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Вступ

Енциклопедичний довідник «Місця пам’яті української дипломатії» 
є підсумковою частиною масштабного проєкту «Століття україн-
ської дипломатії», започаткованого Міністерством закордонних 

справ України та Науковим товариством історії дипломатії та міжнарод-
них відносин 2017 року. В межах проєкту відбулися численні науково-про-
світницькі заходи (наукові конференції, подіумні дискусії, документальні 
виставки, зустрічі дипломатів і науковців зі студентами, виступи у ЗМІ), 
важливі для пізнання інституційної історії дипломатичної служби України 
та формування позитивного іміджу України як держави, яка визнавалася 
зарубіжними країнами в добу Української революції та визвольних змагань 
1917–1921 рр., коли вона протистояла більшовицькій навалі. Проєкт ре-
алізовувався за участі закордонних дипломатичних установ України (далі 
– ЗДУ), іноземних дипломатичних представництв в Україні, організацій 
української діаспори, Державної архівної служби України, Інституту істо-
рії України НАН України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського, закладів вищої освіти та інших установ і організацій. 

Науковий «марафон» з відзначення століття української дипломатії 
розпочався в середині листопада 2017 року в Братиславі (організова-
ним Посольством України у Словацькій Республіці та НТІДМВ кру-
глим столом «Україна – Словаччина: розвиток двосторонніх відносин 
та видатні особи») та Відні (організованою Посольством України у 
Австрійській Республіці, НТІДМВ і Віденським університетом поді-
умною дискусією «Україна й Австрія – сто років тому»). У Києві від-
значення століття української дипломатії стартувало 28–30 листопада 
2017 року проведенням у приміщенні Дипломатичної академії імені 
Геннадія Удовенка при МЗС України Міжнародної наукової конферен-
ції «Сучасна українська дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 
років». Науково-просвітницькі заходи відбулися також у Білорусі, Бол-
гарії, Греції, Грузії, Єгипті, Італії, Молдові, Німеччині, Туреччині, Руму-
нії, Угорщині, Франції, Польщі, Швейцарії та в Україні (Дніпрі, Каневі, 
Ніжині, Одесі, Львові, Ужгороді, Харкові, Черкасах, Острозі, Чернігові 
та ін.). Особливість наукових конференцій та подіумних дискусій, при-

У енциклопедичному довіднику подано відомості про місця пам’яті, що виконують функцію 
творення ідентичності професійної спільноти української дипломатії, а саме: місця розташуван-
ня дипломатичних представництва УНР/ Української Держави в країнах призначення; місця 
проведення важливих міжнародних переговорів; відомості про українських дипломатів, які за-
вершили земний шлях у еміграції, та місця їх поховання; про пам’ятні місця в Україні, пов’язані з 
діяльністю зовнішньополітичного відомства; народженням, навчанням, професійною діяльністю 
представників української дипломатичної служби; меморіальні дошки та пам’ятники українським 
дипломатам; про репресованих дипломатів та місця їхньої страти в Російській Федерації; місця 
розташування іноземних дипломатичних представництв у Києві та інших українських містах.  

Для українських і зарубіжних дипломатів, істориків, викладачів, аспірантів та студентів вищих 
навчальних закладів, журналістів; всіх, хто цікавиться історією дипломатичної служби. 
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свячених століттю встановлення дипломатичних відносин між Україною 
і зарубіжними країнами, полягала в налагодженні діалогу вчених різних 
країн щодо спільного дослідження маловідомих сторінок двосторонніх 
відносин. Складовою частиною таких досліджень було маркування місць 
пам’яті та виявлення історичних джерел інституційної історії дипломатії, 
підготовка документальних виставок цієї тематики. Проводилися екс-
педиції з виявлення місць, пов’язаних із життям та діяльністю у Європі 
українських дипломатів 1917–1924 років. За результатами таких експе-
дицій встановлено меморіальні дошки на вшанування пам'яті перших 
дипломатичних і консульських установ УНР у Відні та Мюнхені, за під-
тримки МЗС України та участі ЗДУ і зарубіжного українства відновлено 
могили Василя Оренчука в Мюнхені, Євгена Слабченка в Ніцці, розпо-
чато роботи щодо відкриття меморіальних дошок в інших містах.

Упродовж 2018–2019 років відбулися конференції та презентації до-
кументальних виставок, присвячених століттю дипломатичних відносин 
між Україною і Німеччиною в Києві, Чернігові, Дніпрі, Харкові, Одесі, 
Львові, Берліні та Мюнхені; між Україною і Грузією – в Києві, Тбілісі, 
Батумі; між Україною і Польщею – в Києві, Ніжині, Острозі, Любліні, 
Кракові, Варшаві; між Україною і Швейцарією – в Києві, Берні, Базелі, 
Фрібурзі; між Україною і Болгарією – в Софії, Пловдиві і Києві. За ре-
зультатами конференцій підготовлено збірники «Україна і Грузія у між-
народних відносинах: історія та спільні виклики сучасності» (2018), 
«Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин» (2019), «Україні 
і Китай: маловідомі сторінки історії та сучасність» (2018), «Україна і 
Болгарія в історії Європи» (2019), «Україна – Швейцарія: маловідомі 
сторінки історії та сучасність» (2020) та ін. Інтересом у різних краї-
нах користувалися документальні виставки «Українська дипломатія 
1917–1924  рр.: зародження національних традицій» (2017), «Укра-
їна – Німеччина у 1918 році: перші дипломатичні контакти» (2018), 
«Українсько-польські відносини в 1917–1921 рр.: інституційна історія, 
етап становлення» (2019), «Україна і Туреччина в 1918–1921 роках: до 
століття взаємної дипломатичної присутності» (2018), «Україна – Гру-
зія: 100 років тому» (2018), «Україна і Греція: 100 років дипломатичної 
присутності» (2018), «Іноземні представництва в Києві в 1917–1919 
роках: початок міждержавних відносин» (2019), «Досвід, куплений до-
рогою ціною. Боротьба за Україну засобами дипломатії: українські ди-
пломатичні представництва в 1917–1926 рр.» (2020). 

Пропоноване увазі Читача видання «Місця пам’яті української ди-
пломатії» містить результати колективної науково-дослідної та пошу-
кової роботи про знакові місця для української дипломатичної служби 
доби Української революції 1917–1921 рр. Як відомо, сформульоване 
французьким науковцем П’єром Норою поняття «місця пам’яті» (lieux 
de mémoire) розуміють як різноманітні об’єкти з особливою символіч-
ністю, що виконують для відповідної соціальної групи функцію творен-
ня ідентичності, – як конкретні, географічно визначені, так і абстрактні, 
інтелектуально сконструйовані: географічні місця, пов’язані з певною 
подією, установи (архіви, музеї), цвинтарі, пам’ятники людям і подіям, 
будівлі, а також найабстрактніші утворення людини (мова, церемонії, 
ювілеї), навіть окремі люди – носії історичної пам’яті1. 

Виходячи з цього розуміння в енциклопедичному довіднику подано 
інформацію про місця розташування дипломатичних представництв 
УНР / Української Держави в країнах призначення; місця поховання 
українських дипломатів та діячів, які співпрацювали з дипломатичною 
службою; пам’ятні місця в Україні, пов’язані з діяльністю зовнішньопо-
літичного відомства; народженням, навчанням, професійною діяльніс-
тю представників української дипломатичної служби; інформацію про 
меморіальні дошки та пам’ятники співробітникам української диплома-
тичної служби; про репресованих дипломатів та місця їхньої загибелі 
в Російській Федерації; про місця розташування іноземних диплома-
тичних представництв у Києві, Вінниці, Миколаєві, Одесі, Херсоні та 
інших містах. Ці відомості виконують функцію творення ідентичності 
професійної спільноти української дипломатії.

Хронологічні межі відтвореної в довіднику інформації пов’язані з 
добою Визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., часом 
формування української дипломатичної служби, діяльністю іноземних 
дипломатичних представництв в Україні та українських дипломатичних 
представництв за кордоном до 1924 р., життям в еміграції представни-
ків української дипломатичної служби. 

У цей час українська дипломатична і консульська служба сформувалася 
як державний інститут у найбільш наближеній до сучасної формі. Право-
ві підстави для заснування першого українського зовнішньополітичного 
відомства виникли з прийняттям 7 (20) листопада 1917 р. III Універсалу 

1 Нора Пьер. Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, 
М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17–50. 
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Центральної Ради, яким проголошувалася УНР у складі федерації віль-
них і рівних народів. Законопроект про створення Народного секретар-
ства справ міжнародних від 22 грудня 1917 р. підписали О. Я. Шульгин та 
В. К. Винниченко. В Україні ця дата щорічно відзначається як День пра-
цівників дипломатичної служби відповідно до Указу Президента України 
В. А. Ющенка від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005.

Перші дипломати мали «надзавдання» – боронити щойно здобуту 
державну самостійність та презентувати світу українську ідею. Їхнім 
ключовим пріоритетом стала щоденна цілеспрямована праця задля ви-
знання України як незалежної держави, рівноправного партнера дипло-
матичних відносин. Ця боротьба за визнання європейськими країнами 
незалежності Української Народної Республіки засобами офіційної ди-
пломатії тривала аж до травня 1924 р., коли було припинено функці-
онування останньої дипломатичної установи УНР – Надзвичайної ди-
пломатичної місії УНР в Угорщині. Проте Надзвичайна дипломатична 
місія УНР у Швейцарії формально існувала навіть до 1926 р.

Оголосивши світу про своє створення у складі федерації вільних 
і рівних народів Третім Універсалом Української Центральної Ради 
7 (20) листопада 1917 р. і повідомивши про свою державну незалеж-
ність Четвертим Універсалом УЦР 9 (22) січня 1918 р., УНР привер-
нула увагу різних країн, які спрямували до Києва своїх представників, 
посланників, місії та делегації. 

Крім того, в Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні продовжували діяль-
ність іноземні консульства держав, що встановили консульські зноси-
ни ще з Російською імперією. 

З кінця грудня 1917 р. до Києва почали прибувати представники кра-
їн Антанти та її союзників: комісар Французької Республіки при уряді 
УНР генерал Жорж Табуї, представник Великої Британії – Джон Пік-
тон Багге (Бедж), військово-дипломатичний уповноважений при уряді 
УНР представник Румунського королівського уряду генерал Констан-
тин Коанде. Їхній приїзд до Києва перший очільник зовнішньополітич-
ного відомства УНР О. Шульгин вважав свідченням визнання УНР та 
початку її офіційних зносин з іноземними державами2.

Однак прагнення Франції та Великої Британії через своїх представ-
ників схилити українську сторону до вибору продовжувати війну на 

2 Шульгин О. Я. Початки діяльности Міністерств закордонних справ України. Розбудова держави. 
1993. № 1. С. 23. 

їхньому боці не мали успіху. Опинившись перед вибором між двома во-
рожими таборами Першої світової війни – Четверним союзом і Антан-
тою, перед рішенням – боротися за мир чи продовжувати війну, УНР 
обрала мирні переговори та підтримку Центральних держав. 

Підписаний 9 лютого 1918 р. в Бересті-Литовську українською де-
легацією з представниками країн Четверного союзу мирний договір 
передбачав припинення воєнного стану, загалом окреслював кордони 
УНР і декларував створення комісії з уточнення кордонів, проголо-
шував негайне встановлення дипломатичних і консульських зносин, 
звільнення військовополонених, започаткування товарообміну. За на-
поляганням української делегації було підписано й окремий (таємний) 
протокол із Австро-Угорською монархією щодо надання статусу ко-
ронного краю Галичині й Буковині. 12 лютого 1918 р. з кожною дер-
жавою було підписано додаткові угоди, що унормовували публічні та 
приватно-правові міждержавні відносини. Пакет міждержавних угод, 
що увійшов в історію як Берестейський мирний договір, став першим 
міжнародним актом України й склав правові засади для взаємного ске-
рування державами-підписантами своїх представників.

Відповідно до умов Берестейського мирного договору в березні 
1918 р. до Києва прибули німецький представник – дійсний таємний 
радник, доктор Філіп Альфонс Фрайгер Мумм фон Шварценштайн та 
голова австрійської делегації, уповноваженої на переговори з господар-
ських питань та організації товарообміну, – граф Йоганн (Янош) Фор-
гач фон Гюмес і Гач. 

Організація перших українських дипломатичних представництв 
розпочалася в середині березня 1918 р. згідно зі щойно розробленим 
Законом УНР «Про закордонні установи Української Народної Рес-
публіки». Для організації якнайшвидшого доправлення в Київ рати-
фікаційних грамот Берестейського мирного договору було відрядже-
но до Берліна Олександра Севрюка, до Відня – Андрія Яковліва, до 
Стамбула – Миколу Левитського, для «закріплення мирних і дружніх 
відносин між Королівством Румунією і УНР» – споряджено дипло-
матичну місію на чолі з Миколою Галаганом, в справі організації в 
Європі міжнародного українського прес-бюро – скеровано до Берна 
Георга (Юрія) Гасенка.

Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. не порушив берестей-
ських домовленостей, Павло Скоропадський визнав зобов’язання за 
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мирним договором. Вступивши в договірні відносини з країнами Четвер-
ного союзу, Українська Держав втратила можливість підтримки країнами 
Антанти та їхніми союзниками. Ці позиції стали визначальними щодо 
скерування до Києва іноземних представництв. Упродовж 1918 року тут 
відкрилися посольства Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Туреччи-
ни. До Києва прибули представники практично всіх країн, що постали 
після розпаду Російської імперії. Натомість припинили діяльність місії 
Франції та Великої Британії. З огляду на широку присутність диплома-
тичних представництв Київ, за зауваженням вірменського дипломата 
Г. Дзамоєва, став «центром політичного життя»3. 

Основні функції та завдання іноземних представництв зумовлювалися 
передусім інтересами держав, які їх акредитували, а тривалість діяльнос-
ті визначалася ходом військових дій. Загалом упродовж 1917–1919 рр. в 
українських містах працювали іноземні представництва з різними функ-
ціями і різним спектром повноважень: посольства, консульства, місії, де-
легації, посольські комісії, комісії з репатріації країн Європи та Передньої 
Азії (Австро-Угорщини, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, 
Італії, Іспанії, Персії, Польщі, Німеччини, Норвегії, Туреччини, Фінлян-
дії, Королівства сербів, хорватів і словенців, Франції, Чехословаччини, 
Швейцарії, Швеції); США; країн, що виникли після розпаду Російської 
імперії (Азербайджану, БНР, Вірменії, Грузії, Дону, Естонії, Криму, Куба-
ні, Латвії, Литви, Сибіру); країн Сходу (Китай).

Упродовж травня – жовтня 1918 року відповідно до зобов’язань, що 
виникли перед Російською Радянською Республікою після підписання 
мирного договору з країнами Четверного союзу в Бересті 3 березня 
1918 р. у Києві відбувалися мирні переговори між Українською Держа-
вою та більшовицькою Росією. Підписаний 12 червня 1918 р. під час 
переговорів прелімінарний мирний договір передбачав започаткування 
дипломатичних і консульських зносин між сторонами, що домовляли-
ся. Відповідно до цього договору в Києві та Одесі почали діяльність ге-
неральні консульства Радянської Росії. Одеса зберігала поряд із Києвом 
значення важливого центру зосередження іноземних дипломатичних 
представництв..

Важливою складовою практичного формування дипломатичної 
та консульської служби стало створення навчального закладу для під-

3 [Семко-Козачук С.] До історії спільної боротьби української і вірменської контрреволюції проти 
Радянської влади (1918–1919 рр.). Архів Радянської України. 1932. № 4–5, липень–жовтень. С. 274.

готовки співробітників закордонних представництв. Народні мініс-
терства закордонних справ, торгу та промисловості УНР і Українське 
наукове товариство економістів заснували перший профільний на-
вчальний заклад у формі короткотермінових Консульських курсів, ви-
пускники яких отримали можливість поповнити штати дипломатичних 
та консульських установ, що мали вирушити до зарубіжних країн. 

Створені за доби Української Центральної Ради, Консульські кур-
си продовжили діяльність під час Гетьманату. Ключовими складовими 
навчального плану були питання економіки, права, діловодства та іно-
земних мов. До професорсько-викладацького колективу курсів увійшли 
найавторитетніші фахівці, професори і приват-доценти Київського 
університету й Київського комерційного інституту, співробітники зо-
внішньополітичного та інших профільних відомств, іноземні консули 
в Києві: Оттон Ейхельман, Костянтин Воблий, Сергій Остапенко, Ан-
дрій Ярошенко, Петро Кованько, Леонід Яснопольський, Іван Огієнко, 
Овсентій Корчак-Чепурківський, Борис Мартос, Стеліо Василіаді.

Під час існування Української Держави було засновано посольства 
першого розряду в Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині та Болга-
рії; другого розряду – в Швейцарії та Фінляндії, місії в Румунії та Скан-
динавських державах. Формування консульської служби та створення 
дипломатичних представництв Української Держави відбувалися з 
урахуванням перспектив розвитку двосторонніх зносин із цими краї-
нами. Дипломатичні представництва очолили відповідно: барон Фе-
дір Штейнгель, Вячеслав Липинський, Микола Суковкин, Олександр 
Шульгин, Євмен Лукасевич, Кость Лоський, Сергій Гербель, Борис 
Баженов. Повноваження представляти Українську Державу при Кубан-
ському уряді отримав барон Федір Боржинський, при Уряді Всевелико-
го Війська Донського – хорунжий Костянтин Середин. Деякі з дипло-
матичних представництв так і не розпочали своєї роботи. Зокрема, в 
дорозі до місця призначення застигла звістка про зречення Гетьманом 
влади посла до Франції М. Могилянського та посла до Великої Британії 
й США І. Коростовця, не виїхала до Варшави місія в Польщі.

У процесі взаємодії з іноземними представництвами за доби Геть-
манату було вперше розроблено церемоніал аудієнції у Глави держа-
ви, який передбачав відповідне місце (велику залу), участь почесної 
варти, урочисту зустріч і протокольне фотографування. Після Листо-
падової революції 1918 p. у Німеччині та денонсації Радянською Росією 
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Берестейського мирного договору розпочалася ліквідація радянських 
консульств в Українській Державі, а відповідно українські консульства 
залишали й російські міста.

Військові невдачі восени 1918 р. призвели до капітуляції Болгарсько-
го царства (підписанням 29 вересня в Салоніках перемир'я з Антан-
тою), Османської імперії (за Мудроським перемир’ям від 30 жовтня), 
Австро-Угорської монархії, (відповідно до підписаного 3 листопада 
в Вілла-Джусті договору про перемир’я) і завершилися підписанням 
Німецькою імперією 11 листопада Комп’єнського мирного договору, 
що символізував закінчення Першої світової війни. Крах імперій став 
початком для нових держав: Австрії, Угорщини, першої Чехословаць-
кої республіки, Польської республіки, Королівства сербів, хорватів і 
словенців. Нові держави також скерували до Києва своїх представни-
ків, а після приходу до влади 14 грудня 1918 р. Директорії і відновлен-
ня Української Народної Республіки до більшості країн Європи виру-
шили українські дипломатичні місії з надважливою метою – довести 
світу існування незалежної України, яка протистоїть більшовицький 
Росії як остання барикада в захисті демократичних ідей та захищає 
своїм протистоянням Європу. 

Про відновлення УНР і перехід влади до «Народного уряду респу-
бліканської Директорії» українцям сповістив 15 грудня 1918 р. «ви-
щий революційний орган» Директорії – Український революційний 
комітет при Київському комітеті УСДРП. Першим головою Ради На-
родних Міністрів і одночасно міністром закордонних справ УНР доби 
Директорії став В. Чехівський (17 грудня 1918 p. – 10 лютого 1919 p.). 
Його змінив К. Мацієвич (13 лютого – 9 квітня 1919 p.), який передав 
керівництво відомством В. Темницькому. Від початку вересня до трав-
ня 1920 p. міністерством керував A. Лівицький, від 26 травня 1920 p. 
– А. Ніковський. Останній залишався на посаді в екзильному уряді за 
особистим проханням С. Петлюри, деякий час обіймаючи і посаду за-
ступника голови Ради Народних Міністрів УНР, до 1922 p. 

Нова геополітична ситуація, що склалася в Європі після завершен-
ня Першої світової війни, змусила уряд незалежної України вирішува-
ти питання щодо пошуків підтримки у країн Антанти або Радянської 
Росії. Мету зовнішньополітичної діяльності відновленої УНР Дирек-
торія визначила як забезпечення міжнародно-правового визнання 
й міжнародної підтримки в боротьбі проти більшовиків, вступу до 

новоствореної міжнародної структури безпеки та співробітництва – 
Ліги Націй, легалізацію оновленої лінії державних кордонів, налаго-
дження взаємовигідної співпраці з суміжними і географічно близьки-
ми державами, формування регіонального військово-політичного та 
економічного блоку.

В січні 1919 p., після Акту Злуки ЗУНР та УНР, заступником міністра 
закордонних справ УНР став керівник зовнішнього відомства ЗУНР, 
Державний секретар закордонних справ Льонгин Цегельський. Саме 
йому випало прочитати на Софійській площі заяву Президії Україн-
ської Національної Ради  і Державного Секретаріату про рішення ЗУНР 
об’єднатися з УНР. Призначення Л. Цегельського заступником міністра 
закордонних справ УНР мало символізувати єдність обох частин Украї-
ни в зовнішній політиці. Нарада керівництва УНР та ЗО УНР ухвалила 
рішення про об’єднання закордонних дипломатичних установ обох дер-
жав, окрім тих, що утворилися в країнах Австро-Угорської монархії. Ди-
пломатичні місії в цих країнах мали працювати в тісному контакті, однак 
на практиці ці домовленості не завжди виконувалися. Зовнішньополі-
тичне відомство ЗУНР у статусі Державного секретаря зовнішніх справ 
очолювали Василь Панейко (1918 р., листопад – 1919 р.), Льонгин Це-
гельський (1919 р., 4 січня – 10 березня), Михайло Лозинський (1919 р., 
10 березня – 17 квітня), Степан Витвицький (1919 р., квітень – травень, 
червень – жовтень – 1920 р., лютий), Кость Левицький (1920–1923 рр.).

Упродовж січня – початку лютого 1919 р. Директорією було ство-
рено найбільшу кількість закордонних представництв, основною 
формою яких в Українській Народній Республіці стали надзвичайні 
дипломатичні місії. За доби Директорії діяли посольства в Німеччині, 
Австрії, Болгарії, Туреччині, Фінляндії та надзвичайні дипломатичні 
місії у Великій Британії, США, Бельгії, Ватикані, Греції, Данії, Есто-
нії, Італії, Кавказі, Латвії, Польщі, Румунії, Угорщині, Франції, Чехос-
ловаччині, Швейцарії та Швеції. Їхнє ключове завдання полягало в 
донесенні до світової спільноти правди про Україну та її боротьбу за 
незалежність. Через консульські підрозділи дипломатичні місії також 
виконували роботу, пов’язану з захистом прав українських громадян 
та допомогою переміщеним особам. Окремі консульські відділи були 
в дипломатичних представництвах УНР в Австрії, Німеччині, Румунії, 
Польщі, на конкретних співробітників консульські обов’язки покла-
далися в Греції, Угорщині, Швейцарії. 
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До Парижу, де в січні 1919 р. мала розпочатися Мирна конферен-
ція делегацій держав-переможниць у Світовій війні та їхніх союзників 
для вироблення консолідованої позиції щодо умов підписання догово-
рів з переможеними державами, Директорія УНР скерувала 28 грудня 
1918 р. урядову делегацію УНР і ЗУНР. Українській делегації в Парижі 
належало досягти визнання незалежності УНР державами-учасницями 
міжнародного форуму. Не маючи формального запрошення до участі в 
конференції, члени делегації шукали способів привернути увагу її учас-
ників до українського питання. Для підтримки офіційної делегації мала 
виступити в Парижі й сприяти формуванню позитивного образу Укра-
їни в уяві європейської спільноти створена відповідно до Закону УНР 
від 24 січня 1919 р. у підпорядкуванні Головному управлінню мистецтв 
та національної культури УНР на грунті Першого Українського націо-
нального хору в Києві Республіканська капела під орудою О. Кошиця. 
«М’яка сила» мистецтва йшла на допомогу офіційній дипломатії. Дер-
жавний статус і державне фінансування творчого колективу забезпечи-
ли капелі статус «високої державної культурної інституції», що мала 
переконати Західну Європу в окремішності української нації. 

Нові призначення з підтвердженням своїх повноважень як представ-
ників УНР отримали призначені за Гетьманату консули. Через матері-
альні труднощі штати консульств було скорочено до мінімуму. У зв’язку 
з відсутністю коштів на їх утримання було засновано інститут почесних 
консулів, ідею якого першим запровадив І. Красковський в Грузії. В єв-
ропейських країнах першими почесними консулами стали громадяни Ні-
меччини, Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Королівства сербів, хорватів 
і словенців – представники купецтва та промислових кіл: Йосип Фонфе 
(Берлін), Симон Куоні (Цюрих), Йоганн Гаусшільд (Стокгольм), Віль-
гельм Хрістіансен (Копенгаген), Стефан Лук'янович (Загреб).

Загалом упродовж 1917–1919 рр. було створено посольства в Німеччи-
ні, Австрії, Болгарії, Туреччині, Фінляндії; надзвичайні дипломатичні місії у 
Великій Британії, США, Бельгії, Італії, Ватикані, Греції, Данії, Естонії, Лат-
вії, Литві, Польщі, Румунії, Угорщині, Франції, Чехословаччині, Швейцарії, 
Швеції та на Кавказі (в Грузії, Вірменії, Азербайджані) з розташуванням у 
Тбілісі; скеровано дипломатичні делегації в РСФРР та на Кубань. Україн-
ські консульства працювали в Мюнхені, Гданську, Батумі, Тбілісі, Загребі, 
Стамбулі, Цюриху, Женеві, почесні консульства було засновано в Сток-
гольмі, Копенгагені, Дамаску – Бейруті. В 45 містах 10 країн Західної Єв-

ропи (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, 
Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) відбулися концерти відря-
дженої за кордон мистецької місії УНР – Української Республіканської Ка-
пели під орудою Олександра Кошиця. У Відні (18–22 червня 1919 р.; 18–20 
серпня 1920 р.) та Карлсбаді (6–14 серпня 1919 р.) відбулися перші наради 
послів та голів дипломатичних місій УНР. 

Переважна більшість представників української дипломатичної 
служби залишилася в еміграції й завершила свій земний шлях поза меж-
ами Батьківщини. Відтак до енциклопедичного довідника включено ві-
домості про українських дипломатів та місця їх поховання.

Подані у виданні, що пропонується увазі Читача, відомості не є вичерп-
ними. Їх вивчення триває, що надалі дозволить сформувати науково-про-
світницький електронний ресурс інституційної історії та продовжити 
видання в наступних томах. Важлива умова формування енциклопедич-
ної праці «Місця пам’яті української дипломатії» полягає у співпраці на-
уковців і дипломатів, краєзнавців і дослідників-аматорів. Така синергія 
не лише забезпечить маркування місць пам’яті й стане надійним джере-
лом для подальших досліджень і використання в навчальному процесі, а 
й сприятиме організації охорони будівель, яким загрожує руйнування, 
вшануванню місць поховань видатних постатей української дипломатії.

У виданні використано документи з фондів центральних державних 
архівів України, державних архівів областей України, зарубіжних архі-
вів; фото, надані ЗДУ (закордонні дипломатичні установи), та матеріа-
ли з особистих архівів авторів. 

Автори енциклопедичного довідника висловлюють щиру подяку 
за надані ілюстративні матеріали посольствам України в Австрійській 
Республіці, Азербайджані, Республіці Болгарії, Великій Британії, Гру-
зії, Данії, Естонії, Італії, Канаді, Нідерландах, Польській Республіці, 
Словацькій Республіці, США, Угорщині, Республіці Фінляндія, Чеській 
Республіці, Швейцарській Конфедерації, Швеції; генеральним консуль-
ствам України у Бресті, Мюнхені, Нью-Йорку, Стамбулі; директорові 
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Миколі Желез-
няку, досліднику української далекосхідної діаспори В’ячеславу Чорно-
мазу; видатному українському дипломатові Юрію Костенку; керівни-
цтву Меморіального музею-квартири Надії Суровцової в Умані.



Україна



• Приміщення Міністерства закордонних 
справ УНР/ Української Держави

• Меморіальна дошка Олександру Шульгину

• Палац гетьмана Павла Скоропадського

• Приміщення, в якому відбувалися Мирні 
переговори Української Держави і РСФРР 

• Приміщення, в якому працював перший  
навчальний заклад з підготовки працівни-
ків консульської служби

• Резиденції дипломатичних представників 
Німецької та Османської імперій

• Приміщення дипломатичної місії Австро-
Угорської монархії

• Меморіальна дошка В’ячеславові Липин-
ському на будівлі Інституту філології  
КНУ імені Тараса Шевченка

• Приміщення Посольства Царства Болгарія

• Приміщення дипломатичного  
представництва Фінляндії

• Приміщення Консульства Швейцарії

• Меморіальна дошка Дмитру Донцову на 
фасаді будинку Українського національного 
інформаційного агентства «Укрінформ»

• Приміщення Консульства Греції

• Приміщення дипломатичної місії  
Демократичної Республіки Грузія

• Приміщення Генерального консульства 
РСФРР

• Приміщення державної делегації  
Білоруської Народної Республіки 

• Приміщення польського дипломатичного 
представництва

Київ
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Приміщення Міністерства закордонних справ УНР/Української 
Держави (вул. Терещенківська, 9). 

Колишній будинок цукропромисловця, колекціонера і мецената Федо-
ра Терещенка (кін. XIX – поч. XX ст.; архітектори: Володимир Ніколаєв, 
Андрій Гун), де впродовж кінця грудня 1917 р. – січня 1919 р. розташо-
вувалося зовнішньополітичне відомство УНР/Української Держави – 
Генеральне секретарство справ міжнародних Генерального Секретаріату 
Української Центральної Ради, Народне міністерство закордонних справ 
УНР, Міністерство закордонних справ Української Держави, Міністер-
ство закордонних справ УНР. Зовнішньополітичне відомство УНР засно-
вано 22 грудня 1917 р. шляхом реорганізації Секретарства справ міжна-
ціональних, яке діяло з липня 1917 р. Розширення компетенції відомства 
ініціював секретар справ міжнаціональних О. Шульгин після ухвалення III 
Універсалу УЦР від 7 (20) листопада 1917 р., яким проголошувалася УНР 
у складі федерації вільних і рівних народів. Він же став генеральним секре-
тарем міжнародних справ. Компетенція державного органу поширювала-
ся не лише на внутрішні міжнаціональні питання, а й на забезпечення вза-
ємодії з іноземними представництва, що залишалися в Києві з часів імперії.  
У структурі Генерального секретарства діяли два підрозділи: департамент 

і канцелярія з консульським, загальним, міжфедеративним, внутрішнім, лі-
тературним відділоми та політичною секцією в її складі. Першим канцеля-

рію секретарства очолив ще 6 (19)
грудня 1917 р. Костянтин Лоський. 
Для потреб секретарства було нада-
но 10 кімнат, три передпокої, кузню і 
дві кімнати для прислуги. Кабінет ке-
рівника розташовувався в колишній 
спальні, робоче місце діловода облад-
нали «в невеличкому кабінеті (ко-
лишньому будуарі жінки Терещенка), 
чудесній кімнаті з гобеленами, білим 
мармуровим каміном та широкими 
дверима» (Надія Суровцова).

Законопроєкт про створення Генерального секретарства справ міжнародних. 22 грудня 1917 р.  
З фондів ЦДАВО України

Вул. Терещенківська, 9

Генеральний секретар справ міжнародних УНР 
(26 грудня 1917 р. – 22 січня 1918 р.), міністр 
закордонних справ УНР (22–24 січня 1918 р.) 

Олександр Шульгин (1889–1960).  
З фондів ЦДА Республіки Болгарія
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Із набуттям Українською Народною Республікою згідно з IV Універ-
салом УЦР від 9 (22) січня 1918  р. статусу «самостійної, ні від кого 
незалежної, вільної суверенної держави українського народу» та фор-
мулювання її основного принципу зовнішньої політики як прагнення 
жити з усіма сусідніми країнами в мирі й злагоді, декларування курсу 
на продовження мирних переговорів з центральними державами, Ге-
неральне Секретаріат було перейменовано на Раду народних міністрів, 
а Генеральне секретарство справ міжнародних – на Народне міністер-
ство закордонних справ. Основні завдання НМЗС полягали в забез-
печенні політичних зносин УНР із зарубіжними державами й охороні 
інтересів українських громадян за кордоном та іноземних підданих в 
УНР. Для реалізації зокрема другого завдання необхідно було розро-
бити консульський статут і створити консульські установи. Розроблен-
ня правових засад діяльності консульств та налагодження контактів з 
іноземними консулами належало до компетенції консульського відділу. 
14 березня 1918 р. МЗС очолив Микола Любинський, який управляв мі-
ністерством до 28 квітня 1918 p. Зі зміною керівника в структурі МЗС 
було виокремлено загальний та консульський відділи, згодом створено 
дипломатичний департамент. У результаті пошуків оптимальної струк-
тури в міністерстві утворився департамент, який складався з загально-
го, бухгалтерсько-господарського, консульського, юридичного та архів-
но-літературного відділів, і політична секція. 

