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На маргінесі правописної
конференції.? і «Правописна конференція в Х а р кові почалася дня 25. н. ст. а по- кінчилася дня 3.. червня в годині 10. вечором. Трівала вона повних десять днів, хоча в запрошенях була визначепа на тиждень. Запрошення на конференцію для Наукового Тов. ім. Шевченка і для иисьм. Василя Отефаника наспіли дуже пізно, бо дня 12. н. ст. травня. Я  повідомив негайно Стефаника, хоча був певний, що він не успіе в такім короткім часі ані добути льготного паспорту з міністерства освіти, ані дозволу від Воєвідства на виїзд. А  Стефаника вичікувано на Україні з радістю. Мабуть, задля опізнених запрошень, не могли прибути із Закарпаття до Харкова д-р Іван Пан- кевич і відомий поет Ґренджа-Дои-— з —



сЬКий.' Д-р СімовиЧ, сьогодні ще екстериторіяльний, прибув на У- країну за радянською перепусткою, а ми оба з д-ром Свенціцьким мали раніше признані иашпорти. Якби не те, ми не змогли би на час прибути і стати учасниками конференції.Дня 13. травня був я вже в Варшаві за візою у радянськім посольстві, а по повороті до Львова дня 18. виїхав до Київа, куди прибув дня И), вечером. Із Львова їхав я нічю вигідно у вагоні. Брала мене лють, що кількадесять кільометрів до Здолбунова треба було їхати повних шість годин. В Здолбунові ждав я три години на поїзд, що мав мене завезти до Шепетівки.Признати треба, що граничні власти, польські і радянські поводяться з пасажирами дуже культурно. А що я їхав протягом року другий раз на Україну, тому зустрічав по обох сторонах серед урядовців тих самих людей, що старалися улек- шити подорож. Труднощів ніяких при переїзді я не мав.Формальности в Шепетівці трі- вали не довго всеж таки щойно в го— 4 —



дині першій по полудні, по півторагодиннім побуті на цій граничній стації рушив я вдальшу дорогу. Ресторан у Шепетівці поганенький, тому волів я перекусити щойно у Жмеринці, де татари уладили гарний, великий ресторан з добірними стравами.Ваґони поділені на тверді і мягкі. Минулого року плачено за їзду до Київа в мягкім ваґоні около 15 карбованців, які персчисдені на американську валюту дають 7 долярів. Від травня цього року ріжниця ь ціні між твердим і мягким вагоном виносить тільки 50 відсотків, а не сто, як було раніше. Тверде місце до Київа коштує сьогодня около 7 карбованців, а мягко около 10. їзда в мягких вагонах сильно подешевіла. Ідеться в них дуже вигідно. Одна переділка призначена на 2 або 4 по- дорожних.Кожний з них має вигідне місце, на котрім може спати днем і нічю. Більше комфорту найде хіба в європейських спальних возах. За невеликою оплатою дістане у ваґоні на Україні чисту постіль, так, що І під цим оглядом пасажир, іцо т у -5



кав вигоди, може бути вповні вдоволений.В годині 8.40 Есчером був я в Ки- їві. Витав мепе на двірці мій друг Федір Як. Савченко. По яснім, парнім дні починає падати рясний дощ. Заїздимо до Академії Наук при вул. Короленка ч. 54., де для мене приготована кімната, призначена для кателри історії України. Академія гостить часто наукових робітників. Гостюють тут акад. Багалій з Х а р кова, якад. ГІеретц з Ленінграду. Бачив я тут'акад. Вернадського з Ленінграду, а недавно перемешку- вали тут довший час проф. College 
de France А н д р і й  М а з о н ,  великий приятель українського народу і другий гість з Парижа, ученик 6- стаїшього, п. Мартель. Оба вони згадували гостину в Київі незвичайно мило. Київська Академія стала тому захистом дл'я наукових робітників, бо досі не мав Київ ,.дому вчених” , як Харків, Ленінград, або Москва, де за дуже малий гріш можна дістати гірше, або навіть дуже виставне приміщення. В Харкові приміщення в „домі вчених” погане, зате вб



інших згаданих містах прегарне, бо на „доми вчених” обернено палати великих князів. У  Харкові, у найкращих кімнатах пересиджують урядовці, а одну погану, темпу кімнату з пяти ліжками та дві менші призначене для культурних робітників. Минулого року перебув я три дні V цій великій кімнаті серед лютого зимна. Про якунебудь працю в такій кімнаті думати годі, а що мешканці сходяться до кімнати в ріжних порах дня і ночі, тому й про спокійне думання, чи сон у ній тяжко. Та всеж таки і за те треба бути вдячним, бо Харків — столиця. По готелях місця мало, а за кімнату, на скільки її хто добуде, треба платити 8 карбованців, себто 4 до- ляри, що найменше двічі стільки, що в Київі, у першорядній гостин-ІІИЦІ.Я  переодягнувся скоро і за кілька хвилин був гостем у другім будинку Академії при вул. Королепка ч. 37., де містяться історична Секція і редакція „України” . Це головний варштат праці акад. Мих. Грушев- ського. Тут приміщена підручна біб-7



ліотска, у двох кімнатах відбуваються засідання чотирнацяти установ наукових, які веде вмілою рукою великий орґанізатор наукової праці. Акад. Грушевський перебував тоді в Китаїві і щойно ранком прибув до Київа. Застав я тут крім ті. Федора і Ольги Савченків, Катрю Мих. Грушевську, сьогодні вже поважну наукову робітницю на полі примітивної культури і етнографії.При перекусці, на милій розмові ми нас нам час. Нараз являється кореспондент бюра „Ратау” гром. Ше- мет і просить розмови. Як він дізнався про мій приїзд —  це вже його тайна. Питає мене про політику. Я відказуюся від відповіли, бо політикою не займаюся. Питає мене про шкільництво народне в Галичині; я даю йому адрес одного з Галичан, що міг би у сьому напрямі служити докладнішими від моїх вістками. Сходимо на провопис, а вкінці питає мене гром. Шемет, чи у нас в Галичині цікавляться електрифікацією Дніпра т. зв. Дніпрсль- стаиом? Я відповідаю, що сам дуже цікавлюся цією справою, та що лед.
-  ;а -



ви чи зможу туди поїхати. Покищо там для мене мало цікавого, бо роботи щойно почалися. Через два, три роки, коли праця над електрифікацією піде наперед, коли там стануть будинки для моторів із силою девятьсот пятидесяти тисяч коней, варто буде туди поїхати. Дніпрові пороги знаю. Сорок літ минає у цьому році, як я їх переїхав, а свого вигляду вони за цей час не змінили.Найблищої днини читаю в „Пролетарській Правді” , що вибираюся на Дніпрельстан, бо хочу в Галичині мати кілька докладів па цю тему...Читаю і сміюся...Чи я інжинір, що міг би на тему Дніпрельстану виголосити кілька докладів?Всеж таки треба признати, що репортерство на Україні зорганізоване знаменито. Гром. Шсмет просто не дає спокою а вкінці просить статейку про Франка на день 28. травня, одинайцяту річницю смерти Феномена галицької землі.Статтю я обіцяв і слова дотримав, ї ї  видруковано в „Пролетарській Правді” в день смерти Поета. Звер- 9  —



нув я у ній між іншим увагу на те, що саме перед пятидесяти роками дня 12. червня 1877 р. увязнено Франка за приналежність до соціалістичного товариства. В тюрмі перебував тоді Франко вісім місяців і 23 дні. Дня 12. червня 1877 р. починається історія поступової думки в Галичині, а ця думка зєднала духово нас всіх, що терпіли за волю України, що вмірали за неї, що працюють для неї.Раньше дав я на цю тему широку студію п. ц. „Іван Франко і товариші в соціалістичнім процесі 1878 року, яку акад. Мих. Гру шевський видрукував в „Україні” за рік 1920. ч. 6. стор. 56— 114.



II.

Київські вражіння.Найближчого дня ранком складаю візиту през. Академії Липському, що мешкає на тім самім коридорі, недалечко моєї кімнати, потім спускаюся в діл на вулицю Воровсько- го (давний Хрещатик) на снідання, їду опісля трамваєм до четвертої санаторії, де лікарює мій сестрінич д-р Олекса Киричинський, один із кращих лікарів нервових недуг, купаюся, а в годині 12. сиджу вже на засіданні історичної секції під проводом акад. Мих. Грушевського. Цим разом засідання трівало пе довго, бо почато його годиною раньше, як заповіджено. Вітаюсь із знайомими, між якими бачу історика Київа, В. Щербину, що саме в цьому році святкував свій науковий ювилей. Хоча сімдесята літ йому минуло, ювилят тримається ще напричуд гарно. Радість бє з його лиця, бо-  ї ї



наукові робітники ставляться до нього із щирою пошаною- Не багато ми перебалакали з акад. Грушев- ським, бо він занятий своїми численними справами. То поладиуе кореспонденцію, то вишукує книжки для своєї роботи, то приймає своїх співробітників, яким дає вказівки. Розмову лишаємо на другий день, в котрім акад. Грушевський і його рідня ждуть мене з обідом.Около четвертої години пополудні заходжу із знайомими до ресторану „Контіненталь” . Це рішучо найкращий готель і ресторан Київа. Саля висока на поверх. У ній святкувало Громадянство в р. 1903. ювилей Лисенка, в р. 1905. Івана Нечуя Ле- вицького а в р. 1926. акад. Мих. Гру- шевського. Засідало кожним разом за столами поверх двох соток осіб. Був я на всіх згаданих ювилеях, з котрими звязано чимало інтересних і великих споминівВ ресторані грає музика. На обід подають дві страви: борщ з мясом і рибу, або печеню за 80 коп. Публики мало. Вона збідніла. Заходив я туди часами на вечеру і гостей за
13 -



ставав також небагато. Страви приладжені знаменито. На столах, прикритих скатертями, незвичайна чистота, услуга добірна. На буфеті чимало всякого роду присмаків, які звичайно дорощі від цілого обіду. Пиво подають тільки в пляшках. Воно дороге (00 коп. бутилка) і тепле. Зате солоджені води тут прегарні та холодні. Признаюсь, що на Закраїні, я завсіди пю радше літом, чи кавказьку мінер, воду „Нарзан” , чи солоджене „Сітро” , як пиво. Вина на Україні гарні, горівка краща від нашої. Коли порівняти страви, які подають в „Контінентали за 80 коп., із стравами, які дістанете в „Укр- Народнім Харчи” за 55 коп., то перший ресторан вийде значно дешевше, бо страви добірніщі та о- бильніші а культура тут висока.Київ люблю і знаю. Тут перебував я в р. 1887 в домі мого пок. дядька інж. Волод. Качали. Саме тоді був я но матурі. Мешкав дядько коло Хрещатика, де арендував фабрику „Мінеральних вод“ . До него належав літний театр із садом, в якім кожного вечера грала велика орхе-
13



сіра. У  ліпшому •Театрі продукувалися щодня співаки і співачки та еквілібристи. Гарно мені тут жилося серед жичливого для мене окру- ження. Вдруге приїхав я сюди по доктораті в р. 1894. Мешкав тоді дядько у своїм власнім, величавім домі при вул. Володимирській, тепер Короленка ч. 45. Був це великий, комірний дім, а зокрема в саді стояла прегарна вілля, яку дядько замешкував. Тут містилася його інж. контора. Тут було багато прегарних, стилевих апартаментів, розкішно умебльованих. Приїхав я туди на наукову працю і перебув в Київі кілька місяців в цім богатім домі, серед прихильних мені людей. Дядько занедужав і на моїх руках закінчив життя. Було це в грудні 1894 року серед тяжкої фінансової цукрової скрути. В чотири фабрики вложив дядько цілий свій маєток. Нагла смерть розбила цілий його добуток, а одинока донька не багато могла вирятувати гроша з мі- ліонового придбання.З дрожанпям серця заходжу до віллі. Сьогодня вона обдерта. Ніхто14



про неї не дбає. Отворяю кімнати великої салі. Якась жінка скробає у ній картофлі. Долівка брудна і чорна, як земля. ЧимЧжорше замикаю двері та обходжу дім довкола. Ліворуч в углі столяр працює при варштаті. Сад запущений. На шнурках висить випране білля.Йду на вулицю та зустрічаюся з другим моїм кузином, тіточним братом Омеляном Киричинським. Умовляємося, що другої днини поїдемо на Байкове кладовище, де похоронений мій дядько, де спочило багато моїх знайомих, високозаслуже- них громадян: Микола Лисенко, Борис Грінченко, Володимир Антонович, Іван Нечуй Левицький, Кость Паньківський, Іван Стешенко і де покладено недавно у могилу Івана Коссака.Коли тільки був я у Київі, ніколи по поминув Байкового кладовища. І тепер станув я біля гарно утриманого памятника мого дядька та в думці дякував йому за те все, чого я зазнав від нього. Якби по мій провідник, інших гробів я не віднайшов би. При головній вулиці15



