на нац. цілі, 
фундувала друкарню Т-ва ім. Шевченка у Львові, видала кілька укр. книг 
у Росії і т. д. Я знав про неї ще з оповідання мого покійного батька, який 
колись гостював у неї в її маєтку і дістав від неї в дарунок пражського 
«Кобзаря» (лист з 18. II. 1925. — «В’ячеслав Липинський. Архів, том 6. Ли
сти Дмитра Дорошенка до В’ячеслава Липинського». Філядельфія 1973, 
стор. 132—133).

Про ролю Є. І. Милорадович в історї музики на Україні — див. Л. Еф
ремова, Мусоргский и Украина. — «Из истории русско-украинских музы
кальных связей», Москва 1956, стор. 123—181 (зокрема 172—173).

в Див. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», том V, Мос
ква 1970, стор. 314, 319, 335. >

7 Див. «Политические процесы 60-их гг.», Москва-Ленинград, 1923, стор. 
218; Ф. Савченко, op. cit., 196, прим. 2; Общественно-политическое движе
ние на Украине в 1863—1864 гг.», т. И, Київ 1964, стор. 222; И. Е. Барен- 
баум, Мемуары Н. П. Бал лина и общественное движение в конце 50-х — 
начале 60-х годов XIX в. — «Революционная ситуация в России в 1859— 
1861 гг.», т. V, Москва 1970, стор. 314, 319, 335, 340 (автор подає хибні відо
мості про Є. І. Милорадович, яку він називає «Любов»). Про Полтавську 
Громаду — див. М. Гніп, Політичний рух на Україні в 1860-х роках. «Пол
тавська Громада». Харків 1930.

8 Це зокрема помітне в діяльності Української Студентської Громади 
в Москві, яка існувала в кінці 1850-х pp. — 1866 p., і в якій активну участь 
брали нащадки відомих старшинських родів Лівобережжя: полтавці —
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Пані Милорадович, як  українська діячка, не була одинока й у сво
єму родинному оточенню. Облдва небожі її чоловіка — Льва Григоро
вича Милорадовича (1808—1879) були так чи інакше зв’язані з  укра
їнським рухом. З  них старший брат — майбутній граф Григорій 
(Грицько) Олександрович Милорадович (1839—1905), згодом генерал- 
лейтенант і сенатор, Чернігівський губерніяльний маршал, був відо
мим істориком Чернігівщини й чернігівського дрворянства, фундатором 
^Чернігівської Губерніальної Архівної Комісії.9 Молодший брат — Лео
нід Олександрович Милорадович (1841— 1908) був секретарем росій
ського посольства в Ш тутґарті (1862) й «находился в весьма близких 
отношениях к Герцену», ібрав участь в його «Колоколе», де виступав 
на захист України. За це й зокрема «за сочувствие украинофильским 
идеям», він в 1863 році був «.подчинен секретному надзору», який три
вав до 1870 року.10 ‘'“'~

Ще один небіж  чоловіка Є. І. Милорадович, син його сестри, Ми
кола Адріянович Устимович <1832—1891), нащадок гетьманів П. По
луботка й Д. Апостола, хорольський дідич, дід покійного Олександра 
Яковича Шульгина, також  належав до Полтавської Громади й зна
ходився під секретним доглядом поліції.11 Не дивно, що особа й ото
чення Єлисавети Іванівни Милорадович була сіллю в оці російської 
адміністрації на Україні й російського уряду. Про це свідчать числен
ні архівні матеріяли 1860-их років і пізнішого часу. Отож, зрозуміло, 
чому Єлисавета Милорадович весь час була під суворим таємним до
глядом російської політичної поліції.

Активними діячами Полтавської Громади й довіреними особами Є. 
І. Милорадович, зокрема у справі заснування НТШ, були: Олександер 
Якович Кониський (1836—1900), зі старого ніжанського патриціянсько-

Фелікс Волховський, Павло Капніст, Валеріян Родзянко та інші; чернігів
ці — брати Іван і Михайло Роговичі, Іван Силич, Микола Шугуров та ін
ші. Історію цієї Громади подано в статті мґр. Олександра Стовби, яка дру
кується в «Науковому Збірнику УВАН у СІЛА», ч. 3.

9 В. Модзалевсъкий, Родословник, III, стор. 539—540. Українські націо
нально-культурні інтереси й симпатії гр. Г. О. Милорадовича зокрема по
мітні в його, на жаль, досі неопу б лікованому «Щоденнику».