Після приходу до влади Гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня 
1918 р. і проголошення ним Української Держави МЗС очолювали Ми-

кола Василенко, Дмитро Дорошенко, 
Георгій Афанасьєв. Конструктивні 
зміни в організацію роботи зовніш-
ньополітичного відомства запро-
вадив Д. Дорошенко. Спершу було 
створено департаменти чужоземних 
зносин (для керівництва діяльністю закордонних установ, з консульським 
відділом у його складі) та загальний (для організації роботи відомства), 
канцелярію міністра, до завдань якої входило ведення діловодства (зокре-
ма секретного) та офіційне листування (як з вищим керівництвом, так і з 
дипломатичними представництвами). Як дорадчий орган, з метою аналізу 
міжнародного становища Української Держави та колегіального вироблен-
ня рекомендацій щодо конкретних напрямів зовнішньої політики, засно-
вувалася Рада міністерства, до складу якої входили заступники міністра, 
директори департаментів та призначені міністром члени (Іван Красков-
ський, Олександр Шульгин, Олександр Карпинський). В остаточному 
варіанті структура МЗС за доби Гетьманату включала Раду міністерства, 
канцелярію міністра, загальний департамент, департамент чужоземних 
зносин, політичний департамент. До складу політичного департамен-
ту увійшли відділи: дипломатичний, політичний, консульський і преси. 
Юридичний департамент відав підготовкою законопроектів, пов’язаних 
із питаннями зовнішньої політики, організації дипломатичної та кон-
сульської служби. Завдання консульського відділу полягали в забезпе-
ченні прав українських громадян за кордоном та іноземців в Українській 

Будинки, в яких розташовувалося Генеральне секретарство справ міжнародних – готель «Савой»  
на вул. Хрещатик, 38 (ліворуч) та Міністерство закордонних справ УНР – вул. Терещенківська, 7–9.  

З фондів ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного

Міністр закордонних справ УНР  
Андрій Ніковський

Дипломатичний паспорт міністра закордонних справ  
Української Держави Дмитра Дорошенка.  

З фондів ЦДАВО України
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Державі, листуванні з консулами, 
видаванні в разі потреби посвід-
чень громадянам на в’їзд і виїзд з 
Української Держави, організації 
взаємодії з іноземними консулами, 
котрі залишалися в Києві, та з нови-
ми представниками, які прибували 
для встановлення контактів із Укра-
їнською Державою. Задля забез-
печення відповідних умов роботи 
міністерства консульський відділ 
та частину канцелярії було переве-
дено в інше, придатніше для адмі-
ністративної роботи, приміщення 
– на другий поверх буд. 7 на Тере-
щенківській вулиці, де під час Пер-
шої світової війни розташовувався 
військовий шпиталь імені Ф.  Тере-
щенка. 

15 грудня 1918 р. «вищий рево-
люційний орган» Директорії Укра-
їнський революційний комітет при 
Київському комітеті УСДРП спо-
вістив українців про відновлення 
УНР і перехід влади до «Народного 
уряду республіканської Директо-
рії». Того ж дня комісаром Укра-
їнського революційного комітету 
по міністерству закордонних справ 
було призначено М. Левитського, 
який очолював міністерство два дні. 
Першим головою Ради міністрів і 
одночасно міністром закордонних 
справ доби Директорії став В. Чехів-
ський (17 грудня 1918 p. – 10 лютого 
1919 p.). Мету зовнішньополітичної 
діяльності відновленої УНР Дирек-

торія визначила як забезпечення міжнародно-правового визнання 
й міжнародної підтримки в боротьбі проти більшовиків, вступу до 
новоствореної міжнародної структури безпеки та співробітництва 
– Ліги Націй, легалізацію лінії державних кордонів, налагодження 
взаємовигідної співпраці з суміжними і географічно близькими дер-
жавами, формування регіонального військово-політичного та еконо-
мічного блоку. До функцій МЗС належали також охорона інтересів 
УНР за кордоном та встановлення контактів між Вселенським патрі-
архатом і Українською Православною Церквою. 

Організаційна структура МЗС на першому етапі доби Директорії 
УНР помітних змін не зазнала. Вона включала керівництво (міністр, 
два заступники, 4 радники, урядовці для особливих доручень), раду мі-
ністерства (заступники міністра, керівники підрозділів, 5 призначених 
міністром членів), історичний комітет, канцелярію міністра, загальний 
департамент (відділи: особового складу та загальних справ, бухгалтер-
сько-господарський, юридичний, архівний), департамент чужоземних 
справ (відділи: дипломатичний, консульський). 

У січні 1919 p., після проголошення Акту Злуки ЗУНР та УНР, заступ-
ником міністра закордонних справ УНР став керівник зовнішнього ві-
домства ЗУНР, Державний секретар закордонних справ – Льонгин Це-
гельський. Його призначення мало 
символізувати єдність обох частин 
України в зовнішній політиці. На-
прикінці січня 1919 р. через наступ 
більшовицького війська МЗС УНР 
разом з іншими державними органа-
ми та іноземними дипломатичними 
представництвами було евакуйова-
но до Вінниці. 

Більшовики увійшли в Київ на 
початку лютого 1919 р. Деякий час 
після захоплення міста Червоною 
армією в приміщенні розташовував-
ся Народний комісаріат закордон-
них справ УСРР, від 12 листопада 
1922  р. – Київська картинна гале-
рея (Національна картинна гале-

Меморіальні дошки на відзначення перебування в будинку 
на вул. Терещенківській, 9 першого зовнішньополітичного 

відомства та вшанування пам’яті Олександра Шульгина. 
Фото Світлани Семенченко

Відкриття меморіальної дошки 22 грудня 2019 р.  
З фондів ГДА МЗС України Бланк МЗС. З фондів ЦДАВО України
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рея (початок 1930-х), Київський державний музей російського мисте-
цтва (з 1936), Музей російського мистецтва імені Рєпіна). Від березня 
2017 р. музейна установа має назву Національний музей «Київська кар-
тинна галерея» (Київська національна картинна галерея). 

У грудні 2019 р. на відзначення століття сучасної української 
дипломатичної служби з ініціативи Наукового товариства історії 
дипломатії та міжнародних відносин Міністерством закордонних 
справ України було встановлено меморіальну дошку (автор – Ва-
силь Маркуш) про перебування в цьому приміщенні зовнішньополі-
тичного відомства УНР/Української Держави з написом: «У цьому 
будинку від грудня 1917 року до лютого 1919 року працювало перше 
українське зовнішньополітичне відомство: генеральне секретарство 
справ міжнародних, народне міністерство закордонних справ, мініс-
терство закордонних справ УНР, міністерство закордонних справ 
Української Держави».

Література: 
Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, 

М.  В.  Кірсенко та ін.; за ред. В. А. Смолія. Київ: Видавн. дім «Альтернати-
ви», 2001. 736 с.; Матяш Ірина. Українська консульська служба 1917–1923 рр. 
як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії / Відп. 
ред. С.  В. Віднянський. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 
482 с.; Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлен-
ня зовнішньополітичної служби Української держави. 1917–1923 роки: Київ: 
«КІС», 2006. 312 с.; Матяш Ірина. Головні події та знакові постаті інститу-
ційної історії української дипломатії 1917–1924 років. Україна дипломатич-
на. Київ, 2017. Вип. 18. С. 47–62; Матяш І.Б. Іноземні представництва в Укра-
їні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 2019. 556 с.; Матяш І.Б. Іноземні представництва в 
Україні (1919–1991 рр.): протистояння і співпраця. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 2020. 503 с.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України:  

ф. 2592 «Народне міністерство закордонних справ Української Народної Рес-
публіки, 1917–1918 рр.», ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Україн-
ської Держави, 1918 р.», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української 
Народної Республіки, 1918–1924 рр.».

Ірина Матяш

Меморіальна дошка першому міністру закордонних справ УНР  
Олександру Яковичу Шульгину відкрита 22 грудня 2000 р. на фасаді бу-
динку № 9 по вулиці Терещенківській 
з таким написом: «У цьому будинку у 
1917–1918 рр. працював перший Мі-
ністр закордонних справ Української 
Народної Республіки Олександр Яко-
вич Шульгин (1889–1967)». 

2020 року через невірно вказану 
дату смерті О. Шульгина з ініціативи 
Наукового товариства історії дипло-
матії та міжнародних відносин під час 
реалізації проєкту «Століття укра-
їнської дипломатії» (куратор І.  Ма-
тяш) МЗС України встановило нову 
меморіальну дошку (автор – Василь 
Маркуш) з написом: «У цьому будин-
ку у 1917–1918 рр. працював перший 
Міністр закордонних справ Україн-
ської Народної Республіки Олександр 
Якович Шульгин (1889–1960)». 

Будинок, на фасаді якого встанов-
лено меморіальну дошку, – колишня 
садиба (з 1880 р.) відомого київсько-
го мецената, колекціонера, підпри-
ємця, почесного громадянина Києва 
Ф.  Терещенка (1832–1894). У квар-
тирі № 1, яка складалася з десяти кім-
нат на першому і другому поверхах, 
перебував Генеральний секретаріат 
міжнаціональних справ, створений 
за рішенням Комітету Української 
Центральної Ради від 15 (28) червня 1917 р., який на початках існування 
очолював С. Єфремов, а з липня 1917 р. – О. Шульгин. З 15 (28) липня по 
13 (26) серпня 1917 р. мав назву Генеральний секретаріат охорони прав 
національних меншостей, реорганізований 22 грудня 1917 р. в Генеральне 
секретарство справ міжнародних.

Демонтована меморіальна дошка

Автор нової меморіальної дошки В. Маркуш. 
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О. Шульгин народився в 1889 р. в с. Со-
хвине на Полтавщині, навчався в Петербурзі, 
гартувався як політичний діяч у буремно-ре-
волюційному Києві, творив свої найкращі на-
укові праці в Європі. Належав до Української 
партії соціалістів-федералістів, був членом її 
Центрального Комітету. За вибором форми 
державного правління в Україні – прихиль-
ник республіки, за незалежність якої боров-
ся впродовж усього життя. Коли в березні 
1917 р. розпочалися революційні події в Ки-
єві, його делеговано до складу Української 
Центральної Ради. З липня 1917 р. – член  її 
Малої Ради. О. Шульгин був одним з авторів 
Статуту Вищого управління Україною, орга-
нізатором З'їзду народів Росії в Києві на по-
чатку вересня 1917 р. Його діяльність на чолі 

зовнішньополітичного відомства УНР (липень 1917 р. – січень 1918 р.) 
сприяла міжнародному визнанню України як незалежної держави. 

У своїй зовнішньополітичній діяльності провідним напрямком для 
України вважав встановлення зв’язків з країнами Антанти. У період Геть-
манату – член Ради МЗС, голова політичної комісії української делегації 
на мирних переговорах з радянською Росією (травень 1918 р. – липень 
1918 р.), з кінця липня 1918 р. − посол Української Держави в Болгарії. 

У січні – вересні 1919 р. О. Шульгин входив до складу делегації УНР 
на Паризькій мирній конференції. У «Доповідній записці О. Шульгина 
про його діяльність у складі Делегації УНР на Мирній Конференції в 
Парижі» (вересень 1919 р.) зазначалося: «одна з найголовніших при-
чин, чому України не визнають, це страх перед майбутньою Росією». 
У  1920 р. О. Шульгин очолював делегацію УНР на Першій Асамблеї 
Ліги Націй у Женеві, з вересня 1920 р. до 1922 р. – Надзвичайну диплома-
тичну місію УНР у Франції. Опинившись в еміграції, був чільним діячем 
Уряду УНР в еміграції. На всіх посадах, які в той чи інший час обіймав 
О.  Шульгин, він боронив українські інтереси перед різними міжнарод-
ними організаціями, особливо з ініціативи Міжнародної Унії для Ліги 
Націй, головою якої він був (1933–1938 рр.). У 1920–1930-х рр. висту-
пав проти більшовицького терору в УСРР, примусової праці, голоду в 

Україні. У відкритому листі до Ф. Нансена, виданому окремою брошу-
рою "La Sociéte des Nations et les Réfugiés Ukrainiens” (1929), О. Шуль-
гин домагався від установи для біженців при міжнародній організації 
визнання української національності для біженців із території УНР. 
У 1926–1936 рр., 1939–1940 рр., 1945–1946 рр. – міністр закордонних 
справ уряду УНР в екзилі, 1939–1940 рр. – голова уряду УНР в екзилі. 
У цьому статусі він взимку 1940 р. літав до Фінляндії з метою підтримки 
фінів у радянсько-фінській війні. Упродовж 1929–1939 рр. він очолював 
Головну Українську еміграційну раду. У 1923–1927 рр. – професор Укра-
їнського вільного університету і Українського Високого педагогічного 
інституту імені Драгоманова у Празі. Від 1927 р. і до самої смерті жив 
у Парижі. У 1925 р. було засновано Академічний комітет, який влітку 
1926 р. прийняли до Комісії інтелектуальної співпраці при Лізі Націй. 
О. Шульгин був секретарем цього комітету (діяв до 1939 р.). Засновник 
і голова Українського академічного товариства в Парижі (1946–1960). 
Один з організаторів і віце-президент (1952–1960) Міжнародної віль-
ної академії наук у Парижі. З 1952 р. – заступник голови НТШ в Євро-
пі. Брав активну участь у підготовці «Енциклопедії українознавства», 
друкувався у наукових збірниках та журналах: «Тризубі», "Prométhée” 
(1926–1938), «Українській літературній газеті» та ін.

Після вбивства Симона Петлюри у травні 1926 р. О. Шульгин за-
хищав його ім’я у французькому суді, опублікував працю "L’Ukraine 
et le сauchemar rouge. Les massacres en Ukraine", Paris, Editions Jules 
Tallandier, 1927. 222 pp. («Україна і червоний жах. Погроми в Украї-
ні»). У 1958 р. українські емігранти створили Комітет захисту пам’яти 
Симона Петлюри на чолі з П. Плевако. За дорученням Комітету було 
підготовлено брошуру "En notre âme et conscience. La vérité sur Simon 
Petlura, Comité pour la défense de la mémoire de Simon Petlura", 1958. 
Одним із її авторів був О. Шульгин. Також він був одним із фундаторів 
бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі.

О. Шульгин став одним із чільних лідерів прометеївського руху – руху 
поневолених більшовиками народів Росії, а також засновником і головою 
(1934–1937) Комітету дружби народів України, Кавказу і Туркестану. 
У 1938–1940 рр. − головний редактор журналу "La revue de Prométhé 
consacrée aux problems nationalitaires de L’Asie Centrale et Septentrionale". 
За неповних два роки виходу часопису він опублікував там 35 матеріалів. 
У січні 1930 р. за сприянням поляків між лідером кримських татар Д. Сай-

Олександр Шульгин
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даметом і О. Шульгиним велися переговори, а оскільки останній вважав, 
що Крим повинен бути в політичному, економічному і стратегічному 
зв’язку з Україною, то порозумілися на таких засадах: «Цілковите визна-
ння незалежності Криму і взаємна допомога проти російських елементів 
в Криму. Взаємостосунки між обома краями будуть урегульовані в май-
бутньому згідно трактату, який матиме значення міжнародного». 

У своїй науковій діяльності О. Шульгин досліджував всесвітню іс-
торію. Його підручник для студентів «Нариси з нової історії Європи» 
(Прага, 1925) став одним із найпопулярніших підручників для україн-
ських студентів кількох поколінь. З-поміж наукових праць французькою 
мовою особливе місце в творчості О. Шульгина посідає його монографіч-
не дослідження "Les Origines de l’esprit national moderne et Jean-Jacques 
Rousseau" /«Походження модерної національної думки і Жан Жак Рус-
со» (1938). У 1939 р. Паризька Академія Моральних і Політичних наук 
відзначила працю премією імені Лімантур. Відомі його праці з української 
історії: «Без території. Ідеологія та чин уряду УНР на чужині» (Париж, 
1934); «Державність чи Гайдамаччина» (1934). Працю "L’histoire et la 
vie. Les lois. Le hazard. La Volonté humaine" / «Історія і життя. Закономір-
ності. Випадок. Людська Воля» (1957), за словами Н. Полонської-Васи-
ленко, він вважав твором цілого свого життя. Помер О. Шульгин 4 берез-
ня 1960 р. у Парижі, похований у Сарселі.

Література:
Гирич І. Український Київ кінця XIX – початку XX століття : культурологічний 

есей / ред. Юрій Буряк. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : Пенмен, 2017. 780 с.; Гон-
чар Б. Олександр Шульгин − перший міністр закордонних справ незалежної Укра-
їни. Україна дипломатична. Вип. ІІІ. Київ, 2003. С. 631–655; Збірник на пошану 
Олександра Шульгина (1889–1960). Праці історично-філософської секції. Записки 
Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. CLXXXVI. За ред. Володимира Янева. Па-
риж–Мюнхен, 1969. 359 с.; Олександр Шульгин в українському державотворенні 
та міжнародній політиці: зб. наук. праць та документів: Наукове видання / упоряд. 
В. Піскун. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, 2016. 432 с.; Матяш Ірина, Тертична Анна, Манасієва 
Інна. Українсько-болгарські відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918– 
1944). Київ: НАН України; Інститут історії України, Національна бібліотека Украї-
ни імені В. І. Вернадського, Фонд Президентів України; Інститут історичних дослі-
джень БАН; Комісія істориків України і Республіки Болгарії; Наукове товариство 
історії дипломатії та міжнародних відносин, 2021. 373 с.

Валентина Піскун

Палац гетьмана Української Держави Павла Скоропадського (вул. Ін-
ститутська, 40) – резиденція П. Скоропадського та його Головної Квар-
тири, місце засідання Ради міністрів Української Держави та проведення 
офіційних дипломатичних прийомів (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) мала 
назву Палац Його Світлості Ясновельможного пана гетьмана всієї України. 

Будівля не збереглася. Частково зберігся лише сад, що колись належав 
до Кловського парку і складав більшу частину площі садиби. Великий 
кам’яний двоповерховий будинок палацу, що до 1917 р. був резиденці-
єю Київського, Волинського та Подільського генерал-губернатора, роз-
ташовувався на розі вулиць Інститутської та Левашівської. Довжина фа-
саду споруди по вул. Інститутській з прибудовами, зокрема – домовою 
церквою св. Миколая, складала 55 м. 
Значну частину будівлі займала зала 
для офіційних прийомів. Кабінет ге-
нерал-губернатора та помешкання 
його родини містилися на другому 
поверсі. Господарський двір з вели-

Будинок на вул. Інститутській, 20/8 з меморіальною 
дошкою на вшанування перебування в цьому місці 

Палацу гетьмана П. Скоропадського



Україна. КиївМісця пам’яті української дипломатії 3332

барон А. фон Мумм. 2 червня 1918 р. А. фон Мумм разом з представ-
ником Австро-Угорської монархії графом Й. Форгачем вручив у геть-
манському палаці П. Скоропадському уповноважувальні документи, 
підтвердивши визнання нового державного ладу в Україні й офіційно 
висловивши бажання вступити з українським урядом у дипломатичні 
і ділові відносини. Після церемонії присутніх сфотографували і запро-
сили на урочисте чаювання.

На урочисті обіди, сніданки, вечері до гетьманського палацу 
іноземні представники запрошувалися систематично. У таких про-
токольних заходах брали участь співробітники іноземних місій, 
прем’єр-міністр Української Держави Ф. Лизогуб, гетьманські чи-
новники. За столом перед кожним прибором клалася іменна записка. 
Меню страв писали українською та французькою мовами. П.  Ско-
ропадський давав обіди на честь австро-угорського та болгарського 
посланників, КОМО фельдмаршала Г. фон Айхгорна, командувача 
німецьких військ в Українській Державі Ґ. фон Кірбаха, КОМО на-
чальника Штабу В. фон Ґренера та ін.

кою стайнею, сараями, оранжереєю та кучерською виходив воротами на 
вул. Інститутську. Після Лютневої революції 1917 р. у будинку генерал-
губернатора мешкали губернський комісар Тимчасового уряду, а з осені 
1917 р. – голова Генерального Секретаріату Центральної Ради В. Винни-
ченко, після нього – голова Ради народних міністрів УНР В. Голубович.

Штат гетьманського палацу було сформовано 30  квітня 1918  р. 
У будинку містилася Головна Квартира, Власний Штаб гетьмана, особис-

ті конвой і охорона, ад’ютантська 
служба і канцелярія. 7  травня було 
вирішено, що у гетьманському пала-
ці відбуватимуться засідання уряду. 
У трьох кімнатах на першому по-
версі розташували кабінети голови 
Ради міністрів Ф.  Лизогуба (потім 
– С. Гербеля), персонального секре-
таря гетьмана й заступника міністра 
закордонних справ О.  Палтова та 
коменданта палацу К.  Прісовсько-
го. На другому поверсі три кімнати 

зайняв П. Скоропадський (спальня, їдальня та кабінет), по одній кімнаті 
було надано для засідань Ради міністрів (колишня вітальня) та під кабінет 
генерального писаря. У середині липня у трьох кімнатах на верхньому по-
версі оселилися дружина гетьмана Олександра, сини (Петро, Данило та 
Павло) та доньки (Марія та Єлизавета), канцелярію гетьмана було пере-
несено на нижній поверх. Окрім того, нижній поверх палацу займав ні-
мецький караул, який час від часу змінювався у своїй чисельності залежно 
від політичної ситуації у місті, а також караул гетьманського конвою та 
чергування Особливого (Осібного) відділу Власного Штабу П. Скоро-
падського. Вночі двері спальної кімнати гетьмана охороняли спільно його 
конвой та вартові-німці, а в парку виставляли варту біля кулемета. З само-
го початку гетьманського правління при П. Скоропадському перебував 
капітан німецької військової розвідки (Оберкомандо) граф В. фон Аль-
венслебен. У великій залі на другому поверсі, поруч з кабінетом гетьма-
на, відбувалися зустрічі делегацій й урочисті прийоми та церемонії.

Першими іноземними відвідувачами гетьманського палацу стали го-
ловнокомандувач групою німецьких армій «Київ» в Українській Дер-
жаві, генерал-фельдмаршал Г.  фон  Айхгорн та німецький посланець 

Посланці Німеччини барон А. фон Мумм та Австро-Угорщини граф Й. Форгач  
під час зустрічі з гетьманом всієї України П. Скоропадським після вручення Вірчих грамот.  

Київ, гетьманський палац, 2 червня 1918 р. З фондів ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного

Гетьманський палац
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За розробленою церемонією для прийняття гетьманом Вірчих гра-
мот у гетьманському палаці 12 червня 1918 р. відбулося вручення Ві-
рчих грамот посланником Царства Болгарія І. Шишманова, 17 вересня 
– дипломатичним представником Османської імперії Ахмедом Мухтар 
Беєм Моллаогли та ін. 1 листопада 1918  р. гетьманський палац відві-

дав молодший брат короля Баварії 
Людвіга  III Віттельсбаха, син ба-
варського принца-регента Луїт-
польда Баварського та австрійської 
ерцгерцогині княжни Тосканської 
Августи Фердинанди Ґабсбург, 
генерал-фельд маршал Баварії та 
Німецької імперії принц Леопольд 
Баварський у супроводі свого сина 
принца Ґеорга та кількох осіб з його 
почету. 

На утримання палацу гетьмана та його обслуги відпускалося з коштів 
державної скарбниці приблизно 2 тис. крб на день за окремим коштори-
сом Головної Квартири гетьмана. Після зречення гетьманом влади, під 
час вступу на початку травня 1919 р. польських військ до Києва колишній 
гетьманський палац було перетворено на пороховий склад, а під час від-
ступу під тиском більшовиків його підірвали. На місці руїн палацу вже під 
час радянської влади 1925 р. було влаштовано сквер, а згодом, у 1934 р., на 
його місці за проектом архітектора С. Григор’єва було побудовано дім для 
співробітників Ради народних комісарів УРСР.

Література: 
Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. Т. ІІ. Київ: Темпора, 2002. С. 54–

55; Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: 
боротьба за владу і державність. Київ: Крок, 2019. С. 109–144; Гай-Нижник П. 
Життя та будні резиденції диктатора: палац гетьмана усієї України П. Скоропад-
ського. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. Вип. 114. 
Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. С. 255–270; Гай-Нижник П. Па-
лац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні. Час і 
Події. Чикаго, 2013. № 6. С. 13–14.

Павло Гай-Нижник

Місце проведення Мирних переговорів між Українською Держа-
вою та РСФРР з 23 травня по 4 жовтня 1918 р. – Будинок Української 
Центральної Ради (Педагогічний музей) у Києві (вул.  Володимир-
ська, 57). Будівлю Педагогічного музею зведено за проєктом архітектора 
П. Альошина в 1909–1910 рр. і урочисто відкрито 5 жовтня 1912 р. 

Від березня 1917 р. по квітень 1918 р. у стінах будинку перебувала 
Українська Центральна Рада – передпарламент автономної України та 
парламент (від листопада 1917 р.) федеративної й (від січня 1918 р.) са-
мостійної Української Народної Республіки.

Мирні переговори Української Держави з РСФРР розпочалися 
23 травня 1918 р. і велися в формі пленарних засідань, на яких вирішу-
валися всі важливі питання. Під час роботи конференції, залежно від 
питань, які розглядалися – політичних, фінансових і культурних вза-
ємин, працювали відповідні комісії. Вони також готували й обробляли 
матеріали до пленарних засідань. З української сторони у переговорах 
брали участь: І. Кістяківський, О. Сливинський, О. Ейхельман, Х. Бара-
новський, А. Свіцин, П. Линниченко, О. Шульгин, В. Бронський, Г. Лерхе, 
С. Гутник, Є. Сакович, П. Холодний, М. Могилянський та ін. З радянської 
сторони серед експертів були: А. Ждан-Пушкін, А. Шабуневіч, Н. Вейс, 
М.  Зубков, А.  Немировський, С.  Одинцов, К.  Загорський, І.  Тіхоцкий, 

Руїни Гетьманського палацу
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А. Борман, С. Холодовський, В. Березкін, П. Інбер, І. Ситін, В. Горінев-
ській, Е. Татаринов та інші.

12 червня 1918 р. після проведеної комісіями роботи, детального об-
говорення й узгодження по пунктах умов перемир’я, на закритому пле-
нарному засіданні конференції делегації Української Держави та РСФРР 

уклали попередній мирний договір, умови якого мали діяти до завер-
шення переговорів. Згідно з документом, складеним і підписаним двома 
мовами – українською і російською, на час ведення мирних переговорів 
припинялися будь-які бойові операції, між країнами встановлювалися 
дипломатичні відносини, поновлювалося залізничне сполучення, визна-
чались умови репатріації громадян обох держав й повернення в Україну 
рухомого складу залізниць, перегнаного до Росії навесні 1918 р. Згідно з 
договором український уряд 22 червня 1918 р. прийняв постанову про 
заснування генеральних консульств Української Держави в Москві і Пе-
трограді (нині – м. Санкт-Петербург) та консульських агентств в інших 
містах Росії. В Українській Державі планувалося відриття російських ге-
неральних консульств у Києві, Харкові, Одесі та консульських агентств у 
Кам’янці-Подільському, Чернігові, Житомирі, Полтаві.

Члени делегації Української Держави на мирних переговорах з РСФРР  
(Київ, ґанок будинку Педагогічного музею, липень 1918 р.; на світлині: С. Шелухін, Х. Барановський  

(в центрі), І. Кістяківський (праворуч); архів П. Гай-Нижника; публікується вперше)

На переговорах розглядалася також низка питань: економічних, 
торгових, фінансово-розрахункових, поділу боргів і майна колишньої 
Російської імперії тощо. 7 липня було досягнуто угоду про товарооб-
мін, 25 липня – про поділ майна і боргів колишньої Російської імперії. 
Українська Держава заявила свої права на частину майна і золотого 
фонду колишньої Російської імперії і зажадала ціл-
ковитого повернення вивезених з України до Росії 
культурних цінностей, що становили її культурно-
історичну спадщину – Міністерство сповідань УД 
склало списки майна культурного значення для ор-
ганізації повернення його в Україну. Однак до прак-
тичної реалізації цих угод справа не дійшла. Розгляд 
багатьох питань затягувався через зволікання пере-
говорів російськими представниками. Головною ж 
метою конференції було вироблення умов мирного 
договору. Особливо ретельно обговорювалася про-
блема встановлення державних кордонів. Фактично 
всі наступні пленарні засідання так чи інакше зво-
дилися до запеклих дискусій з цього приводу. На-
вмисно гальмуючи хід переговорів, російська деле-
гація висловлювала незгоду з українським проектом 
кордонів, вважала його наступальним, експансив-
ним щодо Росії. Українську сторону не влаштовував 
російський проєкт, метою якого було задоволення 
великодержавницьких претензій РСФРР та її біль-
шовицького уряду, намагання зруйнувати територі-
альну й економічну цілісність Української Держави.

Водночас В.  Лєнін надав Х.  Раковському – голо-
ві мирової делегації РСФРР, що прибула до Києва, 
40 млн руб. для підривної і пропагандистської роботи в Україні й іще 
35  млн руб. було виділено «Повстанській дев’ятці», що організову-
вала партизансько-терористичні загони в Україні. Більшовицькі ди-
пломати Х. Раковський та Д. Мануїльський завезли до Києва та Одеси 
під виглядом учасників мирних переговорів кілька десятків експертів 
з різних питань, що, користуючись дипломатичною недоторканністю, 
здійснювали підривну роботу проти гетьманського режиму. «Експер-
ти» ці провадили в Україні не лише антигетьманську пропаганду, але й 

С. Шелухин

Х. Раковський
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організовували диверсії, страйки, створювали підпільні терористичні 
групи тощо. За наказом І.  Кістяковського було вчинено труси у так 
званих більшовицьких «дипломатів», здійснено обшук у Консульстві 
РСФРР в Одесі, внаслідок чого були виявлені зв’язки німецької дипло-
матії та військової розвідки (Оберкомандо) з більшовиками.

Суперечки між сторонами з цього приводу фактично завели пере-
говори в глухий кут. 7 жовтня 1918 р. переговори були перервані, члени 
більшовицької мирної делегації під приводом необхідності консульта-
цій зі своїм урядом виїхали до РСФРР. 17 листопада 1918 р. у Курську 
за рішенням ЦК РКП(б) і РНК РСФРР для початку військових дій по-
чав формуватися ударний кулак – група військ Курського напрямку, що 
мала завдання «визволити» Україну, а вже наступного дня радянська 
Росія розпочала вторгнення і війну проти Української Держави.
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Павло Гай-Нижник

Приміщення, в якому працював перший навчальний заклад з під-
готовки працівників консульської служби (Бібіковський бульвар, 
нині – бульвар Тараса Шевченка, 24). Українська дипломатична служба, 
що народжувалася як державний 
інститут у буремні революційні 
роки, потребувала кваліфікованих 
фахівців. Ініціатива започаткуван-
ня професійної підготовки май-
бутніх співробітників дипломатич-
ної служби належала економісту й 
громадському діячові проф. М. Ту-
ган-Барановському, який влітку 
1917 р. приїхав у Київ із Петербургу 
й кілька місяців (серпень–листопад) 
очолював Генеральне секретарство 
фінансів. До створення у березні 
1918 р. першого навчального закла-
ду в сфері дипломатичної служби 
долучилися МЗС УНР, Генеральне 
секретарство торгу і промисловості 
УНР та очолюване М. Туган-Бара-
новським Українське наукове това-
риство економістів (УНТЕ). Курс 
навчання передбачався двомісяч-
ний: у стислий термін слухачі мали 
отримати необхідні фахові знання, 
щоб обстоювати економічні інтер-
еси молодої незалежної держави 
на міжнародній арені та захищати 
права українських громадян у зару-
біжних країнах. На навчання при-
ймалися жінки і чоловіки з вищою 
юридичною чи економічною осві-
тою, знанням української та однієї іноземної мови. У зв’язку з браком 
підручників для навчання фахівців такого профілю планувалося засну-
вати друкований орган УНТЕ, науковий фаховий часопис – «Вісник 
Українського товариства економістів». 
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Курси розташувалися в приміщенні Київського комерційного інсти-
туту, в триповерховій цегляній будівлі, зведеній за проектом архітекто-
рів Олександра Кобелєва і Всеволода Обремського 1906 року. Заяви для 
вступу на курси приймали в МЗС та в Міністерстві торгу і промисловос-
ті. З метою організації набору слухачів було створено Комітет Консуль-
ських курсів, до складу якого увійшли представники цих міністерств та 
УНТЕ. Комітет розробив навчальний план, ключовими складовими яко-
го були питання економіки, права, діловодства та іноземних мов. Лекцій-
ний курс передбачав 240 лекцій з таких дисциплін: загальне міжнародне 

право, право міжнародних відносин 
і договори, економічна політика 
України, економічна географія Пра-
вобережної України, економічна ге-
ографія Лівобережної України, но-
таріальне право, економіка торгівлі, 
економіка промисловості, економі-
ка транспорту; банки, кредит; ва-
люта, гроші; сільськогосподарська 
політика, тарифна система і техніка, 
міжнародна санітарія, кооперативна 

політика, українська мова, іноземні мови, консульське діловодство. 
Колектив викладачів склали знані фахівці в сфері економіки, статисти-

ки, права, мовознавства – професори та приват-доценти Київського уні-
верситету й Київського комерційного інституту, співробітники зовніш-
ньополітичного та інших профільних відомств, іноземні консули в Києві. 
Міжнародне право викладав проф. О. Ейхельман, економію торгу – проф. 
К. Воблий, економічну політику України, економічну географію Лівобе-
режної України та економію промисловості – С. Остапенко, українську 
мову – І. Огієнко, міжнародну санітарію – О. Корчак-Чепурківський, кон-
сульське діловодство – іспанський консул у Києві С. Василіаді. 