праворуч лежать Лисенко і СтеШей- ко. На їх гробах залізні хрести, зроблені із залізних шин. Написи відвернені від вулиці. Побіч них висипана могила. Нема на ній хреста, а тільки по написи на стяжці вінця, складеного на гробі ріднею акад. Грушевського, пізнаю, що тут спочив Іван Коссак. Приїхав до Ки'іва в гостину на різдвяні свята до акад. Грушевського і тут занедужав на запалення сліпої кишки. Лікар не пізнався на недузі і через те операція була опізнена. Умирав на зака- ження крови в санаторії при поєній свідомости. До останньої хвилини сиділи при ньому дружина та її донька з першого подружя, молоденька артистка „Березіля” Ярослава Могильницька, а побіч них Катря Грушевська. Умер рідкий чоловік, незвичайний характер, без- примірн©ищц?й- Н£ шукав для себе ніяких^кррц^їей^а через те мав великі *вщ,ї$в,и*се.дед урядових кол у Харкові, ..де- робив людям багато добра.'" 'Акад- Мих. Грушевський стратив у ньому сердечного друга, тому й піклувався ним в часі неду-іб



ги, но щадив гроша, щоби тільки врахувати дорого життя. Ніс його домовину на місце вічного спочинку та крізь сльози виголосив пра- щальну промову. Стане на гробі Ів. Коесака скромний памятник. Вдовиця дістала від радянського у- ■ ряду но карбов. місячної платні.Сумно мені на душі, коли стою біля могил і віддаю поклін памяти дорогих незабутних і заслужених людей та що сумніше мені, що багато із тих гробів у великім занедбанні. В часі голоду повиривано з дробів деревлЯні хрести і спалено, так, що деяких із них годі відшукати. А всеж таки у цих гробах лежать волити духа української землі і ними повинно заопікуватися громадянство. Лисенко умер перед війною. Збирано складкин ^цш ятн ик та справа п р и т и хл ^ Л ^ й Н т ц м е н і, що памятникале нічого певного^ іДСТ|ІІК| Й Рйсяч і 1,вмптар запущ ениАчЯряН ^торо- сли травою, 3 вищ квЯ^ктовної цвинтарної вулиці, утриманої в ладі, всі інші не бачили давно руки сторожа. Богато паы ятщ бврозби-— 17



тих Гранатами в часі революції і польського походу. На цвинтарі чимало деревини, яка росте дико, бо нею також ніхто не опікується. Чому воно так? Чи нерви притупилися? Чи може забуто Тих людей, що своєю працею клали основи під краще майбутнє української землі? Сумно мені...З гром. Коссаковою і її дочкою зу- стрінувся я но полудні в домі акад. Гру шевського. Вітаються зі мною крізь сльози. Щ е в жовтні минулого року був я у них в Харкові. Іван Коссак гостив мене в „Червоній Го- стинниці” розкішним обідом. Не був він веселий. Маю вражіння, що вже тоді почував себе недужим. 11а- мятаю яким зрівноваженим був він у кожній справі. Перебалакали ми тоді багато про Галичину, про знайомих і про Радянську Україну. Відпровадив мене на дворець при виїзді з Харкова і з очей його бле- стіли сльози. Чи була це типова туга галицького українця за Збручем і Сяном? Чи може перечутая, що більше не побачимося?Розмова за обідом в гостинній ха-18



ті її. Грушсвських зразу не вяжеть- ся. Всі ми під вражінням, що бракує між нами дорогого товариша і друга. Щойно по хвилі питають мене господарі про свою рідню і приятелів, а опісля йде розмова про наукові справи, про приєднування нових робітників для праць в Академії. Акад. Грушевсьісий перебув на тяжкій праці в Галичині двайцять літ і має для неї по сьогодні велике зацікавлення- Оснував в історичній секції відділ Західні,ої України і нема сумніву, що вскорі вийде окремий том, присвячений ї ї  старовині та культурі.Тримається акад. Грушевський знаменито. Лице заодно усміхнене і веселе. Темами до нових праць сипле, як з рукава, так, що називаю його „ґеніяльним винахідником тем” . Працює від досвіта до пізньою печера, хоча помешкання, яке займає у власнім домі, маленьке і скромне, зложене з одної більшої, що служить за їдальню, гостинну і спальню, та з двох маленьких робітень, академика і доньки, де годі розкластися з книжками. В часі війни19



розбито йому до основ пятиповерх* ну каменицю, в якій згоріли архив, бібліотека і чудова колекція килимів, в числі около 150. Радянський уряд повернув рідні Грушевських, двоповерховий дім на власність. Маєток на Кавказі пропав. Та енергійний академик не упав на дусі, працює, як велит. Рівно трудящого наукового робітника на Україні лед- і.п чи найдеться. Платня місячна академика у висоті 180 карбованців, ремунорація за провід в історичній секції у висоті 90 карб, та платня емеритальна 00 карб., а окрім цього заробітки із статтсй в „Україні” та збірниках дають акад. Грушевсько- му спроможність самому жити і іншим помогти. Про прожиток для своїх співробітників дбає акад. Гру- піевський більше, як про свій власний. Має він вже 17 аспірантів до університетських катедр. З галицьких українців притягнув він до роботи пок- Гнатюка, мене, Возняка, Філ. Колоссу, д-ра Кордубу та жде на нових співробітників. Саме в часі мого побуту кінчив акад. Грушев- ський коректу другої части пятого20



тому історії літератури та переговорював з українським державшім Видавництвом в справі друку девятого тому своєї великої „Історії У- країни” . Велит!



III.

Засідання історичної секції. — 
Моя доповідь про працю „На
укового Т-ва ім. Шевченка*. — 

Прогульна.При кінці обіду повідомляє мене акад- Грушевський, що в год. 6. вечером відбудеться засідання історичної секції, на котрім співробітники Академії будуть подавати звіти з бібліографії за рік 1920 та що мені прийдеться також говорити про культурну працю в Науковому Товаристві ім. Шевченка. Не смію відмовити, а прошу тільки, щоби я міг забрати слово на останньому місці.З дому акад. Грушсвського йдемо просто на засідання до салі Антоновича в домі при вул. Королснка ч. 54., яка містить около 150 о<ііб. Приходимо на місце. Саля битком повна. Богато людей стоїть, бо бракло крісел. Київська Громада визнача-22 —



еться тим, що пильно стежить за допопідями учених, оголошеними но часописах, або просто на дверях А- кадсмії. Це вже друге з черги засідання. Цим разом подають учені звіти із праці в р. 1026 на полі технічних, математичних і природописних наук. Розвивається дискусія, йду гь запитання, на які прслєґснти відповідають. В год. 8-ій прийшла черга на мене. Прошу вибачення, ко-іи мій звіт не буде повний, бо не маю книжок під рукою, а говорю на основі нотаток, списаних вже на самім засіданні- Від чотирох літ звивала мене доля тісніше з усіма трьома науковими секціями в Товаристві ім. Шевченка. Науковою праною всіх членів Товариства цікавлюся і подивляю тих людей, що при тяжкій двайцятькількагоднній роботі по Гімназіях, в погоні за хлібом, вопи найдуть ще час на культурну роботу, на наукові студії з найближчої для їх душі области. У  кожного з них бажання, иеснронсвіритися науці, котра окрім вдоволення, не дасть їм ніякої користи.Починаю говорити про дійсних— 23



членів фільольоґічної секції та про їх досліди, переходжу до істориків; а вкінці до праці математиків, природників і лікарів. Здається мені, що не поминув я нікого ані зпоміж галицьких культурних робітників, ані зпоміж Придніпрянців, що опинилися серед нас, чи на Чсхо-Сло- ваччині і працюють разом з нами в Товаристві. Від наших сеніорів Гор- бачсвського і Стоцького, аж до наймолодших, для коленого найшов- я щиру, теплу, обєктивну оцінку. Ко- лиж я почав говорити про наших природників, математиків і лікарів, станув мені перед очима ювилой д-ра Волод. Левицького, сердечного товариша у Виділі, згадав я про його промову, про доповідь проф. Зарицького „Математика і поезія“ , а сам, що в Гімназії ненавидів математику, захопився нею, говорив про її значіння, про її поезію та, як бачив по заінтересованих) слухачів, захопив нею усіх, що прислухувалися моїй доповіли. Звернув я також увагу на щасливу руку проф. Юрка Полянського, що де тільки появиться, добуде із землі щоку лю24 —



дини з перед сотки тисяч літ, чи кости мамута, чи палеоліт. Окрему згадку присвятив я дослідам д-ра Ол. Тисовського на полі біольоґії.Закінчив я мою доповідь згадкою, що осноЕання Наук. Тов. ім. Шевченка в р. 1873. завдячуємо спільній праці галицьких робітників пера і Придніпрянців, дарам Єлисавети Милорадовички з Полтавщини, Івана Жучснка і Дмитра Пильчикова; що перетворення Товариства на наукове в р. 1893 було ділом рук Ко- ниського, Антоновича і Ол. Барвік- ського; що велику культурну будівлю в Товаристві перевів Мих. Гру- шсвський, який до наукової праці згуртував робітників з усіх українських земель; що війна і бистрий розвиток Академії в Київі, відтягнули від Наук. Тов-а ім. Шевченка наукові сили, одначе ці звязки не перериваються, бо у пятидесятиліт- тя Наук. Товариства у ювилейних Збірниках Товариства були заступлені учені усіх українських земель. Ці культурні, духові звязки не повинні перериватися також в будуч- чині і коли галицькі робітники пера25



беруть тепер живу участь в київських виданнях, обовязком Придні- прянців не забувати на інституцію, здвигнсну у Львові спільною працею письменників з Галичини і Великої України.Публика вислухала моєї, майже одногодинної промови із зацікавленням та нагородила мене нсзаслу- жено просто оваційними оплесками. Були це оплески не для мене, але для галицької землі...Найближчого дпя о год. 8. ранком був у мене кореспондент харківського „Комуніста“ , який жалувався, що не знав про мою доповідь, і просив, щоби йому передати її в головнім начерку. Кореспондент стенографував мої слова майже нів години. Нема сумніву, що стаття була друкована, хоча я її не бачив.В неділю, дня 22. травня відбули ми прегарну прогульку Дніпром на моторовім човні. Брали в ній участь окрім мене акад. Грушевський з донькою, п- Савченки, п. Жуківська і проф. Шарлємань з дружиною. Зразу не поталанило нам. Бензина, змішана з водою, занечистила ре26



зервуар і мотор не хотів функціонувати. Майже дві години перебули ми в пристані на сонці і чекали на очищення резервуара- Колиж ця робота виявилася безнадійною, взято нове моторове човно і ним вибралися ми в дорогу. Доїздимо до лан- цюхового моста, який в р. 1920 знищили польські війська та його відбудувала радянська влада коштом міліона і двісті тисяч карбованців (600 тисяч долярів) і трубою даємо знати сторожі моста про наш переїзд. Так само їдемо попід два мости і приглядаємося чудовій панорамі Лаври і тих гір, на яких побудована часть Київа. Розкіш, велика розкіш для ока і серця і душі!їдемо майже дві години до місцевосте Заспа, де є державна стація для плекання риби. Як відомо, Дніпро не був ніколи сильно зариблений, а в часі війни та голодових років рибу виловлено. Тому рішився уряд берегти її перед дальшим винищуванням. Стації приділено около 600 десятин води і ліса. ї ї  директором став саме проф. Шарлємань. Стація — стаціею, а люди — людь— 27



ми! Саме лежать перед домом на острівци сіти, які відібрано шкідникам. йдуть жарти в часі нашої ’оди по Дніпрі, дотепкуємо серед обильного снідання, про яке подбали пані, навізши провіянтів на двічі стільки осіб, як нас було. Пемо чай із величезного самовара, приладженого на стадії, а потім сідаємо знову на моторове човно та їдемо на озеро Кончу, де впиваємося чаром розкішної, чудової природи, не використаної досі ніким для прегарних ирогульок, для побудови домів ви- починку для тих людей, що його дійсно потребують. Та пождім, прийде й на те час!В годині четвертій їдемо з поворотом, бо треба буде плисти против води що найменше чотири години, а в добавку по заході сонця не вільно вертати попід мости. Та мотор відмовляє зразу послуху. Пересідаємо на велике стрічне моторове судно, а коли наш мотор затарахкотів, вертаємо до нашого човна і ним їдемо до Київа- Акад. Грушевський хвилюється, бо на годину восьму запо- віджене засідання одної із комісій,28



на котрій мае читати свою працю чоловік, що нарочно приїде до Киї- па. Хоча човно не мало по дорозі ніякої пригоди, ми добилися до Київа щойно по годині девятій. Солідарні члени комісії вичікували свого провідника. Засіданя покінчилося веред ІІІВНІЧЮ.Акад. Грушевський від ранньої весни перебуває в Китаєві над Дніпром, віддаленім на сім кільометрів від золотоверхого Київа. Йде туди пішки кожного понеділка ранком і вертається в четвер і в неділю ранком на засідання, які тривають від полудня до години четвертої та вечерами. „Люблю, каже, як мені Дніпро обвіє голову“ . У найнятім літнім помешканні, значно вигіднішім, як у Київі, працює великий у- чений здалека від світового гамору. Тут принайменше має де розкласти книжки. Цим разом заповідає поворот з Китаєва на вівторок дня 24. травня пополудні, бо в тій годині буде мати д-р Свєнціцький в комісії Західньої України виклад про галицьке малярство 15— 17 віку. Пре- лєі'еит ілюструє свою двогодинну29



Доповідь численними фотоґрафіч- ішми знимками. Добірна нублика дякує одному із найкращих знавців церковного малярства сердечними оплесками.