В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 540. Втім, згодом він був 
київським віце-губернатором (1878), подільським губернатором (1879—1882) 
тайним совітником і гофмейстером, а також публіцистом консервативно- 
дворянського напряму (там же).

її В. Модзалевсъкий, Родословник, IV, 560—561; В. А. Дьяков, Деятели 
русского и польского освободительного движения в царской армии 1856— 
1865 годов. Биобиблиографический словарь. Москва 1967, стор. 174 (помил
ково названо: Устинович); И. Баренбаум, op. cit., 314, 335. Про М. А. Усти- 
мовича — див. Спогади його внука О. Я. Шульгина: «Збірник на пошану 
Олександра Шульгина (1889—1960)» — Записки Наукового Товариства ім. 
Шевченка, т. 186, Париж—Мюнхен, 1969, стор. 204—205.

Двоюрідний племінник Є. І. Милорадович (по чоловікові), Олександер 
Степанович Лашкевич (1842—1889), член Київської Старої Громади, був 
редактором-видавцем «Кіевской Старины» (1888—1889).
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шляхетського роду, український .письменник і громадський діяч, і 
Дмитро Павлович Пильчиков (Пильчик, 1821—93), родом з Херсонщи
ни, відомий український педагог, колишній кирило-методіївець. А по
руч з ними член Київської Громади — Михайло Петрович Драгоманов 
(1841—95), професор Київського Університету, полтавчанин (з Гадяча) 
родом, нащадок гетьмана Д. Апостола. Драгоманов, за дорученням Є.
І. Милорадович, був, разом з Пильчиков им, автором проекту -першого 
статуту Львівського Товариства.12

Крім полтавського дворянства й Полтавської Громади, в утворен
ні Львівського Товариства, щасливо названого дорослим для всіх укра
їнців ім’ям Тараса Ш евченка, взяла участь ще третя сила, на землі 
якої й був створений цей осередок. Це були культурно-громадські ді
ячі Галицької України: о. Степан Качала, брати Омелян і Олександер 
Огоновські, Корнило Сушкевич, Ю ліян Романчук, Михайло Димет та 
інші.13 Саме цей витвір спільної волі, думки й чину Київської У кра
їни й Галицької України пережив своє 100-ліття, з усіма його зміна
ми, тривогами, кризами, небезпеками й болями, й сьогодні ми у твор
чій 'Співпраці з ним шануємо нашого найстаршого колеґу.

II.

У чому була сила Львівського Товариства, яка причина його довго
ліття, яке джерело його молодости на початку другого століття його 
життя? Ця сила була в тих ідеях і традиціях, які покладені були в 
основу НТШ та в їх дальшому розвитку в історії цього Товариства. 
Які це ідеї й які традиції?

Передусім це була ідея укра їнсько ї національно-культ урної само
стійносте свідомість того, що українська нація має совою власну ти
сячолітню національну культуру, і що ця культура належить ц іл ій  
українській нації, як її історичне діло, її індивідуальне обличчя, її — 
й тільки її національний дух, втілений в українській науці та укра
їнській літературі — рідною українською мовою. Це була виразна 
відповідь на постулят російського міністра внутрішніх справ П. О. Ва
луева 1863 року, втім підказаний йому дораднйками-українцями (ки
ївський цензор Орест Новицький, професор Київської Духовної А ка
демії), що «никакого особенного малороссийского язы ка не было, нет 
и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, 
есть тот ж е русский язык, только испорченный влиянием на него

12 д. Д-тсо, Є. І. з Скоропадських Милорадович. — «Хліборобська Укра
їна», V, 287. Див. М. Драгоманов, Переписка, т. І, Львів, 1901, стор. 181; В . 
Дорошенко, op. cit., 19; Листи Д. Дорошенка до В. Липинського, стор. 141 
(лист з 31. III. 1925).

Про статути НТШ у Львові — див. студію Ю. Ґерича — «Український 
Історик», 1—2 (37—38), Нью-Йорк—Мюнхен, 1973, стор. 43—64.