До середини квітня 1918 р. комітет отримав заяви від 75 осіб, котрі 
мали відповідну освіту і знання мов. Прийом на курси відбувався без іс-
питів, шляхом перевірки документів та співбесіди українською мовою. 
Для першого набору вона відбулася 17 квітня 1918 р. За результатами 
співбесід претендентів було розподілено на три групи: дійсні слухачі – 
28 осіб; вільні слухачі – 4 особи; кандидати на слухачі – 39 осіб. Катего-
рію вільних слухачів складали співробітники різних міністерств, які по-

требували кваліфікованих фахівців у сфері зовнішніх зносин. Від МЗС 
рекомендацію на навчання отримала Н. Суровцова. Дехто з першого 
набору дійсних слухачів згодом поповнив штат МЗС або консульських 
установ: В. Садовський невдовзі очолив консульський відділ МЗС, 
Р. Громницький отримав призначення на посаду секретаря українсько-
го консульства в Мюнхені, В. Суховецький потрапив до штату Надзви-
чайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. 

Навчання на консульських курсах розпочалося 20 квітня 1918 р. і 
мало тривати 10 тижнів замість попередньо планованих 2 місяців, од-
нак завершити його за доби Центральної Ради в УНР не довелося.

В гетьманському МЗС ідею професійного навчання претендентів 
на консульські посади підтримав міністр закордонних справ Д. До-
рошенко, а її промотором став спершу радник міністра, а згодом ке-
рівник юридичного відділу і віце-директор загального департаменту 
В. Оренчук, дієву участь у навчальному процесі та організації оціню-
вання набутих слухачами знань брав професор О. Ейхельман на посаді 
старшого радника міністерства професорської колегії Консульських 
курсів. Навчання відбувалося в вечірній час, що дозволяло слухачам 
не відволікатися від основної праці. Переважна більшість предметів 
викладалась українською мовою. Курси давали також добру нагоду 
слухачам поновити знання іноземних мов. Лекційний курс завершив-
ся в липні 1918 р. 
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Резиденції дипломатичних представників Німецької імперії та 
Османської імперії, «Прем’єр-Палас Готель» (Бібіковський бульвар, 
нині бульвар – Тараса Шевченка, 7), коли в готелі 1918 р. розташували-
ся дипломатичні представництва, він мав назву «Palast-Hotel». Примі-
щення готелю (архітектор Йосип Зекцер, власник – австрієць Яків Цел-
лермайєр) зведено впродовж 1908–1911 рр. на місці придбаної 1892 р. 
купцем першої гільдії Левом Гінзбургом садиби. Готель мав 126 номерів 
(150 кімнат) з центральним опаленням та електроосвітленням, гарячою 
і холодною водою, більярдні, бібліотеку та ресторан на 1 000 відвідувачів 
у одноповерховій прибудові. На першому поверсі головної будівлі роз-
ташовувались молочна, булочна, пивна, цирульня, аптечний склад. Готель 

приймав гостей з 1912 р. Після прого-
лошення УНР IV Універсалом Укра-
їнської Центральної Ради «вільною 
суверенною державою українського 
народу», з огляду на центральне роз-
ташування, велику площу приміщень 
та очевидні вигоди готелю «Паласт» 
його почали використовувати для 
розташування державних органів (12 
кімнат було відведено для Міністер-
ства праці УНР) та іноземних місій. 

Першою серед іноземних представництв у двох кімнатах на друго-
му поверсі готелю розташувалася резиденція посла Німецькій імперії. 
Цісарський посланник у відставці, дійсний таємний радник, доктор 
Філіп Альфонс Фрайгер Мумм фон Шварценштайн (Alfons Mummvon 
Schwarzenstein, 1859–1924) прибув до Києва 17 березня 1918 р., у 
день ратифікації Центральною Радою Берестейського мирного до-
говору. Він отримав призначення до Києва в ранзі посла з повнова-
женнями голови торговельної делегації. Йому доручалося тимчасове 
ведення всіх дипломатичних інтересів німецької сторони. Відповідне 
звернення щодо забезпечення розташування свого представника зо-
внішньополітичне відомство Німецької імперії скерувало до українсько-
го уряду. Штат очолюваної бароном 
А. фон Муммом місії склали дипло-
матичний радник граф Ганс (Йога-
нес) фон Берхем; радник з питань 
преси, керівник відділу преси і про-
паганди граф Герберт фон Дірксен, 
військовий радник Теодор Міхаеліс, 
радники з економічних і фінансових 
питань Отто Відфельд і Карл Мель-
хіор, перекладач Форнер (всього 17 
осіб з родинами). Візитами до барона 
Мумма розпочинали своє знайом-
ство з дипломатичним корпусом по-
сланці країн-підписантів Берестей-
ського мирного договору та інших 
країн. Першими відвідали барона 
А. фон Мумма в його резиденції в го-
телі «Паласт» посол Болгарського 
царства Іван Шишмановта представ-
ник Фінляндії – Герман Гуммерус. 

Ситуація змінилася після пора-
нення й смерті фельдмаршала Г. Айх-
горна. Смертельний постріл здійснив 
кронштадтський матрос Борис Дон-
ськой. Занепокоєний власною безпе-

Барон А. фон Мумм
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Приїзд до Києва іноземних представників гетьман Павло Скоропад-
ський оцінював як державне визнання. Очільник Української Держави 
визнав Берестейський мирний договір і ратифікував його 12 червня 
1918 р. На момент прибуття османської місії до Києва гетьман пере-
бував у Берліні з державним візитом. Вірчу грамоту глава османської 
місії вручив йому 24 вересня 1918 р. Головна причина очікування по-
лягала в бажанні повідомити, що його імператорська величність султан 
і його уряд «визнали з великою симпатією факт незалежності України» 
і мають намір підтримувати нині й у майбутньому дружні відносини з 
Україною. Офіційна частина церемонії закінчилася фотографуванням 
гетьмана з османською делегацією в саду палацу. По тому відбувся обід 
за столом, оздобленим червоними та білими живими квітами у формі 
півмісяця та зірки. Таке оформлення стола під час офіційного обіду під-
креслювало урочистість події. 

Повноваження посла Ахмеда Мухтара-бея та генерального консула 
в Києві Ахмеда Ферід-бея МЗС Української Держави підтвердило 12 
жовтня 1918 р. В організації побуту місії посла не задовольняло при-
міщення, де йому довелося розташуватися. 28 жовтня 1918 р. Ахмед 

кою через чутки про можливість нових 
жертв, барон А. фон Мумм обмежив 
пересування містом, посилив охорону 
і змінив місце розташування своєї ре-
зиденції. Тим самим у готелі «Паласт» 
звільнилися кімнати, на які претенду-
вали інші іноземні представники. Спо-
віщаючи про це МЗС Української Дер-
жави, німецький посол А.  фон Мумм 
указав, що звільняє кімнати в готелі і 
пропонував розташувати там посоль-
ства Туреччини і Фінляндії.

Дипломатична місія Османської ім-
перії прибула до Києва 8 вересня 1918 р. 
Її очолював колишній османський по-
сол у Греції Ахмед Мухтар-бей Молла-
огли (Ahmet Muhtar Mollaoğlu,  1870–
1934). На посаду генерального консула 

в Києві було призначено колишнього депутата турецького парламенту від 
міста Кютах’я Ахмеда Феріт-бея Тека (Ahmet Ferit Tek, 1878–1971). Пові-
домлення про приїзд турецьких представників МЗС Української Держави 
отримало ще 6 серпня і негайно дало відповідні доручення, намагаючись 
дотримуватись режиму найбільшого сприяння, щодо надання їм примі-
щення в центрі столиці. 

Знайти належні будинки в Києві того часу було дуже складно. Укра-
їнська Держава намагалася виконати зобов’язання, зафіксовані не лише 
в загальному договорі, але й у додатковій угоді Берестейського мир-
ного договору, підписаній між УНР і Османською імперією 12 лютого 
1918 р. Зокрема цим документом визначалася можливість призначення 
генеральних консулів, консулів і віце-консулів після ратифікації догово-
ру з дотриманням принципу взаємності; визнавалася потреба підготов-
ки консульської конвенції та інших актів, необхідних для регулювання 
міждержавних відносин; передбачалося ведення економічних відносин 
до підписання остаточного договору в цій сфері на засадах режиму най-
більшого сприяння. Разом із очільником османської місії до Києва при-
їхали старший секретар посольства Сервер Джемал-бей та секретар Алі 
Мухтар-бей, генеральний консул Ахмед Ферід-бей. 

Ахмед Мухтар-бей Моллаогли Меморіальну дошку на будівлі готелю «Прем’єр-Палас» встановлено Посольством Турецької Республіки  
в Україні 2019 р. Фото надано Медіацентром ДП «ГДІП»
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Мухтар-Бей звернувся до зовнішньополітичного відомства з прохан-
ням надати кімнати на другому поверсі готелю «Паласт». За два дні, 
30 жовтня 1918 р., представники Османської імперії та Великої Бри-
танії підписали Мудроське перемир’я з країнами Антанти, яке стало 
наслідком поразки Османської імперії у Першій світовій війні. Проте, 
в середині листопада 1918 р. турецькому представництву було нада-
но 10 кімнат на другому поверсі отеля «Паласт», які займала раніше 
німецька місія. В цей час розпочалося антигетьманське повстання й 
перспектив для діяльності посольства не залишилося.

14 грудня 1918 року в приміщенні готелю, в апартаментах посла 
Османської імперії гетьман Української Держави Павло Скоропад-
ський підписав грамоту про зречення влади. Співробітники Посоль-
ства Османської імперії з родинами залишили Київ 12 січня 1919 р. 

Література:
Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, еконо-
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Дипломатичної академії. 2004. Вип. 10, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія : 
погляд із ХХІ століття. С. 481–499; Сергійчук Богдан, Сергійчук Володимир. 
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сульська служба 1917–1923 рр. як державний інститут: становлення, функціо-
нування, персоналії. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 482 с.; 
Матяш І.Б. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія 
та повсякденність. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. 556 с.; 
Матяш Ірина. Київський готель «Прем’єр-Палац» як «місце пам’яті». Дипло-
матія без кордонів. 2021. Вип. 1 (14) С. 86–101.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни: ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», 
ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.».

Ірина Матяш
 

Приміщення дипломатичної місії Австро-Угорської монархії 
(вул. Пушкінська, буд. 24). Офіційний представник Австро-Угорської мо-
нархії Макс фон Гоффінгер (Max von Hoffinger, 1884–1953) – випускник 
Віденського університету, співробітник імперського зовнішньополітич-
ного відомства прибув до Києва 9 березня 1918 р. відповідно до умов 
Берестейського мирного договору. Його завдання в Києві полягало в ор-
ганізації роботи консульства. М. Гоффінгер винайняв для службової рези-
денції установи та помешкання консула приміщення на вул. Пушкінській, 
24 терміном до 30 червня 1918 р. Як голова австрійської делегації для 
організації поставок з УНР продовольства прибув граф Йоганн (Янош) 
Форгач фон Гюмес і Гач ( Johann Graf Forgach von Ghymes und Gacs, 
1870–1935). Він мав ранг надзвичайного і повноважного посла і досвід 
дипломатичної роботи в Белграді, Софії, Дрездені, Санкт-Петербурзі, 
Римі; тривалий час завідував відділом у австро-угорському міністерстві 
закордонних справ. Його місія в Києві полягала у встановленні де-факто 
стосунків із УНР без формального визнання уряду. 

Для активізації постачання «харчових запасів» австро-угорська мі-
сія використовувала такий інструмент як «вмілу публіцистсько-комер-
ційну пропаганду», скерувавши до Києва військового журналіста Йо-
зефа Германа. Він очолив український відділ військово-пресового бюро 

Будинок, у якому розташовувалася місія Австро-Угорської монархії в Києві.   
Фото надано Медіацентром ДП «ГДІП»
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Австро-Угорської монархії, до завдань якого входило поширення пре-
сових бюлетенів австрійського військового командування, публікація 
відповідних матеріалів в українських газетах, організація фотовиставок 
і показів фільмів, виступів австрійських артистів. 

Призначення на посаду консула отримав Вальтер Ріттер Прінціг фон 
Гервальт (Walter Ritter von Princig von Herwalt, 
1862–1943). Він був досвідченим дипломатом: 
пройшов шлях від консульського практиканта в 
Консульстві в Константинополі 1888 р. до рангу 
генерального консула 1-го класу і посади Гене-
рального консула Австро-Угорщини в Гамбурзі 
в 1913–1918  рр., працював у Лондоні, Белграді, 
Афінах, був членом правління Австрійського суд-
ноплавного товариства. Планувалося, що після 
від’їзду Й. Форгача з Києва В. Прінціг діятиме як 
фактичний представник при українському уря-
ді. З огляду на завершення терміну оренди при-
міщення консульства в Києві, В. Прінцігу було 
доручено продовжити термін його оренди на 
рік. Вірча грамота В.  Прінціга як повноважного 
представника Цісарсько-Королівського Австро-
Угорського Уряду при Уряді УНР до моменту 
створення передбаченого в мировому договорі 
дипломатичного представництва була датована 
11 квітня 1918 р., а 28 квітня цісар Карл I дав зго-
ду на надання консулові Прінцігу повноважень 
«надзвичайного посланника та уповноваженого 

міністра». Новий представник Австро-Угорщини розпочав роботу вже 
після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського. 

Його канцелярія розташувалася в орендованому для представни-
цтва Австро-Угорщини будинку на вул. Пушкінській, 24. Та вже напри-
кінці травня В. Прінціг виїхав на попереднє місце служби – до Гамбурга. 
Офіційно вручити свою Вірчу грамоту главі держави йому не довелося, 
натомість він невдовзі взяв участь у знищенні оригіналів таємного про-
токолу щодо Галичини, які зберігалися в Берліні. 

2 червня разом із А. фон Муммом Вірчу грамоту як представник Австро-
Угорської імперії вручив гетьману П. Скоропадському граф Й. Форгач. Ні 

німецька, ні австро-угорська сторона на той момент ще не ратифіку-
вали Берестейський мир, але, за твердженням Д. Дорошенка, це було 
«урочисто-офіціяльне визнання Гетьмана Павла Скоропадського Ні-
меччиною і Австро-Угорщиною». В Києві деякий час залишався консул 
Ріттер фон Гоффінгер, віце-консули др. Іштван фон Ревічкі та др. фон 
Кляйнвехтер, консульський аташе фон Пітлік, радник консульської кан-
целярії Дінтер та секретар консульської канцелярії Хлопецкі. Продо-
вжував свою діяльність у Києві граф Й. Форгач. Та військова поразка 
країн Четверного союзу й умови Комп’єнського перемир’я визачили 
подальшу долю дипломатичних представництв у Києві Німецької імпе-
рії та Австро-Угорської монархії, які зникали з політичної карти світу. 
Перебування австро-угорського представництв, яке прибули в Київ із 
чітко окресленою економічною метою, що полягала в забезпеченні по-
стачання продовольства до Австро-Угорщини, завершилося через по-
разку Центральних держав у Світовій війні. 
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Ірина Матяш

 В. Прінціг фон Гервальт
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Меморіальна дошка В'ячеславові Липинському на будівлі інститу-
ту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (бульвар Тараса Шевченка, 14; автор – Марко Галенко), 

колишньому приміщенні Київської 
класичної гімназії №1. Встановлена 
5 травня 2002 р. з нагоди 120-річчя з 
дня народження з написом: «У пер-
шій Київській гімназії в 1900–1902 
роках навчався В’ячеслав Казимиро-
вич Липинський (1882–1931) – ви-
датний український громадсько-по-
літичний діяч, вчений і дипломат. 
Один з чільних дипломатів молодої 
Української Держави періоду Геть-
манату та Директорії». Будівлю 
гімназії зведено в 1850–1852  рр. за 
проєктом архітектора Олександра 
Беретті (1816–1895), сина В.  І.  Бе-
ретті, автора проєкту Головного кор-

пусу університету. В 1851–1857 рр. тут розташовувався новостворений 
кадетський корпус, а з 1857 р. – гімназія, яка 1857 р. отримала статус 
«класичної».

В. Липинський народився 5  квітня 
1882 р. у с. Затурці на Волині, у родин-
ному маєтку польського шляхетського 
роду Липинських. Зростав у католиць-
кому, хліборобсько-шляхетському, куль-
турно польському середовищі. До при-
їзду в Київ навчався у Житомирській 
та Луцькій гімназіях. У гімназійні роки 
В.  Липинський долучився до україн-
ського національно-визвольного руху 
(до його однодумців тоді належали 
Р.  Войцехівський, Б.  Рильський, брати 
Милорадовичи та Матюшенки, Л. Юр-
кевич, К.  Михальчук, В.  Удовенко). У 
1901 р. під час великодніх канікул у Ки-
єві проходив крайовий з’їзд делегатів 
учнівських корпорацій Правобережжя, 
на якому В.  Липинський був одним із 
делегатів польської корпорації від Пер-
шої  Київської гімназії. Там семиклас-
ник В. Липинський виступив з ідеєю політичного українства усіх поляків 
(запропонував створити одну спільну корпорацію для римо-католиків 
та православних на базі української територіальної приналежності). На 
знак протесту проти відхилення пропозиції він залишив з’їзд і зрікся 
членства корпорації римо-католиків, а натомість став членом православ-
ної учнівської Громади.

Після закінчення гімназії у 1902  р. відбував військову службу у 
Ризькому драгунському полку у Кременці на Волині. Однак пізніше 
військова комісія визнала його нездатним до військової служби через 
хворобу. В 1903–1906 рр. В. Липинський навчався в Ягеллонському 
університеті в Кракові. По закінченню навчання займався громад-
сько-політичною діяльністю, 1911 р. став ідеологом створеної того ж 
року групи «Вільна Україна», у складі якої перебували, зокрема, по-
літичні емігранти з Росії  – А.  Жук, Л.  Юркевич, В.  Степанківський, 

В’ячеслав Липинський.  
З фондів ЦДАВО України

Будівля Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка 
та меморіальна дошка В. Липинському
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С. Томашівський, Л. Залізняк та ін. Тоді ж за ініціативи В. Липинсько-
го та А. Жука було створено Український інформаційний комітет (го-
лова – проф. Р. Залозецький, секретар – А. Жук). Комітет підготував 
низку інформаційних видань про Україну іноземними мовами. В. Ли-
пинський написав брошуру «600-літня боротьба українського на-
роду за політичне визволення». 1912 р. В. Липинський виробив про-

ект заснування Союзу визволення 
України для Українського інформа-
ційного комітету, який мав за мету 
організацію боротьби за незалежну 
Українську Державу та підготував 
«Меморіал до Українського [Ін-
формаційного] Комітету про наше 
становище супроти напруженої 
політичної ситуації в Європі». Сві-
тову війну В. Липинський зустрів 
у лавах російської імператорської 
армії. Після Лютневої революції 
1917 р. він брав участь в українізації 
військових частин на Полтавщині. 
Протягом 1917–1918 рр. В. Липин-
ський разом братами Шеметами 
створював Українську демократич-
но-хліборобську партію (УДХП). 
Формування партії почалося без 
В. Липинського, але у серпні 1917 р. 
він, на той час вже активний діяч й 
член Ради партії та очільник (з лип-
ня) її полтавського осередку, почав 

розробку свого проекту її програми. Зрештою В.  Липинський став 
автором політичної програми УДХП, що була ухвалена 15  жовтня 
1917 р. За Гетьманату, 21 червня 1918 р. П. Скоропадський призначив 
В. Липинського послом Української Держави в Австро-Угорській ім-
перії. На посаді українського дипломатичного представника він пере-
бував до липня 1919 р. Подання про відставку В. Липинський написав 
через незгоду з політикою Директорії УНР і розстрілом полковника 
П. Болбочана.

Навесні 1920 р В. Липинський та С. Шемет разом з окремими про-
відними діячами хліборобів-демократів створили у Відні нову органі-
зацію  – Український союз хліборобів-державників (УСХД). Органі-
зація висувала своєю ідеологією консервативну теорію класократії у 
концепції трудової дідичної монархії, уособленням якої мав стати рід 
Скоропадських, персоніфікований на той час гетьманом П. Скоропад-
ським. Концептуальну ідеологічну теорію українського монархічного 
націонал-консерватизму В.  Липинський почав писати 1919  р. у фун-
даментальній праці «Листи до братів-хліборобів». Трактат написано 
впродовж 1919–1926 років. Першу повну публікацію було надруковано 
частинами впродовж 1920–1925  рр. у збірнику «Хліборобська Украї-
на» (Відень). Цілісно працю опубліковано з широкою передмовою й 
додатковим трактатом «Покликання "Варягів" чи організація хліборо-
бів (Кілька уваг з приводу статті Є. X. Чикаленка "Де вихід?")» у Відні в 
друкарні К. Геррмана 1926 р.

Від 1927 р. між В. Липинським і П. Скоропадським почалися значні 
розходження, які завершилися повним розривом. Невдовзі В.  Липин-
ський разом з невеличким колом своїх однодумців 27–29 вересня 1930 р. 
започаткував нову організацію  – Братство українських класократів-
монархістів, гетьманців. 14  червня 1931  р. у Перніці, у санаторії «Ві-
нервальд», що поблизу Відня в Австрії, В. Липинський помер. 2 липня 
1931 р. його поховали в рідному селі Затурці.

Література: 
Звід пам’яток історії та культури України. Київ, 2011. Кн.1, ч. 3. С. 1979–1988; 

Малаков Д., Гирич І. Київ – українська столиця. Пам’ятки України: історія та 
культура. 2012. № 5. С. 20–33; Буравченков А., Заруда Т. Деякі аспекти диплома-
тичної діяльності В’ячеслава Липинського в період Гетьманату (1918). В’ячеслав 
Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна: [матеріали Між-
нар. наук. конф., 2–6 черв. 1992 р., Київ, Луцьк, Кременець]. Київ; Філадельфія, 
1994. С. 181–189; Осташко Т. В’ячеслав Липинський: від посла Української Дер-
жави до УСХД. Молода нація. 2002. № 4. С. 56–90.

Павло Гай-Нижник

Дипломатичний паспорт В. Липинського.  
З фондів ЦДАВО України
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Приміщення Посольства Царства Болгарія (вул. Миколаївська, 
нині – Архітектора Городецького, буд. № 5). На місці будівлі Націо-
нальної музичної академії імені П. І. Чайковського 1918 року приймав 
постояльців один із найкращих київських готелів – «Континенталь», 
де й розташувалося перше болгарське посольство в Україні. Будівля го-
телю не збереглася. У травні 2019 р. в приміщенні академії з ініціативи 
Посольства Республіки Болгарії в Україні відкрито меморіальну дошку 
на відзначення століття українсько-болгарських відносин. Професора 
Івана Шишманова як свого дипломатичного представника в ранзі по-
вноважного міністра на підставі Берестейського мирного договору між 
УНР та країнами Четверного союзу Цар Болгарії Фердинанд I скерував 

до Києва в квітні 1918 р. Посол був 
одним із засновників Софійського 
університету і колишнім міністром 
освіти Болгарії, вихованцем і зятем 
видатного українця Михайла Драго-

манова. Його завдання полягали у встановленні українсько-болгарських 
політичних і торговельних зносин, налагодженні поставок продоволь-
ства до Болгарії, захисті прав болгарських підданих, допомозі біженцям 
та військовополоненим. І. Шишманов прибув до Києва 1 травня 1918 р. 
Разом з ним як радник посольства приїхав кар’єрний дипломат Петро 
Нейков у ранзі генерального консула. 

Спершу посольство розташувалося в готелі «Франсуа», на вул.  Фун-
дуклеївській, 17, але невдовзі перемістилося до готелю «Континен-
таль». Зведена наприкінці XIX ст. на місці колишньої садиби про-
фесора медицини Федора Мерінга будівля готелю (архітектори: 
Георгій Шлейфер, Едуард Брадтман, Владислав Городецький) мала 
сто номерів, великий ресторанний зал, зимовий сад, розкішні кабі-
нети, більярдні, великийзагальний салон з чотирма читальнями, два 
електричні ліфти (пасажирський і вантажний), комори для зберігання 
вантажу та дорогоцінних речей, ванні кімнати і літній сад зі світловим 
фонтаном. У готелі було влаштовано парове опалення, вентиляція, 
електричне освітлення і по всій будівлі проведено гарячу воду. На мо-
мент приїзду болгарської місії це був один з найкращих готелів Києва, 
де зупинялися кінозірки і видатні особистості, зокрема Сеїд-Абдул-
Ахат-хан, емір Бухарський. 

Приміщення Національної музичної академії  
імені П. І. Чайковського та меморіальна дошка 
на вшанування перебування в Києві першого 
болгарського диппредставництва.  
Фото надано Медіацентром ДП «ГДІП»

Члени Комісії істориків України і Республіки Болгарія в приміщенні Національної музичної академії  
імені П. І. Чайковського біля меморіальної дошки на вшанування перебування в Києві  

першого болгарського диппредставництва
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Уповноважувальні документи болгарський посланець вручив геть-
ману П. Скоропадському 12 червня 1918 р. Церемонія відбулася на 
другому поверсі гетьманського палацу, поруч із кабінетом гетьмана, 
в великій залі, відповідно до виробленого протоколу, який передба-
чав урочисту зустріч посла, присутність почесної варти, одягнутої в 
парадні однострої, обмін промовами і протокольне фотографування. 
Акт вручення грамоти засвідчував визнання Болгарським царством 
уряду Української Держави і Гетьмана як глави держави. По завер-
шенні церемонії в особистій розмові гетьман доручив Д. Дорошен-
кові порадитися з І. Шишмановим щодо кандидатури на посаду посла 
Української Держави в Болгарії. І. Шишманов підтримав кандидатуру 
О. Шульгина.

Після обміну ратифікаційними грамотами Берестейського мирно-
го договору, здійсненого у Відні 22 липня 1918 р. під час офіційних зу-
стрічей і напівофіційного спілкування болгарський посол висловлював 
щире зацікавлення в поглибленні українсько-болгарської співпраці та 
незмінну віру в майбутнє Української Держави. Подальша діяльність 
болгарського посольства залежала від ходу військових дій Першої сві-
тової війни. 29 вересня 1918 р. на умовах капітуляції болгарської армії 
було підписано договір про перемир’я. 

Вихід Болгарського царства з війни загострив питання повернення 
колишніх вояків на батьківщину. Захист прав та інтересів болгарських 
громадян (зокрема військовополонених) в Українській Державі на-

лежав до завдань болгарського посольства, яке виконувало й консуль-
ські функції. У цій справі помічником І. Шишманова став Т. Баламезов. 
Він прибув до Києва 10 вересня й обійняв посаду першого секретаря 
посольства. Разом із Т. Баламезовим приїхав на посаду військового 
аташе посольства ротмістр Георгій Сархілієв, флігель-ад’ютант бол-
гарського царя. Таким чином, штат посольства склали керівник (по-
вноважний міністр – І. Шишманова), перший секретар (Т.  Баламе-
зов), представник Дирекції продовольства і сільського господарства 
(Д. Влахов), три аташе (Г. Папазов, Г. Димитров, Л. Георгієв), бухгал-
тер (Д. Відінлієв), охоронець (К. Колев). Всі співробітники посоль-
ства отримали «охоронні листи», в яких містився наказ військовим, 
цивільним і залізничним установам не чинити перепон власникам цих 
документів і вживати заходів для допомоги в їхній діяльності. У спра-
ві організації допомоги біженцям і військовополоненим посольство 
співпрацювало з Болгарським товариством Червоного Хреста. Через 
нього болгари, які проживали в Києві, передавали кошти для допомо-
ги військовополоненим. Зусиллями посольства в жовтні 1918 р. було 
організовано перевезення до Болгарії з Одеси українським судном 
«Євфрат» звільнених військовополонених болгар (200–300 осіб) та 
повернення пароплава назад з українцями. 

Після оголошення про поразку Німецької імперії в Першій світо-
вій війні посол звернувся до МЗС Української Держави з пропозиці-
єю укласти болгарсько-український економічний договір. Він споді-
вався на позитивне рішення української сторони, оскільки основну 
перешкоду в його переговорах щодо встановлення товарообміну було 
усунуто. Розмови про практичну реалізацію задуму розпочалися на-
прикінці листопада, однак в Україні вже вирувало антигетьманське 
повстання й сподівання на позитивне завершення справи не було.  
У відновленій в середині грудня 1918 р. УНР І. Шишманов продовжив 
свою діяльність у нових умовах, розраховуючи на збереження своїх 
повноважень.

31 січня 1919 р. І. Шишманов зі співробітниками місії були евакуйовані 
до Вінниці, передавши захист інтересів болгарських громадян нідерланд-
ському консулові Т. Фоккеру. Звідти наприкінці березня І. Шишманов ви-
рушив через Одесу до Софії, куди прибув 1 квітня 1919 р. і склав повно-
важення під час аудієнції у царя Болгарії Бориса. Впродовж восьми 
місяців каденції посла проф. І. Шишманову вдалося закласти підва-

Посол Царства Болгарія  
в Українській Державі Іван Шишманов

Генеральний консул Царства Болгарія в Києві Петр Нейков  
(сидить крайній ліворуч). З фондів ЦДА Республіки Болгарія
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лини українсько-болгарських відносин, основною характеристикою 
яких стала взаємовизнання та взаємоповага; започаткувати співробіт-
ництво у сфері культури, реалізувати свою гуманітарну місію захисту 
болгарського населення в Україні та сприяти започаткуванню роботи 
українського дипломатичного представництва в Софії. 
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сько-болгарські відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918–1944). Київ: 
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Ірина Матяш

Приміщення дипломатичного представництва Фінляндії (готель 
«Франсуа», вул. Володимирська, буд. 52). Рішення про призначення тим-
часовим дипломатичним представником з особливих доручень (agent 
diplomatique en mission spéciale) при уряді Української Держави одного з 
чільних діячів фінського визвольного руху, вченого-історика Ґермана Гре-
горіуса Ґуммеруса (Herman Gregorius Gummerus, 1877–1948) Сенат Фін-
ляндії ухвалив 26 липня 1918 р. Прі-
оритетним завданням офіційного 
представника було започаткування 
з Українською Державою товарооб-
міну, зокрема організація продажу 
фінського паперу та придбання про-
довольства для голодної Фінляндії. 
8 серпня Г. Гуммерус вирушив до 
Києва через Берлін, де до нього при-

Будівлі, розташовані на місці  
колишнього готелю «Франсуа»
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єдналися представники «Товариства 
фінських паперових заводів» Рудолф 
Валден та Йоста Серлакіус, призначені 
тимчасовими консулами в Києві та Оде-
сі, та Юрьйо Снеллман, призначений се-
кретарем представництва.

До Києва фінські дипломати прибули 
22 серпня 1918 р. На вокзалі їх зустріли з 
відповідними почестями й державними 
автомобілями доправили до готелю Гри-
горія Гладинюка на вулиці Фундуклеїв-
ській, буд. № 8, де для них було завчасно 
заброньовано кімнати. Вже через день 
Г. Гуммерус вручив вірчу грамоту відпо-
відно до свого статусу міністру закор-
донних справ Д. Дорошенку і представив 
йому консулів. 26 серпня представники 
Фінляндії отримали запрошення на сні-
данок до П. Скоропадського. Вранішнє 
спілкування відбулося в гетьмансько-
му палаці на вул.  Інститутській, 40.  

В розмові, яка точилася навколо визвольної 
війни в Фінляндії та особи головнокоманду-
вача фінською білою армією маршала Карла 
Маннергейма, колишнього однополчанина 
П.  Скоропадського, очільник Україн ської 
Держави висловив принципово важливу 
думку про те, що, скеровуючи до Києва сво-
їх представників, Фінляндія визнала Украї-
ну dejure . 

У вересні представники Фінляндії отри-
мали 3 кімнати в готелі «Франсуа» на пе-
ретині вулиць Володимирської та Фунду-
клеївської (нині – Богдана Хмельницького). 
Готель належав купцеві Францеві Голомбе-
ку та приймав гостей з 1 листопада 1900 р. 
36 номерів готелю мали пристойне меблю-
вання і електричне освітлення. Гості корис-
тувалися ванною й отримували чай, каву, 
обіди за помірними цінами. В цих кімнатах 
розташувалися і посол, і консули, і секретар 
посольства. Кімната посла була «одночас-
но і спальнею, і приймальнею, і канцелярі-
єю посольства». На балконі встановили 
щит із зображенням герба Фінляндії та 
державний прапор. З метою покращення 
умов роботи посол неодноразово звертав-
ся до влади щодо надання додаткових при-
міщень. 