IV.

Українська Академія Наук.Розглянутися у всіх варштатах праці Української Акад. Наук тяжко, бо їх є в дійсності дужо багато. Щоби визнатися у цій величі роботи треба би посидіти в Київі один, або іі два місяці, ходити від одної установи до другої і приглядатися. Завважу, що в історично-філологічнім Відділі, якого головою е акад. Кримський, мала Академія в році 1924. трийцять три наукові установи. В другім фізично-математичнім Відділі під головуванням акад. П. А . Тутківського було вже в р. 1924 двайцять одна наукових установ. У третім соціяльно-економічнім Відділі девять установ. Тут головували акад. Василенко і Гіляров.Праця у всіх тих установах йшла нормально. Сьогодні е їх вже більше. Окрім академиків працюють у тих установах штатні і нештатні розі



бітники, Яких тіисло, коли судити ПО „Звідомленню Української Академії Наук за 1924“ перевищае триста осіб. Зпоміж них виростають нові дуже поважні сили, мущини і жінки. Твориться новий тип ученої жінки-Додам, що під доглядом Академії Наук е Всенародна Бібліотека України, в котрій в р. 1924 містилося974.000 томів, філія в Київі із150.000 томами, філія в Винниці із соткою тисяч томів та триста тисячами часописів і соткою тисяч листівок. В завідуванню Академії є музей мистецтва (б. імени Хапснка), Антропологічно-Етнографічний Музей ім. Вовка, Комісія для краєзнавства і Друкарня.Кошти утримана всіх тих установ і злучених із ними видань покриває радянська влада квотою около нів міліона карбованців (двіста нятьде- сять тисяч доларів). Та всеж таки і ця квота не вистарчає. Ростуть потреби Академії, роками лежать наукові праці в редакційній теці, залишається невиконаною неодна важна робота. А окрім цього завважується32



брак приміщення. Щоби останньому запобігти, управа Академії звернулася до влади з проханням, щоби на потреби Академії віддано нескін- чений будинок, т. зв. Ольгинської гімназії (угол Фундуклеївської сьогодні Леніна і Короленка). Це велика будівля із 80 салями. Заходи Академії увінчалися успіхом. Дім викінчується і мабуть вже осіню обійме його Академія на свої потреби. Є  також надія, що історична Секція під головуванням акад. Мих. Грушевського дістане для своїх потреб дім при вул. Короленка ч- 35. Теперішній народний комісар освіти гром. Мик. Ол. Скрипник виявив для потреб Академії багато зрозуміння і є всяка надія, що найдуться обильніші фонди на працю і виданя, та що передача будинків під управу Академії піде скорим кроком.Цим разом зацікавила мене праця в Інституті наукової мови, з яким секція природописно - математична Наук. Тов. ім. Шевченка стояла у тісніших звязках, помагаючи при укладі термінольоґії. Тут виготовлено вже одинацять термінологіч
зз 2



них словників по всім галузям наук, котрі чекають своєї черги в друку. До укладу термінології прикладав§адянська влада велике значіння.амітне, що Інститут наукової мови користав обильно із праць по термінології та номенклатури Верхрат- ського, д-ра Вол. Левицького, проф. Стен. Рудницького, Мельника і інших галицьких учених. На моє питання, чи дуже ріжняться назви дістав я відповідь, що ріжниці невеликі- Видно, що хоч яка широка українська земля, то всеж таки її єдність і одноцілість в мові пробиваються на кожному кроці. Інформації подавали мені численні люде, інжініри-техніки, хеміки, природ- пики, математики і лікарі протягом кількох годин, за що їм усім на тім місці сердечно дякую.Інститут наукової мови міститься в будинку Всенародньої бібліотеки. Побіч двері, в яких працює великий ґеольоґ України Павло Тутківський. Хоча учений акадємик числить вже 78 літ', тримається бадьоро- Дав він українській науці багато студій із царини ґеольоґії і невпинно дальше34



Працює у ній. Веде він Мене до окремої великої салі, де розложсні кости протопласта мамутів. Цс, мабуть, чи не одинокий екземпляр, в котрім не бракує ані одного кусника. З ии томою собі ввічливістю розказує у- чений академик чому цей рід звірят скоро вигинув, де і як ці кости найдено, з яким трудом розбиті части складано в одну цілість. Жалує тільки акад. Тутківський, що не має відповідно високої салі, щоби цей величавий кістяк обрамувати в залізо і уставити в стоячій позиції.Розглядаючись, хочби тільки побіжно у звідомленню Академії, та приглядаючись блище поодиноким її установам, мимоволі вириваються мені з уст слова:Будує її ґеній української думки, гноблений і ноневіряний на Україні за царських часів! Гніт царської влади, заборона української мови в школі і науці не доконали руїни. Вперті у своїй роботі і у своїх українських переконаннях люди не дали себе ані винародовити, ані згнобити. Ґеній української думки підтримав35



їх на силах. Сьогодні, за радянської влади, при певній змозі праці для культурного розвитку України цей Геній української думки доказує Надлюдських діл. Українська Акаде
мія Наук це наші гордощі! І треба голову склонити перед її теперішньою працею, але й перед тими людьми, що у важкому часі гніту не ви- ріклася українства, своїх іірізвиїц під українськими творами не затаювали, до українського народу свою приналежність • явно визнавали і в найтящих часах переслідувань служили йому до самовідречення своєю безкорисною працею. Сьогодні ба- чуть вони висліди свойого труду і впертости і заішігтя! Нехай же буде поклін українським каменярам культури і поступової думки! Не називаю їх імен, бо боюсй когрене- будь із них пропустити. Імен цих небагато, та вони доказали чудес.Вичислювати видань Академії не стану. Докладний список праць Української Академії Наук, виданих за шість літ її існування (1918—24) і за початок року 1925 поміщений в „Звідомлепню“ за рік36



1924. стор. 88—92. Всіх видань творів начислено 105. Це великі томи і праці великої паукової вартости. Самітне, що про рік 1920., коли до Київа увійшли сусідські війська, зазначено у „Звідомленню“  слова: „нічого не друковано“Добавлю, що для Академії Наук укладаються в Народнім Комісаріаті освіти в Харкові новий статут, і І пава Української Академії Наук мають бути поширені. Будуть переведені нові вибори. 6 вигляди на 
дальшу, ще обильнішу наукову працю В часі мойого побуту в Київі взяв я участь у двох засіданнях Академії економічного характеру. На одному із них вибрано членами двох визначних російських учених. Чи відсотково збільшавться число академиків українців? — не умію сказати. Історично-фільольогі ч ви й Відділ від року застановив вибір но гик членів а жде потвердження нового статуту.. Два іпші Відділи "левів вибирають. В соціяльно-сконо- Мічному Відділі вибрано академи- ком знаменитого юриста европей- нсйської міри, д-ра Стан. Дністрянського.



V.

Українські фільми.Від початку травня всі театри на Україні замкнені. Сезон скінчився. Артисти їдуть на гостинні виступи, або на випочинок- Одначе вже в липні починається по театрах важка праця. „Березіль“ від липня в Одесі, „в домі випочинку“ , в дійсності па дуже важкій роботі. Приго- товлюеться новий сезон. Праця йде, з малими перервами, по цілих днях. Хто не бачив теперішнього україн ського театру, цей не розумів, яка велика, у найменших подробицях викінчена праця, попереджує писта- еу. Театру „Березіля“ я в минулому році не «бачив, але був у київ, опері та в театрі ім. Франка і про їх великі артистичні вальори говорив я і писав минулого року.За теперішнього мойого побуту в Київі виставляли тут мало інтересні фільми, тому я до кіна не за--  ЗІ



ходив. Одпаче завдяки ввічливости сина пок. Мих. Драгоманова, Сві- гозара, що працює у фільмовім підприємстві, т. зв. „В У Ф К У “ , мені і др. Свєнціцькому поталанило побачити дня 23. травня два українські фільми „Тарас Трясило“  і Нечуя 
„ Микола Джеря” . Вистава обох фільм тривала майже чотири години 
рід 12— і  по полудні.Витворювання українських фільм почалося в Одесі щойно при кінці 1924 року. В ілюстрованім' часописуп. н. „Кіно“ ч. 1. (13) за січень 1927р. в статейці Животинського п. н. „Ювілянт” читаємо:„Два роки тому. — Довгий одно- поверхий будинок з напів розваленим дахом, з чорними ямами за- місць вікон, що виходили до парку, засіяного осінним листом, став чепуритися. А  через два місяці, — прийшов чоловік, критично оглянув будинок уже з повим дахом, де блищала свіжа фарба і прибив над дверима вхідними — маленьку вивіску: Державний технікум кінематографії В. У . Ф. К. У . — Отоді то й почалася наша історія. Шістьде-39



сять очайдуіиних голів, що прийшли за наукою, стали „гризти граніт“ . Граніт, як виявилося — був зовсім не мягкий. Не було досвіду, не було літератури, учителів... Все це заповнював один підручник — бажання... Другий академічний рік почався за кращих умов. Був вже, правда, гіркий досвід, було запрошено учителів знайомих з кінематографією. Де далі збудовано було фотолабораторії та авдіторії для відділу екрану. Але вссж таки справа стояла ще далеко не блискуче, виявилося, що виправлений навчальний плян має великі хиби Всеж таки, другий навчальний рік закінчився порівнююче добре. Влітку пішло студентство на практичну роботу до Одеської та Ялтинської кіно-фабрики. Пішлс якось боязко, на увагу приймаючи минулий сумний досвід а саме: скептичне, погордливе ставлення до них робітників фабрики... Студентство всією масою своєю заповнило всі цехи фабрики, починаючи з режисера, оператора, адміністратора, — до бутафорського включно. І молодість, енергія, га-



рячс бажання працювати зламали нарешті льодок нсдовірря-.. Студентство одбуло свою практику на всі сто відсотків, не маючи ні одної нотн о ї рекомендації про свою роботу...“Автор цієї статейки не затаює недостач і ставить ріжні дезідерати до нового, молодого підприємства, котре в житті України відіграє величезну ролю. К іііові вистави призначені на Вкраїні не тільки для міст, вони пішли у великій скількости на село. Як мспе інформували, Україна протягом двох літ придбала вже около 1800 екранів, з яких одна третина працює на селі. В статейці „Кіно-селянам“ (Кіно ч. 3. за місяць лютий 1927 р.) читаємо, що Народній Комісаріят освіти вже протягом двох літ проводить кінофікацію села. Сьогодні маємо сільських кіноустановок більше шестисот, при чому кидається в вічі нерівномірність їхнього розподілу по окремих округах. У  справі кінофікації, покищо перед веде Черкащина. Можемо з задоволенням зазначити, що завдяки твердій лінії ВУФ КУ, у країн-
41



ські села кінофіковано краще, аніж села інших радянських республик“ .Як відомо, вистави фільм, супроводить по містах орхестра, яка, так скажемо, доповнює картини природи і життя. Не рідко складається для фільм окремі музичні композиції визначних мистців. По селах йде ця річ простіше. „Зараз на Україпі на селах грають до картин, на чому хочете: від гармонії до балалайки“ . Автор статейки „Кіно - Селянам“ М- Савчук звертає увагу, що по селах при школах, є „чимало клавішних інструментів з колишніх панських маєтків. Варто подумати про доцільність забезпечення кіно-уста- ковок „безпритульними“ пяніно та про утворення інституту мандрівних пяністів, на зразок кіно механіків“ .Кіно на Україпі є не тільки засобом до українізації по містах. Я був свідком ми ну.лого року, як робітники вголос відчитували хором написи на фільмах. Московська публика, хоч не хоч, мусить рахуватися з фактом, що іпнтих написів, як українські, в кіні на Україні не— 42



найде, тому читає їх та звикає. Але кіно є також могутнім аґітаційним засобом по містах і селах, бо щонайменше девядесять відсотків фільм мають агітаційний характер. Радянська влада використала екран для пропаґанди своїх поглядів і плянів.Улюбленим актором кіна, що виступає у обох названих мною фільмах є львівська дитина А . Бучма. Це артист великої міри. В „Кіно“ ч. 4. за лютий 1927 р. у статейці „ІІо стать артиста“ читаємо про нього:„В  соняшних усмішках львівських вулиць появився Бронек Б учма і вже на восьмому році життя стає упертим відвідувачем цирку но фальшивих контрамарках. І коли на шіснацяту осіпь потрапляє до українського театру в Галичині виносити самовари, то тоді віп вже закінчений майстер театру. Його безголосі ролі, його досконалі рухи (коли він виносить самовар) — перлини театру. Світова війна затискає актора Бучму в сіру шкіру австрійського вояка, заганяє його в перемиські казамати і посилає йо-43