13 В. Дорошенко, 19—21; JI. Випар, op. cit., стор. 6, прим. 4.
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Польщи».14 Після цього годі було й думати про будь-яке леґальне 
українське й україномовне культурне товариство в межах Російської 
імперії — та ще й з і н іц і а т и в и , заходами й засобами Полтавської Гро
мади й Єлисавети Милорадович. Це стало тоді можливим, каж учи сло
вами Драгоманова, тільки «у Львові, в університетському місті, в сто
лиці вільнішої частини нашої Руси».15 Do в Києві і взагалі на К иїв
ській Україні, як пише Грушевський, «від часу до часу різким холо
дом потягало від нової реакції, що йшла з півночі» й змуш увала укра
їнців «знову стулитись і зібгатись».16

Навіть під кінець століття, на Україні, як  писав в одному листі 
1896 року Микола Лисенко: «Все, що талановитіше, нищиться, заборо
няється (російською цензурою — О. О.), все, що гірше, недотепніше,
— пускається цензурою в світ, щоб подати публіці на очі, що, бачите, 
мовляв, чим хохли пробавляю ться!. . .  Усякі ж  часописі, газети, нау
кові речі, переклади з іностраінних літератур, самостійні твори — все 
те виходить у конституційній Галичині. . .  », бо «там є Наукове Това
риство імені Шевченка» ..  ,17

Друга ідея — це була ідея українського універсалізму, або, як  ми 
звикли тепер говорити, ідея української соборности. Свідомість і виз
нання того, що Україна, поділена між двома сусідніми імперіями, є, по- 
суті, єдина, як  єдиний є український народ. Для лівобережно-україн
ських ініціяторів і фундаторів Львівського Товариства, як  і для їхніх 
предків, і чим глибше в минулі століття, тим ясніше й сильніше, — 
було ясно те, що м іж  Полтавою і Львовом лежить не національно-ет
нічна, а лише територіяльно-геоіграфічна межа. В очах полтавських 
батьків Львівського Товариства вузенька річка Збруч ділила не ве
ликий український народ, а лиш е дві велетенські імперії, які ним 
колись були заволоділи. Як згадував пізніше (1889 року) Драгоманов, 
Львівське Товариство було засноване так, «щоб доступ до нього був 
найлегший для кожного Русина», й «щоіб і позагалицькі, і іпозаавстрій- 
ські українці могли мати якнайбільше участи в Товаристві, аби воно 
було інституцією дійсно всеукраїнською».18

Але реальне ж иття тогочасне не 'дуже сприяло цим плянам і поба
жанням. У Львові перше слово, природно, належало галицьким дія
чам, які будь-що-будь, мусіли числитися з місцевими умовами, зви
чаями й традиціями. Отож, первісний, складений наддніпрянцями, від- 
поручниками Є. І. Милорадович, проект статуту був дуж е змінений в 
бік льокалізму, що викликало велике (невдоволення на Київській 
Україні — й чимало знеохотило ширші українські культурні кола до

14 П. А. Валуев , Дневник, т. І, Москва, 1961, стор. 406 (Отношение» мін. 
внутр. справ П. А. Валуева до мін. нар. освіти з 18. VII. 1863 — «по высо
чайшему повелению»). Валуев називав українську мову «хохольским на
речием» (там же, стор. 239).

15 м. П. Драгоманов, Літературно-публіцистичні праці, т. И. Київ, 1970, 
стор. 194.

16 «Україна», 1924, I—II, стор. 202.
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участи в цьому Товаристві. Зокрема зашкодила цій участі виразна 
тенденція галицьких керманичів Товариства якомога більш обмежити 
членські права нащдніпрянців у Товаристві, й через те позбавити їх 
того впливу на його діяльність, на який вони мали безперечне право, 
як ініціятори, співфундатори й постійні щедрі добродії Товариства. 
Вони обстоювали за тим, щоб Товариство імени Ш евченка було «осе
редком наукового й письменського руху всієї У країни»,19 щоб воно 
справді стало науковим  товариством. Це й сталося 1892 року, у зв ’яз
ку з новим статутом і зміною назви Товариства на «Наукове Товари
ство ім. Шевченка». Щойно реформи Товариства, очоленого Михай
лом Грушевський, і нові статути його — 1898 і 1904 років — остаточ
но надали Товариству справді наукового й загально-українського ха
рактеру.

Та не завжди провина була по боці галичан. Недарма скаржився 
Микола Лисенко, великий прихильник і член НТШ, на байдужість 
наддніпрянських авторів до «Записок НТШ». В листі до старого дру
га, Бориса Познанського, 1893 року, Лисенко писав: «А от до «Записок 
Наукового Товариства ім. Шевченка» (з Києва) н і одна собака — ні 
стара, ні молодша, крім Федька Рильського, не озветься, не заш ле 
праці своєї».20 І все ж, серед авторів праць, виданих НТШ від часу 
його реформи, була щонайменше третина наддніїпрянців. «Це відсоток 
немалий, — пише історик Товариства Володимир Дорошенко, — особ
ливо, як  взяти  під увагу високоякісний з  наукового боку склад, цієї 
групи. Вклад матері/яльний наддніпрянців був також  домінантний». 
«Отже, — продовжує Дорошенко, — НТШ не було якоюсь суто льо- 
кальїною установою. Воно обіймало своїми дослідами, з однаковим за 
цікавленням і .пієтизмом, дії і .проблеми цілої Соборної України. Не 
втратило НТШ свого всеукраїнського значення навіть після того, 
як  українська наука дістала змогу вільного розвитку і над Д ніпром. . .  
До першої світової війни всі українці вваж али НТШ за свою началь
ну наукову установу, невінчану національну Академію Наук».21