30 вересня Г. Гуммерус і заступник міні-
стра торгу і промисловості Української Дер-
жави Сергій Бородаєвський підписали до-
говір, згідно з яким «Товариство фінських 
паперових заводів» мало продати Україні 
до кінця року від 600 тис. до 1 млн пудів па-
перу за умови передоплати 35%, а Україна –  
надати можливість представникові Мініс-
терства торгівлі Фінляндії придбати 250 тис.

Будівля готелю «Франсуа»  
(не збереглася)

Дипломатичний паспорт Г. Гуммеруса
З фондів Національного архіву Фінляндії. 

 Фото надано Посольством України у Фінляндії

Ґерман Грегоріус Ґуммерус

Вірча грамота Г. Гуммеруса.  
З фондів ЦДАВО України
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цукру-піску по 100 крб за пуд з розрахунку: пуд цукру за кожні чотири 
пуди паперу. Окремі договори було укладено з німецькими залізнични-
ми установами про транспортування товарів через Ригу. Й. Серлакіус та 
Р. Валден активно розвивали свою діяльність, засновуючи власні контори 
в Києві, Одесі, Харкові: шукали партнерів, брали передоплату за замовле-
ний папір. У Гельсінкі відповідно до домовленостей було створено спе-
ціальний комітет та «Фінсько-українське торговельно-промислове това-
риство». Однак реалізувати договір повноцінно не вдалося. Відправлена 
в Україну перша партія фінського паперу вартістю майже 4,5 млн марок 
опинилася в Ризі, де невдовзі була викрадена більшовиками. 

З приходом до влади Директорії і відновлення УНР Г. Гуммерус зали-
шився в Києві, разом з іншими іноземними представниками брав участь 
у зустрічі членів Директорії 19 грудня 1918 р. на залізничному вокзалі. 
Під час урочистостей Г. Гуммерус виголосив промову про відносини 
Фінляндії та України і потиснув руку С. Петлюрі. До кінця 1918 р. його 
головні зусилля зосередилися на захисті прав фінських громадян. На 
початку січня 1919 р. Г. Гуммерус отримав можливість переселитися в 
будинок графині Уварової на вулиці Левашовській, 12. Наприкінці січ-
ня разом з іншими іноземними представниками він виїхав з Києва до 
Вінниці, а звідти – до Гельсінкі. Посольства Фінляндії в УНР було офі-
ційно ліквідовано лише 2 жовтня 1921 р. Утім, як наголошував Г. Гумме-
рус, «фінський уряд ніколи не відкликав формально його призначення 
послом в Україні, навіть тоді, коли його вислано послом до Італії». 

Література:
Гуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Киє-
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представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність. 
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Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни: ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», 
ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
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Ірина Матяш

Приміщення Консульства Швейцарії (вул. Маріїнсько-Благовіщен-
ська, нині – Саксаганського, буд. 53). На момент проголошення III 
Універсалом УЦР від 7 (20) листо-
пада 1917 р. Української Народної 
Республіки в Києві функціонува-
ла консульська установа Швейца-
рії, відкрита ще 23 червня 1902 р. 
Першим швейцарським консулом 
у Києві був підприємець Карл Вю-
глер. Його консульський округ по-
ширювався на Київ, Харків, Полта-
ву, Чернігів, Волинь та Поділля. 30 
листопада 1909 р. новим консулом 
швейцарський уряд призначив куп-
ця першої гільдії Гавриїла (Габріе-
ля) Гавриїловича Енні (Єнні, Enny, 
Enni). На час його каденції Кон-
сульство Швейцарії працювало у 
двоповерховому житловому будинку №53 на вулиці Маріїнсько-Благо-
віщенській. Окрім приміщення консульства, консул мав особисте по-
мешкання на вулиці Хрещатик, буд. №8-б, кв. 4. Основні завдання кон-
сула у цей час зосередилися на захисті прав швейцарських громадян та 
забезпеченні власної безпеки. Г. Енні намагався зберегти функцію кон-
сульства під час кількаразової зміни влади. Він активно використовував 
усі доступні консульському представникові інструменти: писав ноти до 
зовнішньополітичного відомства, брав активну участь в обговоренні 
важливих питань життєдіяльності іноземних представництв консуль-
ською колегією, організовував матеріальну допомогу співвітчизникам. 
Г. Енні видавав охоронні грамоти підданим своєї країни, звертався до 
органів державної влади з проханням захистити майно та життя своїх 
співвітчизників. У такий спосіб він пробував зокрема захистити квар-
тиру №14 у буд. №3 на вулиці Костельній, де мешкав Карл Вюглер. 

Після приходу до влади П. Скоропадського Г. Енні залишився в Киє-
ві. Поспіль із гуманітарною місією консула Г. Енні мав особисті причини 
для прагнення зберегти свою посаду: він тривалий час проживав у Києві, 
мав маєтки й підприємницькі інтереси в Україні, брав участь у родинному 
бізнесі. 10 вересня 1918 р. його обрали головою консульської колегії. За 

Готель «Кооператор» на місці приміщення  
Консульства Швейцарії (не зберігся)
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керівництва Г. Енні колегія домага-
лася повернення видворених з Киє-
ва іноземних консулів (С. Василіаді, 
П. Гріпарі, К. Фішмана). Взаємодію 
іноземних представників з україн-
ською владою забезпечував Г. Енні. 
З 5 листопада до 14 грудня швейцар-
ський консул перебував у Одесі й 
повернувся до Києва після приходу 
до влади Директорії і відновлення 
УНР. 19 грудня 1918 р. він разом з 
іншими іноземними представника-
ми і тисячами киян зустрічав лідерів 
Директорії на залізничному вокзалі 
і виступив з промовою, в якій висло-
вив сподівання, що в Україні з утвер-
дженням нової влади настане спо-
кій і порядок, які принесуть всьому 
українському народові вільність, рів-
ність і братерство. 

Проте на початку лютого 1919 р. 
Київ захопили війська Червоної 
армії. Діяльність швейцарського 
консула відповідала всім вимогам 
міжнародного права, була визнана 
українською владою, що надавала 
йому підтримку й забезпечувала 
виконання його звернень. Однак 
він не зміг задовольнити вимогу 
більшовиків щодо визнання радян-
ської України Швейцарією та га-
рантувати обмін дипломатичними 
представниками. У травні нова вла-
да реквізувала приміщення кон-
сульства та змусила Г. Енні залиши-
ти Київ. Перед виїздом Г. Енні добровільно дав дозвіл співробітникам 
Управління Головного начальника постачання при Народному Коміса-
ріаті військових справ УСРР на зайняття кімнат у своєму приміщенні на 
вул. Маріїнсько-Благовіщенській, 53. У розпорядженні нових мешкан-
ців залишилися всі речі консула, прийняті за описом із зобов’язанням 
повернути «в случае надобности». 
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Ірина Матяш

Перший консул Швейцарії в Києві Карл Вюглер.  
Фото надано Аркадієм Третьяковим

Повідомлення швейцарського консула Г. Енні  
до МЗС УНР про повернення до виконання своїх обов’язків. 

З фондів ЦДАВО України

Звернення наркомату військових справ УСРР до наркомату  
закордонних справ УСРР про передання приміщення  

швейцарського консульства своїм службовцям.  
З фондів ЦДАВО України

Гавриїл (Габріель) Енні.  
З фондів ЦДАВО України
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Меморіальна дошка Дмитру Донцову на фасаді будинку Україн-
ського національного інформаційного агентства «Укрінформ» 
(вул. Богдана Хмельницького, 8; автор – Володимир Цісарик). Мемо-

ріальну дошку виготовлено за меце-
натської допомоги Романа Піняжка і 
відкрито 24 січня 2019 р.

В будівлі Агенції «Укрінформ» 
– триповерховій споруді в стилі нео-
ренесансу з елементами київсько-
го цегляного стилю – за доби УНР і 
Української Держави розташовувався 
готель Григорія Гладинюка – один з 
чотирьох найкращих готелів Києва. 
Проект будівлі готелю 1888 р. підготу-
вав архітектор В. Ніколаєв. Архітектор 
О. Кривошеєв завершив об'єкт 1892 р., 
розширивши його до рогу вул. Фунду-
клеївської і вздовж вул. Ново-Єлизаве-
тинської. Перший поверх будинку за-

ймали крамниці й майстерні, тут розташовувалося Київське товариство 
автомобілістів. 1918 р. в готелі деякий час працювала дипломатична мі-
сія Фінляндії, планувалося розташування дипломатичних представників 
Османської імперії, Республіки Вірменія.

Меморіальну дошку Д. Донцову встановлено як першому очільнику 
Української Телеграфної Агенції. Він продовжив діяльність у цій сфе-
рі після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського як керівник 
Бюро преси при Міністерстві внутрішніх справ Української Держави. 
Завдання пресового органу полягали в об’єктивному висвітленні всіх 
найважливіших подій громадсько-політичного і соціально-економічно-
го характеру, що відбувалися в Україні та за кордоном.

Випускник юридичного факультету Санкт-Петербурзького універ-
ситету, Д. Донцов студіював правничі і суспільно-політичні науки у 
Віденському університеті та право і політичні науки у Львівському уні-
верситеті. 4 серпня 1914 р. він очолив Союз визволення України, мета 
якого полягала в проголошенні самостійності і соборності України. Че-
рез вимушене у зв’язку з наближенням російської армії до Львова пере-
несення осідку СВУ до Відня він спершу виїхав до австрійської столиці, 
а згодом на пропозицію представників українського парламентського 
представництва у Відні М. Василька і К. Левицького – до Берліна для 
організації Української інформаційної служби. Там проводив політич-
ну роботу і керував українським пресовим бюро, видавав тижневик ні-
мецькою мовою "Korrespondenz", в якому публікував інформацію про 
українське суспільно-політичне життя для європейської публіки. В ор-
ганізації роботи і перекладах йому допомагала дружина М. Донцова.  
З 1916 р. подружжя мешкало в Швейцарії, продовжуючи свою політич-
ну та інформаційну діяльність (на запрошення Володимира Степан-
ківського видавав у Берні часопис "Korrespondenz der Nationalitäten 
Russlands").

Діяльність Д. Донцова в Києві в 1918 р. на чолі першого українсько-
го інформаційного державного органу дала підстави Директорії УНР в 
січні 1919 р. скерувати його до Парижа в складі делегації УНР–ЗУНР 
для участі в Мирній конференції делегацій держав-переможців у Сві-
товій війні та їхніх союзників. Представникам УНР, які не мали офі-
ційного запрошення до участі в роботі конференції як представники 
держави-союзниці Німеччини, належало досягти визнання державної 
незалежності УНР державами-учасницями міжнародного форуму або 

Будинок «Укрінформу»  
та меморіальна дошка Д. Донцову
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хоча б привернути увагу учасників 
конференції до українського пи-
тання. Відтак надзвичайно важли-
вим була участь у складі делегації 
досвідченого в питаннях міжнарод-
ної інформації Д. Донцова. Та, виї-
хавши в складі української делегації 
на Паризьку мирну конференцію, 
він затримався в Відні аж до виходу 
наказу про повернення членів місії, 
які не доїхали до місця призначен-
ня. Там отримав пропозицію очо-
лити пресове бюро Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР у Швей-

царії. З лютого 1919 р. до кінця серпня 1920 р. Д. Донцов працював на 
цій посаді в дипломатичній місії. Відтоді перебував в еміграції. Помер 
у Монреалі. 

 
Література: 
Донцов Д. І. Рік 1918. Київ : Документально-художнє видання / Упоряд.: 

К. Ю. Галушко. Київ : Темпора, 2002. 208 с.; Сварник Галина. Архів Дмитра Дон-
цова в Національній бібліотеці у Варшаві. Наше слово. Варшава, 1994, 15 травня. 
Ч. 20. С. 3; Вона ж. Доля архіву Дмитра Донцова. Пам’ятки України. 1994. Ч. 3–6. 
С. 122–128 ; Вона ж. Кілька документів до біографії Дмитра Донцова. Записки 
НТШ. Львів, 1995. Т. CCXXIV. Пр. історико-філософської секції. С. 488–497; 
Кальницький М., Коваленко Н., Панькова С. Готель Гладинюка. Звід пам’яток іс-
торії та культури України. Київ: С–Я, 2011. Т. 1, ч. 3. С. 1751–1752; Матяш І. Б. 
Українсько-швейцарські відносини в 1917–1926 рр.: інституційна історія. Укра-
їна – Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий збірник. 
Берн–Київ, 2020. С. 12–33; Матяш І. Б. Українсько-швейцарські відносини в 
1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності. Український історичний 
журнал. 2020. № 2. С. 94–106.

Ірина Матяш

Приміщення Консульства Греції 
(вул. Миколаївська, нині – архітек-
тора Городецького, буд. 3). Консул 
Греції в Києві – Перикл Петрович 
Гріпарі належав до відомої на укра-
їнських теренах родини грецького 
походження, що мала маєток на 
Волині з 1895 р. і володіла гончар-
но-черепичним та лісопильним за-
водами, фабрикою гнутих меблів, 
двома медоварнями, водяним мли-
ном, паровим млином і 34 дріб-
ними торговельними лавками. У 
приватній власності П. Гріпарі мав 
Гамарянський млин у с. Мала і Велика Новоселиця Полонської волості 
Новгород-Волинського повіту Волинської губернії та іншу нерухомість. 
У Києві він мешкав на вул. Великій Володимирській у буд. № 48-а. Піс-
ля розпаду Російської імперії він залишився в статусі консула. Грецьке 
консульство розташувалося на вул. Миколаївській (нині – архітектора 
Городецького), 3. Це була престижна вулиця з унікальним ансамблем 
розкішних житлових і громадських будівель, споруджених за проектами 
відомих архітекторів: Г. Шлейфера, Е. Брадтмана, В. Городецького. 

15 жовтня 1917 р. рішенням наради іноземних консулів у Києві 
П. Гріпарі як старшого за рангом та часом одержання консульської ек-
зекватури представника консуль-
ського корпусу в Києві було обра-
но головою Консульської колегії. 
За відсутності в Києві П. Гріпарі 
ці обов’язки мав виконувати бель-
гійський консул Я.  Гретер. Консу-
ли уповноважили П. Гріпарі звер-
нутися до начальника Київського 
військового округу та Київського 
губернського комісара з проханням 
про надання військової охорони 
консульствам на випадок безчинств 
і погромів та довести до відома 

Відкриття меморіальної дошки.  
Фото Українського інституту національної пам’яті

Будинок на вул. Миколаївській, 3 (не зберігся)

Будинок на вул. Велика Володимирська, 48-а,  
де мешкав П. Гріпарі



Україна. КиївМісця пам’яті української дипломатії 7170

власникам, засвідчила авторитет П. Гріпарі й ефективність спільних зу-
силь іноземних консулів у обстоюванні прав іноземців в УНР. Успіх цих 
зусиль ґрунтувався на нормах міжнародного права, яких намагалося без-
умовно дотримуватися українське зовнішньополітичне відомство, та чіт-
ко організованій взаємодії Секретарства міжнаціональних справ із пред-
ставниками консульського корпусу в Києві. 

П. Гріпарі представляв консульський корпус у контактах зі створе-
ним 22 грудня 1917 р. Генеральним секретарством справ міжнародних. 
Зовнішньополітичне відомство УНР вишукувало можливості позитив-
ної відповіді на звернення, зверталося до відповідних органів (Гене-
рального секретарства військових справ, Генерального секретарства зе-
мельних справ, Генерального секретарства фінансів, штабу Київського 
військового округу та ін.) з вимогою припинити реквізиції та вжити за-
ходів до припинення заворушень, видавало охоронні посвідчення тощо. 
Всебічне сприяння консульському корпусу зумовлювалося насамперед 
політичними міркуваннями. Вишукувалися також можливості сприяти 
забезпеченню родин консулів предметами першої необхідності. 

Головне завдання П. Гріпарі як грецького консула полягало в захисті 
прав підданих Греції. Після приходу до влади гетьмана П. Скоропад-
ського він зберіг свої повноваження. 
Однак уже наприкінці травня 1918 
р. разом з італійським консулом К. 
Фішманом та іспанським консу-
лом С. Василіаді був арештований 
німецькою адміністрацією за під-
озрою у роботі на шкоду інтересам 
Центральних держав. Звинувачень 
особисто йому не було висунуто, 
його навіть не допитали. Завдяки 
зверненню Консульської колегії та 
клопотанню міністра закордонних 
справ Д.  Дорошенка перед пред-
ставником Німецької імперії А. фон 
Муммом незабаром семидесятиріч-
ного П.  Гріпарі через похилий вік 
перевели з Лук’янівської в’язниці до 
готелю «Континенталь», де він про-

Документи Грецького консульства з фондів ЦДАВО України

Лист консула П. Гріпарі до МЗС Української Держави.  
З фондів ЦДАВО України

місцевої влади, що приміщення 
консульських установ через збе-
рігання там архівів, документів, 
листування, цінностей і можли-
ве перебування безпритульних 
іноземців, не підлягають рекві-
зиції і звільняються від постою. 

П. Гріпарі як дуаєн порушив пе-
ред Секретарством міжнаціональ-
них справ від імені консульського 
корпусу й проблему, пов’язану з 
реквізицією пекарень у іноземних 
підданих. У результаті тривалих 
переговорів було знайдено комп-
роміс. Історія з реквізицією хлібо-
пекарень, що належали іноземним 
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довжував перебувати під арештом. 
4–5 червня київська й одеська преса 
повідомили про звільнення П. Грі-
парі. Проте 10  вересня на вимогу 
Німецького коменданта м. Києва 
скласти з себе консульські функції і 
залишити межі Української Держа-
ви П. Гріпарі виїхав з Києва, пере-
давши повноваження старійшини 

консульського корпусу швейцарському консулу Г.  Енні. Упродовж 
листопада за посередництва МЗС Української Держави консульсько-
му корпусу вдалося домогтися дозволу від німецького представни-
цтва, яке вже не мало беззаперечної влади в Українській Державі, по-
вернутися на свої місця всім іноземним консулам, зокрема П. Гріпарі. 
Відповідний наказ видав і український уряд. Втім, грецьке консуль-
ство не відновило роботи. 

Література: 
Історія української дипломатії : перші кроки на міжнародній арені (1917– 

1924 рр.) : документи і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи 
та документознавства ; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін. ; редкол.: К. І. Гри-
щенко (голова) та ін.]. Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. 592 с.; Браиловский Ге-
оргий. Последний хозяин Барановки. Антиквар. 2012, июнь. № 6 (64). С. 16–17; 
Матяш  І.  Б. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія 
та повсякденність. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. 556 с.; Ма-
тяш І. Б. Діяльність консульства Греції у Києві та Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР у Греції у 1917–1920 рр.: роль у започаткуванні українсько-грецьких відносин. 
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Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України:  

ф. 2592 «Народне міністерство закордонних справ Української Народної Рес-
публіки, 1917–1918 рр.», ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Україн-
ської Держави, 1918 р.»; ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Україн-
ської Народної Республіки, 1918–1924 рр.»

Ірина Матяш

Приміщення дипломатичної місії Демократичної Республіки Грузії 
(вул. Караваєвська, нині – Толстого, буд. № 9). Садиба, побудована напри-
кінці XIX ст. (проєкт архітектора П. Бойцова, за участю П. Голландського), 
належала Олександру Терещенку, сину цукрозаводчика Миколи Терещен-

ка. Тут раніше проживала Тетяна 
Берс-Кузьминська, сестра дружини 
російського письменника Льва Тол-
стого, а в 1884–1887 рр. – київський 
купець і благодійник, міський голо-

ва Іван Толлі. Будинок мав парове опалення, центральне водопостачання, 
ліфт. Дипломатична місія ДРГ розташувалася в садибі у вересні 1918 р. 

Офіційних представників Демократичної Республіки Грузії при 
уряді Української Держави було призначено 4 липня 1918 р., невдовзі 
після відновлення державної незалежності Грузії відповідно до Акту 
незалежності, ухваленого Національною Радою 26 травня 1918 р. Для 
виконання особливих доручень у Києві отримали призначення Віктор 
Тевзая (псевд. – Машинадзе, Georgien) – 35-річний правник і депутат 
Грузинського парламенту та Давид Вачєїшвілі, який мав певний досвід у 

Приміщення, в якому розташовувалося перше грузинське диппредставництво, та меморіальна дошка
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цій сфері, перебуваючи на посаді офіційного представника Грузинської 
національної ради на території України та комісара у військових спра-
вах при Українській Центральній Раді. 

У структурі представництва були консульський та економічний 
відділи, прес-бюро. Штатним розписом передбачалися посади уря-
довця з особливих доручень, першого і другого секретарів, військо-
вого аташе та його помічника, адміністративно-технічний персонал 
(комендант будинку, перекладач, машиністки, кур’єри, водій, допо-
міжні працівники). Їх обіймали секретар уповноваженого С. Асатіа-
ні, А.  Сванідзе, Г. Мамаладзе, військовий аташе полковник Кавтара-
дзе та інші (всього 20 співробітників). Основні зусилля грузинських 
представників зосередилися на підготовці міждержавного договору з 
Україною, встановленні контактів з представниками дипломатичного 
корпусу з метою досягнення домовленості про визнання незалеж-
ності Грузії зарубіжними країнами та забезпеченні допомоги грузин-
ським громадянам. Для поширення інформації про грузинські справи 
та допомоги ініціативі грузинських студентів, які з кінця 1917 р. ви-
давали рідною мовою газету «Зари», дипломатичне представництво 
започаткувало підготовку та розміщення на сторінках київських газет 
прес-релізів. Охорону будинку місія забезпечувала власними силами, 
отримавши з цією метою зброю і патрони.

Водночас грузинські дипломати вико-
ристовували всі можливості дипломатич-
них контактів для досягнення визнання 
зарубіжними країнами незалежності Гру-
зії. 2 листопада 1918 р. В. Тевзая вручив 
офіційну ноту представнику Фінляндії 
Г. Гуммерусу з цього питання. Фінський 
представник негайно передав її до Гельсін-
кі з позитивним відгуком. 

Для обговорення питань організації 
товарообміну з Українською Державою 
було створено спеціальну комісію, яка 
мала підготувати проєкти договорів у цій 
сфері. У відповідь на пропозицію грузин-
ського уряду обговорити питання про торгово-економічні відносини, де-
партамент зовнішньої торгівлі міністерства торгівлі і промисловості роз-
почав збір і підготовку відповідних матеріалів. Питання про організацію 
товарообміну з Грузією було внесено для обговорення міжвідомчою комі-
сією з товарообміну. Підписаний 5 грудня 1918 р. з українського боку за-
ступником міністра торгу і промисловості С. Бородаєвським, а з грузин-
ського – В. Тевзаєю «Договір між Українською державою і Грузинською 
Республікою» містив положення про загальні права громадян, консуль-
ські зносини, торгівлю, мореплавство, транзит. Важливою нормою дого-
вору було надання права на взаємне призначення генеральних консулів, 
консулів, консульських і торгових агентів. Всі пільги і права консульських 
представників визначалися на засадах взаємності. Договір передбачав 
ратифікацію та застерігав право кожної сторони денонсувати його після 
ратифікації. 7 грудня було підписано угоди про міжбанківські переказні 
операції та про обмін товарами між Українською Державою і ДРГ як неза-
лежними державами. Однак договори не набули законної сили. 

Після приходу до влади Директорії і відновлення УНР грузинська 
місія продовжила діяльність. 10 січня 1919 р. рішенням Ради Народних 
Міністрів УНР уповноваженому в справах Грузії було виділено з коштів 
Державної скарбниці безвідсоткову позичку у 500  тис. карб. на три міся-
ці. Ці кошти мали повернутися Надзвичайній дипломатичній місії УНР 
на Кавказі з місцем осідку в Тифлісі, створеній 26 січня 1919 р., яку очо-
лив І. Красковський. В. Тевзая підтвердив отримання коштів грузинською 

Віктор Тевзая.  
З фондів Національного архіву Грузії
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стороною і порушив зі свого боку клопотання перед грузинським уря-
дом про повернення відповідної суми українському колезі. Зі вступом у 
Київ більшовиків на початку лютого 1919 р. грузинська місія залишалася 
в місті й припинила свою діяльність лише в травні 1919 р. 

На фасаді колишнього маєтку О. Терещенка встановлено меморіаль-
ну дошку, що нагадує про перебування там у 1918–1919 рр. грузинської 

дипломатичної місії. Від 1969  р. займає 
приміщення Республіканської наукової 
медичної бібліотеки, яка після капіталь-
ного ремонту будівлі на початку грудня 
1971 р. почала обслуговувати користува-
чів, нині – Національна наукова медична 
бібліотека України.
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– Грузія: Хроніка-2000: Український культуро-
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Ірина Матяш

Приміщення Генерального консульства Російської Радянської Рес-
публіки (готель «Марсель», Бібіковський бульвар, нині – Бульвар Тараса 
Шевченка, 3). Генеральне консульство радянської Росії в Києві було ство-
рено відповідно до п. 4 попередньої мирної угоди, підписаної 12 червня 
1918 р. під час Мирних переговорів між Українською Державою і Росій-
ською Радянською Республікою. Крім започаткування консульських зно-
син, угода передбачала повне припинення бойових дій на всіх фронтах, 
відновлення залізничного сполучення, налагодження поштово-телеграф-
ного зв’язку, організацію товарооб-
міну, повернення на батьківщину 
українців з більшовицької Росії та 
росіян – із Української Держави, 
взаємного надання можливості гро-
мадянам обох держав переїхати зі 
своїм майном, цінними паперами і 
коштовностями в свою країну.

Повідомлення представника Австро-Угорської  
монархії про створення грузинського консульства  

в Києві. З фондів Державного архіву  
Австрійської Республіки

Приміщення, в якому розташовувалися члени 
російської делегації на Мирних переговорах між 

Українською Державою та РСФРР та співробітники 
Генерального консульства РСФРР у Києві.  

Фото надано Медіацентром ДП «ГДІП»
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Консульський посланець (за російською версією – «комісар») радян-
ської Росії, генеральний консул РСФРР Казимир Олександрович Крже-
мінський (Казимир Александрович Гринбаум-Кржеминский, 1884–1937) 
прибув до Києва наприкінці липня 1918 р. і вже 31 липня здійснив кілька 
офіційних візитів. З міністром закордонних справ Д. Дорошенком він зу-
стрівся 3 серпня. Межі консульського округу К. Кржемінського охоплю-

вали Київську, Чернігівську, Волинську, 
Подільську, Холмську губернії. До при-
їзду решти співробітників консульства, 
генеральний консул знайшов тимчасо-
вий притулок у приміщенні російської 
мирної делегації в готелі «Марсель» на 
Бібіковському бульварі, 3. На знак роз-
ташування в готелі російського генкон-
сульства над будівлею підняли більшо-
вицький червоний прапор. 

Структура генконсульства перед-
бачала керівний апарат (4 особи), се-
кретаріат (6 осіб), канцелярію (7 осіб), 
бухгалтерію (2 особи), господарську 
частину (7 осіб), громадянський від-
діл (6 осіб), відділ перепусток (4 осо-
би), інформаційний відділ (7 осіб) та 3 
«прикомандировані до консульства» 
співробітники. Управляв справами по-
сольства С. Пастухов, секретаріат очо-
лював О.  Лапін, інформаційний відділ 
– Я.  Епштейн. Через «завантаженість 

роботою» планувалося збільшити штат до 60 співробітників. У відповідь 
на неодноразові звернення К. Кржемінського щодо надання відповідного 
приміщення для розташування генконсульства міністр закордонних справ 
Д. Дорошенко клопотав про це перед комендатурою в Києві. Розглядалася 
можливість надати для розташування російського консульства 8 кімнат в 
готелі «Паласт» або залишити за співробітниками кімнати в готелі «Мар-
сель». Зрештою 10 кімнат було надано в готелі «Марсель».

З особливою ретельністю в генконсульстві підходили до виконання 
свого «основного» завдання – «захисту інтересів російських громадян 

на Україні». Оскільки в законах РСФРР прямих указівок на умови вступу 
в російське громадянство не було, консульство гарантувало під час роз-
гляду таких питань надавати громадянство відповідно до вільного воле-
виявлення. Перевагами користувалися робітники і службовці всіх видів 
і категорій, зайняті в торгівлі, промисловості, сільському господарстві. 
Питання громадянства, надання видів на проживання, закордонних пас-
портів, перепусток, засвідчення факту перебування серед живих, нота-
ріального засвідчення підписів, укладання шлюбів, реєстрація смертей і 
народжень, а також захист інтересів російських громадян покладалися на 
громадянський відділ генконсульства з підвідділами з видавання свідоцтв 
і посвідчень, нотаріальним та загальним у своєму складі. 

Дипломатичну, юридичну та матеріальну допомогу росіянам нада-
вав відділ допомоги російським громадянам, які постраждали від вій-
ськового протистояння в Україні. Тут систематизувалися відомості про 
росіян, затриманих німецькою, австрійською або українською владою; 
розроблялися норми матеріальної допомоги в вигляді одноразових чи 
періодичних виплат.

У вересні 1918 р. К. Кржемінський здійснив низку призначень кон-
сульських агентів: Василя Яковлева призначив у Кам’янець-По дільський 
(округ – Подільська губернія), Якова Дровниця – в Житомир (округ 
– Волинська губернія), Пантелеймона Свистуна – в Чернігів (округ – 
Чернігівська губернія), Федора Бурлаченка – в Полтаву. 

Для узагальнення відомостей про претендентів на російське грома-
дянство й обліку російських громадян планувалося створити мережу ре-
єстраційних комісій: центральну – при генеральному консульстві в Києві, 
та окружні. З цією метою визначалися реєстраційні округи: 1) київський 
(в генконсульстві); 2) полтавський – мм. Полтава, Кременчук; 3) чернігів-
ський – мм. Чернігів, Бахмач; 4) волинський – мм. Житомир, Ковель; 5) по-
дільський – м. Кам’янець-Подільський; 6) холмський – м. Холм. Завдання 
консульства полягало в популяризації через місцеву пресу завдань комісій. 

З метою систематичного інформування громадян Росії й України 
про поточні події загальнополітичного, громадського та культурного 
життя при київському генконсульстві засновувалося Бюро друку на 
правах підрозділу Російського телеграфного агентства з двома відділа-
ми (українським і російським) та штатом 17 осіб. 

Одночасно за лаштунками офіційної роботи в генконсульстві відбува-
лися несумісні з дипломатичною діяльністю події. За обґрунтованою підо-

Умови, висунуті українською стороною російській щодо  
проведення переговорів. З фондів ЦДАВО України
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зрою членів російської делегації на мирних переговорах та співробітників 
генерального консульства РСФРР в Одесі у сприянні створенню більшо-
вицьких терористичних угрупувань, що планували збройні повстання в 
Києві та Одесі з ініціативи міністра внутрішніх справ Української Держа-
ви І. Кістяківського було арештовано 26 співробітників генконсульства. 
Чотири доби вони провели в Лук’янівській в’язниці. У відповідь на аре-
шти російських консулів у Києві й Одесі, в Бутирській в’язниці опинили-
ся українські консули в Пензі Ф. Богдановський як заручник, в Саратові 
– І. Яковлєв та уповноважений в Ярославлі – Я. Сєнчик. У Курську зааре-
штували секретаря віце-консульства М. Ткачіва, в Тамбові звинуватили в 
розтраті громадських грошей і затримали на кілька днів уповноваженого 
І. Павлиха. При посередництві МЗС Української Держави російський 
консул вимагав від міністра внутрішніх справ звільнити заарештованих 
і повернути делегації та генконсульству архіви, забрані в готелі «Мар-
сель». Генеральний консул Німецької імперії, яка гарантувала недотор-
канність російській делегації під час переговорів у Києві, Е. Тіль особис-
то відвідав Д. Манульського і провів з ним годинну бесіду. Результатом 
переговорів стала домовленість про звільнення київських «арештантів» 
та обмін арештованих в Одесі співробітників генконсульства на україн-
ських консулів, арештованих під час виїзду з місць призначення до Києва. 

На пленарному засіданні мирної конференції 7 жовтня 1918 р. було 
оголошено про перерву в її роботі. А після розриву дипломатичних сто-
сунків РСФРР з Німеччиною 6 листопада 1918 р. прямим проводом з 
Москви заступник голови російської делегації на мирних переговорах 
Д. Мануїльський отримав наказ припинити переговори й виїхати з усім 
персоналом до Москви. 
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Приміщення державної делегації Білоруської Народної Республіки 
(готель «Таврида», вул. Велика Васильківська, 17, кім. 28). Перші бі-
лорусько-українські контакти «міждержавного» рівня були пов’язані 

з пошуками підтримки з українського боку білоруської державності та 
формуванням делегації на Берестейські мирні переговори. Скерована до 
Берестя-Литовського білоруська делегація в складі О. Цвікевича і С. Рак-
Михайловського взяти дієвої участі в переговорах не змогла. На початку 
квітня 1918 р. вони прибули до Києва в якості офіційної делегації Біло-
руської Народної Республіки, проголошеної 25 березня 1918 р. Третьою 
Статутною грамотою Ради Всебілоруського Конгресу. Користуючись 
передбаченою у Берестейському мирному договорі можливістю про-
ведення додаткових перемовин щодо уточнення лінії кордону (зокрема, 
російсько-українського), вони мали домовитися про встановлення кор-
донів БНР за етнографічним принципом й «повернути» віднесені до-
говором до УНР південні повіти Гродненської і Мінської губерній. 