го до полону разом з Генералом Кус- манеком, з тією тільки ріжницсю, що тупоголовий пишний генерал їде мягким ваґоном, а талановитий, веселий Бронек — пішки, а після теж окремим ваґоном, але з написом „сорок чоловіків, або 8 коней“ . Революція! на Україні починається національний рух. ІІерегрупіровка соціальних сил. Переходовий період. Накреслюються нові культурні угрунування. Розквітає український театр і з одного виростають три театри, а пізніше й більше. Вучма в го- рожанській війні, будучи в театрі Франка, уперто працює над кращими своїми ролями. Життя налагоджується, але актори працюють за пять фунтів проса, чи картоплі. Проте минуло напів голодне життя і Бучма після розриву з театром ім. Франка, нарешті переїздить до Київа і вступає до мистецького Обєд- нання „Березіль“ , що само тоді з . 
ін іц іа т и в о ю  Л. Курбаса почало свою працю. В „Березілі“  починається експеримептальна праця і Бучма поруч із зеленою молодю починає енергійно та щиро по-берсзільсько--- «  -



му працювати... 1 нарешті кіно-фаб- рика ВУФ КУ в Одесі. Перші кроки.“Виступи Бучми в першій фільмі „Вендета“ його не вдоволяють. Вій хоче вертати до „Березіля“ . „Йде другий фільм „Макдональд“ , одначе холодок, з яким ставиться до Б учми на фабриці дирекція, примушує його знову вернутися до театру і щойно його виступ у фільмі „Тарас Шевченко“ , в головній ролі, обезпе- чив йому трівке становище у фільмовім мистецтві. Найновіщі його фільмові креації „Тарас Трясило“. „Микола Джеря“ , у яких Бучма став заслужено любимцем нублики. Він сьогодні належить вже до „ряду славних“ , що прийшли, приходять і прийдуть до радянського кіно, щоб „створити пову, молоду культуру, в якій кіно буде найважливішим з мистецтв. (С. Гуд: Постать артиста.)Для нас галицьких українців може бути тільки радісним фактом, що побіч незрівнаного Леся Курба- са, наша земля дала Україні другого великого, цим разом фільмового артиста, А . Бучму.
кЬ



Побіч Ёучми виступають: у „'Тарасі Трясило”, вибиваючись на перші місця, заслужений артист 8а- мичковсысий в ролі кошового Січи Кобзи і артистка театру „Березіль” Н. Ужвій, як сестра Тараса Тряси- ла, Марина.Фільма вводить нас у початок 17 віку, у час крайнього загострення клясової боротьби на Україні. Ніч Івана Купала. Рікою пливуть вінки. Палають вогні. Молоді шляхтичі ловлять на березі дівчат, що там купаються. Син магната ловить сестру Тараса Марину. Але йому з дівчиною не так легко впоратися. Т а рас стягає кривдника з коня і в о- станнє загрожує йому страшною розплатою за усі кривди та образи, потім утікає на Січ.На півдні, за Дніпровими порогами, розкинулася козацька вольниця. Хто сміливіший та більш рішучий — тікає від ярма і угніту на Січ, міняючи пригнічене селянське життя на військові трівоги. Січ, виспівана протягом віків у піснях і думах, була єдиним пристановищем для всіх, що не могли примиритися46



з тодінтйм, жахливим соціальним 
положенням, де селянин був рабом 
і тільки рабом.Та Січ не була вже такою захисницею кривджених, бо старшина й кошовий, куплені золотом, висилали Запорожців в походи проти кримських татарів, чи човнами по Чорному морі до султана в гості, бо це було корисне для тодішньої влади. Зрозумів це Тарас Трясило. І коли татари напали на українські села, котрих ніхто не боронив, не стерпів Тарас, не чекав, заки отаман „благословить в похід вирушати” , а примусив кошового дати йому загін запорожського лицарства, щоби дужою рукою боронити зубожілих селян. Тарас вертає у Січ, а викривши зраду кошового, сам-стає кошовим, і веде військо не против татарів, але против гнобителів селянської маси. У  цій боротьбі Тарас гине, умірає його сестра. їх  батька і матір мес- ники-гнобителі повісили.Про Тараса-чабана, що втік від маґната і став ватажком Січової голоти майже не збережено правдивих історичних даних. В Шевченкові й
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„Тарасовій ночі” та в поемі Сосюргі „Тарас Трясило” — романтичний герой, витворений фантазією поета. У  тім самім пляні романтичної вигадки побудовано сюжет фільми „Тарас Трясило” а грою Бучми висвітлено особу напів легендарного ватажка хлопів, що двигнулися проти соціяльного угніту.Сценарій фільми прегарний. У ній відбивається стиль українського минулого. Орежа, зброя взяті з укр. музеїв 15— 17 віку. Сцени з панського та кріпацького життя розгриваються у  прегарній Софіївці. Січ виглядає так, як на давних рисунках. Одна сцена взорована на картині Рєпіна „Запорожці пишуть лист до султана”. Життя на „С ічи “ ілюстроване згідно з оповіданнями і переказами. Вибір кошового супроводять Січові обряди. Кошовий тричі відмовляється вибору, а коли вже його приймає, козацтво обмазує його болотом.В фільмі нема сліду якоїнебудь карикатури. Костюми, звичаї і життя магнатів зображені гаксамо вір-48



но без нахилу до якоїнебудь насмішки, чи карикатури. Постаті, немов би вийняті із старинних портретів,Фільма робить потрясаюче вра- жіння. Содіяльний угніт виведений у фільмі незвичайно плястично, без прибільшення, чи пересади. В боях Запорожців з татарами беруть участь сотки їздців на конях.Ставив фільму режисер Чардпнін за сценарієм Радиша.Другий фільм „Микола Джеря’1 режисерував визначний артист у- країнських театрів Марко Терещенко, а цілу картину розгорнув разом з художником Байзенгерцом кінооператор Рона. До приїзду на Україну в р. 1925 працював Рона за кінооператора й постановщика фільмів у Німеччині, Данії, а останні три роки в Ню-Йорку, у фірмах „Віта- граф” і Пешолан“ . В фільмі „Микола Джеря“ був він не тільки оператором, але й співрежисером. В цій фільмі показав себе оператор Рона справжнім мистцем і володарем такого слухняного в його руках знимального апарату. Він вміє робити не фотографії, а Гравюри.49



Таких як Микола Джеря було на Україні багато. Не тільки з Верхівки, рідного села Миколи Джері, — з усіх усюдів України, з усіх злиденних і пошарпаних за царських часів сіл кріпацьких, тікали вони невеличкими гуртками від канчуків і тортур, що їх щедро сипали на селянські спини не тільки пани, а ще гірше, підпанки та їхпі наймити. Не даром нарікало; „не так пани, як підпанки” .Микола Джеря дістав від пана дозвіл подружитися з Немидорою, але вже в день но вінчанню мав йти, на приказ пана в салдати. Микола Джеря не зміг слухняно і без протесту кинути комусь 1ІІД ноги СВОЄ життя. Він лишав у Вербівці старих батьків і молоду дружину та з невеличким гуртком товаришів йде в світ за очі. Працює за нужденну плату в цукроварні, де від виснаження вмірає товариш Миколи, Ка- іу н . Микола Джеря втікає дальше, бо пан шле за утікачами погоню. Йде аж на бесарабські степи, до широкого зеленого Дніпра, до Дніпрових плавнів і пристає до рибаль50



ської артілі- У  старого отамана артілі Ковтуненка була молода дочка Мокріша, дивпо схожа на покинену Немидору. Одначе й сюди попали панські слуги, що враз із жандармерією нишпорили за утікачами, як іо .ччі хорти. Провідав про це Микола. Ватага утікачів розбіглася та (.крилася в очеретах. Микола поїхав на човні у море та тут був би загинув, якби не Мокріша, що провела Ного таїїними затоками в очерети. Мокрина домагалася від нього, щоби він повінчався з нею і забув дружину, одначе Микола відтручує її від себе. Тоді в останнє бачив він Мокрішу, бо жандарми підпалили очерети, з яких він мусів вилізти і піддатися. Забитого в кайдани, змордованого і змученого повезли Миколу знайомими шляхами до рідної ііербіпки. Замерехтіли перед очима згіайомі стріхи, схилилися над ним суворі, як камінь, лиця селян. Х о ча духовенство, на приказ царя, прочитало маніфест про зпссопня кріпацтва, дідич кликнув' „Тоді буде воля, як я схочу!” — Микола Джеря глянув одчайно навкруги.
Ы



Постать Миколи Джсрі веде нас через усю Україну шістдесятих років минулого віку. Від кріпацького села, що старанно заховує свої одвічні традиції, через бурлацькі казарми та цукроварні, повз довжезні валки чумаків — до узбережя Чорного моря, до „вільних” рибальських ватаг веде вона глядача. То скорше картини України X I X  віку, як індивідуальні пригоди й переживання героя. Одначе на всякий спосіб Микола Джеря — це бунтар проти тодішнього ладу.В ролі Немидори й Мокрини знімалася арт. Токарська а побіч неї артисти Ляров, Капка, Осташев- ський та інші. Художнім керманичем картини був знаменитий ар- тнот-маляр В. Кричевсышй.Лиш.учи про ці дві фільми, я користуюся статейками Нила, Д . Ф-о- го, поміщеними в „Кіні” ч. 1. (із) і М. Буша в „К іні” ч. 3. (15) за рік ] 027. Зачуваю, що американські українці замовили собі на Україні фільму „Тарас Шевченко” . Було би пожаданим, якби подбали про ці дві нові фільми, що викликують52



просто незвичайне вражіння. Щ ойно з фільми „Микола Джсря“ , із її незвичайної і і л я с т и к и  научився я цінити оповідання Нечуя-Левиць- кого.В останніх часах виготовлено ще одну нову фільму з твору Гоголя „Сорочинський ярмарок” . Його ви- ставлювано в Харкові, але правописна конференція забирала мені стільки часу, що я його бачити не міг.Декому здається, що фільмовим артистом, чи артисткою можна стати дуже легко, що вистане гарне личко, укладці форми і рухи. Таким людям не приходить на думку, що тут йде такаж тяжка праця, як і в театрі. В Київі при вул. Леніна ула- джено вже: „Кінофакультет Київського державного театрального Технікуму” . Це екранний відділ, що формує кіно-актора. Багато треба знати й уміти, щоби стати кін оактором: мистецтво кіно-актора, фото- кіно-техніїса, сценарій, монтаж, знайомість з режисерською обробіткою сценарія. Багато часу відбирає культура тіла: спорт на воді, їзда53



верхом, ритміка, атлетика, механіка роботи обличи й тіла (біомеханіка). Наука трівае 4 роки інтепзивної праці. В осени 1927 року має бути перший випуск кіно-фаху. Одначе не треба думати, що всі студенти, чи студентки, стануть акторами- Багато їх відпаде від сцени і вони займуть місце хіба по лабораторіях, як технічний, помічний персонал. (А. Борисов: „Кіно-Молодняк” в „К іві“ ч 4. (10) за рік 1927).



VI.

Правописна конференція в Хар
кові.В дві години по доповіли д-ра І. Свєнціцького про галицьке малярство в 15— IV віках, були ми вже в дорозі до Харкова. Виїхали ми з Ки- іва дня 24. травня вечером о год. Ю. їхали в трійку в переділці мягкого ваґону: д-р Свєнціцькнй, я і Ф. Савченко, котрий нляиував від місяця свою подорож до Харкова на 20. травня та тільки на моє прохання відклав її на чотири дпі пізніще. Ф. Савченко як секретар акад. Грушев- ського, їхав у справі будинку для історичної секції та взагалі за потребами науковими та видавничими цієї незвичайно діяльної установи. Між іншим багато часу витратив він на розмовах з представниками Укр. Держ. Видавництва, котре фінансує видання „України“ і збірників „За сто літ” , „Чернигівського Збірника“55



і т. п. Ф. Савченко брав участь у правописній конференції тільки як гість.їхали ми дуже вигідно. Про запаси Живности на дорогу подбала дружина Савченка. Мали ми їх вбрід аж до самого Харкова. Залізнича карта коштувала 15 карбованців. Перед годиною 8 рано були ми в Полтаві, де випили на двірци чай. Тут почато будувати новий дворсць. О год. 11 рано були ми вже в Х а р кові.Беремо авто і їдемо просто до Иа- роднього Комісаріяту освіти (Нар- комосу) та зголошуємося у секретаря Дятлова, що справляє "нас до готелю „Асторія“ на мешкання. В готелю нема іце для пас кімнат. Обі- цюють щойно на трету годину пополудні. Входимо до кімнати д-ра Сі- мовича, який приїхав днем раньше. Тут миємося, переодягаємося, :цоби між год. 12— 1 зложити візити иа- родньому комісарові освіти і його заступникам. Готель „Асторія” належить до першорядних, побіч „Червоної гостинниці“ і „Спартака” . Кім нати дуже чисті, обстанова кімнат56