Нарешті, третя головна ідея, покладена в основу НТШ, й історич
на традиція якої безсумнівна, — це ідея українського національного  
визволення , шляхом відродження й розвитку української науки й 
культури, як головної передумови цього визволення. Це була саме та 
ідея, яку згодом висловив Михайло Грушевський євангельськими сло
вами, взявш и їх як  мотто до своєї «Історії України-Руси»: «УвЪсьте 
истину, и истина свободит вы».22

17 м. В. Лисенко, Листи. Київ, 1964, стор. 280 (лист до Г. А. Коваленка- 
Коломацького (Гр. Льогобочного) з 26. XII. 1896).

is М. П. Драгоманов, op. cit., И, стор. 200—201.
19 Там же, И, 230—231.
20 М. В. Лисенко, Листи, стор. 227 (лист до Б. С. Познанського з 29. X. 

1893 p.).
21 В. Дорошенко, 105.
22 М. Грушевський, Історія України-Руси, т. І, передмова до І видання 

І тому, датована: серпень 1898 р.
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ІП.

Як ж е втілювалися ці ідеї в історії НТШ?
Це був довгий і складний, часто-густо важ кий і болючий процес, 

який ішов то широким шляхом і тором, то збочував на манівці, не
рідко хибні, а навіть загрозливо-трагічні. НТШ вж е пережило кілька 
періодів і змін тенденцій — то льокалістичних, то універсалістичних.

Перший період — до початку 1890-их років, до Грушевського, — 
коли переважала льокалістична тенденція, яка довела Товариство до 
важ кої кризи в 1892 році.

Перетворення Товариства на Наукове й переїзд М ихайла Грушев
ського до Львова 1894 року не тільки врятували НТШ, але, під керу
ванням великого вченого, відновили, поширили й скріпили його все
український характер, значення і вплив. Саме тоді й саме тому бли
скуче піднесення наукової діяльности зробило НТШ некоронованою 
українською Академією Наук, а той другий період історії НТШ — пе
ріод Грушевського (1890-ті роки — до першої світової війни) — справ
ді «золотим віком» в історії НТШ.23 Й недарма, «на порозі нового сто
ліття», року 1901 (15 січня), Михайло Грушевський мав право заявити, 
у своїй публічній доповіді в княжому Перемишлі, на етнічній межі 
двох сусідніх народів: «Українсько-Руська нація від національної 
смерти забезпечена — смерть перелетіла над нею».24

Та знову загострилися відносини між  наддншрянцями й галичана
ми © НТШ напередодні першої світової війни, коли в 1913 році галиць
ка опозиція в НТШ відверто й  брутально виступила проти Грушев
ського, як  голови Товариства. Грушевського одностайно підтримали 
всі члени Товариства з Київської України й частина галицьких чле
нів. Але ситуація була така, що Грушевський, обраний знову на го
лову НТШ, змушений був зрезиґнувати, і провід у Товаристві перей
шов до опозиції, яка мала виразні льокалістичкі тенденції.25

Тоді прийшов третій період, знову позначений перевагою льока- 
лізму, втім відмінного й ширшого від вузького льокалізму першого
— донаукового періоду. Зокрема, в 1930-их роках, в умовах совєтсько- 
го погрому української науки в УРСР, НТШ стає фактично головним 
репрезентантом цілої наукової України, особливо в царині україно
знавства,26 що й було головною причиною ліквідації Товариства со- 
вєтською владою, під час першої окупації Галичини, 14 січня 1940 
року.