Крім того, очільник делегації О. Цвікевич мав офіційно повідоми-
ти владі й народу УНР та всім державам (за допомогою українського 
радіотелеграфу) про проголошення незалежності БНР, провести пе-

Приміщення, в якому розташовувалася урядова делегація БНР у квітні 1918 р.  
Фото надано Медіацентром ДП «ГДІП»
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реговори щодо визнання українською стороною незалежності БНР, 
домовитися про налагодження телефонного і телеграфного зв’язку 
між Києвом і Мінськом та перегляд змісту Берестейського мирного 
договору, а також – в умовах відсутності білоруського консульського 
представника – налагодити товарообмін між БНР і УНР та постійне 
сполучення між їх столицями, відкрити в Києві Білоруську торговель-
ну палату й отримати грошову позику від УНР у розмірі 500 тис. руб. 
та сприяння в організації білоруських військових підрозділів в Україні 
й мобілізації до них мешканців Білорусі. На С. Рака-Михайловського 
покладалися обов’язки управління справами представництва БНР та 
секретаря. Його основне завдання в Києві полягало в організації біло-
руських військових частин на території УНР. Для цього від української 
сторони очікувалася фінансова підтримка, забезпечення зброєю, вій-
ськовим спорядженням та продовольством. 

Білоруська делегація розташувалася в будинку № 17 на вул. Великій 
Васильківській (готель «Таврида», кім. 28). 5 квітня 1918 р. О. Цвіке-
вича та С. Рака-Михайловського прийняв голова УЦР М. Грушевський 
і міністр військових справ УНР О. Жуковський; 6 квітня – міністр вну-
трішніх справ УНР М. Ткаченко. 14 квітня 1918 р. українська сторона 
виконала прохання щодо повідомлення через свій радіотелеграф про 

проголошення незалежності БНР та під-
твердила можливість переговорів щодо 
визначення лінії кордонів. 

Для ведення переговорів із білорусь-
кою делегацією було створено комісію 
в складі членів УЦР і Всеукраїнської 
Ради військових депутатів А. Ліхнякеви-
ча, М.  Свідерського та М. Петрівського. 
Очільник білоруської делегації, користу-
ючись наданими йому Радою БНР повно-
важеннями, призначив консультантами 
делегації у справах переговорів з УНР із 
правом дорадчого голосу І. Красковсько-
го, М. Довнар-Запольського, І. Курилови-
ча. Впродовж 19–22 квітня 1918 р. відбулося чотири засідання, однак 
домовленості виробити не вдалося. Натомість вдалося створити тор-
говельне представництва в Києві – Білоруську торговельну палату з 
товарообміну на території України для налагодження обміну товарами 
масового споживання між УНР і БНР. Її очолив І. Курилович.

Після гетьманського перевороту Білоруська делегація в справі пере-
говорів УНР і БНР своє перебування в Києві на деякий час продовжи-
ла, хоч офіційно переговори припинилися. 10 травня білоруська деле-
гація отримала 300 тис. рублів у якості авансу за продані українській 
стороні дрова. Очікуючи рішення Народного Секретаріату БНР щодо 
призначення консула, білоруська делегація намагалася вирішити в но-
вих умовах поставлені перед нею завдання досягти визнання гетьманом 
П. Скоропадським незалежності новоствореної республіки. О. Цвіке-
вич подав до українського уряду заяву про набуття БНР статусу неза-
лежної держави. Інформацію про це оголосив 23 травня на першому 
засіданні мирних переговорів Української Держави і РСФРР керівник 
української делегації С. Шелухин. Однак більшовики оцінювали міжна-
родно-правовий статус БНР як «не передбачений жодним міжнарод-
ним трактатом», а свою втрату контролю над білоруською територією 
вважали тимчасовою через військові дії. 

Наприкінці травня 1918 р. до Києва виїхав Р. Скірмунт (Раман Аляк-
сандравіч Скірмунт, 1868–1939), призначений надзвичайним послом 
при уряді Української Держави. Місія представництва з вищим статусом 

Олександр Цвікевич з родиною. Фото надано  Володимиром Ляховським  (Мінськ)

Павло Тремпович. Фото надано  
Володимиром Ляховським  (Мінськ)
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полягала в проведенні переговорів щодо встановлення дипломатичних 
відносин між БНР і Українською Державою та вручення гетьману П. Ско-
ропадському ноти голови Народного Секретаріату і міністра закордон-
них справ БНР І. Воронка з цього приводу. Білоруському послу вдалося 
зустрітися з головою Ради Міністрів Української Держави Ф. Лизогубом, 
міністром харчових справ Ю. Соколовським та міністром закордонних 
справ Д. Дорошенком. Під час зустрічі в МЗС Р. Скірмунт порушив пи-
тання про можливість білорусько-української федерації . 

15 червня 1918 р. Народний Секретаріат БРН ухвалив рішення про 
надання повноважень П. Тремповичу як представнику уряду БНР із 
правами генерального консула в Києві та дипломатичного представ-
ника при міністрі закордонних справ Української Держави. Генераль-
не консульство БНР у Києві офіційно почало працювати з 16 червня 
1918 р. У цей час посол Р. Скірмунт повернувся до Мінська, де 9 липня 
очолив уряд БНР та міністерство закордонних справ. 

Білоруське представництво діяло в Українській Державі і УНР (уже 
за іншою адресою: пров. Рильський, 4) найдовше з усіх дипломатич-
них представництв. Останні спроби встановити двосторонні стосунки 

здійснювалися в умовах втрати те-
риторії обома державами. 
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Ірина Матяш

Повноваження Р. Скірмунта.  
З фондів ЦДАВО України

Перше число газети «Белорусское слово».  
З фондів НБУВ

Місце поховання консула БНР П. Тремповича  
на Лук’янівському цвинтарі в Києві
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Приміщення польського дипломатичного представництва (вул. Пуш-
кінська, 30). Надзвичайний посланник і уповноважений міністр Ради 
Регенційної Королівства Польського при Українській Державі Станіслав 
Ванькович-Соболевський (1860–1930) – дворянин з Віленської губернії, 
морський інженер, член Другої і Третьої Державної Думи Російської ім-
перії – прибув до Києва 12 жовтня 1918 р. Йому делегувалися питання 
опіки над польськими громадянами та врегулюванні проблеми польських 
військових формувань на українських територіях. 

Посольство розташувалося на вулиці Пушкінській, 30. До його 
штату увійшли Богдан Кутиловський (радник), Едмунд Соболевський 
(перший секретар), Чеслав Пружинський (другий секретар), Петр-
Земовіт Маріян Хойновскі (консульський радник). В Одесі, Миколаєві, 
Херсоні, Харкові, Катеринославі передбачалася діяльність консульств. 

С. Ванькович одразу відвідав МЗС Української Держави, де мав три-
валу розмову міністром закордонних справ Д. Дорошенко про пер-
спективи українсько-польських відносин. МЗС Української Держави 
підтвердило готовність визнати повноваження консулів. У контексті 
захисту інтересів своїх громадян 26 жовтня 1918 р. разом із представ-
никами Білорусі, Грузії, Латвії та Вірменії польське представництво 

звернулося до МЗС Української 
Держави з нотою. Відповідно до 
закону від 19 жовтня про призов 
і реєстрацію офіцерів і підофіце-
рів колишньої російської армії, 
іноземні представники прохали 
попередити агентів Української 
Держави про те, що цей закон не 
торкається неукраїнських грома-
дян, а також осіб, які служили в 
національних частинах російської 
армії. 

Вірчу грамоту С. Ванькович вру-
чив гетьману П. Скоропадському 
5 листопада 1918 р. З цієї нагоди 
в гетьманському палаці організу-
вали урочисте прийняття. Однак 
внутрішня і зовнішня ситуація роз-
вивалися критично. Напередодні 
П. Скоропадський мав зустріч на 
станції Скороходове, поблизу Полтави, із отаманом Війська Донсько-
го П. Красновим, намагаючись виробити домовленості про взаємодію 
щодо протистояння більшовицьким військам. Гетьман П. Скоропад-
ський заперечував будь-яку можливість повернення до імперії, а між 
«самостійністю і більшовизмом» він, як писав у спогадах, обрав само-
стійність. Однак народ цю зустріч йому не пробачив. Оприлюднена 
харківськими газетами теза донського отамана про «братню єдність» 
і початок чогось «великого», показувала П. Скоропадського як ініці-
атора відновлення «єдиної і неділимої Росії». Крім того, 1 листопада 
1918 р. збройним виступом об’єднаних польських підпільних військо-
вих організацій розпочалася польсько-українська війна в Галичині.

Підтвердження повноважень польським репрезентантам було нада-
но 11 листопада 1918 р. – в день завершення Першої світової війни й день 
відновлення державності Польщі. Польську державу очолив Юзеф Піл-
судський. Начальнику держави Регенційна рада передала командуван-
ня польським військом, що належало до сил відновлення державності. 
Для зберігання капіталів польських громадян у Києві почав функціону-

Юзеф Пілсудський
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вати відділ комерційного Варшавського банку. На 
початку грудня 1918 р. рееміграційний відділ 

при консульському відділі посольства очо-
лив Роман Бнінський, військовим аташе 

отримав призначення майор Клееберг, 
його заступника – капітан Зиховський. 
Їм довелося вирішувати питання щодо 
звільнення затриманих поліцією або 
ув’язнених за дезертирство з україн-
ської армії польських громадян. На 
звернення С. Ваньковича український 
уряд виділив 1 млн. карб. безвідсотко-

вої позики для надання допомоги поль-
ським біженцям. 

Після приходу до влади Директорії та 
відновлення УНР польське представни-
цтво залишилося в Києві. На прохання 
його керівника штаб Осадного корпусу 

надав приміщення на вул. Пушкінській, 30 для продовження діяльнос-
ті установи. Польський представник, як і всі інші іноземні дипломати 
в Києві, отримав запрошення на урочистості з нагоди злуки УНР та 
ЗУНР. Тим самим демонструвалася політична позиція уряду Директо-
рії та її відкритість до дипломатичність контактів. Із С. Ваньковичем 
було проведено низку консультацій щодо поглиблення українсько-
польських відносин. 

Однак уже наприкінці січня через наступ Червоної армії розпоча-
лася евакуація з Києва урядових установ та іноземних представництв. 
Польське представництво залишило Київ 28 січня, виїхавши дипло-
матичним потягом через Козятин до Вінниці. Там 7 лютого разом із 
представниками Грузії, Дону, Німеччини та Фінляндії провели нараду, 
за результатами якої ухвалили рішення якнайшвидше залишити терито-
рію УНР. У повідомленні про цю ухвалу, переданому Директорії УНР, 
констатувалася потреба зміни місця перебування представництв, а не 
розірвання дипломатичних відносин із Україною. 

Література:
Матяш І.Б. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна мі-

сія та повсякденність. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. 556 с.; 
Матяш І.Б. Іноземні представництва в Україні (1919–1991 рр.): протистояння 
і співпраця. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.; Матяш 
Ірина. Початок інституційної історії українсько-польських дипломатичних від-
носин. Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин : зб. наук. праць з наго-
ди 100-річчя встановлення пол.-укр. дипломат. відносин / Польський інститут у 
Києві, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Інститут 
історії України НАН України. Київ: Горобець, 2019. С. 14–35;

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: ф. 3766 

«Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», ф. 3696 «Мініс-
терство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–1924 рр.».

Ірина Матяш

Станіслав Ванькович-Соболевський

Посвідчення С. Ваньковича як очільника польського дипломатичного представництва в Києві  
та інформація про склад місії. З фондів ЦДАВО України



• Приміщення Міністерства закор-
донних справ УНР

• Готель «Савой»

• Канцелярія Голови Директорії УНР  
та пам’ятник Симону Петлюрі

• Меморіальна дошка на честь  
зустрічі Симона Петлюри та Юзефа 
Пілсудського

• Приміщення Польського дому, яке  
відвідав Ю. Пілсудський під час 
зустрічі з С. Петлюрою

• Садиба Миколи Стаховського

• Барельєф Юзефу Пілсудському

• Садиба Костянтина Новінського

• Могила священика Ігнатія Лотоць-
кого, батька Олександра Лотоцького

• Будинок Нідерландського  
консульства

• Цвинтар Браїлівського жіночого  
монастиря

Вінниця
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Приміщення Міністерства закордонних справ УНР (вул. Архітек-
тора Артинова, 49; вул. Коцюбинського, 53). Будинки, де у лютому 
– березні 1919 р. і травні – червні 1920 р. перебувало Міністерство 
закордонних справ УНР. Офіційна адреса на момент перебування 
у 1919 р.: вул. 19 лютого, 27. Нині – вул. Архітектора Артинова, 49. 
Офіційна адреса на момент перебування у 1920 р.: власний будинок 
Вчительського інституту на Великій Олександрівській вулиці. Нині – 
вул. Коцюбинського, 53.

Двоповерхове приміщення на вул. 
19 лютого, 27 збудоване на початку 
ХХ ст., належало родині Львовичів 
– представників відомої єврейської 
родини міщан-купців. Упродовж лю-
того – березня 1919  р., коли після 
взяття Києва більшовиками до Ві-
нниці евакуювались українські уря-
дові інституції, у приміщенні міс-
тилось Міністерство закордонних 
справ УНР. У той період посаду міні-

стра обіймали В. Чехівський та К. Мацієвич. Нині це житловий будинок, 
перший поверх якого використовується для комерційних потреб.

Будинок Львовичів. У 1919 р. – МЗС УНР у Вінниці

Споруда на вул. Великій Олександрівській збудована за проектом 
міського архітектора Г. Артинова у 1912 р. для новоствореного Ві-
нницького вчительського інституту (нині – Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). У 1919 р. інсти-
тут отримав статус вищого навчального закладу, але з серпня цього року 
до липня 1920 р. не діяв через важку воєнну ситуацію в Україні. У трав-
ні – червні 1920 р., коли Вінниця вдруге стала тимчасовою столицею 
УНР, у ній перебувало міністерство закордонних справ, яке очолювали 
А. Лівицький та А. Ніковський. Інша 
частина будівлі використовувалась 
міністерством народної освіти.

У другій половині 1920 р. вчи-
тельський інститут перепрофільо-
ваний в Інститут народної освіти 
(ІНО), а в 1924 р. переведений до 
Кам’янця-Подільського та об’єд на-
ний з місцевим ІНО. У 1960-х рр. 
будівля реконструйована: до неї до-
будовали третій поверх, утеплили 
плиткою та прибудували новий корпус Вінницького будівельного тех-
нікуму. Нині тут розташовується Вінницький фаховий коледж будівни-
цтва, архітектури та дизайну Київського національного університету 
будівництва і архітектури.

Література:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-

бинського (1912–2012): ювілейна книга / Редколегія: О. В. Шестопалюк [та 
ін.]. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. С. 14; Вістник 
Української Народньої Республіки (Вінниця). 1919, 7 лютого. С. 2; Пам’ятки 
історії та культури Вінницької області. Вінниця / А.В. Войнаровський [та 
ін.]; упоряд.: Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2016. С. 108–109. 
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Сучасний стан будівлі вчительського інституту
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Готель «Савой» був урядово-державним центром Української Народ-
ної Республіки доби Директорії (збудований у 1913 р., розміщується на 
розі тодішнього Миколаївського проспекту (нині – вул. Соборна) та 
вулиці Богдана Хмельницького (нині – вул. М. Оводова).

У лютому – березні 1919  р. в приміщенні готелю працювали уря-
довці Ради Народних Міністрів – виконавчого органу Директорії УНР 
(міністри Державної канцелярії, народного господарства, внутрішніх 
справ, військових справ, фінансів, народного здоров’я, єврейських, мор-
ських справ, народної освіти, праці, культів, пошт та телеграфів), тоді як 
міністерства розташовувалися в інших будівлях міста. У «Савої» в цей 
час перебували також Президія та комісії Конгресу трудового народу – 
парламентарного представницького органу УНР.

У стінах готелю поруч з міністрами та чиновниками УНР працювали 
дипломати європейських країн. До прикладу, у лютому 1919 р. в «Савої» 
розмістилась французька військова місія на чолі з капітаном Д. Андро-Лан-

жероном, яка представляла Антанту на перемо-
винах з українцями.

16 травня 1920  р. у день приїзду керівника 
Польської Республіки Ю. Пілсудського до Вінни-
ці відбувся парадний марш на центральній вулиці 
міста під стінами «Савою». Того ж дня у ресто-
рані готелю Ю. Пілсудський разом з Головою Ди-
ректорії УНР С. Петлюрою давав інтерв’ю пресі 
та мав урочистий обід, де виголосив промову про 
майбутнє польсько-українських відносин. 

На пошанування усіх зазначених вище 
подій періоду Української революції 1917–
1921  рр., 24 січня 1996  р. на честь річниці 
підписання Акту Злуки Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної 
Республіки на фасаді будинку з боку вулиці М.  Оводова було відкри-
то меморіальну дошку. На ній, під гербом України, викарбувано слова: 
«В цьому будинку в 1919 р. тимчасово знаходився уряд Української На-
родної Республіки». Автор-скульптор таблиці – А. Бурдейний. Знаково, 
що на урочистому мітингу з нагоди відкриття виступив останній Пре-
зидент Української Народної Республіки в екзилі (1989–1992) Микола 
Васильович Плав’юк. Серед гостей урочистості були також заступник 
голови Проводу Організації українських націоналістів та фундації Оль-
жича Павло Дорожинський та народний депутат України, голова Все-
українського товариства політв’язнів та репресованих Євген Пронюк. 

Література:
Лехман Т. Мої переживання у Визвольній війні. Вінниця у спогадах: у 3 т. Т. ІI 
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І. Україна в огні і бурі революції. Вінниця у спогадах: у 3 т. Т. ІI Початок ХХ ст. 
– 1920 р. Упоряд. В. Колесник. Вінниця, 2016. С. 845-847; Начальний Вождь 
військ Річі Посполитої Польської І. Пілсудський в Вінниці. Хвиля. 18.05.1920 
С. 1: Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Ч. 1 : м. Вінниця. Вінни-
ця, 2016. С. 135–136; Тимощук Я. Воспоминания. Вінниця у спогадах: у 3 т. 
Т. ІI Початок ХХ ст. – 1920 р. Упоряд. В. Колесник. Вінниця, 2016. С. 550; Це-
ремоніал зустрічі Начальника Ричі Посполітої Польського Пана Пілсудського. 
Хвиля. 16.05.1920. С. 2.

Олеся Коваль

Меморіальна дошка на готелі «Савой»
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Канцелярія Голови Директорії УНР та пам’ятник Симону Петлюрі 
(вул. Симона Петлюри, 15-А). Будинок, у якому в травні – червні 1920 р. 

містилась Канцелярія Голови Директорії УНР Симона Петлюри, має 
статус пам’ятки місцевого значення. Офіційна адреса на момент про-
живання: Князь-Ольгердівський (Ольгердівський) провулок, 11. Нині 
– вул. Симона Петлюри, 15-А. 

Садиба споруджена у 1913 р. на замовлення Б.М. Львовича (1859–
1916) – представника відомої єврейської міщанської родини, гласного 
Вінницької міської думи, купця Першої гільдії, власника чавуноливар-
ного та машинобудівного механічного заводу «Молот». Автор проекту 
не встановлений. Упродовж лютого – березня 1919 р., коли після взяття 
Києва більшовиками до Вінниці евакуювались українські урядові інсти-
туції, у приміщенні містилось Міністерство пошт і телеграфів УНР.

У травні 1920 р., коли Вінниця вдруге стала тимчасовою столицею (на-
каз Керуючого справами Директорії УНР від 7 травня 1920 р. № 77/2 
до Головноуповноваженого Уряду УНР), у приміщенні перебувала Ци-
вільна та Військово-похідна Канцелярії і помешкання Голови Директорії 
УНР, Головного Отамана Військ і Флоту УНР Симона Васильовича Пет-
люри (1879–1926) – державного, військового та громадсько-політич-
ного діяча, публіциста та організатора українського війська. До цього 
часу С. Петлюра протягом 1918–1919 рр. неодноразово відвідував Він-

ницю: як член, а згодом очільник Директорії, брав участь у Державній 
нараді (12–14.12.1918), перебував з перервами під час «І-го столично-

го періоду» (2.02–14.03.1919), проводив політичну зустріч та військо-
ву нараду з очільником ЗО УНР Є. Петрушевичем та Начальною Ко-
мандою Галицької Армії (27–28.10.1919).

16 травня 1920 р. у Вінниці відбулась міждержавна зустріч С. Пет-
люри та лідера Польської держави Ю. Пілсудського. Після зустрічі на 
вокзалі, відвідування православної Вознесенської церкви і римо-като-
лицького костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської місцевого монас-
тиря капуцинів, урочистого засідання у Білій залі Вінницької міської 
думи о 13.00 у стінах Канцелярії відбулась «Візіта Начального Вождя 
Пансьтва до Головного Отамана».

Детальний опис першого раунду переговорів міститься у спогадах 
прем’єр-міністра УНР І. Мазепи (щоправда, він помилився з адресою 
будівлі, вказуючи на «Манастирську вулицю», але це можна пояснити 
близькістю садиби до вищезгаданого монастиря капуцинів). На зустрі-
чі зібралися усі члени українського уряду, від імені якого Мазепа приві-
тав Пілсудського. Опісля цього відбулись перемовини у стінах кабінету 
очільника Директорії за участі С. Петлюри, Ю. Пілсудського та І. Мазе-
пи. На них йшлось про унормування взаємовідносин між українською 

Будівля обласного радіо. Фото 1936 р. З фондів ДАВіО
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і польською владою на українських 
теренах, обговорювались питання 
узгодження кандидатів на керівників 
міністерствами та звільнення інтер-
нованих поляками вояків Галицької 
Армії (ГА). Згодом результатом цих 
перемовин стало зняття С. Стем-
повського з посади міністра земель-
них справ (крісло очільника обійняв 
І. Мазепа після своєї відставки як го-
лови уряду 26 травня 1920 р.) та ство-
рення 25 травня 1920 р. П’ятої Хер-
сонської дивізії Армії УНР, до складу 
якої увійшли старшини і стрільці Га-
лицької Армії.

У стінах приміщення відбувалась 
низка інших дипломатичних зустрі-
чей Петлюри. До прикладу, 22 травня 
1920 р. до Вінниці на зустріч з очіль-
ником Директорії прибув голова 
військової секції при українській ди-
пломатичній місії в Румунії генерал 
С. Дельвіг. 19 червня 1920 р. україн-
ська влада була змушена покинути 
Вінницю, відступаючи під натиском 
військ більшовицької Росії. У 1920-х 
рр. садибу, ймовірно, використову-
вали як осідок політвідділу 24-ї Са-
маро-Ульянівської стрілецької дивізії 
РСЧА, у період 1931–2018 рр. у при-
міщенні перебував обласний комітет 
радіомовлення. Нині у будівлі міс-
титься офіс Центру історії Вінниці та 
створюється Музей Вінниці.

14 жовтня 2017 р. з нагоди Дня 
Захисника України та відзначення 
100-річчя Української революції 

Симон Петлюра. З фондів ЦДАВО України

Пам’ятник Симону Петлюрі, 14.10.2017 р.

1917–1921 рр. у рамках Всеукраїнського фестивалю військово-історич-
ної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР» на подвір’ї садиби було 
відкрито перший в Україні повнорозмірний пам’ятник С. Петлюрі. Фі-
гуру очільника Директорії УНР та лаву, на якій він сидить, виконано 
із бронзи. Автори скульптури: народний художник України Володимир 
Оврах із синами Романом та Андрієм.

За основу образу пам’ятника автори взяли відому світлину С. Петлюри, 
зроблену в м. Кам’янець-Подільський у 1919 р.: він одягнений у френч та 
галіфе англійського типу, на петлицях коміру френча зображений тризуб, 
увінчаний лавровими гілками – посадовий знак розрізнення Головного 
Отамана. На колінах С. Петлюра тримає військову карту із позначками 
двох столиць України: Києва, зайнятого більшовиками, і тимчасової столи-
ці УНР – Вінниці.
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Меморіальна дошка на честь зустрічі Симона Петлюри та Юзефа 
Пілсудського (площа Привокзальна).

Меморіальна дошка на честь зустрічі Симона Петлюри та Юзефа 
Пілсудського 16 травня 1920 р. у м. Вінниці встановлена на фасадній сті-
ні ліворуч головного входу до приміщення залізничного вокзалу. Будів-
ля неодноразово зазнавала перебудов та руйнувань. Приміщення вок-
залу, довкола якого вирували події Української революції 1917–1921 рр. 
було зведено у 1880-х рр. ХІХ ст., упродовж 1934–1940 рр. відбулася 
реконструкція будівлі, яку було знищено у 1944 р.; у 1952 р. збудовано 
новий вокзал, який із незначними змінами зберігся дотепер.

16 травня 1920 р. до Вінниці, що на той час отримала статус тимча-
сової столиці УНР, з дипломатичним візитом прибув очільник Польської 
Республіки Юзеф Пілсудський (1867–1935). Його особисто на пероні 
вокзалу урочисто зустрічав голова Директорії та Головний Отаман Армії 

УНР Симон Петлюра (1879–1926). Відповідно до протоколу зустрічі на 
вокзалі організували: почесну військову варту, оркестрову гру урочисто-
го маршу, польського та українського гімну, вітальні слова від міського 
голови і від української, польської та єврейської громад міста.

Метою дипломатичного візиту було подальше обговорення реалізації 
Варшавського договору – політичної та військової конвенцій, підписаних 
відповідно 21 і 24 квітня 1920 р. представниками Польської Республіки й 
Директорії УНР. Вінницький вокзал був відправною точкою подальшо-
го маршруту пересування по місту тандему «Петлюра – Пілсудський». 
З-поміж інших діячів високого ранку в організації візиту брав участь го-
лова Уряду УНР Ісаак Мазепа, який того ж дня ввечері спільно із С. Пет-
люрою супроводжував Ю. Пілсудського до станції для від’їзду.

На відзначення цієї події 11 листопада 2014 р. біля головного входу 
до вокзалу встановлено меморіальну дошку, на якій зображено С. Пет-
люру та Ю. Пілсудського у вікнах вагону, та з написами українською і 
польською мовами: «Хай живе вільна Україна. Юзеф Пілсудський», ниж-
че «16 травня 1920 року зустрілися у Вінниці Головний отаман Симон 
Петлюра і Маршалек Юзеф Пілсудський. Керівники боротьби за волю і 
незалежність України і Польщі».

Ініціатор встановлення меморіальної дошки – Генеральне Консуль-
ство Республіки Польща у Вінниці. 
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Приміщення Польського дому, яке відвідав Ю. Пілсудський під час 
зустрічі з С. Петлюрою (вул. Миколи Оводова, 22).

Приміщення Польського дому, яке 16 травня 1920 р. відвідав Юзеф Пілсудський  
під час дипломатичної зустрічі із Симоном Петлюрою у м. Вінниці 

Офіційна адреса на момент розташування вул. Богдана Хмельниць-
кого, 12. Нині – вул. Миколи Оводова, 22.

Установа розмістилася у прибутковому будинку, який звели у 1913 р. на 
замовлення місцевого купця та домовласника Авраама Мар’янчика. Окрім 
власне Польського дому, в добу Української революції 1917–1921 рр. тут 
діяло міське початкове училище, клуб Комуни; в лютому 1919 р. тут місти-
лася Рада Народних Міністрів УНР із Секретаріатом, Центральне інфор-
маційне бюро при Директорії УНР, Державна Канцелярія УНР.

Польський дім було засновано у 1917 р. на початку Української ре-
волюції внаслідок розгортання польського національного руху на Поді-
ллі. Поряд із іншими польськими установами (товариствами, школами, 
гімназіями) його завданням було задоволення культурних потреб поль-
ської громади Вінниці. Зокрема він виконував роль імпровізованого 
театру. Головою польського дому став поляк Станіслав Стемповський, 
який паралельно очолював або був членом кількох польських громад-
ських товариств. У 1920 р. він займав посаду міністра земельних справ 

УНР в Уряді І.  Мазепи, а після відставки останнього був міністром 
здоров’я та опікування УНР в Уряді В. Прокоповича.

16 травня 1920 р. Ю. Пілсудський відвідував Польський дім разом 
із С. Петлюрою. Там від імені польської громади міста вітальне слово 
для гостей мав Здзіслав Ґрохольський, який був учасником підготовки 
цього дипломатичного прийому з польської сторони. Після чаювання 
та розмов з місцевими польськими активістами Ю. Пілсудський відвідав 
й інші польські організації.

Література:
Стемповський С. Спогади. [Уривки]. Вінниця у спогадах: у 3 т. Т. ІІ.: Початок 
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хольського.
Сергій Гула

Споруда Польського дому. Листівка 1930-х рр. З фондів ВОКМ
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Садиба Миколи Стаховського (пров. Верещагіна, 6). Будинок, у яко-
му впродовж 1915–1918 рр. про-
живав М. Стаховський – очільник 
першої дипломатичної місії УНР у 
Великій Британії. Офіційна адре-
са на момент проживання: прову-
лок Раллі (Театральний провулок). 
Нині – пров. Верещагіна, 6.

Громадський та політичний діяч, 
лікар Микола Ананійович Стахов-
ський (1879–1948) у січні 1908 р. 
переїхав на постійне проживання 
до Вінниці, але 25 серпня того ж 

року був ув’язнений на рік за політичними звинуваченнями: належність 
до українських соціал-демократів, причетність до видання часопису 
«Боротьба». Покарання відбував у стінах Вінницької тюрми у стату-
сі привілейованого арештанта. За сприяння Подільського губернатора 

Проект садиби Стаховського. З фондів ДАВіО,  
колоризація О. Фертюка

Поліклініка УМВС із муралом «Садиба Стаховського»

О.  Ейлера камеру М. Стаховського було переобладнано у медичний 
кабінет, отримано дозвіл лікувати в’язнів та приймати відвідувачів. Під 
час епідемії тифу у в’язниці за клопотанням лікаря Л. Малиновського 
був переведений до Вінницької повітової земської лікарні, де й відбув 
залишок терміну покарання. 

Після звільнення у 1909 р. одружився з С. фон Кірштейн, незаба-
ром народився син Лев. Вів успішну професійну практику у Вінниці: у 
1910 р. облаштував приватний отоларингологічний кабінет на 1-му по-
версі будинку Сафонова, а в 1912 р. спільно з лікарем-окулістом В. Зо-
зулинським заснував приватну клініку. 

Того ж року придбав земельну ділянку для спорудження власної 
садиби поряд з приміщенням новозбудованого міського театру. На за-
мовлення Стаховського у 1913 р. будинок спроектував відомий укра-
їнський художник та архітектор В. Кричевський: у переліку його праць 
садиба згадана як «проект ушної лікарні в Винниці», адже частина 
приміщення використовувалась для клінічних потреб. Садиба була 
однією з небагатьох вінницьких прикладів стилю УАМ (українського 
архітектурного модерну), нагадуючи своїми обрисами традиційну ха-
ту-мазанку, прикрашену розписними кахлями та чотирисхилим дахом 
з кольоровою керамічною черепицею. Архітектурну прив’язку до місця 
та ведення будівельного нагляду протягом 1914–1915 рр. здійснював ві-
домий міський архітектор Г. Артинов.

З початком Першої світової війни М. Стаховський був мобілізова-
ний до шпиталю Червоного Хреста у Любліні, який згодом перевели до 
Проскурова (нині – м. Хмельницький), періодично приїздив до Вінниці 
для приватної лікарської практики. 

5–6 травня 1917 р. у Вінниці, у приміщенні міського театру на 
Губернському з’їзді подільських українців обраний заступником 
голови Подільської Губернської Української Ради. Згодом 9 червня 
1917 р. обраний губернським комісаром Поділля (затверджений 
10.09.1917). 6 листопада звільнився за власним бажанням та очолив 
військовий шпиталь, переведений з Проскурова до Вінниці. У січні 
1918 р., коли Вінницю тимчасово контролювали більшовики, пере-
їхав з родиною до Одеси. У грудні 1918 р. – уповноважений на допо-
могу полоненим, старший лікар Вінницького військового місцевого 
лазарету. 18 січня 1919 р. призначений Головою Надзвичайної ди-
пломатичної місії УНР у Великій Британії.



Україна. ВінницяМісця пам’яті української дипломатії 107106

Після визволення Вінниці від більшовиків частинами Армії УНР 
та Галицької Армії восени 1919 р. у садибі Стаховського був заснова-
ний український клуб «Рідна Хата», де протягом вересня–листопада 
1919 р. відбувались благодійні концерти, бали та вечірки. У радянський 
період приміщення було реконструйоване: садиба була потинькована, 
отримала надбудову 3-го поверху і прибудову корпусу праворуч фасаду. 
Восени 2018 р. на фасаді будинку виконано стилізований мурал «Сади-
ба Стаховського». 