(меблі та ліжка) Європейські., обслуга точна і чесна. На однім з поверхів е ресторан, де за 1 карбованця дістанете дві, а за півтора карбован. три страви. Ресторан культурний, страви добірні. Звичайно тут ми обідали, або вечеряли, з виїмком чуже горячих днів. Тоді заходили ми до садку „Аркадія” при вул. Сумській, де на літо перенесла свій ресторан „Червона Гостинниця“ . В готелю е фризієр, купіль і взагалі всяка вигода. ФризІери на Україні дорогі. Го- лення з к о л о ііс ь к о ю  водою на лице коштує від 60—8Г> кон. цебто в і:с- рсчислешію на золоті 3—4 зол.Беремо візника за 70 кой. і їдемо до „Наркомосу” . Два секретарі нар. комісара освіти Ерстснюк і Бадан— галичапо. Хоча пезнайомі раньше, вітаємося як братя. За хвилипу були ми вже в вітальній салі парком. Миколи Олекс. Скрипника, давнішого комісари судівництва. їіом. Скрипник, мушина около 45 літ, середнього росту, худощавий, боюнет з вусами і борідкою „сспанкою1. В ітає пас дуже жичливо, показує свій примірник „Проекту” правопису, я57



кий видано заходом Наркомосу друком і розіслано всім учасникам конференції кількома місяцями раньте. У  примірнику ком. Скрипника доліплено безліч приміток, надісланих із всіх українських земель. Ком. Скрипник їх основно перестудіював як про це ми могли наглядно переконатися па самій конференції.Складаємо дальше візиту заст. ком. Ряппо, Естонцеви родом, який говорить до нас українською мовою і заст. ком. Приходькови. Оба вітають нас дуже сердечно. З гром. Ряп- ио мав я нагоду познайомитися за першого мойого побуту.В годині третій обідаємо в „Асто- рії“  та знайомимося з учасниками конференції з Київа, Одеси і з інших місцевостей широких українських земель, яким тут призначено ква- тиру. З виїмком акад. Кримського і Евг. Тимченка, кияне в більшій части молоді люди. З Одеси приїхали цр. „ІН О ” Музичка, автор книги про Франкову творчість. Багато із цих людей мої давні знайомі. Познайом- лююсь із тими, котрих вперше бачу. Вмить щезає всяка цсремоніяль-58



ність, балакаємо із собою як товариші па ріжні томи, що родить хвиля злоби. ІІридіїіирянці цікавляться відносинами в Галичині, Буковині і на Чехо-Словаччині. Оповідаємо про них та про поодиноких людей, звязаних тісніще із українською культурою, чи життям. Випитуються про Стефаника, про смерть Марка Черемшини, про роботу в Н. Той. ім. Шевченка.В годині 6-ій заповнюється таля комісара Нар. Освіти. Прибуло сливе 80 членів конференції. Вдруге стільки засіло гостей, що цікаві послухати діскусій над правописним питанням. Вступ на конференцію вільний для всіх, що нею інтерєсу- ються. На стінах побіч портретів Леніна і інших провідників революції красується портрет ґенія української землі і мученика-революціонера за волю і кращу долю народу, Тараса Шевченка. На президіяльному місци засідають ком. нар. освіти Скрипник і його заступник Приходько. Ком. Скрипник вітає учасників, а зокрема відпоручників Галичини, довголітнього діяча на бу— 59



ковинській Україні, д-ра Сімовича, відчитує виправдання акад. Грушев- ськогоі Олени Курило і Вас. Стефа- ника, з жалем згадує, що не заступлені Бессарабія, яку відірвано від матірнього пня і Закарпаття, котре досі нікого не прислало на конференцію. Побіч нриднінрянців, як ак. Кримського із визначніших, запрошує ком. Скрипник до президії д-ра Сімовича, д-ра Свєпціцького і мене.Велика святочна хвиля! Це в перший раз зібралися представники у- країнських земель на наукову нараду, в числі майже сотки голов, для виміни думок, щоби всюди, де тільки живе українське слово вій- шов в життя один правопис. Велике вражіння викликує тут заява Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові, котре прислало свій еляборат, опрацьований д-ром О. Макарушкою, на основі шести діскусійних засідань фільо- льоґічної секції. В заяві зазначено, що „є загальним бажанням наукових і педагогічних кол галицької землі, щоби на всіх українських областях був один правопис“ . Тому просніь Наукове Тов. ім. Шевченка60



взяги Його помічання під розвагу. Одначе воно зазначуе з гори, „пір рішення учених і педагогів Радянської України будуть для нас обоші- зуючі” . Цю заяву і еляборат д ра Макарушки надруковано двічі, а поміж іншим у „Вістях В УЦ В К  ту (Всеукр. Центр. Викопного Комітету) український правопис. Діску- сійинй бюлетен >6 Усіх діскусій- них бюлетенів видано перед конференцією пять, а в нім найде читач велике богатство думок на праіо- нисні теми. Окремо вийшли помічання над правописом пера д-ра От. Смаль-Стоцького, котрого приїзду іі'.иро вичікувано, акад. М. Грушев- ського, акад. Крнмсікого, ирофес. Грунського і Шумлянського. Як бачимо матеріял до діскусії подано незвичайно обильний. Реферешом цілого правописного матеріалу був проф. харківського „1НО” (Інсг. пар. освіти) Олекса Синявський. Вій Гагати потрудився в комісії при улс- женіно проекту правопису і в часі конференції виявив себе дуже гарним референтом. Перед референтом, при ск гідних питаннях, забирає збі



♦ іаста голос, на бажання президента, 
акад. Кгимськиіі.ІІро ухвали кош|»среііції подало було „Діло“ (ч. 122—8) на основі звідомлень радянської преси дуже .докладні вісти. Тому не буду о г о ворювати справу подрібноі а обмежуся тільки на загальних помічаннях.Як я вже завважав, основу до правописної дискусії подавав спеціальний підручник п. н. „Український правопис“ (проект). Числить він 121 сторін, а поділено його па 07 розділів. Видано його коштом Державного Видавництва України (Д В У), розіслано як субстрат до дискусії, не тільки запрошеним членам конференції, але іі науковим інституціям на Радяшцині і поза її межами.Справу виготовлення ці ого підручника трактовано дуже ееріозно. Ще в 1925 р. утворено при Наркомові державну комісію і розділено поміж поодиноких членів працю. На чолі комісії станув був ком. нар. освіти Шумськпй, а поміж її членами зустрічаємося та коне з нрізви-62



щем теперішнього керманича Нар- комосу, Мик. Скрипника, так, ідо з тими двома людьми звичній історія підготовки і вирішенпя правописного питання. Як тільки члени підготовили роботу, зійшовся перший пленум у Харкові і радив пад виготовленими рефератами від 11—21. листопада 1925 року. Головним впорядником і редактором проекту вибрано проф. Ол. Синявського, який зібрав увесь матеріял і поїхав до Київа, де меншала більша часть членів комісії. Там на дванайцяти засіданнях, відбутих від 7— 13. лютого 1926 р. реферував він свій еля- борат. Щойно тоді скликано пленум другий, який від дня 5—8 квітня 1920 р. перевів чимало змін і остаточно усталив проект. Дискусії були дуже завзяті. Коли одна' ухвала видалася проф. Синявському невідповідною для української мови, він зрікся був далі редагувати проект правопису й лише після настирливих домагань комісії мусів далі редагувати (стр. 86.). Остапиій факт свідчить найкраще про те, що справу ведено дуже поважно. Комісія63



поклала собі за основу для впорядкування і упрощения правопису традицію і природу української мови (стр. 5.) Богатий зібраний матеріал в проекті давав змогу розглянутися у всіх можливих, навіть сумнівних випадках правопису.Проект правопису уложено так точно, ясно і вміло, що з малими змінами можна було приняти його в цілости. Його зміст був такий о- бильний, що наскільки конференція була би радила тільки над десяти розділами денно, то старчило би матеріалу на повних десять днів...М іж тим всупереч традиції вису- нено на конференції справу введення латинки, яка забрала чимало часу в дискусії. „Латинщики“ фотографувалися спільно. їх  світлину поміщено у „Всесвіті“ ч. 23., а що під нею подані також прізвища, тому не зраджу тайни, коли їх репродукую. Були ними д-р Василь Сімо- вич, П. Бузук, Евг. Тимченко, Лі- щина-Мартиненко, Ярошенко, Чепіга, Йога ясен, Гапцов, Висоцький, Наконечний, Сулима, Булахов- ськнй, Демннчук і Волошин. Як за-64



значено під світлиною, Не було між фотографованими Пилипенка. Загальне число „латинщиків“ доходило до 15.Я  далекий від того, щоби висловлюватися легковажно про „латинщиків“ , тим більше, що поміж ними є такі визначні фільольоґи, як д-р Сімович, Евг. Тимченко і Ган- цов. Останній належить до ряду молодших учених та в часі конференції виявив дуже значне фільольо- ґічне образування і незвичайну ніжність в полеміці, так, що вибився в дискусії на одно із перших місць. Одно можу хіба завважати, що на радикальні зміни в правописі може собі дозволити тільки одно- цільний нарід, що живе одним державним життям, що не виставлений на всякі можливі спроби денаціоналізації. Для українців, розділених і розбитих, цей час ще не наспів. Вислів цій думці дав перед усіми ком. Скрипник, що виголосив знамениту промову проти латинки. Ви- слід голосування відомий. За латинкою заявилися тільки д-р Сімович, Бузук і Пилипенко. Вісім чле-
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нів з ак. Евг. Тимченйом йа чолівідсунулося від голосування, а 49 членів конференції голосувало проти.Коли введення латинки не найшло щастя в голосуванні, висунено проект поновлення правопису Дра- гоманова, але його також відклоне- но. На вислід голосування в справі латинки і драгоманівки вплинув немало досвід, зроблений на галицькій землі. Не принялася тут латинка, пропагована Ос. Лозинським, Софроном Витвицьким, Плятоном Костецьким, ґр. Ґолуховським І ІН. Без впливу і значіння були видання латинкою для практичних цілей Драгоманова і о. Джулинського. Не утримався правопис Драгоманова, якого останки затримано тільки у збірниках пісень, виданих Науков. Тов. ім. Шевченка, хоча і тут" виявилося в практиці, іцо цей правопис не віддавав точно нюансів мови і до цього треба було ужити деяких, нових знаків.В імя правди треба зазначити, що внесок на введення нових букв за- місць дз і дж появився тоді, коли
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Ком. пар. Ревіти Скрипйик не вів хвилево проводу. Одначе при кінці конференції анульовано цю ухвалу, а саму справу рішено віддати під розвагу широким кругам громадянства. Замітає, що Трафіки, яких покликано до помочі, не видумали нічого путнього, а всі проекти пових букв з боку членів конференції' не витримували критики.Апостроф на конференції відкинено. Ми, галицькі українці, не відчуваємо ніякої потреби апострофа. Акад. Кримський вважав усунення апострофа зневагою духа мови. Здається, що правда буде по середині та що апостроф у дуже сильному обмеженні найде примінення, тим більше, що на Україні ведеться у- країнізація чужинців і україніза- тори мали би велику мороку, якби апостроф усунено. Не треба забувати, що правопис має і буде мати за- всіди практичне значіння, з яким треба числитися.Дуж е живу дискусію викликала справа правопису чужих слів, власних імен і ґеоґрафічних назв. Російські прізвища рішено писати так.
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як їх  вимовляється. Так само вирішено з прізвищами англійців, французів, німців та інших народів. 0- кінчейня польських прізвищ рішено українізувати: Бобжинський, а не Бобжиньскі. Переходжено опісля розділ за розділом з виїмком тих, до яких не зголошено ніяких поправок.Заінтересування правописом поза конференцією в підготовуючій фазі було дуже велике. Наспіло перед конференцією поверх 60 проектів будьте колективних, будьте від о- кремих осіб. Із західно-українських земель прислано таких проектів *87, а число їх се|>ед конференції росло. Між іншим прийшли замітки від д-ра Івана Панкевича з Ужгорода.В часі конференції висловлено стільки інтересних поглядів і фі- льольоґічних помічень, що сливе з кожного засідання виходив я з великим вдоволенням. Побіч учених фільольоґів брали участь в конференції письменники, редактори, пе- даґоґи. Не знаю, чи Ст. Сірополко передав вірно в „Д іл і“ (ч. 152) звіт д-ра Сімовича про „Правописну
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конференцію“ , але я мусів би спростувати висказ, що „хід праці конференції гальмували довгі й неріче- ві виступи декого з неспеціалістів в таких питаннях, в яких вони мало визнавалися“ ... Так воно в дійсносте не було і тим „неспеціалістам“ зроблено незавинену кривду. Я  вслухувався з великою приємністю в промови Вороного, Чернявсь- кого, Мусія та інших численних промовців, що з великим пошануванням відносилися до краси мови, її мельодійности, з більшим, як дехто з фільольоґів. Зрештою у такому численному зібранні, як правописна конференція, були ріжні люди, з ріжними вдачами, темпераментами і поглядами, одначе, на загал беручи, всі вони держали прапор дискусії на певній, незвичайно милій для поваги справи висоті.Не знаю також, чи міг д-р Сімо- вич сказати другого дня конференції (тоді дискутовано над латинкою), „що не варт було приїздити на конференцію“ . Вона-ж подала нагоду до широкої виміни думок на правописні теми людям, що з ріж--  69 -