Відновлення НТШ на чужині, ЗО березня 1947 року, відкриває но
вий — четвертий період в історії НТШ, коли в ньому знову зіткну-

23 JI. Винар, op. cit., стор. 69.
24 м . Грушевський, На порозі століття. . .  Публічний відчит у Пере

мишлі 2—15 січня 1901, стор. 10.
25 л. Винар , стор. 43 і далі.
26 Див. О. Ohloblyn, Ukrainian Historiography 1917—1956. — „The Annals 

of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US“, Vol. V—VI, N0 4 
(18) — 1, 2 (19—20), New York, 1957, p. 374.
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лися обидві тенденції — універсалістична й льокалістична. Змагання 
й боротьба між ними призвели тепер до нової — внутрішньої кризи 
в Товаристві. Можна тільки побажати, щоб могутній дух 100-літнього 
ювілею щасливо подолав — і то якнайскорше — й цю, звичайно, 
аптиювілейну кризу.27

IV.

Що ж  дали ці чотири періоди в житті й діяльності НТШ для істо
рії України? Який був вклад Товариства в цю історію?

Наукове багатство, зібране, умножене й збережене НТШ, відоме 
цілому культурному світу. Але й поза тим значення НТШ в історії 
України й українства — величезне. Дозволимо собі подати схематич
но тільки толовніші підсумки.

1. Велика роля НТШ в культурному й науковому відродженні 
України XX століття, особливо в царині українознавчих наук: історії, 
філології, літературознавства, етнографії й фолкльору, права тощо. 
Зокрема треба підкреслити ролю НТШ у твореніні української науко
вої термінології.

2. НТШ продовжило генеалогію організаційного розвитку україн
ської науки: НТШ (1873—1892—1973) — Українське Наукове Товари
ство в Києві (1907 — початок 1920-их pp.) — Всеукраїнська Академія 
Наук (1918 — і далі) й української високошкільної освіти (ідея укра
їнського університету та її реалізація після 1917 року).

3. НТШ, своєю працею, виданнями, зв’язками своїх членів, україн
ців і чужинців, немов би дало міжнародний паспорт українству в ши
рокий світ інтелектуальний і ео ipso політичний:

а) визнання української мови, як  окремої, самостійної й повноправ
ної слов’янської мови, Російською Академією Наук у 1905 році;

б) «Історія України-Руси» Михайла Грушевського. Його схема істо
рії України та її вплив на чужоземну історіографію;

в) міжнародне визнання України, як  історичного національно-куль
турного й, будь-що-будь, політичного організму;

г) історичний і національний зв 'язок Київської й Галицької Укра
їни — і ствердження постуляту Соборної України.

4. Вплив НТШ на відродження української державности в револю
ції 1917—18 років.

5. Як ми вж е згадували, роля НТШ в історії української науки в 
1930-их роках.

6. НТШ та його значення для української діяспори: найбільше до
сягнення НТШ повоєнного періоду — це «Енциклопедія Українознав

27 Цю періодизацію дав В. В. Дорошенко у своїй праці «Огнище укра
їнської науки. Наукове Товариство ім. Шевченка», Нью-Йорк—Філядель- 
фія, 1951, стор. 19. Втім, вона цілком природня й зовсім ясна.
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ства» (ЕУ) й англомовна Енциклопедія Українознавства (АЕУ), ініціа
тором яких, невтомним організатором і головним редактором весь час 
був і е проф. Володимир Михайлович Кубійович, відновитель НТШ 
у 1947 році.28

*

100 років життя людини — це багато, дуже багато. 100 років існу
вання нації — це, безперечно, мало. 100 років діяльности наукової ін
ституції — це й багато, й мало.

Так, золотими літерами записало себе Наукове Товариство ім. Ш ев
ченка у Книгу Української Науки й цілого українства. Але ж  як  ба
гато ще треба зробити нам і нашим нащадкам, щоб здійснити повні
стю національні ідеали, які присвічували тим, хто задумав і сотворив 
це слаївне Товариство!

Щ е будуть нові труднощі, нові турботи, нові поразки, але й нові 
перемоги. Історію творять ґенераїцї, в їх  генетичному зв ’язку  іміж со
бою. На зміну нам прийдуть нові люди, нові ідеї, нові цілі й нові фор
мації. «Удари обох українських крил в могутнім національнім леті»,29 
як  визначав Київську Україну й Галицьку Україну Михайло Сергі
йович Грушевський, будуть чимраз ритмічніші, гармонійніші — й 
міцніші. І Наукове Товариство ім. Ш евченка буде вічно жити в істо
рії України. Над ним, як  і над цілою Українською Нацією, смерть вж е 
перелетіла!
1973.

28 в .  Кубійович , Мені 70. Париж— Мюнхен, 1970, стор. 116—128.
29 «Україна», 1928, ч. 2, стор. З—5, (М. Грушевський , Вступне слово про 

галицько-українські взаємини).