Нині в садибі розміщується поліклініка управління Міністерства 
внутрішніх справ України у Вінницькій області.

Література:
Василь Григорович Кричевський: В 2-х т. Харків: Видавець Савчук О.О., 
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культури Вінницької області. Вінниця / А.В. Войнаровський [та ін.]; упоряд.: 
Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 77–78; 
Рогозов В. Садиба у Вінниці. Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація» 
(Львів). 2002. Ч. 12. С. 26; Розгін І. Д-р Микола Стаховський. Лікарський вісник 
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Болеславовичем Зозулинским и Николаем Ананиевичем Стаховским. Винница: 
типография В. Непокойчицкой, 1912. 11 с.

Архіви:
Державний архів Вінницької області: ф. 230 «Вінницька міська управа, 1871–

1920 рр.».
Олександр Федоришен

Барельєф Юзефу Пілсудському (вул. Соборна, 67) відкрито 2008 р. 
Пам’ятний знак являє собою вертикально закріплене гранітне полот-
нище, у верхній частині якого вміщено портретне зображення Ю. Піл-
судського, в нижній – вміщено напис (укр. 
та пол.): «…Без незалежної України не може 
бути незалежної Польщі…». В залі цього 
будинку 16 травня 1920 р. виступив з про-
мовою голова відродженої Польської держави 
Ю.  Пілсудський, який перебував у Вінниці на 
запрошення Уряду Української Народної Респу-
бліки.» Фундатором дошки є місто Кельце – 
польське місто-побратим Вінниці. 

Барельєф встановлено на фасаді історич-
ного приміщення Міської Думи (1911 р., 
нині Торгово-промислова палата і Товарна 
універсальна біржа за адресою вул. Собор-
на, 67). Пам’ятка пов’язана з історією місь-
кого самоврядування та належить до кращих 
зразків вінницького модерну поч. ХХ ст. Саме тут, у «Білій залі» Місь-
кої думи, об 11:55 16 травня 1920 р. відбулася зустріч Ю. Пілсудського 
та С. Петлюри з представниками організацій міста. Промови виголошу-
вали: Українська Національна Рада (Маслов), Повітова Народна Упра-
ва (Богуславський), Польська шкільна матір на Поділлі (кс. Яросевич), 
Українське літературно-наукове товариство (Островський), торго-
вельно-промислові організації (Гжибовський), Українське товариство 
шкільної освіти (Погоженко), селянство польське, українська кооперація 
(Коваль), польське робітництво, Учительська спілка українців, єврейське 
громадянство, П.П.С. (Скаржинський). Місцева преса фіксувала, що 
«велика заля насилу могла вмістити всіх представників ріжних громад-
ських організацій. Привітати Високого гостя зійшлися понад тридцять 
організацій: Українських, Польських та Єврейських». 

Література:
Начальний Вождь військ Річі Посполитої Польської І. Пілсудський в Вінниці. 

Хвиля.  1920, 18 травня. С. 1; Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Ч. 1: 
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сполітої Польського Пана Пілсудського. Хвиля. 1920, 16 травня. С. 2.
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Садиба Костянтина Новінського (вул. Миколи Оводова, 1). У садибі 
відбувся другий раунд переговорів між Ю. Пілсудським та С. Петлю-
рою. Будинок став місцем урочистого обіду, організованого очільником 

Речі Посполитої для Головного Ота-
мана. У зустрічі також брали участь 
А.  Лівицький, міністр внутрішніх 
справ УНР, та З. Ґрохольський, ві-
домий громадсько-політичний діяч, 
власник П’ятничанського маєтку у 
Вінниці.

На той час садиба, де відбулася 
зустріч, належала Константи Новін-
ському, відомому міському педіатру, 
спеціалісту із «внутрішніх і хірургіч-
них хвороб». З 1905 р. він був орди-
натором Вінницької земської лікарні. 
У 1917 р. став першим головним ліка-
рем Пироговської хірургічної лікар-
ні, яку очолював до 1919 р. Міська ві-
лла, споруджена на його замовлення 
у 1910 р., розташовується на скеляс-
тому березі Південного Бугу (нині 
вул. Миколи Оводова, 1). Від садиби 
до берега річки ведуть гранітні сходи, 
спроектовані вінницьким міським 
архітектором Г. Артиновим у 1910 р. 
Нині приміщення перебуває у влас-

ності Вінницької міської територіальної громади.

Література:
Вся Винница: Литературно-художественный календарь-справочник и адресная 
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Садиба Новінського на скелі «Кумбарі».  
Фрагмент листівки 1910 р.

Могила священника Ігнатія Лотоцького, батька Олександра Ло-
тоцького (смт. Браїлів, вул. Монастирська, 1, цвинтар Браїлівського 
жіночого монастиря). Ігнатій Олександрович Лотоцький (20 грудня 
1834 – 1 червня 1989) – православ-
ний священник, публіцист, краєзна-
вець. Старший священник Браїлів-
ського Свято-Троїцького жіночого 
монастиря. На сьогодні про по-
стать священника Ігнатія Лотоць-
кого залишилося надзвичайно мало 
біографічних даних. До наших днів 
збереглися лише короткий некро-
лог про спочилого, авторська книга 
про Браїлівський жіночий монас-
тир, а також спогади сина Олексан-
дра Лотоцького – відомого україн-
ського суспільно-політичного діяча 
доби УНР. Саме на цих джерелах 
ґрунтується короткий життєпис священника.

Ігнатій Олександрович Лотоцький народився 20 грудня 1834  р. в 
с. Богушівка Ушицького повіту Подільської губернії у родині священ-
ника Олександра Юліановича Лотоцького (настоятеля Кам’янець-
Подільського Кафедрального Собору св. Петра і Павла). Отримав освіту 
у Шаргородському духовному училищі, після закінчення якого вступив 
до Подільської духовної семінарії у м. Кам’янець-Подільський. Май-
бутній священник навчався разом із поетом Степаном Руданським та 
фольклористом Анатолієм Свидницьким. У своїх мемуарах Олександр 
Лотоцький зображує період навчання батька й відзначає: «…той дух 
часу, в  якому виросли сі наші письменники, живив і його. З пієтетом 
він згадував та розповідав мені про них. Національне почуття його було 
щире, природнє … українська стихія була для нього надто натураль-
ною, безперечною річчю, щоб над тим розумувати, і весь характер на-
шого родинного життя був суто український». 

Після закінчення семінарії у 1859 р. Ігнатій Лотоцький був рукопо-
кладений архієпископом Подільським і Брацлавським Іринархом (По-
повим) у сан священника до храму Святого Миколая с.  Черниловці, 
Літинського повіту. За час служіння на парафії його стараннями було 
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побудовано церковний будинок. За 
самовіддане служіння Ігнатія Ло-
тоцького нагороджено правом но-
сіння набедреника. 

У 1866 р. отець Ігнатій був пере-
ведений на парафію с. Бронниця 
Могилів-Подільського повіту. Саме 
тут 21 березня 1870 р. у нього на-
родився син Олександр Лотоць-
кий – майбутній міністр сповідань, 
голова дипломатичної місії УНР у 
Османській імперії. Священник Іг-
натій Лотоцький був синові справ-
жнім взірцем для наслідування. 
Так, у своїх споминах Олександр з 
великою синівською любов’ю ха-
рактеризує батька як одну з кращих 
постатей людських, які зустрічав у 
своєму житті: «М’який, делікатний 
у манерах, він був твердий у своїх 

переконаннях, і оскільки користувався повагою, остільки ж викликав 
побоювання серед тих, хто на священничих чи яких інших зборах спо-
дівався почути од його засадниче зауваження». 

Під час служіння у с. Бронниця священник Ігнатій побудував новий 
храм. Проте, кліматичні умови місцевості похитнули його здоров’я і 
змусили просити переводу на іншу парафію. У 1881 р. отця Ігнатія пе-
реведено на парафію села Білоусівки Брацлавського повіту. Впродовж 
перебування у с. Білоусівка священник побудував приміщення церков-
но-приходської школи, влаштував при ній бібліотеку, започаткував по-
за-богослужбові співбесіди і розпочав будівництво нового храму. 

У квітні 1895 р. отця Ігнатія призначили старшим священником Бра-
їлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря. Вже будучи у похи-
лому віці, священник виконував послух не лише духівника обителі, але й 
займав посаду інспектора монастирського духовного училища, яке було 
призначено для навчання дівчат-сиріт. Окрім цього його ж старання-
ми при Браїлівському цукровому заводі, що належав князю Олександру 
Горчакову, було відкрито школу. 

Отець Ігнатій Лотоцький.  
Фото з власного архіву автора

За відносно короткий час служіння у Браїлові священнику Ігнатію 
Лотоцькому вдалось вивчити і написати коротку історію монастиря. 
Відтак, перу священника належить невелике дослідження «Виннице-
Браиловский женский монастырь и его святыни» (1900), зредаговане 
й опубліковане шкільним товарищем сина Є. Червінським вже після 
смерті автора. У цій брошурі висвітлено сторінки з життя обителі, її 
святині, розміщено фотографії старовинних ікон, зокрема нині шано-
ваної Вінницько-Рожецької ікони Божої Матері. Слід зауважити, що 
саме завдяки здійсненим описам та фото у 2015 р. вдалось реконструю-
вати втрачену святиню.

У 1898 р. священник захворів запаленням легень і вночі 1 червня ві-
дійшов у вічність. 

Публікуючи некролог про покійного, тодішній часопис «Подільські 
єпархіальні відомості» розмістив характеристику пастиря: «Чинне і бла-
голіпне відправлення богослужінь, уважне й сердечне ставлення до про-
чан, які відвідували монастир, викликали загальні симпатії до покійного: 
і місцеве населення, і захожі прочани прагнули до старця-священника зі 
своїми духовними потребами і сердечними скорботами, і всі отримували 
від нього потрібне повчання і розраду». Є. Червінський уклав та видав 
окремою брошурою некролог «Свящ. Ігнатій Лотоцький» (1898).

Отця Ігнатія було поховано на монастирському кладовищі Свято-
Троїцького Браїлівського монастиря. У радянський період хрест на його 
могилі, який був заввишки понад два метри, було зрізано і вважалось 
втраченим. Проте у 2016 р. під час поховання спочилого духівника оби-
телі схіархімандрита Кирила (Соколова) поряд з могилою отця Ігнатія 
під землею було віднайдено верхів’я хреста, яке вважалось втраченим. 
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Будинок Нідерландського консульства (вул. Магістратська, 66). Бу-
динок, у якому впродовж 1918–1919 рр. розміщувалося Нідерландське 

консульство у Вінниці. Офіційна 
адреса на момент розташування 
вул. Романівська. Нині – вул. Магі-
стратська 66.

Садиба 1909  р. побудови нале-
жала місцевому поляку Любомиру 
Длуголенцькому – адвокату, зем-
ському гласному Вінницького пові-
тового земства (з 1913  р.), гласно-
му Вінницької міської думи кількох 
скликань, очільнику філії Торгово-
го банку.

У добу Української революції 
1917–1921 рр. дипломатичні уста-
нови нейтральних європейських 
держав опікувалися іноземними 
громадянами, країни яких не могли 
легально дбати про своїх грома-
дян, оскільки перебували у конф-
ронтації або у стані війни з тією 
військово-політичною силою, що 
контролювала відповідну терито-

рію України. У різний час Нідерландський консул брав на себе відпо-
відальність за захист інтересів британців, іспанців, бельгійців, греків та 
поляків на території України. 

Для захисту інтересів польської громади у Вінниці було сформовано 
польський відділ Нідерландського консульства, який очолював поляк 
Ян Остроменцький. У 1919 р. місцевою Надзвичайною комісією (НК) 
було відкриту агентурну справу «Нідерландці» з метою стеження та 
збору відомостей про діячів дипломатичної установи. 5 травня 1919 р. 
НК арештувала главу дипломатичного відомства Я.  Остроменцького 
разом із співробітниками польського відділу: Длуголенцьким, Кума-
новським, Польковським та Бигальке. Враховуючи, що більшість керів-
ного складу консульства становили представники польської спільноти, 
дипломатів звинуватили в контрреволюційній діяльності та розвід-

ці на користь Польської Республіки. До того ж у приміщенні відділу 
(вул.  Монастирська, 33) було знайдено військові топографічні карти 
Галичини, Поділля, Волині та інших губерній. 29 травня 1919 р. чекісти 
увірвалися уже в приміщення консульства, зламали двері й конфіскува-
ли документи, які видавали за речові докази. Дипломатів утримували в 
одному із приміщень місцевої НК, яку більшовики облаштували непо-
далік самого консульства – в садибі лікаря Топчевського (нині вул. Ар-
хітектора Артинова, 21). Долею арештованих цікавився особисто голо-
ва РНК УСРР Х. Раковський, якому чекісти звітували про хід справи. 
25 червня 1919 р. на вимогу ідеолога «червоного терору» та голови 
ВНК УСРР Мартина Лаціса (Яніса Судрабса) їх відправили до Києва. 
Згодом в’язнів звільнили й обміняли на польських комуністів Домбеля 
й Домбровского. 
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ГАДЯЧ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Меморіальна дошка Родині Чижевських на будівлі управління фі-
нансів Гадяцької райдержадміністрації (вул. Чапаєва, 10). Урочисте 
відкриття дошки відбулося 26 червня 2019 р. за участі онука П. Чижев-
ського – Роберта Чижевського; знаного кобзаря, лідера гурту «Хореа 
козацька» Тараса Компаніченка, представників громадськості, історич-

ного клубу «Чорні запорожці», діячів 
освіти і культури. Встановлення дошки 
ініціювали родина Чижевських, очіль-
ниця Полтавського обласного відділен-
ня міжнародної організації «Жіноча 
громада» Валентина Шемчук, Гадяць-
ка РДА та депутати Гадяцької районної 
ради. Освятив дошку Благочинний Га-
дяцького району, настоятель Свято-Ми-
хайлівської храму Православної Церкви 
України протоієрей Олег Пограничний. 

Діяльність уродженця Гадяча, члена 
Центральної Ради УНР, міністра фінан-
сів УНР Павла Івановича Чижевського 
(1860–1925) у сфері зовнішніх відносин 
реалізувалася на чолі Надзвичайної тор-
гівельно-промислової місії до Франції, 
Бельгії та Італії в 1919–1920 рр. Засно-
вана відповідно до закону від 10 січня 
1919 р. місія за його керівництва прибула 
на початку лютого до Берну. Значна час-
тина життя П. Чижевського пройшла в 
Швейцарії, де він навчався в Женевсько-

му університеті, формувався як громадський і політичний діяч під впливом 
ідей М. Драгоманова. До складу місії входили як радник директор департа-
менту зовнішнього торгу міністерства торгівлі Ф. Королів, межовий інже-
нер М. Бейер, представник Укрінбанку та представник кооперації С. Пе-
репелиця, секретар – урядовець з особливих доручень при Департаменті 
зовнішнього торгу Ф. Диновський, заступником секретаря був З. Курбас. 

Завдання місії полягали в полегшенні зближення України з цими кра-
їнами, встановленні торговельно-економічних відносин. П. Чижевський 

Україна. Гадяч. Полтавська область

мав повноваження на ведення переговорів щодо одержання потрібних 
державним установам машин, технічного приладдя та інших виробів, їх 
замовлення і закупівлі, а також досягнення домовленостей про реаліза-
цію державних і гарантованих державою позик. Місія мала право засно-
вувати спільні торговельні палати з метою реалізації поставлених завдань. 
В Швейцарії місія очікувала дозволу французького посольства на в’їзд до 
Франції. В березні 1919 р. її члени перемістилися до Женеви. В цей час 
П. Чижевському вдалося встановити контакти з промисловими і фінан-
совими колами Швейцарії. В звіті міністру народного господарства УНР 
він запропонував звернути увагу на потребу встановлення торговельних 
відносин УНР і Швейцарії. За сприяння посла Є. Лукасевича місія теле-
графом звернулася до уряду з проханням розширити її повноваження 
на Швейцарію. Йшлося також про створення Українсько-швейцарської 
торговельної палати в Женеві та відкриття українського банку. Органі-
зувати товарообмін передбачалося за посередництва українських коопе-
раторів. Для обговорення ключових питань діяльності голова місії систе-
матично збирав наради. Технічну допомогу в їх організації забезпечувала 
співробітниця дипломатичного представництва І. Добродієва. Питання 
про створення Українсько-швейцарської торговельної палати члени місії 
розглянули за участі швейцарського правника др. Мексіна, який розро-
бив статут палати, 27 березня, ухваливши скликати установчі збори пала-
ти 2 квітня 1919 р. та розпочати видання економічних бюлетенів. Однак 
до окресленої дати справу завершити не вдалося. 

17 квітня посол Є. Лукасевич телеграфом повідомив П. Чижевсько-
му про наказ Голови Директорії щодо повернення місій, які не доїхали 
досі до місця призначення. На екстреному засіданні місії було вирішено 
продовжувати діяльність. 7 травня Рада народних міністрів УНР ухва-
лила рішення поширити повноваження місії на Швейцарію. Та вже 30 
червня 1919 р. телеграмою місії було повідомлено про її ліквідацію. По-
при те, що дружина П. Чижевського з хворим молодшим сином залиши-
лася в Україні, жила в с. Ціпки поблизу Гадяча, повернутися додому він 
не міг. У с. Ціпки народилися сини П. Чижевського: Григорій і Микола. 
Полковник Г. Чижевський був міністром внутрішніх справ УНР, учас-
ником Другого Зимового походу, начальником артилерії Української 
повстанської армії. Учасником Першого і Другого зимових походів був 
підполковник артилерії Микола Чижевський. Вони теж на Полтавщину 
не повернулися.



Місця пам’яті української дипломатії 117116

1921 року П. Чижевський розробив проєкт конституції УНР, що 
ґрунтувався на ідеї створення незалежної парламентсько-президент-
ської Української Федеративної Республіки, де Всеукраїнська націо-
нальна рада мала законодавчу владу, Гетьман всієї України – виконавчу, 
Генеральний федеральний суд – судову. У лютому 1922 р. П. Чижев-
ський очолив Міністерство фінансів УНР, продовжуючи переговори 
з іноземними партнерами щодо налагодження торговельних відносин. 
15 квітня 1925 р. він помер у готелі «Вікторія» в Женеві. В останню 
путь його проводжали родина Бачинських, давній приятель, заступник 
очільника Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві Ми-
кола Ге (молодший), женевські українці. П. Чижевського поховали на 
кладовищі St. Georges. Багато років по тому його було перепоховано 
в Кракові. Постаті П. Чижевського присвячено документальний фільм 
«Поборники незалежності. Павло Чижевський», підготовлений на об-
ласній державній ТРК «Лтава» (нині філія НСТУ «UA Полтава»).

Література:
Милько В. І. Чижевський Павло Іванович. Енциклопедія історії України: у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: 
Наукова думка, 2013. Т. 10 : Т–Я. С. 549–550; Матяш І. Українсько-швейцарські 
відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності. Український 
історичний журнал. 2020. Чис. 2. С. 94–106; Матяш Ірина. Українсько-швейцар-
ські відносини в 1917–1926 рр.: інституційна історія. Україна – Швейцарія: мало-
відомі сторінки історії та сучасність: науковий збірник / Упоряд. Ірина Матяш; 
Інститут історії України НАН України; Наукове товариство історії дипломатії та 
міжнародних відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 
C. 12–33; Піскун Валентина. Українські емігранти в Швейцарії у міжвоєнний пе-
ріод: політична діяльність, взаємини. Україна – Швейцарія: маловідомі сторінки 
історії та сучасність: науковий збірник/ Упоряд. Ірина Матяш; Інститут історії 
України НАН України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних 
відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. С. 144–156. 
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної республіки, м. 
Київ, м. Кам’янець-Подільський, м. Вінниця, м. Тарнів (Польща)», ф. 3877 «Чи-
жевський Павло Іванович (1865-1925) міністр фінансів УНР, голова Надзвичайної 
торговельної та фінансової місії УНР в м. Женеві». 

Ірина Матяш
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Меморіальна дошка В’ячеславу Ли-
пинському на будівлі головного на-
вчального корпусу Житомирського 
державного універси тету ім. І. Фран-
ка (вул. Велика Бердичівська, 40). В цьо-
му приміщенні, колишній Волинській 
чоловічій гімназії, навчався видатний 
історик, дипломат, державний діяч 
В’ячеслав Казимирович Липинський 
(1882–1931). Меморіальну дошку з 
текстом «Протягом 1893–1897 років у 
Житомирській чоловічій гімназії навчав-
ся видатний український громадсько-
політичний діяч, дипломат, історик 
Вячеслав Липинський 1882–1931» вста-
новлено 25 травня 2007 р. В урочис-

ЖИТОМИР
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тому відкритті меморіалу взяли участь студенти, містяни Житомира, 
представники міської влади. 

В. Липинський народився 5 квітня 1882 р. у с. Затурці, в родинному ма-
єтку польського шляхетського роду Липинських й зростав у католицькому, 
хліборобсько-шляхетському, культурно польському середовищі. Після за-
кінчення гімназії він виїхав до Києва.

Правомірне наголошення на меморіальній дошці такої грані поста-
ті В. Липинського як дипломат. Офіційне призначення В. Липинсько-
го Послом Української Держави в Австро-Угорській імперії відбулося 
21 червня 1918 р. Він прибув до Відня 1 липня, а 5 липня – вручив 
Вірчу грамоту Міністрові закордонних справ Австро-Угорської мо-
нархії графу Стефану Буріану. До найневідкладніших справ, якими 
опікувався В. Липинський як дипломат, належали питання ратифіка-
ції Австро-Угорщиною таємного протоколу Берестейського догово-
ру про поділ Галичини на польську й українську частини; обмін ра-
тифікаційними грамотами між Українською Державою та Болгарією, 
Туреччиною й Німеччиною; закріплення Холмщини за Українською 
Державою; використання для військових потреб Гетьманату військо-
вих підрозділів галицьких українців, які воювали в австрійській армії. 
В. Липинський як український представник намагався встановити у 
Відні контакти з усіма політиками, які могли допомогти як у загально-
українській справі, так і в українській галицькій політиці. Він часто 
зустрічається з політиками української парламентської репрезентації 
бароном М. Васильком та професором С. Смаль-Стоцьким – ключо-
вими фігурами буковинського українства. Він мав приватні й публічні 
контакти з галицькими політиками і громадськими та культурними ді-
ячами: митрополитом Андреєм Шептицьким, членами австрійського 
парламенту професором І. Горбачевським, лідерами галицьких укра-
їнців і ГУР К. Левицьким, Є. Петрушевичем, Ю. Романчуком. І всі да-
вали В. Липинському найвищі оцінки як дипломатові й політику євро-
пейського рівня.

10 серпня 1918 р. В.  Липинський востаннє побував у Києві, при-
їхавши на консультації з міністром закордонних справ, членами уряду 
і П. Скоропадським. 14 серпня 1918 р. у Києві в МЗС відбулася нарада. 
В’ячеслав Казимирович передав гетьманові ратифікаційну грамоту Бе-
рестейського договору, підписану німецьким імператором Вільгельмом 
ІІ і болгарським царем Фердинандом.

Україна. Житомир

У середині вересня 1918 р., у зв’язку з операцією на шиї і поганим 
самопочуттям, В.  Липинський починає перемовини з Міністерством 
закордонних справ про свою відставку. На своєму місці він бачив дві 
кандидатури: співробітників посольства М.  Кочубея та І. Токаржев-
ського-Карашевича.

Ключовим моментом у своїй дипломатичній роботі В. Липин-
ський вважав імплементацію таємного протоколу Берестейського 
мирного договору, в якому Австро-Угорщина визнавала давній по-
стулат української галицької політики – поділ штучної коронної 
території Галичина і Володимерія на українську і польську: Схід-
ну Галичину (власне Галичину) визнавалося як українську землю і 
Західну Галичину – як польську територію (сучасне Малопольське 
воєводство). В. Липинський сподівався відвернути польсько-україн-
ський збройний конфлікт.

В. Липинський мислив як стратег. Він намагався уникнути війни 
України на два фронти одночасно, пробував почергово вирішити 
обидва складні завдання, щоб утримати назагал соборну Україну в 
самостійному плаванні, зберегти українською Галичину, зробити її 
базою для боротьби з реваншистськими планами Петербурга/Мо-
скви. В.  Липинський цікавився й іншими дипломатичними завдан-
нями. Займався справою репатріації українських полонених у таборі 
Фрайштадт, питаннями пошуку грошовитих кіл, зацікавлених у біз-
несі в Україні, налагодженням нормального візового режиму між Ав-
стрією та Україною тощо. Залишався на своєму посту В. Липинський 
і за Директорії УНР. Причиною для відставки з посади стало рішення 
С. Петлюри розстріляти отамана Болбочана за буцімто спробу того 
здійснити державний переворот.

Література:
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2002. № 4. С. 56–90.

Ігор Гирич



Місця пам’яті української дипломатії 121120

Провулок Генерала Жуковського (м.  Житомир, Богунський р-н). 
Названий на честь українського державного діяча, військового міні-
стра УНР, військового аґента при Надзвичайній дипломатичній місії 
УНР у Празі, ревізора військових місій УНР у Празі, Берліні та Відні  

Олександра Тимофійовича Жуковського (1884–1925) відповідно до 
до розпорядження Житомирського міського голови від 19  лютого 
2016 р. № 112 «Про перейменування топонімічних об’єктів та демон-
таж пам’ятних знаків у м. Житомирі». Раніше мав назву «1-й Черво-
ноармійський провулок». Провулок довжиною 250 м з’єднує вулиці 
Митрополита Андрея Шептицького та Зелену. Перетинається з про-
вулками 2-м Зеленим та Миколи Капустянського. 

Уродженець Поділля, О. Жуковський закінчив Кам’янець-Поділь-
ську духовну семінарію, навчався в Одеському піхотному юнкерсько-
му училищі. Брав участь у Першій світовій війні. 1917 року отримав 
звання полковника. Після Лютневої революції став одним з провідних 
діячів українського військового руху на Західному фронті. Брав участь 
у Другому Всеукраїнського військового з’їзду у Києві (5–10 черв-
ня 1917  р.), де був обраний членом УГВК (завідував аґітаційно-про-
світним та організаційним відділами) та делегований від партії есерів 
(УПСР) до складу Центральної Ради. 10 серпня 1917 р. був відрядже-
ний разом з полковником О. Пилькевичем та прапорщиком М. Поло-
зом як представник ЦР до Петрограду у Генеральний штаб Російської 
армії для «полагодження справ українського війська». До Києва по-
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вернувся після жовтневого переворо-
ту. 8  листопада 1917  р. призначений 
заступником генерального секрета-
ря військових справ. У січні 1918  р. 
відіграв важливу роль у придушенні 
спроби більшовицького перевороту 
у Києві. Завідував евакуацією близь-
ко 7 млн скарбових карбованців, май-
на Військового міністерства й органі-
зацією їх охорони.

 29 січня (11 лютого за н. ст.) при-
значений в.  о. військового міністра 
УНР, розробив програму організації 
військового спротиву більшовикам. 
2 березня 1918 р. командував парадом 
українських військ у звільненому Ки-
єві. 22 березня 1918 р. затверджений 
на посаді військового міністра УНР. 
10 квітня 1918 р. віддав таємний наказ командирові Запорозької диві-
зії О.  Натієву сформувати групу для походу на Крим, що мала би ви-
передити німецькі війська, зайняти півострів й встановити український 
контроль над Чорноморським флотом. Був причетний до викрадення 
24 квітня 1918 р. члена торговельно-економічної комісії УНР і банкіра 
А. Доброго, який співпрацював з німецькою адміністрацією. 28 квітня 
1918  р. заарештований німецьким збройним підрозділом за звинува-
ченням у причетності до викрадення. Після гетьманського перевороту 
німецький військово-польовий суд у справі А. Доброго засудив 25 лип-
ня 1918 р. його до двох років ув’язнення. З Лук’янівської в’язниці Києва 
був звільнений 18 грудня 1918 р., після падіння гетьманського режиму.

З відновленням УНР працював головним секретарем «Літератур-
но-наукового вістника». На Трудовому конгресі України був прихиль-
ником якнайшвидшого поновлення діяльності Центральної Ради та її 
соціально-економічної політики. 10 січня 1919 р. призначений коман-
диром Окремого корпусу кордонної охорони. Після переїзду урядових 
установ з Вінниці до Кам’янця-Подільського очолив залогу міста. 26 бе-
резня перейшов у розпорядження Військового міністерства. Протягом 
травня – серпня 1919 р. відвідав Чехо-Словаччину, Францію та Австрію. 



Місця пам’яті української дипломатії 123122

12 вересня 1919 р. був призначений військовим аґентом при Надзви-
чайній дипломатичній місії у Празі, а 13 вересня – ревізором військових 
місій УНР у Празі, Берліні та Відні. Був також секретарем Закордонної 
делегації УПСР (Відень). 17 вересня виїхав до Праги. У жовтні 1919 р. 
здійснив ревізію закупівельного бюро у Відні та перевірки закупівельних 
операцій посольства УНР у Берліні. Відтоді питання щодо майбутніх за-
купівельних операцій з військовим та іншим майном мали розглядатися 
за його обов’язкової участі чи уповноваженої ним особи. Йому було де-
леговано право не лише безпосередньо зноситися з посольствами та ди-
пломатичними місіями УНР, але й вимагати від них необхідних пояснень 
і допомоги. Розробив Штати ревізора військових місій УНР за кордоном, 
затверджені 23 грудня 1919 р. Наприкінці січня 1920 р. подав прохання 
про звільнення зі своїх посад, проте продовжував виконувати свої служ-
бові обов’язки до 9 квітня. 23 червня 1920 р. рішенням Ради народних 
міністрів УНР був офіційно звільнений з посади з 16 березня 1920 р.

У лютому 1920 р. представляв УПСР на конгресі Бернського інтер-
націоналу в Женеві. У січні 1921 р. взяв участь у IV конференції УПСР 
(був членом редакційної комісії) у Празі. У серпні 1921 р. відвідав сто-
лицю УСРР, де взяв участь в перемовинах з радянським керівництвом 
щодо повернення членів віденської групи УПСР в Україну. 1922 р. по-
вернувся до УСРР. Згідно деяких відомостей 1925 р. мешкав по вул. Куз-
нечній і працював рахівником у м. Балта на Одещині. Помер від тубер-
кульозу легень 19 лютого 1925 р. у м. Балта Молдавської АСРР УСРР.
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ЗАТУРЦІ. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського (с. За-
турці Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.). Єдиний в Україні і 
світі музей історика, політолога, дипломата, державного діяча, теоретика 
української державності першої третини ХХ ст., дипломата В’ячеслава 
Липинського (1882–1831), відкритий 22 серпня 2011 р. у садибі родини 
Липинських як відділ Волинського краєзнавчого музею. 

Закладений 1871 р. родинний будинок дворян Липинських належить 
до найдавніших будівель у Затурцях. На кінець ХІХ ст. маєток мав пло-
щу 717 га з мурованою житловою спорудою з великим ганком, що опи-
рається на чотири масивні колони. Присадибна ділянка з великим са-
дом, парком і господарськими будівлями займала ще 10 га площі маєтку. 
В парку гармонійно поєднувалися особливості ландшафту та любов 
господарів до природи, естетичний смак і агрономічні знання. Дерева 
створювали певні композиції: у парку була «горіхова алея», «ясенове 
коло», на «острові» росла верба, під якою любив відпочивати і працю-
вати В. Липинський. Нині парку надано статус «Пам’ятка садово-пар-
кового мистецтва місцевого значення». 



Місця пам’яті української дипломатії 125124

В роки Першої світової війни всі господарські споруди та житло було 
зруйновано. На фундаменті старого будинку Станіслав Липинський 
– брат В. Липинського – упродовж 1927–1931 рр. спорудив двоповер-
ховий палац, звівши над цегляними стінами першого поверху другий 
дерев’яний мансардного типу. Сюди для прощання 1931  р. з Австрії 
було перевезено тіло В. Липинського і поховано на території родинно-
го маєтку. 

Після ліквідації Другої Речі Посполитої і початку радянізації 1939 р. 
на місці маєтку Липинських створили радгосп. В часи німецької оку-

пації тут функціонувало господар-
ство, яке постачало продукцію для 
потреб окупантів. Взимку 1944 р. з 
відступом німецьких військ згорів 
другий мансардний поверх будин-
ку. 1946  р. тут заснували племінне 
підприємство з вирощування ко-
ней, а в  1960-х рр. працювала Во-
линська обласна племстанція з ви-
рощувння великої рогатої худоби. 
В Затурцях залишилося спеціалі-
зоване на свинарстві Локачинське 
районне племпідприємство. Завдя-
ки існуванню в садибі Липинських 
державних підприємств зберігся 
частково відбудований після Другої 
світової війни мурований однопо-
верховий будинок. Він використову-
вався як адмінприміщення та житло 

для управлінців. На хвилі національного відродження кінця 1980-х – на 
початку  1990-х рр. було порушено питання щодо збереження та від-
будови палацу за зразком 1930-х рр. і створення в ньому музею В. Ли-
пинського і родини. 29 травня  1995  р. згідно з наказом Волинського 
обласного управління культури розпочалися ремонтно-реставраційні 
роботи з відновлення двоповерхової будівлі 1930-х років і пристосу-
вання її під меморіальний музей. 