них земель України прибули до Харкова. Окрім того конференція була могутнім викладником культурного і духового єднання розмежованого кордонами українського народу. Вдарено у дзвін цього єднання в промовах ком. Скрипника та інших промовців так щиро, так звучно і сильно, що хочби для тих хвиль високого духового підйому варто було приїхати на конференцію!Завважу, що на останнє засідання конференції прибув із Закарпаття посол чесько-словацького сойму Мондок, давніщ$ русофіл, тепер комуніст, що прилучився у своїй промові до цього хору духового і культурного єдпання, за що йому подякувало сердечними оплесками.Окрім д-ра Свєнціцького, Сімови- ча і мене брало участь в конференції досить значне число галицьких українців. Це ті люди, що на Радянській Україні живуть від десятка або й більше літ і тут працюють на науковому чи педагогічному полі. Видно, що вони щиро трудилися і своєю роботою заслужилися, коли їх7Р =



пошановано запрошенням на конференцію. Дехто начислив між її учасниками аж 18 галицьких українців. Наскільки подане число було би вірне, то воно становило би ледви четвертину всіх членів конференції.Зверну увагу, що від перших хвиль відродження, галицькі українці йшли за правописом, уживаним ча Великій Україні, від правопису Максимовича в трицятих роках X IX  віку, Кулішевого в шісдесятих роках, а кінчаючи на академічному правописі з 1&20 р. Під цим оглядом не були вони ані вперті, ані заско- рузлі, ані ретроградні.Не скаж у, щоби на харківські й конференції галичани виступали на зверх без виїмку солідарно, одно тільки певне, що значна більшість учасників обстоювала цю традицій), яка витворилася в Галичині на правописнім полі, в школі, публіцистиці, періодичних виданнях і науці. А ця традиція в дечому відмінна від тої, що прилилася в а Великій У - країніЗвідсіля йшли дрібні суперечки і непорозуміння. Учасник конфе— 71



ренції Андрій Річицький підніс навіть прилюдно заміт про уступки галичанам в „Комуністі” з дня і . червня. Статтю Річицького перепо- віло „Д іло” у 127 числі. Автор статті жалувався, що для галичан знесено апостроф, ухвалено уживати послідовно в чужоземних словах ґ (Газета, агітація), та рішено чужоземні слова передавати через ио- мякчене л (плян, лябораторія і т. .і.)З деяких натяків на конференції можна ще було винести вражінкя, будьтоби галицькі українці обстоюють за своєю країною Піємонт української культури.Щоби п о к л ас» кінець цим непорозумінням, я вважав умісним забрати голос при кінці конференції та промовив менше-більше такими словами:„Могло би комусь видаватися на основі деяких слів, що упали на конференції, або на основі статті гром. Річицького, будьтоби поміж нами, галицькими українцями а придніпрянцями настало розєднан- ня. Такого роздвоєння я не бачу, а противно ці слова і заміни гром. Рі-
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чицького я вважаю великим компліментом для галицьких робітників пера і для їх  праці, веденої протягом довгих десятків літ в школі, публіцистиці, науці. Для нас байдужне, чи будемо писати з апострофом, чи без, лабораторія, чи лабораторія. Це дрібниці, про які не слід сперечатися. Вони нас певно не розєдна- ють. І нехай ніхто з діячів Радянської України не побоюється, що ми, галицькі українці, хочемо Піємонт української культури затримати за собою. Український Піємонт признаємо за Радянською Україною, бо тут українська мова має доступ від пай- нищих до найвищих шкіл, бо тут промощує київська Академія нові шляхи для української науки, бо тут, в тім домі Наркомосу, в якому маємо честь гостити, кується закони для українського культурного розвитку. В імя культурного єднання приймемо ухвалений на конференції правопис і будемо старатися перевести його всюди, де тільки сягає наша сила. Стверджую прилюдно, що з конференції виходимо не роздвоєні, а обєднані.” .
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Мої слова прикрили члени конференції рясними оплесками. Маю вражіння, що галицькі українці вели себе на конференції гідно. Вношу це із слів акад. Кримського, що здаючи звіт із конференції на повному зібранні Академії Наук, сказав у моїй прияві отсі знаменні слова: „Завдяки високому тактові галичан, конференція закінчилася як не можна краще” .Новий правопис не принесе значніших змін За те можуть бути спокійні усі люди, щ о ним цікавляться. З огляду па те, що в конференції брало участь дуже значне число людей, що матеріял правописний був незвичайно обильний, а деякі рішення западали часам и одним, а- бо двома голосами більшосте, сумнівні питання віддано до розгляду державній комісії Наркомосу. Є надія, що небавом вийде готовий, правописний підручник, який прийметься по всіх областях українських земель в імя успішного розвитку української культури і тісного духового і культурного єднання*Не треба забувати, що висліду
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конференції вичікувано всюди нетерпеливо, а головно на Радянській Україні, де підручники для народ- іііх  шкіл друкуються у міліонах екземплярів. їх  друк нарочно стримано до ухвал конференції.Протягом цілої конференції висіла над нами тяжка томляча жара. Вона доходила від 35 до 40 степенів Реоміра. Подавано для охолоди чай із закусками. Та всеж таки нераз тяжко було утримати в рівновазі нерви, хоча кожний із нас, при дріб- піщих питаннях міг вийти на хвилину поза салю і розпростувати хребет. Одиноким незломним під цим оглядом був провідник конференції, комісар народи, освіти Микола Скрипник.Протягом десяти днів тільки двічі на пів години кинув конференцію, бо мав рівночасно засідання Ради народніх комісарів. Проводив конференцією енергійно і тільки тому нона закінчилася в десяти днях. Х о ча не фільольоґ, ком. Скрипник опанував матеріял в цілости. Теперіш- ний ком. нар. освіти уявляє собою челпку індивідуальність. До нас, га-
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гичан, відносився ком. Скринник дуже прихильно, а в складних питаннях запитував нас часто про гадку. За цю пезвнчайну уважливість і за світлий провід зложили ми ком. Скрипникові сордсчпу подяку.Л крім цього ком. Скрипник— залізний чоловік. Конференпія тріва- ла денно десять годин. По годині 10. вечором розходилися ми утом пені домів, а ком. Скрипник вів дальше провід на засіданню Наркомосу до години пів па четверту ранком. Не короткім сні був він вже о год. 8. рано при праці, а о год. 10. починав правописну конференцію. Так у тиждень, двічі або тричі. Уміє працювати днями і ночами, з малим випо- чинком.Кажуть, що усіх комуністів, при- питих до партії в па просторах давно!', царської Росії — один міліоп. Приймають до партії тільки таких, яких поручить пятьох членів партії. Цей міліон людей кермує справами і долею сто сорока міліонів населення. Тому й велика і вичерпуюча є їх праця.Д  за цю працю — мала винагоро- — 7$ -



ца. Партійний, хочби й комісар (мі- ністер) побирає найвищу платню 210 карб, на місяць, коли україні- затор, що працює у пяти гуртках, заробляє 500 карб/ Наскільки партійний (комуніст) заробить окремо літературною, чи науковою роботою, він мусить віддати четвертину цього ; а робітку на партійні ціли.Партійний обовязаний до безумовного послуху управі партії. М усить їхати з промовою в зимі серед гріскучого морозу при найгіршій комунікації —коли дістане такий при- каз. Тому й треба мати залізне здо- ровля і залізпу волю і залізну карність —  хто хоче бути членом партії.Правописну конферецію закінчено відспіванням Інтернаціоналу та ,Заповітом” Тараса Шевченка в у- кладі пок. комионіста Кирила Сте- ценка.



VII.

Культ Івана Франка на Радян
ській Україні.Саме в часі, як відсувалася правописна конференція в Харкові, припадала одинайцята річпипя смерти Івана Франка. Овяткопано її стихійно по цілій Україні. По всіх школах поминано Івана Франка, від сіл починаючи, а кінчаючи по містах. Не було ні одного часопису, іцо не помістив би згадки про Франка, а в деяких із них появилися менше- чи більше вартні оцінки його творчеств. В „Культурі та Побуті“  ви- друковано статтю д-ра Свенціцько- го, яку він продиктовусав репортерові ііротягом майже двох годин. Голова комісаріату нар. освіти Мпк. Ол. Скрипник отворив дня 28. травня засідання правописної конференції святочною промовою, в якій помянув великого галицького письменника. Дня зо. травня відбувся78



й Салі державйого російського театру в Харкові великий концерт з промовами Семена Вітика і проф. Попова та хором школи Івана Франка, про який буду говорити на дальшому місці. По книгарнях, у виставо- вих вікнах, уставлені портрети Івана Франка, а під ними видання його творів. Словом, зацікавлення Франком та його літературним придбанням величезне, а культ його поширений більше, як якогонебудь іншого, хочби найґеніяльнішого письменника.Я  не дивуюся. Франко—Марксіст, тому й найблищий тому суспільному будівництву, яке йде на Великій У - країні. Тому цього великого галичанина шанують на Радянщині більше, святочніше, щиріше, як ми у себе дома серед наших несприятливих відносин. Ми звичайно чекаємо десятиліття смерти, опісля двайціпих роковин, а між тим на Великій У - країні таке святкування відбувається що року. Відновлюється р  у- мах людей память великого сина мужицького роду і мужицької нації, бунтаря проти усякого гніту, чоло
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віка з великим серцем • ніжністю почувань, твердого для себе, вибачливого для інших і їх  похибок, Мой- сся, що вірив у силу України і віщував:
Та прийде час і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі. 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом 
Покотиш Чорним Морем гомін волі,
1 глянеш, як хозяїн домовитий 
По своїй хаті і по своїм полі...Тому на Радяшцині велике зацікавлення, чи і коли стане у Львові на прилюдній площі памятник Івана Франка? Оповідаю иридніпряп-' цям, що галицьке і американське громадянство хоче передусім поставити памятник на Франковім гробі та що тут почалася вже робота, яка, хоча ниняво, а всеж таки дійде до кінця. Грошей на нагробник Поетові найдеться настільки, щоби він був відповідний і гідний памяти Франка. Кинено також думку здвигнення памятника на прилюдній площі і вислано просьбу до магістрату, щоби призначив для памятника місце на сквері при вул. Валовій коло дому ім. Качковського. Магістрат,80



по ДавйоМу звичаєві, нічого не відповідає.А  одначе всі ми, як далеко сягає українська земля, свідомі того, що памятник Франкові мусить стати у Львові, де він провів повних сорок літ серед знущань, злиднів і важкої праці. За мало внести подання до магістрату. Треба настирливо домагатися, щоби цю площу призиано. А коли сьогоднішні володарі міста відмовлять, треба безумовно подбати про те, щоби памятник станув на власній площі, де магістрат та інші власти не будуть мати нічого до балакання.Декому із придніпрянців виглядало на сміховину моє оповідання про те, що пам'ятник Шевченка тільки тому не станув перед будинками Наукового Товариства ім! Ш е- вепка у Львові, бо вище при тій самій вулиці міститься палата латинського архиепископа. Магістрат виходив із заложения, що бюст „схизматика і гайдамаки“ мігби дражнити почування достойника латинської церкви... А  місце фактично, чи не найвідповідніше, хочби з огляду
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на інституцію наукову, що Носить імя Тарасове. Погруддя Тараса, (долота Годебського), вилите в бронзі коштом Володковича, спочило у Національному Музеєві і справа завмерла. А  прецінь, коли не вільно Тарасового памятника уставити на прилюдній площі, провЬорично, до- кіль українці не будуть мати голосу у Львові, можна би його здвигнути на власній площі.Те саме з памятником Франка. Піддаю думку, а її переведенням в життя міг би занятися комітет, що думав про памятник на могилі Поета.Таких площ власних маємо у Львові дві. Передусім маю вражіїі- ня, що так звана театральна площа при вул. Сапіги, обтята із всіх боків, сьогодні за мала на те, щоби на ній міг станути театр. В залізнім обрамуванню серед цвітів міг би станути тут величавий памятник.Другим таким місцем є площа перед Академічним Домом. Тут можна знести корт, засадити з усіх боків деревину, дати залізне обрамування для памятника і огородити цілу82



площу Лкад. Дому відповідним, трівким матеріялом. Так я уявляю собі, а компетентніші від мене чинники, головно артисти і техніки могли би тут сказати своє рішуче слово.Останню мою думку про площу перед Академічним Домом розвивав я перед акад. Мих. Грушевським, котрий нею —  захопився. Оповідав я про неї також голові Тов. ім. Франка в Харкові, гром. ІІриходькові і секретареві Озерському, котрі заповіли, що згадане Товариство зложить значні гроші па будову памят- няка. Амбіцією їх є, щоби памятник можливо скоро станув у Львові Таку амбіцію повинно мали також галицьке громадянство, серед якого Франко терпів, жив, працював.Можлива річ, що в цій справі забере ще хтонсбудь голос. На всякий спосіб вважаю умісним віддати свою думку під осуд громадянства.