Науковці музею встановили контакти з родичами В. Липинського у 
Польщі, з Президентом Східно-Європейського дослідного інституту 

Україна. Затурці

імені В. К. Липинського у США, зібрали експонати. Унікальну колек-
цію особистих речей і документів В.Липинського та його родини вда-
лося сформувати завдяки його доньці Єві Ліпінській-Сендзеловській з 
Лондона, племінникам Яну і Казиміру з Кракова та Єжи Ліпінським з 
Гданська. До особливо цінних пам’яток належать першодруки творів, 
особисті документи В.Липинського (атестат зрілості,  1902  рік; По-
служний список 1918 р.; Уповноважувальна грамота Посла Української 
Держави), оригінали портретів Марії і Станіслава Ліпінських. 

Експозиція музею розкриває історико-етнографічне тло середови-
ща, в якому жила родина Липинських у Затурцях, родовід, господар-
ський та селекційний доробок родини; життєвий шлях В. Липинського; 
його громадсько-політичну, державну та наукову діяльність. Відтворе-
но фрагменти інтер’єрів будинку «Кабінет Станіслава Ліпінського», 
«Вітальня», «Кабінет В’ячеслава Липинського». Експозиція охоплює 
хронологічний період тривалістю 100 років – з 1839 по 1939 роки.

15 березня 2002 р. з нагоди 120-річчя від дня народження В. Липин-
ського на території Затурцівського меморіального музею було урочис-
то відкрито пам‘ятник В. Липинському. Це бронзовий бюст роботи во-
линських скульпторів Ірини й Івана Дацюків і архітектора, заслуженого 
архітектора України Яноша Бідзілі.

В музеї щорічно відбуваються читання В’ячеслава Липинського, уро-
чисті академії, наукові конференції. В Затурцях його ім’я носять загаль-
ноосвітня школа й головна вулиця села. 2011 року засновано щорічну 
обласну Премію в галузі суспільних наук імені В’ячеслава Липинського. 

Література: 
Калакура О. Липинський В’ячеслав Казимирович. Політична енциклопедія. 

Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламент-
ське видавництво, 2011. С. 400; Карась А. Волинь повертає борг Липинському. 
Волинь. 2011, 25 серпня. С. 5.

Сергій Троян 



Місця пам’яті української дипломатії 127126 Україна. Кам'янець-Подільський

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

Меморіальна дошка на честь Української республіканської капели 
(будівля залізничного вокзалу, вул. Привокзальна, 15) встановлена на 
фасадній стіні праворуч від вхідних дверей залізничного вокзалу, з боку 
колій. Будівля залізничного вокзалу, довкола якого вирували події Укра-
їнської революції 1917–1921 рр., зазнавала перебудов та руйнувань. 
Приміщення вокзалу було зведено у 1913–1914 р., частково зруйнова-
но у роки Другої світової війни, в 1960-х рр. збудовано новий вокзал, 
який із незначними змінами зберігся дотепер. Саме з цього вокзалу 24 
березня 1919 р. вирушила у світове турне Українська республіканська 
капела, створена відповідно до Закону УНР від 24 січня 1919 р. за дору-

ченням голови Директорії С. Петлюри для просування ідеї незалежної 
України та популяризації української музичної культури за кордоном. 

З 14 лютого по 24 березня 1919 р. хор перебував у місті Кам’янці-
Подільському, де було набрано більшість хористів, проходили репетиції 
та навчання французької мови. Капела виступала на Поділлі, Станіслав-
щині, Закарпатті, де остаточно сформувала склад учасників (77–83 осіб) 
та творчий репертуар.

У травні 1919 р. під час закордонних гастролей капели в Празі в На-
ціональному театрі європейська прем’єра «Щедрика» композитора 
Миколи Леонтовича, який з 1892 по 1899 рр. навчався в Подільській 
Духовній Семінарії. Тоді творчість капели викликала міжнародний ре-
зонанс і забезпечила політичну пізнаваність УHP. До 30-ї річниці Не-
залежності України 24 серпня 2021 р. на честь цієї події було відкрито 
меморіальну дошку з надписом: «24 березня 1919 року від залізничного 
вокзалу Кам’янця-Подільського вирушила у світове турне із культурною 
дипломатичною місією за наказом Голови Директорії Української На-
родної Республіки Симона Петлюри Українська Республіканська Капела 
під орудою Олександра Кошиця, підкоривши 17 країн Європи, Північної 
та Південної Америки і принесла всесвітню славу відомому твору «Ще-
дрик» українського композитора Миколи Леонтовича». Меморіальна 
дошка несе пряме інформаційне навантаження, демонструючи зобра-
ження історичної постаті Олександра Кошиця, культурної диплома-
тичної місії Української республіканської капели. Ініціатор встановлен-
ня меморіальної дошки – громадська організація Кам’янець-Подільське 
об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та Кам’янець-
Подільська міська рада.
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Приміщення Генерального консульства Німеччини (Адміральська, 5-3, 
нині – вул. Адміральська, 17) – будинок, в якому упродовж червня 1918 р. 

– березня 1919 р. знаходилося консульство (з 2 вересня 1918 р. – Генераль-
не консульство) Німеччини – житловий будинок, побудований у середині 
ХІХ ст. У 1907 р. останнім власником будинку до його націоналізації радян-
ською владою стала міщанка Надія Василівна Сінкевич. 

Німецьке консульство у Миколаєві було відкрито у 1878 р. та діяло до 
початку Першої світової війни (1914 р.). З початком німецько-австрій-
ської окупації України у 1918 р. німецьке командування прийняло рішен-
ня про відновлення діяльності консульства у Миколаєві. Для цього пред-
ставник Німецької імперії в Україні барон А. фон Мумм скерував до МЗС 
Української Держави в травні 1918 р. запит на отримання ним та іншими 
консулами, призначеними до українських міст, екзекватури. До Микола-
єва було призначено професійного дипломата, доктора Георгія Стоббе 
(Штоббе), а керуючим канцелярії Курта Францевича Воленберга (у груд-
ні 1918 – січні 1919 рр. – виконуючий обов’язки консула).

Георг Отто Штоббе (Georg Otto Stobbe, 1872–1937) народився 
27 червня 1872 р. у Лейпцигу в сім’ї доктора юриспруденції, історика 
права, професора Лейпцизького університету Отто Штоббе та Марга-
рет Еберті. У 1891 р. закінчив Лейпцизьку гімназію, а протягом 1891–
1894 рр. здобував юридичну освіту у Фрайбурзі, Берліні та Лейпцигу, й  
1895 року отримав диплом юриста.

Кар’єру дипломата Г. Штоббе розпочав у 1902 р. з юридичного де-
партаменту Міністерства закордонних справ. У 1904 р. отримав посаду 
віце-консула у Санкт-Петербурзькому генконсульстві. Протягом 1904–
1914 рр. займав консульські посади у різних містах Російської імперії 
(Ковно (сучасний Каунас, Литва), Одеса, Москва, Владивосток). Під 
час Першої світової війни виконував консульські задачі у Нью-Йорку, 
Філадельфії, Стокгольмі.

15 травня 1918 р. Г. Штоббе був призначений на посаду голови від-
новленого консульства у Миколаєві (з 2 вересня 1918 р. – генеральне 
консульство). Консульський округ доктора Георгія Штоббе охоплював 
м. Миколаїв та частину Херсонської губернії на схід від Бугу і Таврію, 
тобто південний регіон саме німецької окупаційної зони, оскільки те-
риторія на захід від Південного Бугу знаходилася у сфері контролю ав-
стрійського командування з центром в Одесі.

До виконання своїх обов’язків консул приступив 13  липня 1918  р. 
й офіційно знаходився на посаді до закриття консульства (16 березня 
1919 р.).

Ключовим напрямком роботи новопризначеного консула стало ви-
рішення майнових питань громадян Німецької імперії, насамперед тих, 
хто проживав на теренах Херсонської губернії до початку Першої світо-
вої війни. Це було пов’язано з тим, що у 1914–1915 рр. німецькопіддані 
були позбавлені нерухомості на підставі пунктів 19.18 і 19.19 «Поло-
ження про місцевості, оголошені на воєнному положенні» (18 червня 
1892 р.), а також і земельних володінь, які були вилучені на основі Поло-
ження Ради міністрів від 2 лютого 1915 р. Колишні господарі вимагали 
повернення майна та відшкодування збитків.

Займалося консульство і поточними майновими справами. Показо-
вим у цьому сенсі є випадок, що трапився у листопаді 1918 р. Консул 
Г.  Штоббе звернувся з офіційним запитом до Ради солдатських депу-
татів Миколаєва з проханням посприяти відправці до Німеччини ні-
мецького майна, що зберігалося на складах Миколаївського торгового 
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порту (товари, що були куплені німецькою окупаційною владою в Ту-
реччині: 1,4 млн кг тютюну, 1,3 млн ящиків родзинок та інжиру, 12 тонн 
бавовни, 30 вагонів гуми, 100 тонн макухи масляної сировини, цукор на 
кілька мільйонів марок, велика кількість консервів та інших продуктів 
харчування загальною вартістю бл. 200 млн марок). У середині березня 
це питання виникло знову, але остаточно так і не було вирішене.

Опікувалося німецьке консульство упорядкуванням й утриманням 
кладовища німецьких солдат, що було облаштоване у Миколаєві. Так 
німецький офіцер Вальтер Фест, що служив у Миколаєві, повідомляв: 
«Для подальшого догляду за кладовищем при виведенні військ німецько-
му консульству у Миколаєві надавалася грошова сума, з якої мали опла-
чуватися зростаючі витрати. Як тільки ця сума стане достатньою, 
всі дерев’яні хрести необхідно замінити на кам’яні (частина могил вже 
укомплектована кам’яними хрестами з висіченими іменами)».

Протягом листопада 1918 – березня 1919 р. консульство опікувало-
ся евакуацією німецької армії з підконтрольної території. Окрім того, 
до дипломатичної установи зверталося безліч громадян німецького 

Німецьке солдатське кладовище у Миколаєві (1918 р.), яким опікувалося Генеральне консульство  
Німеччини. Німецька фото-листівка

походження та німецькопідданих, які бажали залишити територію 
південноукраїнських губерній і повернутися до Фатерлянду. Цією ро-
ботою займався переважно канцлер Курт Воленберг, який виконував 
обов’язки консула на межі 1918–1919 рр. 16 березня 1919 р. консуль-
ство офіційно припинило своє існування.

Перебування К. Воленберга на посаді консула було пов’язане з тим, 
що у грудні 1918 р. Г. Штоббе залишив Миколаїв разом з німецькими 
військами. Протягом квітня-червня 1919  р. перебував у таборі «Мі-
кра» для інтернованих у Салоніках.

1 серпня 1919 р. Г. Штоббе зайняв посаду завідувача відділу зовніш-
ньої торгівлі («російський» відділ) МЗС Веймарської республіки.

З 1920  р. дипломат повертається до консульської роботи: 1920–
1924 рр. – голова консульства у Познані (Польща), 1926–1930 рр. – гене-
ральний консул у Харбіні (Китай), 1930 р. – генеральний консул у Дайре-
ні (Далянь, Китай).

У 1931–1933  рр. Г.  Штоббе займав посаду Голови Комісаріату у 
справах біженців при Міжнародному бюро Нансена у справах біженців 
у Берліні. 18 липня 1933 р. залишив дипломатичну службу й отримав 
персональну пенсію.

Література: 
Вовчук Л.А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азов-

ських портах Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). Дис… канд.
істор. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. Миколаїв, 2013. 256 с.; Матяш  І.Б. 
Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсяк-
денність. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. 556 с.; Миколаїв-
щина (нариси історії революції 1917–1921 рр.). Миколаїв: Іліон, 2017. 250 с. 
(Серія: «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 ро-
ків». Вип. 1); Fest W. Nikolajew, der letzte deutsche Posten am Schwarzen Meer. 
Duisburg (Rhein), 1919; Keipert M., Grupp P. Biographisches Handbuch des deut-
schen Auswärtigen Dienstes, 1871–1945. Herausgegeben vom Auswärtigen Amt, 
Historischer Dienst. Band 4: S.F. Schöningh, Paderborn, 2012.

Архіви: 
Державний архів Миколаївської області: ф. 229 «Канцелярія Миколаївського 

градоначальника, 1900–1919 рр.».
Олександр Тригуб, Людмила Вовчук



Україна. МиколаївМісця пам’яті української дипломатії 135134

Приміщення Шведського консульства (вул. Наваринська, 1) – буди-
нок, в якому у 1918 р. знаходилося Консульство Швеції. 

Житловий будинок, побудований у другій половині ХІХ ст., що на-
лежав родині миколаївського купця Філіпа Григоровича Чихуна.

Шведське консульство у Миколаєві було відкрито у травні 1869 р. та 
діяло до кінця 1919 р. (офіційно було закрите лише у 1924 р.). Остан-
ній віце-консул – британський підданий Джеймс Реджинальд Мартін 
(1916–1924), до сфери діяльності якого відносилася території Херсон-
ського повіту з портовими містами Миколаїв і Херсон, мав постійне 
місцеперебування в Одесі й у Миколаєві не проживав (але при цьому 
вважався віце-консулом у Миколаєві). Останнє можливо було пов’язано 
з тим, що Д. Р. Мартін досить часто виконував обов’язки консула в Оде-
сі, заміняючи Оскара Осберга (про це зазначалося в «Адрес-календаре 
Одесского градоначальства»).

У зазначеному вище будинку у 1918 р. мешкав Річард Альбертович 
Дандердель (ймовірніше усього прізвище в оригінале звучало як de 
Dardel, що було досить поширеним у Швеції). Восени 1918 р. Р. А. Дан-
дердель виїхав з Миколаєва й виконувати захист шведських громадян 

було доручено нідерландському консулу Дохану (Дожану, Йохану) 
Торн-Лісону. 
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Приміщення Віце-консульства Греції (вул.  Фалеєвська,  21, нині – 
Фалеєвська, 31; вул. Католицька, 56/2, нині – Адмірала Макарова, 62) 
(1917–1919 р.) – спочатку, у 1917 – липні 1918 рр., консульство Коро-
лівства Греція займало житловий будинок, побудований у другій поло-
вині ХІХ ст. по вулиці Фалеєвській, 21. 

Протягом листопада 1918 – березня 1919  рр. консульство розта-
шовувалося за адресою вулиця Католицька,  56/2. Це був житловий 
будинок, побудований у стилі неоросійського історизму в кінці ХІХ ст. 
(зараз – дитячий садочок № 128 «Сонечко»). Будівля належала купцю 
Дмитру Олексійовичу Чигринцеву, торговцю мануфактурою, гласно-
му Миколаївської міської думи, заступнику директора Миколаївського 
міського Громадського банку.

Грецьке консульство у Миколаєві було відкрито у 1876 р. та діяло до 
березня 1919 р. У 1902 р. на посаду віце-консула було призначено Івана 
Пантелеймоновича Зігомалу (Зігомалас), який захищав інтереси Коро-
лівства Греція та її громадян до 1919 р. І. Зігомала (1850 – після 1919 р.), 
народився в Одесі у родині зерноторговця грецького походження (бать-
ко оселився у Миколаєві у 1864  р.). Отримавши освіту за кордоном, у 
1873 р. повернувся до Миколаєва. Разом з братом Георгієм (1847–1902), 
який протягом 1877–1902 рр. був грецьким віце-консулом у Миколаєві, 
займався комерційними справами започаткованими батьком.

Початок 1917 р. виявився досить важким для грецького дипломатич-
ного корпусу. У зв’язку з внутрішнім конфліктом у Греції (т. зв. «націо-
нальний розкол» країни у 1916 р. між прихильниками короля Костян-

Будинок по вулиці Фалеєвській Будинок по вулиці Католицькій

тина  I і прем’єр-міністра Елевфтеріоса Венізелоса) і переорієнтацією 
короля на Четверний союз, незгодні із зовнішньополітичним курсом 
дипломати, до яких належав і Іван Зігомала, у кінці січня 1917 р. оголо-
сив про «складання з себе повноважень». Після подолання національ-
ної кризи у червні 1917 р. віце-консул повернувся до своїх обов’язків.

Жовтневий переворот 1917 р. і подальший перший прихід револю-
ціонерів до влади в кінці січня 1918 р. привели до початку анархістсько-
го розгулу в найбільших містах, у тому числі у Миколаєві та Херсоні. 
Спільні зусилля грецької громади та віце-консула І. Зігомали увінчали-
ся успіхом і місцевим грекам вдалося зберегти своє майно та статки від 
випадкових експропріацій і стихійної націоналізації.

З початком німецько-австрійської окупації грецьке віце-консульство 
опинилося під загрозою закриття, а І. Зігомала 8 липня 1918 р. отримав 
розпорядження німецького командування залишити територію Україн-
ської Держави, що й було здійснено 19 липня.

На початку листопада 1918  р. Міністерством Закордонних Справ 
Української Держави всім консулам держав Антанти було проголоше-
но, що «вони можуть зараз безперешкодно повернутися на Україну і 
продовжувати свою консульську діяльність, а з боку українського уряду 
буде зроблено все, що необхідно для того, щоб у подальшому діяльність 
консулів здійснювалася нормально у сприятливих обставинах». У ре-
зультаті Іван Зігомала у грудні 1918  р. повернувся до Миколаєва, але 
він змушений був змінити адресу консульства, яке переїхало на вулицю 
Католицьку, 56/2.

Консульство відразу поринуло у вир поточних подій, пов’язаних з ін-
тервенцією військ Антанти та «Українським походом» грецької армії 
1919 р. 5 грудня 1918 р. у Миколаївський морський порт прибули англій-
ські та французькі судна, які зустрічали представники місцевих громад-
ських установ і місцевої влади, а також грецький та італійський консули. 

9 березня 1919 р. у Миколаєві урочисто відзначили чергову річницю 
створення 7-го Афінського піхотного полку, у Грецькій церкві відслужи-
ли молебень, на який були запрошені всі члени миколаївської грецької ко-
лонії, а потім відбувся парад грецьких військ. Всі урочистості, як повідо-
мляла миколаївська газета «Южное слово», проводилися при активній 
підтримці грецького консульства на чолі з віце-консулом І. Зігомалою. 

Роботи грецькому віце-консулу додавало й те, що у кінці 1918 р. йому 
було доручено захист норвезьких, данських та італійських підданих.
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Особливо напруженою стала діяльність консульства під час евакуації 
військ Антанти. Значна частина грецьких громад Миколаєва та Херсона 
вирішила повернутися на історичну батьківщину і, відповідно, зверта-
лися до консульства за допомогою. Панічні настрої були пов’язані з по-
ширенням серед містян чуток про те, що у Херсоні більшовики виріза-
ли до 200 грецьких сімей (із запису в щоденнику Івана Буніна). До того 
ж заможні греки боялися «більшовицької помсти» за участь Греції в 
інтервенції. 14  березня 1919  р. (за новим стилем) назавжди залишив 
Миколаїв й віце-консул Іван Зігомала, передавши свої повноваження 
щодо захисту еллінських підданих у Миколаєві й Херсоні датському ві-
це-консулу Віктору Генриховичу Ієнсену.

Звісно, що увесь цей час – 1917–1919 рр. грецьке консульство займа-
лося і звичними справами подібної дипломатичної установи: видача віз, 
оформлення паспортів, захист майна, допомога біженцям грецького 
походження тощо, що було як ніколи актуально у вихорі революційних 
подій і громадянського протистояння.
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щина (нариси історії революції 1917–1921 рр.). Миколаїв: Іліон, 2017. 250 с. (Се-
рія: «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років». 
Вип.  1); Ружинская  Я., Васюков  Е. Дом Чигринцева. Архитектура Николаева, 
1789–2021. URL: http://archmykolaiv.com/makarova-62/

Архіви: 
Державний архів Миколаївської області: ф. 229 «Канцелярія Миколаївського 

градоначальника, 1900–1919 рр.».
Олександр Тригуб, Людмила Вовчук

Приміщення Віце-консульства Бразилії (вул.  Велика Морська, 50, 
нині – вул.  Велика Морська, 80) (1917–1920  рр.) перебувало у при-
ватному житловому будинку кінця ХІХ ст., що належав родині Ландау 
(на початку 1920-х років радянською владою будинок було націоналі-
зовано). Сьогодні одну половину будинку по вул. Велика Морська, 80 
займає «Центр перекладів», що належить Приватному підприємству 
«Центр іноземних мов», а іншу – житловий будинок.

Бразильське консульство у Миколаєві було відкрито у 1900 р. та но-
мінально діяло до 1920 р.

Протягом усього періоду діяльності консульства його беззмінним 
керівником у ранзі віце-консула був миколаївський купець Михайло 
Маркович Ландау (сер. ХІХ – після 1921 р.). М. Ландау походив з ве-
ликої єврейської родини, яка займалася аптекарською справою, тор-
гівлею, фінансовою та банківською сферою, страхуванням тощо. Сам 
М. Ландау був керуючим миколаївського відділення Одеського купець-
кого банку, агентом-очільником Страхового товариства «Росія» у Ми-
колаєві, агентом Бессарабсько-Таврійського земельного банку.

Відносно діяльності консульства, то як і більшість представництв Бра-
зилії на теренах Російської імперії, воно практично не займалося дипло-
матичною роботою, опікувалося винятково торгівельними відносинами 
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та підкреслювало статус їх очільників, що мали російське підданство і 
належали до родин «великого капіталу» (при цьому забезпечуючи ко-
мерсантів дипломатичним імунітетом). Необхідно відзначити, що й 
торгівельний оборот бразильсько-російських відносин був мізерним й 
обмежувався імпортом (переважно через одеський торгівельний порт 
суднами судноплавного товариства «Добровольный флот») традицій-
них південноамериканських товарів – кава, какао, прянощі, цукор тощо.

Особливо цікавим є той факт, що з падінням царського режиму внаслі-
док Лютневої революції будь-які відносини були зведені нанівець, а після 
Жовтневого перевороту взагалі розірвані (Бразилія підтримувала Антан-
ту й була союзником Російської імперії у Першій світовій війні, а зближен-
ня більшовиків з Четверним союзом і підписання Берестейського мирного 
договору спонукало до офіційного розірвання дипломатичних відносин і 
невизнання бразильським урядом т.зв. «Радянської Росії»). 

Проте, попри відсутність міждержавних контактів, увесь революційний 
період 1917–1920 рр. віце-консулу вдавалося залишатися у місті й офіцій-
но виконувати консульські функції. З встановленням радянської влади у 
1920 р. М. Ландау не скористався можливістю виїхати з міста, і навіть отри-
мав посаду у радянських установах, продемонструвавши «доброзичливе і 
лояльне ставлення» до іноземного підвідділу Миколаївського губернсько-
го виконавчого комітету.

Література: 
Вовчук Л. А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азов-

ських портах Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). Дис… канд. 
істор. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. Миколаїв, 2013. 256 с.; Матяш Ірина 
Українська консульська служба 1917–1923 рр. як державний інститут: станов-
лення, функціонування, персоналії. Київ: Інститут історії України НАН Украї-
ни, 2016. 482 с.; Миколаївщина (нариси історії революції 1917–1921 рр.). Ми-
колаїв: Іліон, 2017. 250 с. (Серія: «Миколаївщина. 100-річчя подій Української 
революції 1917–1921 років». Вип. 1); Пономарева Е.В. Ландау Михаил Марко-
вич. Николаевцы. Энциклопедический словарь. Николаев: Возможности Кимме-
рии, 1999. С. 197.
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Приміщення Віце-консульства Великої Британії (вул. Спаська, 25-2, 
нині – вул.  Спаська,  29) (1917–1919/1921  рр.) знаходилося у житло-
вому будинку, побудованому у другій половині ХІХ ст., який до 1915 р. 
належав купцю та агенту Російського страхового товариства, нештат-
ному віце-консулу Іспанії та Норвегії Францу Максиміліану Августу Фі-
шеру (виїхав з Російської імперії у серпні 1914 р.). Сьогодні у будинку 
знаходиться Департамент освіти і науки Миколаївської обласної дер-
жавної адміністрації.

Британське консульство у Миколаєві було відкрито у 1866 р. та фак-
тично діяло до середини 1918 р. Протягом 1917–1921 рр. посаду віце-
консула займав Генрі Діксон Браун (у попередніх працях його було на-
звано Генріх Джеймсович Браун, що було пов’язано з помилкою у листі 
отамана м. Миколаєва від 21 листопада 1918 р., який і цитували автори). 
Генрі Брауна було офіційно призначено на службу в Миколаїв 22 липня 
1911 р. на посаду про-консула (pro-consul), хоча він періодично викону-
вав обов’язки діючого віце-консула з 1910 р. Протягом 1915–1918 рр. – 
віце-консул (із збереженням звання про-консула). У липні 1918 р., на 
вимогу німецького командування, залишив територію України, пере-
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давши захист інтересів Великої Британії Нідерландському віце-консулу 
І. Торн-Лісону. Г. Браун офіційно залишався на посаді у Миколаєві до 
1922 р. (залишався в офіційних списках британських дипломатів в якос-
ті очільника віце-консульства у Миколаєві). 

1 квітня 1922 р. направлений на роботу до Британської Ради у спра-
вах Блискучої Порти в Константинополі («British High Commission 
in Constantinople to the Sublime Porte (1918–1922)»), що займалася 
справами окупованої Туреччини. Подальша доля невідома.

У 1917 – першій половині 1918 рр. сфера діяльності британського 
консульства зазнала певних трансформацій, що було пов’язано з рево-
люційними подіями у країні. Захист торгівельних інтересів збоку ди-
пломатів був зведений нанівець, оскільки усі порти на півдні України 
практично припинили закордонну торгівлю, яка «обмежилася незна-
чними привозами закордонних товарів винятково суходолом».

У вирі революційних подій діяльність консульства була зосереджена 
на двох напрямках: інформаційне забезпечення МЗС Великої Британії 
про події у консульському окрузі та загалом в країні, захист інтересів 
підданих британської корони: видача їм документів, виконання нотарі-
альних функцій, допомога з виїздом, захист майнових прав тощо.

Література: 
Вовчук Л.А. Діяльність британських консулів у Миколаєві (60-ті рр. ХІХ ст. 
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tické aspekty. Sládkovičovo: Slovenska Republica, Vysoka škola Danubius, 2016. 
S.  153–156; Вовчук Л.А. Британські консули у Миколаєві (60-ті рр. ХІХ  ст. – 
поч. ХХ ст.) Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: збірник наукових 
матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції (Миколаїв, 20–
21 жовтня 2016 р.). Миколаїв: Іліон, 2016. С. 63–66; Матяш Ірина. Українська 
консульська служба 1917–1923  рр. як державний інститут: становлення, функ-
ціонування, персоналії. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 482 
с.; Миколаївщина (нариси історії революції 1917–1921 рр.). Миколаїв: Іліон, 
2017. 250 с. (Серія: «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 років». Вип. 1).

Архіви: 
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Олександр Тригуб, Людмила Вовчук

Приміщення Віце-консульства Португалії (вул.  Нікольська, 16/2, 
нині – вул. Нікольська, 32) (1917 р.) знаходилося у житловому будин-
ку, побудованому на межі ХІХ–ХХ  ст., що належав відомій купецькій 
караїмській сім’ї Ходжаш, що займалася торгівлею зерном і сіллю (на 
1916 р. будинок належав купцю та домовласнику Аврааму Ельнатанови-
чу Ходжашу). Сьогодні це житлово-комерційне приміщення.

Португальське консульство у Миколаєві було відкрито у 1897 р. та 
діяло до 1917 р. Протягом 1916–1917 рр. посаду віце-консула займав 
Петро Спиридонович Калогерас (1887 р. – після 1918 р.). П. Калогерас 
походив з відомої миколаївської купецької родини грецького походжен-
ня. Його батько – почесний громадянин Миколаєва, член Еллінського 
благодійного товариства, купець другої гільдії Спиридон Степанович 
Калогерас.

Петро Калогерас отримав середню освіту, закінчивши у 1905 р. Ми-
колаївську Олександрівську чоловічу гімназію. У 1916  р. МЗС Росій-
ської імперії погоджується на призначення П. Калогероса віце-консу-
лом Португальської республіки у зв’язку зі смертю його попередника 
Віктора Боссаліні (1860–1916).
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Навряд чи діяльність даного консульства вирізнялася активністю 
та плідною роботою. Експортно-імпортні операції через чорномор-
сько-азовські порти з початком Першої світової війни були фактично 
згорнуті (та й у кращі часи російсько-португальські відносини, які зво-
дилися винятково до торгового обміну, були на рівні усього 1,8% від 
загальноімперського зовнішньоторговельного обігу); португальські 
судна до миколаївського порту практично не заходили й уся роль віце-
консула зводилася до захисту поодиноких моряків-португальців, що 
ходили на суднах інших країн. Звідси висновок: агреман від Португалії 
виступав здебільшого ширмою для вітчизняних підприємців, які праг-
нули дипломатичного статусу та недоторканості.

У 1917 р. діяльність консульства була згорнута, оскільки Португаль-
ська республіка, яка й так мала досить напружені відносини з Росій-
ською імперією, не сприйняла Лютневої революції, а Жовтневий 
переворот взагалі призвів до розірвання дипломатичних відносин з 
радянською Росією. Лише той факт, що УНР оголосила незалежність, 
продовжував залишати за португальськими консулами їх посади. Нато-
мість, у липні 1918 р., на вимогу німецького командування, П. Калоге-
рас залишив межі України, що й завершило недовгу історію португаль-
ського консульства у Миколаєві.

Література: 
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Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. 556 с.; Миколаївщина (нариси 
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Архіви: 
Державний архів Миколаївської області: ф. 229 «Канцелярія Миколаївського 

градоначальника, 1900–1919 рр.».
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Приміщення Бельгійського віце-консульства і Консульського 
агентства Франції (вул. Спаська, 60-1, 65, нині – вул. Спаська, 70, 71) 
(1917–1918 рр.). У 1917 р. дипломатичні представництва перебували у 
житловому будинку за адресою вул. Спаська, 60-1, побудованому у дру-
гій половині ХІХ ст., який належав 
консулу Адольфу Вадону. У кінці 
1917 р. родина Вадонів перебрала-
ся до житлового будинку, що був 
розташований навпроти за адре-
сою вул. Спаська, 65. Це житловий 
одноповерховий кам’яний будинок, 
критий залізом, з двома квартира-
ми по 6,5  кв. м з господарськими 
будівлями. Побудований у другій 
половині ХІХ  ст. і після декількох 
продаж з 1906  р. належав дружині 
капітана 2-го рангу Вірі Трифонівні 
Шумовській.

Бельгійське консульство у Ми-
колаєві було відкрито у 1869  р. та 
фактично діяло до середини 1918 р. 
Протягом 1911–1918  рр. посаду 
віце-консула (нештатного) займав 
Адольф Вадон.

Французьке консульство у Ми-
колаєві було відкрито у 1876  р. та 
фактично діяло до середини 1918 р. 
Протягом 1905–1918  рр. Адольф 
Вадон опікувався справами консуль-
ства у ранзі консульського агента.

Адольф Олександрович Вадон 
(1867–1954) народився у Херсоні в сім’ї фінансиста та підприємця 
французького походження Олександра Жозефа Вадона. Отримав 
освіту у Франції (ліцей Мішлє, пригород Парижу та політехнічний 
університет). Після повернення до Херсона отримав запрошення за-
йняти адміністративну посаду на суднобудівному заводу у Миколаєві, 
що спричинило не тільки його переїзд, а й усієї сім’ї. Окрім судно-

Будинок по вулиці Спаська, 70

Будинок по вулиці Спаська, 71
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будівної галузі, займався підприємницькою діяльністю: відкрив низку 
лісопильних заводів і борошномельний млин.

У 1903 р. помер батько Олександр Вадон, який у Миколаєві займав 
посаду віце-консула Франції (1895–1903). У 1905 р. керівництво кон-

сульством перебрав на себе Адольф Ва-
дон. У 1911 р. він паралельно зайняв по-
саду нештатного віце-консула Бельгії.

Напруженої роботи на консульській 
ниві у А. Вадона вистачало. Франція та 
Бельгія займали досить серйозну нішу у 
зовнішньоторговельному обігу півден-
ноукраїнських портів, а за кількістю су-
ден, що заходили до миколаївського та 
херсонського портів, входили до першої 
п’ятірки. Відповідно приходилося ви-
ступати захисником інтересів моряків і 
пересічних громадян перед державною 
владою, на митниці, адміністрацією тор-
гівельного порту тощо.

Не дивлячись на різке падіння зовніш-
ньоторговельного обігу під час Першої 
світової війни та революційних потря-
сінь, Бельгія та Франція продовжували, 
хоча й незначний, але певний товарообіг. 
Відповідно дипломатична посада була за-
требувана.