VIII,

В трудовій школі імени Франка.Три найчисленніші, українські школи в Харкові, з котрих кожна числить около півтора тисячки учнів, хлопців і дівчат, носять назви ім. Т. Шевченка, Мих. Драгоманова та Івана Франка.Дня 29. травня святкувала остання школа одииайцяту річницю смерти свойого Патрона. На це свято запрошено мене і д-ра Овенціцького.Була неділя. До години третьої трівала ще правописна конференція. В год. 5. приїхав я з полковником Грицем Коссаком трамваем на Х о лодну Гору, де побіч школи червоних старшин стоїть величавий будинок, а у ньому трудова школа ім. Франка. За царських часів була тут Гімназія імени царевича-престоло- наслідника Олексія. Сьогодні носить вона імя володаря пера, мужицької дитини, Івана Франка.84



Щиро признаюсь, що я запрошенням дуже утішився, бо за попереднього мойого побуту не м ів спромоги зайти до української школи. Тепер рішився я бути у ній за всяку ціну, хочби тому, що у львівському „Новому Ч асі” у святочному еели- кодному числі (Нр. 44), у статті: „Правдиве обличчя Радянської Ела- ди” прочитав я отсі слова:„Українське шкільництво імпозантне на папері, а в дійсности лс- дви животів задля браку приміщення, книжок та матеріальних засобів” .Входимо до будинку. ГІо коридорах вештаються діти у віці, від ч— 15 літ. Вітає нас тут керманич школи, галицький українець, Андрій Огарків. Він кінчив семинарію у Львові, був учнем наших знаменитих педа- 
ґо ґ ів  Івана Матіева і д-ра Когпсби, котрих згадує з великою пошаною і вдячністю.На свято сходяться батьки і матери дітей. За цей час показує нам гром. Озарків школу. Веде нас до кооперативи, якою управляють :пти. Дістати тут можна книжок, сшитків
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оловців та взагалі всього того, чого потребують діти в школі.Дівчинка у віці 12 літ повідомляв пас, що до кінця шкільного року викаже торг пересічно пять тисяч карбованців (дві з половиною тисячі доларів). Управу кооперативи вибирають діти зпоміж себе.Переходимо до столярні та шлю- сарні. А . Озарків .інформує нас, що трудова школа, в якій наука тріває сім літ, цс менше-більше тип нашої виділової школи З ТОЮ рІЖНІЩСЮ, що на Україні учать більше природи і математики. Для науки природи є спеціяльні лабораторії, де учні з у- читслями виконують дослідну лра- цю. Окрім цього учпі учаться в трудовій школі ремесла/ головно столярства і шлюсарства, и учениці шиття. В столярні десять станків (варштатів). В шлюсарні бачимо готові замки, вироблені учнями, може ще невикінчені. Але вони свідчать, що тут ведеться поважно наука.Йдемо дальше до кімнати Ів. Франка, обвішаної від долу до гори килимами. На килимах звертає мою у- вагу поділ годин не на тижні, а ро
86



ки. Українська мова і наука про марксізм займають тут визначне місце. Цобіч статистика учнів. З неї довідуюся, що всіх учнів має школа 1375. Українських дітей у ній 1250, російських 200, єврейських 20, а інших народностей 5.Всі вони — діти пролєтаріяту. Дивлюся на статистику заробітків їх  батьків. Є  тут діти безробітних, я- ких батьки побирають місячної допомоги по 20 карб, (десять доларів); дуже значний відсоток має платні ЗО карб, або й вище.Діти безробітних у числі 70. дістають в школі обіди. Про кошти мусить уже подбати управа школи.Входимо до кімнати, де відбувається льосування книжок, сорочинок та легкої одежі для дітвори, пошитої ученицями школи. Кожний льос виграє.Вкінці веде нас управитель школи до салі, де відбудеться свято в память Івана Франка. В салі бачу около півтора тисячки старших осіб, в яких переважають жінки. Це ма- тери дітей, що прийшли послухати святочного концерту. На лицях їх
87



малюється радість. Говорять між собою по більшій части українською мовою. До недавня всі вони вживали тільки російської мови та прийшла революція, а серед неї своя власна, українська школа. Дома балакали ще по російськи та прийшли із школи діти і вони почали українізувати рідню. Починаю говорити з хлопцем, що походить з російської родини. Видно це по вимові. Одначе він відповідає досить поправно українською мовою.Питаю управителя, скільки має школа учителів? Відповідає: сорок сім. Чи підручників є досить?— Гак, відповідає управитель. Нема у нас дитини, щоби не мала книжки. Про це вже дбає влада.Починаються урочисті, святочні збори. Відкриває їх гром Озарків. Вітає батьків-пролєтарів і дітей пролетаріату. З  черги вітає галицьких гостей, а цю частину промови зібрані сильно онлескують. Просить вибрати президію, до якої пропонує від учительства управителя школи, репрезентанта батьків, Семена Вітика, нас двох галицьких українців, дві у 
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чениці ШКОЛИ І ОДНОГО ІЗ ІПКІїЬВИХ слуг. Зібрані годяться і мй засідаємо при президіяльному столі па е- страді.Признаюсь, що мене це товари- ство, зібране при президіяльному столі дуже урадувало. Чому й у нас, у Галичині не міг би сидіти побЧ у- чителя, старшого громадянина, у* чень, а навіть вірний слуга школи?Нагадався мені тоді сторож дому, музею та бібліотеки Наук. Тов ім. Шевченка у Львові Прокіп Гопало. Відданий він Товариству цілою душею. Коли нема службовиків, аґю й мене в канцелярії, він проводить часто гостей по музеєві, показує, що є в кожній „табльоті” (зам. ґабльо- ті), оповідає про килими, кераміку, викопалини, а про ікону з кінця 15 віку вияснює: „Проф. Полянський говорить, що ця ікона з 15 віку, а я каж у, що вона старша, бо з вісім- найцятого віку” .Вірний, добрий сторож громадського маєтку! Чому й він не міг би засісти при президіяльному столі з нагоди свята Товариства?На „урочистих” зборах виголошує89



агітаційну промову Семен Вітик, промовляє відпоручник батьків а опісля ми оба з д-ром Свзнціцьким. Наші промови відріжняютвся змістом від усіх інших. Це привітні промови Галицької Землі для українського громадянства, без ніякого а- гітаційного змісту. Оилескували всіх промовців дуже грімко, а найбільше учня школи ім. М ах. Драгоманова,* який кликав:Товариші і товаришки! Передаю Вам і школі ім. Франка наші привітання. Одначе не думайте, що Ваш Іван Франко більший від нашого Драгоманова. Вони собі рівні, а наш Драгоманов був учителем Вашого Франка. Тому не був Ваш Франко більший від нашого Драгоманова!”Можна уявити собі, якою незвичайно милою сензаціею була оборона Драгоманова і престіжу школи його імени, виголошена молоденьким учнем? Радісні оплески і оклики нагородили промовця, що так сміло боропив поваги Патрона своєї школи!...Мала перерва і починається концерт дітей. — 90



В руках у мене програма, яку я зберіг собі на памятку.До фортепяну сідає учитель співу, чех Ян Ступка, який продукується своїми творами і своєю працею в школі. На естраді стає трий- цять дітей молодших трун Молоденький учень школи КондраіОБИЧ викликує поодинокі точки програми:„Каменяр” — слова Р . Ш евченка, музика нашого учителя Яна Ступки; „Ковалі” пісня нашого учителя Яна Ступки; „Весна” слова Шевченка, музику склав наш учитель Ян Ступка; „Т а це весна!” слова Ка- пельгородського — музика Яна Ступки,,.Хор співає при супроводі форте- і:япу так гарно і рівно, що просто не хочеться вірити, що він зложений з дітей від 8— 11 літ. По кожній точці публика бє оплески сердечні і заслужені. Це подяка в першому ряді для учителя і ісомпоніста, в другім для цих дрібних дітей, що пісні співають. Хори переплітають декляма- ції творів, присвячених Франкові, або його власних поезій.



За хвилю стае на естраді хор сіар- ших ґруи в числі двісті дітей. Дири- ґує ш ш  учитель Брижаха, лкомиа- ніюе незрівнаний Ян Ступка, якого фраковий одяг і біла краватка звертають загальну увагу. Так привик він виступати у своїй вітчимі і цього звичаю притримується на Україні.Йдуть пісні: Лисенка „Вічний революціонер“ і „Гей Волошин сіно косить“ . Останню пісню списан комно- піст від Івана Франка. Дальше співає хор „Розвивайся лозо!’ слова Франка, музика Ягора, „Прометей“  слова Коваленка музика Стеценка, „Товаришам із тюрми” слова Франка, музика Яна Ступки. Учень Золотарів виголошує вірш Франка: „Не довго жив я “ , а учень Кондратович „Каменярів” Франка так гарно, що пориває за собою слухачів. Сольову пісню: „Місяцю князю !‘ до слів Франка співає учениця Дсмя- ненківна своїм чудовим сопрановим голосом.Хор „Вічний революціонер” викликує таке могутнє вражіння, що публика домагається повторення, а тоді виступає як диріґент, молодень-
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КйЙ учень Кондратович, якого поява викликує на лицях слухачів незвичайне вдоволення. Оиллскують його і цей артистично вишколений до иайменчих подробиць хор. Розкіш слухати його! Дня ЗО. травня виступав цей хор на сцені великого театру. Була це одна із найкраших точок програми.З діточого концерту поминув я нарочно одну деклямацію: ,Н а  смерть Франкові“ . Уложила вірш у- чениця школи К. Ґорецька, яка сама його виголосила. Це, мабуть, перша спроба молоденької авторки. Я  далекий від того, щоби приписувати віршові літературну вартість, одначе він ілюструє, як не можна краще, напрям, у якому живе і учиться теперішнє молоде покоління. Наведу перший чотировіріш
Ти довго боровся, поете ‘наш пюбий 
І душу і силу трудящим віддав,
І милу Тобі робітничую масу 
З ярма капіталу Ти рятував...Таке співає дитина пролетарського середовища. А  ці діти пролетаріату пошанували ще в інший спосіб Поета. По коридорах розвішені93



святочні листки присвячені Франкові. На кождім із них портретик Поета, рисований учнями, а під ним вірш, чи проза, присвячені його памяти. Деякі із цих діточих віршів, чи прозових писань увійшли до о- кремого „Франківського Збірника", виданого друком заходом „харківської“ 20-тої трудової школи ім. Івана Франка в одинадцяті роковини з дня смерти свого Патрона” . Книжка обіймає девять аркушів др>ку (144 стор.). Значнішу часть книжки виповнюють твори Франка, меншу частину писания учнів і учениць школи. А  е поміж ними і оригінальна статейка Р . Шевченка и. з.' на Франка“росте який літературний талант... Хто його знає?...На всякий спосіб школа ведена взірцево завдяки незвичайно меткому провідникові, що жиє нею, що любить її, що опікується нею дітворою, яку віддано в його руки. Своєю дорогою, таку організацію школи можна перевести тільки при державних коштах.

школі ви-
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Школа ім. Франка це двадцята українська школа в Харков» ші загальне число 58 трудових шкіл. Коли зважимо, що в Харкові 80 відсотків неукраїнського населення, то число українських шкіл дуже значне. Сам факт, що до школи горн ,"іь- ся у значнім числі російські д'ти, які мають свої власні школи, говорять найкраще про її вартість. Так само взірцево мають бути ведені згадані мною школи ім. Шевченка і Драгоманова.Кінчиться концерт. Гром. Озаркіз просить нас до свойого мешкання на перекуску. Говоримо про пережите і передумане на концерті та дякуємо йому за цей душевний пир, якого свідками були ми у веденій ним школі.Не хочу обнижати з »ги наших приватних шкіл в Галичині, утримуваних коштом українського громадянства. Тут йде велика праця в порівнянні з тими матеріальними засобами, якими орудує наша ^Рідна Ш кола” . Я  бажав би тільки щоби бодай одна наша, не гс приватна але й державна могла почванитися95



таким величавим будинком, такими просторими салями і науковими середниками. Та годі навіть про це думати!... Такого приміщення не має ні одна державна школа в Галичині.На селі та в сільській школі я ним разом також не був.



З  останніх днів побуту в Хар
кові. -  Будівельний рух.Конференція кінчиться. Просять нас в гостину Мих. Вас. Левицький, колишній радянський посол у Відні і акад. Дмитро Баталій, що не раз і не двічі заходив на пленум конференції та прислухувався нарадам.В дуже скромнім приміщенні Мих. Вас. Левицького вітає нас його дружина, галичанка, з дому Кравцівна, обильною перекускою. Говоримо про Буковину. Д-р Сімо- вич, що по десяти літах від часів війни заглянув до Чернівців і був наражений на брутальність тамошньої влади, оповідає про Буковину в минулім та сучасности, а в його голосі дрожить велике зворушення.То, що придбано на Буковині, на полі національного і .культурного розвитку, завдяки успішній, величній праці Степана Смаль-Стоцького,97 4



Мик. Василька, Шгуляка, Маковея, Поповича, та цілого ряду інших діячів, сьогодні в руїні.Понищено Гімназії та школи. На місце української, викладової мови введено румунську. Селяни перестали посилати своїх дітей до іім- назії, бо нащо має учитися дитина .»циганської мови” . Так фільософує тамошній мужик, та силою цієї свідомосте, яку здобув перед десятком літ не дає себе випародовита.Серед розмови в домі Мих. Вас. Левицького обіцяв д-р Сімович говорити про Буковину в Київі. Його доповідь в комісії Західної України під проводом акад. Грушевського відбулася в дійсності дня 15. червня при великій скількости слухачів і серед нсчуваного зацікавлення. Я  був тоді в Галичині, одначе свідок доповіли д-р Свенціцький оповідає, що д-р Сімович виголосив її у такім зворушенні, болю, мало-що не серед сліз, що слухачам відсвіжилися в памяти угніт і поневірка за царських часів, протягом сливе цілого X I X . віку. Прелєґента витали і дякували йому за доповідь оваційно.98



Культурну країну віддали воєнні переможці на поталу циганській нації. ) про тс, всі українці, повинні тямити!В домі акад. Ба гал і я обідаємо. Гостинний господар і йою замулена донька дбають про акад. Кримського, мепс, д-ра Свєнціцького і Мик. Левченка, як про своїх рідних. Сидимо в садку біля хати шановного академика та г.уторимо на правописні і наукові томи. Акад. Багалій радіє, що серед революційних переживань не затратилася його розкішна бібліотека, дійсна скарбниця по історії і літературі. Не зважаючи на те, що акад. Багалій почав сімдесятий рік життя, з його лиця і думок бє молодість. В його честь вийде в 1927 році ряд збірників. ІІоба- лсагиб, щоби Ювнлят працював ще довгі літа у кріп кому здоровлі!Иращаємоеь з Ювилятом, бо сьогодні (3-го У І.) останнє засідання конференції.Не можу поминути обставини, що польський конзу.аь в Харкое.і. Коп етаптин Варсмба-Скішшський запросив мене до себе на снідання в
99



дні 2. Травня. Це МОЛОДИЙ 36-ЛІТНИЙ мущина, родом з України. Говорить гарно українською мовою. Минулого року, на святі революції, промовив він в імени иольскої держави українською мовою. Ией факт викликав у радянських колах гарне врИжіння, а польський уряд подякував свойому консулові' за високо- тактовний виступ.В гарнім будинку коисулЯту при Вул. РаковсьісОго, серед значного комфорту в обстанові,' засіли ми в трійку з консулом та його, секретарем, и. Лефлером, ио-ттнчиком до смачних перекусок, в які багаті українська земля і море. Головним предметом розмови польська література. Від мене довідується консулі., що в Одесі нриготовлюеться фільма з повісти Жеромського: 
„РггеЛкіо&.іе' Політичні питання виминаємо. Розмова йде ясиво і я не стямився, що перебув в гостипі поверх двох годин.В часі, коли ми відбували правописну конференцію, прийшов присапатися з нами, галичанами, гром. Матвій Яворський. Він тепер на три100



місячній відпустці, бо кінчить писати перший том твору „Революція на Україні“ . Почав від найдавніших часів, а закінчив його виступами Драгоманова. Двайцять аркушів друку вже вискладано. Другий том обійме новіші часи.Н часі конференції бачили ми ще багато інших галицьких українців, які туї працюють. Випитували про знайомих і рідню. На загал, вони із своєї праці та положення вдоволені.Цілий ранок дня 4-го червня був я і! українськім держ. видавництві, де мав доручених чимало орудок наших, галицьких письменників, які друкують тут свої твори. Закупив я дещо книжок і в годині третій був на спільному обіді киян та одеситів в готелі „Асторія“ .Складаю візити урядовим чинникам, ком. Скрипникові, ГІриходько- ві і Ряппові, їду понращатися в польському консуляті, дякую за незвичайну ввічливість трьом секретарям Наркомосу, Дятловії, Естерню- кові і Баданові. Якби не останні два, що телефонічно зарезервували для мене місце у ваґоні, я мусів би че
101



кати донь, або два на поворот, бо тенор рух но залізницях сильніший абу вагонах, що йдуть з Москви, залишаються небагато вільних місць.Иерсїзжу візником Харків та можу ствердити, що тут йде великий будівельний рух. Як мене інформують, з міліярдового кредиту, призначеного на будівлі но усіх радянських республиках, поверх пі в мілі- лрда дістав Харків. Столиця радянської влади потребує найбільше приміщення, бо населення, в плрів- нанні з передвоєнним, зросло удвоє. Сьогодні числить Харків поверх чотириста тисяч мешканців. Ще в цьом/ році нічнсться величезна будівля, нризначепа для приміщення усіх державних властей, порозкиданих тепер но цілім Харкові.В годині шостій я вже на двірці. В останнє бачуся тут з Грицем Кос- саком, з молодим бпишкевичем, сином посла о. Степана, з його молоденькою дружиною з роду Сінґале- вичів і з урядником банку Север. Лаврі вськи’м. Велять поздоровити рідню. Від пані Онишксвичевої дістаю письмо для ц. Федорцевої, що— 102 —



саме тоді прибула до Київа, щоби взяти участь у драматичних виступах „Березіля“ .З ударом години семої поїзд відходить у напрямі у Київ. Прощаюся із знайомими, гляджу ще довший час з вікна та приглядаюся панорамі Харкова. Бачив я вперше Харків у 1903 році по святі відслонення в Полтаві памятпика Котляревського. Приїхав я тоді відвідати мою сестру з роду Качалів, видану за інж. Тре- скіном Харків був тоді наскрізь російським містом. Українське слово чув тоді тільки в домі Христі Аль- чевської і в проф. Сумцова. Сьогодні почуєш всюди українську мову, бо тут столиця української, радянської влади. Часи зміняються.Зелені в Харкові багато та не достає тут ріки, такої гарної та величної, як наш Дніпро в столиці української Академії Наук, у нашім чудовім Київі.



X.

Закінчення.У  ваґоні жара така доскульна, що піт ллється по голові. Отвираємо вікна і двері на нересгріл. Не помагає, хоча вже вечеріє, бо температура сягає ще до ЗО. степенів Гсомі- ра. У  великій переділці, призпаче- ній па чотири особи, їдемо в двійку з незнайомим подорожнім. Дві дальші переділки заняли кияне, що вертали домів з правописної конференції. Із старших є між ними акад. Кримський і Тимченко.Акад. Кримський запрошує мене на вечеру, бо не може собі дати ради з обильними провіянтами, приладженими йому і н. Левченкові па дорогу в домі акад. Багалія. їмо та розмовляємо.Акад. Кримський був в останнє в Галичині на ювилею Мик. Лисенка. Згадує цей час з видимою радістю. Випитує мене про ріжних людей, а
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поміж ними про Остапа Ніжанков- ського. Від мене довідується, що його дня 23. травня 1919 року розстріляно в полі під Стриєм, без вини і без суду.Ак. Кримський оповідає про свої переживання в р. 1920. Двічі ставлено його до розстрілу під стіною на подвірю Академії за те, що не сказав, де є більшовицька друкарня, про якої приміщення не мав найменшого поняття. Двічі давали союзники Петлюри команду до стрілу і щойно опісля пустили ученого на волю. За цей час трівоги, акад. Кримський посивів та полисів. Раньше не було у нього одного сивого волоска.Від р. 1914., коли вибухла світова війна, не один учений, пя діяч на Великій Україні пережив такі самі хвилі, як акад. Кримський.На акад. Грушевського стріляв в р. 1917. галицький русофіл. Вдруге оминув акад. Грушевський смерть, окриваючись під Київом перед гетьманською владою. Дім,*де скривався учений, упав нічю жертвою ґранату. Цілком припадково ночував тоді— 105 —



акад. Гр. в Київі, бо провідник опізнився, а пізним вечером стояли по вулицях гетьманські стежі, що контролювали прохожих людей.Через ті переживання люди на Україні перемінилися у своїй психіці. Нема цієї сердечности, яка бувала раніще. Люди стали недовір- чивими, але й більше склонними до нринимання всяких наклепів за правду. А  дехто з галицьких українців, замісць того, щоби писати про великі хвилі, що нас підтримували і підтримують на дусі серед лютого времени, пустився на погані, нераз шкідливі, а на всякий спосіб кривдячі наклепи.Такої кривди досвідчив в р. 1924. акад. Грушевський від одного з Галичан, котрого він заєдно підтримував і через нього пс мало пережив прикростей.Не поминуло й мене вістря пера одного з галицьких українців, ще до громадської роботи не скорий, але зате до забави людською честю виявив чималий талант.Привід до цієї забави дав цьому чесному і многонадійному чолові
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кові (бо, без сумніву, він себе таким вважає) мій перший побут на Укра їні. По повороті до краю, вважав я умісним поділитися моїми вражій- нями і виголосив чотири доповіли, на котрих публика зійшлася дуже численно. Згадував я у цих доповідях також про працю в Академії та висловлювався про неї з щирим признанням. Було це при кшці жовтня 1920 р. Майже в три місяці пізніше (дня 15. січня 1927 р.) написав цей „чесний” чоловік, що без сумніву, не був ані на одній, моїй доповіли, пасквіль до Київа, в котрім завважав, що я про Академію Наук висловився з призирством, що прилюдно зневажив двох акадсмиків і т. д. Цей „многонадійний” чоловік обслинив у пасквілю не тільки мене, але й мого пок. Тестя, що від дсвят- нацяти літ спочиває в гробі, а як „чесний” чоловік закінчив свій пасквіль ось якими „чесними”  словами: „Не виявляйте мого імени, бо проф. Студинський знається добре з польською поліцією і на мене готова спасти ще яка халепа” .В такий спосіб зберігає „чосний”
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чоловік, що писав пасквіль „в імя загального добра” , свою особу перед відповідальністю. Мене цей чесний' чоловік не міг образити і я згори зрікаюся всякої сатисфакції.А  окрім сего йдуть по галицьких часописах статті, які доторкаються загальних справ, а своїм тоном і змістом приносять українській справі діймаючу кривду.Один з галицьких українців, що від 10. літ працює на Україні і ставав навіть перед судом, отже не комуніст, сказав мені таке:„На Україні працює нас галичан понад двайцять тисяч душ. Просіть галицьку пресу, щоби не утруднювала нам нашого становища. Чи маєте так багато збуту для праці і хліба в Галичині, щоби нам тут ускладнювати наше життя? Нехай преса критикує, але нехай не обезцінює того, що тут будується. В кого стати на перо ніжної топкої аналізи Остапа Вишні, нехай пише! Одначе гі5- хай ніхто не кидає маловартних, хоч би фільмових дотепів між галицьку публіку. Ми вже і так пе-
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редотепкували галицьку Д^ржав  ̂ність!”Цей галицький діяч переповідав мені ріжні статті з галицької преси* за якими мені годі шукати. А  що люблю покликуватися на факти, тому й подаю для ілюстрації початок статті „З а  Збручем кипить” , поміщений в гіеремиськім „Українськім олосі” ч. ЗО (413) — дня 24. липня 1927 р., де читаємо:„На Радянській Україні йде загострена боротьба між незорґанізова- ними, обезправненими, українськими національними силами і верхо- водячою там комуністичною клікою, яка має в руках всю владу” . Чи шануючий себе і свою націю поляк, або анґлієць назвав би „клікою" свою владу, хочби вона як йому була несимпатична? Радянську владу признав сливе цілий світ. Тільки в очах перемиського політика вона є „комуністичною клікою“ . Чомуж так не писати, коли се уходить безкарно? А  чи поза межами радянської України є ще який державний осередок, щоби його обезцішовати? І Іншу чи таку статтю автор, видно.
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забув, що в цих початкових словах міститься донос на „обезправнені, українські, національні сили” , та що вслід за тим готов загостритися режім? А  скільки кривди може заподіяти така стаття тим галицьким українцям, які залишилися на Радянській країні, коли галицький часопис так малює боеротьбу „обез- иравнених, українських, національних сил” , якої в дійсності там нема?Так само ніхто на Україні не думає ані про гетьманщину, ані про Петлюрівщину, тому сховати шановані колись прапори до музея! Платні топорища до чужих сокир все ще найдуться. Вони можуть руйнувати господарське життя на Україні, але на широких просторах українських земель вони остануть нічим більше, як епізодом.Я  не комуніст — але пишу ці стрічки як обєктивний обсерватор і активний громадянин. *Доїздимо до Київа і вертаємо ав- том до наших приміщень. Минули ще три дні на поладнуванню літературних орудок, яких мені також до Київа передано чимало та на прано



щаннях. Був я у акад І'рушевсько- го і його рідні, зложив візиту акад. Кримському, зайшов до акад. Єф- ремова, щоби побачити рукописний „Кобзар” , ілюстрований Башиловим і Бальменом, відвідав п. Савченків. А  но було дня, щоби я не заглянув за старовиною до церков, або не приглядався чудовій панорамі Дніпра і околиці, чи то з ґалєрії Андріївської церкви, чи то з під статуї Володимира. Бачив я також зверху невеличкий дімок на хрещатівськім пе- роулку за давною Думою, в якім колись зупинився Шевченко. Дімок гарно відновлений а в ньому задумує радянська влада примістити музей, звязаний із життям і творчістю Кобзаря України.З України привіз я подяку від акад. Грушевського для Наукового Тов-а ім. Шевченка за срібний вінець, переданий Ученому з нагоди шістьдесятьліття життя, а 40-ліття наукової творчости і незвичайно милий привіт Історичної Секції УА Н . на зїзд українських природників та лікарів, що відбувся в днях б— 0 червня у Львові.