Жовтневий переворот 1917 р. та від-
хід більшовиків від Антанти призвели 
до поступового згортання діяльності 
консульств. Можливо саме економічні 
негаразди змусили родину перебрати-
ся до менших апартаментів, що знахо-
дилися навпроти власного будинку по 
вул.  Спаській. Подальша німецько-ав-
стрійська окупація УНР й наполегливі 
вимоги німецького командування до за-
лишення території Української Держави 

Консул Адольф Вадон

Родина Вадонів (початок ХХ ст.)

дипломатичних представників Країн Співдружності змусили Адольфа 
Вадона разом з родиною у липні 1918 р. залишити Миколаїв (згадки в 
архівних документах, оприлюднені українськими дослідницями І. Ма-
тяш і Л. Вовчук про смерть А.  Вадона, не підтверджені офіційно). Після 
його від’їзду захист інтересів французь-
ких і бельгійських громадян на теренах 
Херсонського повіту взяв на себе віце-
консул Нідерландів І. Торн-Лісон.

Дістатися Франції (уся родина збе-
регла французьке підданство) вдалося 
лише у 1919 р., оскільки в дорозі дипло-
мата було схоплено німцями й інтерно-
вано як члена дипломатичного корпусу 
Франції. Родина оселилася на окраїні 
Парижа, де колишній дипломат пропра-
цював бухгалтером на одному з невели-
ких заводів до виходу на пенсію.
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Імператорський указ про призначення  
Адольфа Вадона нештатним віце-консулом Бельгії  

у Миколаєві. З фондів Державного архіву  
Миколаївської області
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Приміщення Італійського консульства (вул.  Нікольська,  50, нині – 
вул. Нікольська, 68), де протягом 1918–1919 рр. розташовувалося Кон-
сульство Італії (Миколаївське відділення Одеського облікового банку, 
сьогодні – Миколаївський обласний центр зайнятості). 

Будівля побудована у 1880-х роках у стилі псевдоренесансу. Голо-
вний вхід оформлений різолітом з колонами та пілястрами, а над ними 
височить аттик. Вікна з напівциркулярним верхом прикрашені виділе-
ними замковими каменями. З приходом більшовиків до влади, у будин-
ку розмістили трудову школу № 28, потім – піонерський клуб, а у після-
воєнний час – районний виконком.

Італійське консульство у Миколаєві було відкрито у 1868 р. та фак-
тично діяло до кінця 1919  р. (з перервою у 1915–1917  рр., що було 
пов’язано з подіями Першої світової війни). Протягом 1918–1919 рр. 
посаду віце-консула займав Роберт Ісидорович де-Кірико (1872 – піс-
ля 1919  р.). Р.  де-Кірико народився, ймовірно, в Одесі та походив з 
одеської гілки греко-італійського роду сицилійського баронського 
роду Kyriko, або Chirico (звідси додаток де до прізвища, що свідчить 
про дворянське походження її носія), зберігаючи італійське піддан-
ство. Проживав в Одесі, де був фінансистом – довірена особа та го-
ловний касир Одеського відділення Ліонського кредиту. Окрім цього 
був членом правління та співголовою («вице-председатель») ради 

правління Італійського благодійного товариства при Італійському 
генконсульстві в Одесі. 

У серпні 1917 р. був призначений директором Миколаївського відді-
лення Одеського облікового банку.

Станом на 1917  р. італійське консульство у Миколаєві не діяло, 
оскільки належність Італії до Троїстого союзу (з якого вона вийшла у 
1915 р.) призвело до значного охолодження відносин і формального їх 
розриву (при цьому основні дипломатичні установи, у тому числі ген-
консульство в Одесі, не були закриті й продовжували свою діяльність). 
Після Лютневої революції Італія визнала Тимчасовий уряд, але більшо-
вицький переворот не дав можливості налагодити відносини. У той же 
час на території України консульські установи продовжували офіційно 
діяти, хоча на час німецько-австрійської окупації їх очільники змушені 
були залишити межі Української Держави.

В кінці 1918 р. Генеральне консульство Італії в Одесі вирішило від-
новити діяльність віце-консульства у Миколаєві та запропонувало 
очолити його Роберту де-Кірику. Зазначене рішення, ймовірно, було 
пов’язане з необхідністю забезпечити італійським громадянам безпе-
решкодний виїзд на батьківщину, захист їхніх інтересів і майнових прав.
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Архіви: 
Державний архів Миколаївської області: ф. 229 «Канцелярія Миколаївського 

градоначальника, 1900–1919 рр.».
Олександр Тригуб, Людмила Вовчук



Україна. МиколаївМісця пам’яті української дипломатії 151150

Приміщення Іспанського консульства та Консульства Туреччини 
(вул. Спаська, 14) у 1918–1919 рр. розташовувалося у житловому бу-
динку другої половини ХІХ ст. (будинок не зберігся, оскільки був зруй-
нований під час радянсько-німецької війни 1941–1945 рр.).

Іспанське консульство у Миколаєві було відкрито на початку 1870-х 
років і фактично діяло до кінця 1919  р. Протягом 1918–1919  рр. по-
саду консула займав миколаївський підприємець, зерноторговець єв-
рейського походження Соломон Якович Тепер. У кінці 1918 – початку 
1919 р. С. Я. Тепер також виконував обов’язки консула Туреччини.

Література: 
Матяш Ірина. Українська консульська служба 1917–1923 рр. як державний ін-

ститут: становлення, функціонування, персоналії. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2016; Миколаївщина (нариси історії революції 1917–1921  рр.). 
Миколаїв: Іліон, 2017. 250  с. (Серія: «Миколаївщина. 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917–1921 років». Вип. 1).
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Приміщення Нідерландського консульства (вул.  Нікольська,  11, 
кв. 10, нині – вул. Нікольська, 23, кв. 10) у 1918–1919 рр. перебувало 
у житловому триповерховому доходному будинку у стилі модерн (мо-
дернізований неокласицизм) побудованому у 1910  р. У 1917–1919  р. 
будинок належав генералу у відставці Іларіону 
Осиповичу Замчалову (розстріляний більшовика-
ми під час «червоного терору» 1919 р.). Консул 
проживав в одній із найманих квартир.

Нідерландське консульство у Миколаєві було 
відкрито в 1875 р. і діяло до грудня 1919 р. Про-
тягом 1918–1919 рр. посаду консула займав Лісон 
Дохан (Дожан, Джон, Іван) Торн-Лісон. 

У 1919 р. Л. Торн-Лісон також захищав інтереси 
громадян Англії, Франції, США, Бельгії та Швеції. 
У грудні 1919 р. він залишив посаду і «без згоди» 
відповідних консулів в Одесі передав обов’язки 
щодо захисту італійських і шведських громадян ві-
це-консулу Бразилії в Миколаєві М.М.  Ландау до 
призначення консульських агентів, а бельгійських 
підданих – Калагеоргію Алкалаєву до призначення 
нідерланського віце-консула.

Про діяльність консульств практично нічого не відомо. Вірогідно, що 
основним напрямком діяльності консульств був захист підданих зазначе-
них держав, забезпечення їх виїзду за межі України, виконання нотаріаль-
них дій і захист майнових прав.
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Меморіальна дошка Модесту Левицькому на фасаді колишньої 
Луцької української гімназії (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 
12; автор – скульптор Ірина Дацюк). Меморіальну дошку виготовлено 

за меценатської підтримки Української народної партії (голова Волин-
ського осередку – Б. Загрева) та відкрито 25 травня 2003 р. за участі 
І. Драча, Ю. Костенка та інших політичних, громадських та культурних 
діячів. Ініціатор створення меморіальної дошки – М. Онуфрійчук (го-
лова  Волинського обласного ветеранського громадсько-культурного 
товариства «Холмщина»).

Меморіальна дошка розташована на одному з приміщень колишньої 
Луцької української гімназії (сучасна вул. Б. Хмельницького, у міжвоєнний 

Меморіальна дошка Модесту Левицькому. 2021 рік. Автор фото – Віталій Скальський

період – вулиця Г. Сінкевича), де упродовж 1927–1932 рр. М. Левицький 
працював викладачем української мови. Крім того, він додатково виконував 
функції шкільного лікаря цієї освітньої установи. На підписі дошки зазна-

чено, що М. Левицький був українським письменником, лікарем, громад-
сько-політичним діячем, педагогом, а також викладачем місцевої гімназії. 

1927 року М. Левицький повернувся з еміграції до м. Луцька, який в 
той час був центром Волинського воєводства Польщі. Влаштувався на 
викладацьку роботу до Луцької української гімназії, де пропрацював до 
своєї смерті в червні 1932 р. 

 
Література: 
Криштальський А. Відкрито меморіальну дошку на честь Модеста Левицько-

го. Луцьк молодий. 2003, 29 травня; Берекета Б. Меморіальна дошка. Голос України. 
1991, 21 листопада; Токарук Л. Модест Левицький у Луцьку (1927–1932). Мину-
ле і сучасне Волині та Полісся. Вип. 60 / Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2016. С. 48–56.; 
Сяйво душі Модеста Левицького. Життя і творчість / Упоряд. Л. Токарук. Луцьк, 
2009. 298 с.; Українська гімназія в Луцьку. Спогади. Упор. Л.  Токарук. Луцьк, 
1998. 218 с. 

Олег Разиграєв

Відкриття пам’ятної дошки 25 травня 2003 року. З приватного архіву скульптора Ірини Дацюк
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Надмогильний пам’ятник Модесту Левицькому (Головний міський 
цвинтар м. Луцька у селі Гаразджа Луцького району Волинської обла-

сті). Письменник та лікар Модест 
Пилипович Левицький (1866–1932) 
упродовж 1919–1920 рр. працював 
у складі дипломатичного представ-
ництва УНР в Греції, зокрема вико-
нував функції радника посла. Після 
смерті у жовтні 1919 р. керівника ди-
пломатичної місії Ф. Матушевського, 
М.  Левицький фактично перейняв 
його функції. У 1920 р. М. Левиць-
кий взяв участь у нараді українських 
послів та дипломатів у Відні. Там він 
зустрічався з багатьма українськи-
ми дипломатами, зокрема А.  Ні-
ковським, М.  Славинським, Д.  Ан-
тоновичем. Після падіння УНР 
М.  Левицький проживав у Польщі 
та Чехословаччині. Обіймав поса-
ди голови Українського Червоного 
Хреста та міністра охорони здоров’я 
еміграційного уряду УНР.

В 1927 р. М. Левицький переїхав 
з Чехословаччини до м. Луцька, який 
в той час був центром Волинського 
воєводства Польщі. Влаштувався 
на викладацьку роботу до Луцької 

української гімназії, де пропрацював до своєї смерті в червні 1932 р. 
Пам’ятник на могилі Модеста Левицького встановлено 1932 р. на 

старому православному кладовищі по Алеї Болеслава Хороброго (нині 
– сквер по проспекту Волі навпроти Луцької гімназії № 4 імені Модес-
та Левицького). Автор пам’ятника – Л. Турович. На чорному марму-
ровому пам’ятнику розміщено бронзовий портрет та напис «Модест 
Левицький. 24. VII. 1866, 16. VІ. 1932». 

В 1976 р. у зв’язку із ліквідацією некрополя могилу та пам’ятник пе-
ренесено на 6 сектор новоствореного міського цвинтаря, що у с. Гараз-

джа. У 1986 р. розпорядженням виконкому Волинської обласної ради 
№ 267-р могила та пам’ятник визначені пам’яткою.

Література: 
Герасимова Г. Левицький Модест Пилипович. Енциклопедія історії України: 

Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії 
України. Київ: «Наукова думка», 2009. С. 89-90; Дорошенко В. Пам’яті Модеста 
Левицького (Замість вінця на могилу). Діло. 1932. 25 червня. С. 3–4; Левицький 
В., Дорошенко Д. Спогади про Модеста Левицького. Вінніпег, 1967. 41 с.; Гаври-
люк В. Вони врятували могилу Модеста Левицького. Волинь. 2003. 7 серпня; Матяш 
І. Діяльність консульства Греції у Києві та Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
у Греції у 1917–1920 рр.: роль у започаткуванні українсько-грецьких відносин. 
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2020. Вип. 29. С. 10–35.

Олег Разиграєв, Віталій Скальський
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Меморіальна дошка В’ячеславові Липинському (вул. Богдана Хмель-
ницького, 10, скульптори – Ірина та Іван Дацюки). Земельна ділянка, на 
якій стоїть будинок з меморіальною дошкою, куплена молодшим братом 
В’ячеслава Липинського Володимиром 1923 р. Автором проекту будин-
ку є архітектор Олександр Лушпинський. Зведення будинку завершено  

1928 р. Паркан навколо вілли спроектував архітектор Казимир Теодоро-
вич. У будинку проживала родина Володимира Липинського, який пра-
цював головним лікарем Луцького міського шпиталю, а також займався 
приватною практикою. 1940 р., після захоплення Луцька Червоною ар-
мією, будинок було націоналізовано. Зараз приміщення належить бан-
ку. Рішенням Волинської обласної державної адміністрації № 415-р від 
22 червня 1999 р. будинок визначено історичною пам’яткою.

Література: 
Котис О. Секрети луцької вілли доктора Липинського. Волинські новини. 

22 лютого: https://www.volynnews.com/news/all/sekrety-lutskoyi-villy-doktora-
lypynskoho/; Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, 
реалії та виклики ХХІ століття: матеріали конференції / відп. ред. О.П.  Само-
йленко; Міжрегіональна академія управління персоналом, Волинський інститут 
ім. В.Липинського, Читання пам’яті В.Липинського. Луцьк : Волинська обласна 
друкарня, 2003. С. 11.

Віталій Скальський
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Приміщення Державного секретаріату (міністерства) загранич-
них справ Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). 
Впродовж 9–21 листопада 1918  р. секретаріат заграничних справ 
ЗУНР був розташований на другому поверсі будинку колишнього 
Галицького намісництва (вул. Чарнецького, тепер – вул. Винничен-

ка, буд. 18). У цьому будинку тепер розташована Львівська обласна 
державна адміністрація. Проти ночі 22  листопада 1918  р. персонал 
секретаріату, під загрозою захоплення польським військом, залишив 
Львів і виїхав до Тернополя. Наприкінці 1918 р. – на початку 1919 р. 
урядовці ЗУНР прибули до м. Станиславова (тепер – м. Івано-Фран-
ківськ), де продовжили свою діяльність.

Державний секретаріат заграничних справ – зовнішньополітичне 
міністерство ЗУНР у листопаді 1918 – червні 1919 р. Утворене в скла-
ді Ради Державних Секретарів 9 листопада 1918 р. у Львові. Керівник 
(державний секретар) – Василь Панейко, заступник («товариш») – 
Михайло Лозинський, службовці: судовий радник Роман Ковшевич та 
літературознавець Олександр Кульчицький. У листопаді 1918 р. В. Па-
нейко провадив перемовини з представником країн Антанти, французь-
ким офіцером Вільємом, який, як виявилося згодом, діяв на користь 

Польщі. У грудні 1918 р. В. Панейко, як представник ЗУНР, виїхав до 
Парижа на Мирну Конференцію, куди дістався в лютому 1919 р. У груд-
ні 1918 р. секретаріатом тимчасово керував Сидір Голубович, який не-
забаром очолив другий уряд ЗУНР. Працівники ДС заграничних справ 
були присутні на проголошенні Актів Злуки у Києві 22 січня 1919 р. З 
січня до кінця травня 1919  р. ДСЗС розташовувався у м. Станіславів 
(тепер – м. Івано-Франківськ). Державний секретаріат заграничних 
справ, як і увесь уряд, припинив свою діяльність 9 червня 1919 р. після 
проголошення Є.  Петрушевича Диктатором. У Раді уповноважених 
Диктатора функціїї уповноваженого з заграничних справ (влітку–восе-
ни 1919) виконував С. Витвицький. З листопада 1919 до серпня 1920 р. 
зовнішніми справами ЗУНР–ЗОУНР керував Є. Петрушевич.

Література: 
Левицький К. Перший Державний Секретаріят у Львові. Український Скита-

лець. Відень, 1923. 1 червня. Ч. 11. С. 15–18; Павлишин О. «Він був складною і 
незвичайною індивідуальністю…». Нарис біографії Василя Панейка. Диплома-
тична і консульська служба у вимірі особистості. Київ, 2016 (Бібліотека науково-
го щорічника «Україна дипломатична», вип. № 13). С. 167–179; Павлишин О. 
Державний секретаріат заграничних справ (ДСЗаС). Західно-Українська Народ-
на Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Україн-
ської Народної Республіки Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт–Львів, 2018. 
С.  507–508; Чубатий  М. Державний лад на Західній Области Української На-
родньої Републики. Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Нью-Йорк; 
Париж; Сидней; Торонто, 1987. Т. 205: У пошуках історичної правди. Збірник на 
пошану Миколи Чубатого 1889–1975. С. 21–22.

 Олег Павлишин
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Місце поховання Євгена Петрушевича (Личаківський цвинтар, ме-
моріальна каплиця). Український громадський, політичний і державний 
діяч, дипломат, голова Української Національної Ради та диктатор ЗУНР, 
адвокат Євген Омелянович Петрушевич помер 29 серпня 1940  р. у 
м. Гермсфдорф біля Берліна й був похований на цвинтарі катедри св. Яд-
віги. 1 листопада 2002 р. відбулося перепоховання його тлінних останків 
у Львові на Личаківському цвинтарі у спеціально побудованій каплиці. 
Перепоховання організували представники української діаспори за під-
тримки місцевих національно-патріотичних організацій та влади. 

Є. Петрушевич народився 3 червня 1863 р. у м. Буськ у сім’ї свяще-
ника. Навчався в школі м. Буськ, Львівській Академічній гімназії та на 
правничому факультеті Львівського університету. Очолював студент-
ське товариство «Академічне Братство» у Львові. По закінченні уні-
верситету мав адвокатську практику в Сокалі (1897–1905) та Скольо-
му (1905–1914). У Сокалі очолював філію Товариства «Просвіта», 
заснував повітову Касу Ощадності. Разом з адвокатом Теодором Ваньо 
заснував українську торговельну спілку «Єдність». Співзасновник 
Українського Банку Парцеляційного у Львові (1917). Діяч Української 
Національно-Демократичної Партії 
(УНДП), член Народного Коміте-
ту. Посол до австрійської Держав-
ної Ради (1907–1918) з виборчого 
округу Сокаль–Радехів–Броди. За-
ступник голови (1907–1917), голо-
ва (1917–1918) Української Пар-
ламентарної Репрезентації. Посол 
до Галицького Сойму (1911–1914) 
від виборчого округу Стрий. Член 
Головної Української Ради (1914–
1915), Загальної Української Ради 
(1915). Був прихильником більш 
радикальної позиції у переговорах 
з австрійським урядом щодо вирі-
шення українського питання у Схід-
ній Галичині. Голова української 
Конституанти (Українська Націо-
нальна Рада ЗУНР) у Львові (18–
19.10.1918). Очоливши Віденську 
делегацію УНРади (19.10.1918), до-
магався від австрійського уряду офіційної передачі влади в Східній 
Галичині УНРаді. Провадив переговори з австрійським міністром у 
справах Галичини Казимиром Галецьким щодо шляхів українсько-
польського порозуміння. Повернувся до Галичини наприкінці лис-
топада 1918 р. Стримано ставився до перспектив об’єднання ЗУНР 
з УНР. Після відкриття сесії доповненої УНРади в м.  Станиславів 
(2.01.1919), склав свої повноваження, після чого УНРада таємним 

Євген Петрушевич. З фондів ЦДАВО України
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голосуванням обрала його головою («президентом») Президії та 
Виділу УНРади. 

Мав репрезентативні функції глави держави. Член комісії закордон-
них справ УНРади. Впродовж зими–весни 1919 р. виїжджав до Відня 
по фінансову та політичну підтримку ЗУНР. Учасник Надзвичайного 
з’їзду УНДП у Станиславові (28–29.03.1919). Член Директорії УНР, 
вперше в такому статусі брав участь у Державній Нараді у м. Проскурів 
(15.03.1919). Диктатор ЗУНР (9.06.1919–15.03.1923). 

Мав складні стосунки з С.  Пет-
люрою через різні політичні орієн-
тації щодо державотворення УНР 
та характеру об’єднавчого процесу 
УНР та ЗУНР. Стосунки особливо 
загострилися після проголошення 
Диктатури. Разом з Галицькою Ар-
мією, що відступала за Збруч, в лип-
ні 1919 переїхав до м. Кам’янець на 
Поділлі. Перебуваючи влітку – во-
сени 1919  р. у Наддніпрянщині не 
зрікся своїх надзвичайних повнова-
жень, хоча цього від нього вимагали 
Головний Отаман та галицькі й бу-
ковинські соціал-демократи. Зневі-
рений в перспективах утвердження і 
захисту суверенітету УНР в бороть-
бі з більшовиками, схилявся до угоди 
з антибільшовицькими силами Росії. 
Натомість не погоджувався з над-
дніпрянським керівництвом щодо 
союзу з Польщею. 

Проти ночі 16 листопада 1919 р. 
виїхав з Кам’янця на Поділлі й через 

Румунію та Чехо-Словаччину дістався до Відня. На початку 1920 р. 
перебував у Парижі та Лондоні, де домагався зрушень у справі ви-
знання ЗУНР Мирною Конференцією в Парижі. Тоді Диктатор 
фактично керував закордонними справами ЗУНР. У серпні 1920 р. 
сформував уряд – Колегію Уповноважених Диктатора ЗУНР. Втім, в 

Дипломатичний паспорт Євгена Петрушевича.  
З фондів ЦДАГО України

офіційних зверненнях до міжнародних інституцій виступав як голо-
ва («президент») УНРади. 

У 1920 р. – на початку 1923 р. провадив активну зовнішньополітичну 
діяльність, домагаючись від керівництва західних держав та міжнарод-
них інституцій визнання прав українців Східної Галичини на національ-
не самовизначення. Брав участь у роботі делегацій ЗУНР на міжнарод-
них форумах у Женеві (1920) та Ґенуї (1922). У своїх міжнародних 
контактах практикував т. зв. нафтову дипломатію – обіцяв діловим колам 
Канади преференції у наданні концесій на видобуток нафти у Східній 
Галичині, при умові підтримки українських самостійницьких прагнень. 
Після рішення Ради Послів про належність Східної Галичини до Поль-
щі (14.03.1923) розпустив свій уряд. Через тиск зверхників Польщі на 
уряди Австрії та Чехо-Словаччини був змушений виїхати до Берліна, де 
зі своїми співробітниками утворив Колегію Політичного Центру Захід-
ної України. У 1920-х рр. мав контакти з більшовицькими дипломатами 
та спецслужбами, деякий час був на позиціях радянофільства. Розірвав 
з радянофільською орієнтацією після краху політики «українізації» в 
Радянській Україні. У 1930-х рр. фактично перебував поза організованим 
українським рухом в еміграції. Після трагічної загибелі Є.  Коновальця 
(1938  р.) написав на прохання О.  Думіна політичний заповіт, в якому 
передав свої повноваження зверхника збройних сил ЗУНР А. Мельнику. 
Коли нацистська Німеччина захопила Польщу, написав меморандум до 
німецького уряду про самостійницькі прагнення українців.

Література: 
Киричук Ю. А. Євген Петрушевич – президент ЗУНР. Буськ в історії України. 

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю від дня народжен-
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Вип. 53 / За редакцією І. Підкови, Р. Тарнавського. С. 189–203; Павлишин О. Євген 
Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис. Львів, 2013. 400 с.; 
Павлишин О. Петрушевич Євген Омелянович. Україна в міжнародних відносинах. 
Енциклопедичний словник-довідник / Національна академія наук України. Інститут 
історії України. Київ, 2016. Вип.  6. Біографічна частина: Н–Я. С.  103–105; Пав-
люк О. В. Радянофільство Є. Петрушевича: переконання чи вимушеність. Україн-
ський історичний журнал. 1997. № 4. С. 95–101. 

Олег Павлишин
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Місце поховання Дмитра Вітовського (Личаківський цвинтар, Ме-
моріал Української Галицької Армії). Видатний військовий діяч, пред-
ставник ЗУНР на Мирній конференції в Парижі трагічно загинув у 

авіакатастрофі 27  липня 1919 р. біля 
м.  Рацібор (тепер Польща) разом зі 
своїм ад’ютантом, чотарем УГА Юлі-
аном Чучманом. Обоє поверталися 
літаком з Парижа, через м. Бреслау 
(тепер – Вроцлав) до Кам’янця на 
Поділлі, тогочасного осідку Дикта-
тора ЗУНР. Поховальна церемонія 
відбулася у Берліні. Рештки загиблих 
доставили з місця катастрофи до Бер-
ліна 12  серпня 1919  р. й помістили в 
церкві св. Гедвіґи. Звідти 14 серпня їх 
перевезли на Центральний цвинтар, 
де провели поховальний обряд. Домо-
вини тимчасово поклали в муровану 
каплицю – доти, поки обставини не 
дозволять перевезти останки на рідну 

землю. Поховальну церемонію провадив місцевий парох о. Руст й два 
священники у супроводі церковного хору. На похороні були присутні, 
окрім офіціальних представників і членів українських місій в Берліні, 
представники німецького міністерства закордонних справ Німеччини, 
члени товариства «Deutsche Luftschiffreederei», посол Білорусії Лєо-
нард Заяць, представник Литви сотник Ходаковський. Від української 
армії на церемонії були присутні отаман Іван Коссак і брат Юліана 
Чучмана – Сидір. Прибула також делеґація від українських полонених 
з табору Зальцведель в кількості 30 осіб, які водночас були церковним 
хором. 

Останки Д.  Вітовського та Ю.  Чучмана тривалий час спочивали 
на кам’яній підлозі цвинтарної каплиці. Щойно 1926 р. представники 
української еміграції у Німеччині та заокеанської діаспори зібрали не-
обхідні кошти й загиблі знайшли свій спочинок в землі біля каплиці, що 
на краю цвинтаря. Біля останків щорічно розпочиналися урочистості 
відзначення річниць Листопадового повстання у Львові та дня Собор-
ності України. Тут відбувалися панахиди та вшанування пам’яті у день 

Зелених свят. Подорожуючі чи паломники, що прямували до святих 
місць, також поклонялися праху героїв. Таким чином, могила загиблих 
Д. Вітовського та Ю. Чучмана у Берліні стала місцем гуртування місце-
вих українців.

1 листопада 2002 р. представники україн-
ської діаспори за підтримки місцевих наці-
онально-патріотичних організацій та львів-
ської влади організували перепоховання 
Д. Вітовського та Ю. Чучмана на личаківсько-
му цвинтарі на меморіалі УГА. Перенесення 
останків героїв, а також праху Є.  Петруше-
вича, з Берліна до Львова відбулося за ініці-
ативи пластуна 16-го куреня «Ватага Бурла-
ків» Юрія Ференцевича. 

Вітовський Дмитро народився 8 листопа-
да 1887 р. у с. Медуха Станиславівського по-
віту Галичини у родині дрібного шляхтича. 
Навчався у Станиславівській гімназії (1907), 
де був учасником таємного Товариства «Гро-
мада». Вищу освіту здобував на правничому 
факультеті Львівського та Віденського університетів. Належав до групи 
студентів, котрі допомогли втекти з в’язниці Мирославу Січинському. 
Організатор місцевих осередків Товариства «Січ». Практикант у ад-
вокатській конторі у Станиславові (1911–1914). Діяч Української Ра-
дикальної Партії. У роки Першої світової війни член Бойової Управи 
Українських Січових Стрільців, сотник Легіону УСС. Учасник боїв у 
Карпатах та на галицькому Поділлі (1914–1915). Служив у Луцькому 
Комісаріаті УСС (лютий 1916–1917). Провадив національно освідомчу 
та освітню працю серед укр. населення Волині. Начальник штабу вишко-
лу УСС, референт з українських справ у штабі австрійського окупацій-
ного корпусу на Правобережній Україні. Співзасновник Стрілецького 
фонду і часопису УСС «Шляхи». Голова Центрального Військового 
Комітету (кінець жовтня – початок листопада 1918 р.). Командир лис-
топадового повстання 1918 у Львові. Після повстання УНРада надала 
йому військовий ступінь полковника. Державний секретар військових 
справ ЗУНР (9 листопада 1918  р. – 13 лютого 1919  р.). Був одним із 
промоторів об’єднавчого процесу. В ультимативній формі домігся ухва-
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ли Ради Державних Секретарів про підготовку до укладення Акту Злу-
ки УНР і ЗУНР (10 листопада 1918 р.). 12 листопада 1918 р. коопто-
ваний до складу львівської делегації УНРади від українського війська. 
Брав участь в засіданнях УНРади у Станіславові (січень – квітень 1919). 
Член радикального клубу УНРади. Член Головної Управи УРП (1919) 
та дипломатичної делегації уряду ЗУНР на Паризькій Мирній конфе-
ренції (квітень – липень 1919). У французькій столиці був свідком не-
гативного ставлення західних країн до України та нефахової  діяльності 
співробітників дипломатичних місій УНР та ЗУНР. Був автором листа 
до американського президента Вудро Вільсона, у якому вказав на не-
справедливе рішення Антанти надати дозвіл Польщі окупувати Східну 
Галичину. Влітку 1919 р. вирішив повернутися в Україну задля інфор-
мування Диктатора Є. Петрушевича щодо ставлення до українського 
питання делегатів Найвищої Ради країн Антанти. Також прагнув брати 
участь в наступі об’єднаних українських військ на Київ. 

Література: 
Волинський записник Дмитра Вітовського / За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. 

Ярослава Малика. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 63 с.; 
Передвісники і творці Листопадового Зриву. Західно-українські громадські 
і політичні діячі/ Опрацював і зредаґував Волинець Степан. Вінніпеґ: Видав-
нича спілка «Тризуб», 1965. 324 с.; Дмитро Вітовський. Український Прапор 
(Відень). 1919. 20 серпня. Ч. 3. С. 2; Заклинський М. Дмитро Вітовський. Львів, 
1936; Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографіч-
ний нарис. Львів, 2013. С. 138, 310–311, 326–327. 

Олег Павлишин

Місце поховання Петра Карманського (Личаківський цвинтар, поле 
№ 1). Письмен ник, публіцист, перекладач, громадсько-політичний діяч, 
дипломатичний представник ЗУНР у Бразилії Петро Сильвестрович 
Карманський помер 16 квітня 1956 р. у Львові.

Уродженець польського містечка Чесанів (29 травня 1878 р.), П. Карман-
ський навчався в гімназії в Перемишлі, на філософському факультеті Львів-
ського університету, в українській католицькій колегії «Коледжіо рутено» 
в Римі, займався журналістикою і викладав у Тернопільській гімназії (1912–
1913, 1917–1918), на літніх курсах у Вінніпегу та у вчительській семінарії 
Брендона в Канаді. Під час Першої світової війни працював у Союзі визво-
лення України у Відні.

Після утворення ЗУНР П. Карманський очолив акцію встановлення 
влади українцями в Тернополі 1 листопада 1918 р., брав участь у сесії 
парламенту ЗУНР 3 січня 1919 р. про злуку з УНР. 1922 р. П. Карман-
ського було відряджено до Бразилії як представника ЗУНР із завданням 
отримати фінансову допомогу від української громади Бразилії; зару-
читися підтримкою Бразилії щодо рішень Ліги Націй. Він прибув до 
місця призначення 20 лютого 1922 р. й вирушив залізницею до штату 
Парана, де проживала найбільша кількість українців. П. Карманський 
убачив своє завдання в тому, щоб відві дати українські осередки в шта-
тах Парана й Санта-Катаріна з ви ступами на зборах місцевих громад 
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щодо ситуації в Галичині та з проханням надати фінансову допомогу. 
Впродовж березня 1922 р. він провів такі зустрічі в Прудентополісі, 
Іваї, Порто-Уніао, Антоніо-Кандідо, Круз-Машадо. 

3 квітня 1922 р. П. Карманський зу-
стрічав у Курітібі на залізничному вокзалі 
митрополита Андрея Шептицького, який 
прибув до Ріо-де-Жанейро з дорученням 
від Конґрегації для Східної церкви про-
вести канонічну візитацію українських 
церковних громад у Бразилії, привітав 
його від імені уряду ЗУНР та від імені міс-
цевої української громади. В Дорізоні 25 
і 27 квітня 1922 р. відбулися конференції 
вчителів і священників за участі митро-
полита Шептицького і П. Карманського. 
П.  Карманський окреслив плани органі-
зованої праці в по літичній, культурній та 
економічній сферах. Митрополит і місце-
ві духовні лідери громади висловлювали 
йому підтримку. 

П. Карманський доклав зусиль для організації української громади 
в Бразилії. 7–9 червня 1922 р. у м. Дорізон відбувся Перший з’їзд укра-
їнців Бразилії. Майже всі українські поселення, за ви нятком трьох міс-
течок, прислали своїх делегатів на цей з’їзд. За результатами з’їзду було 
створено громадську організацію «Український союз Бразилії». Голо-
вна рада союзу складалася з директорії та представників інших секцій. 
Організація не мала цен трального офісу, а «мандрувала» разом із пре-
зидентами. Було запро поновано, щоб інші організації, які вже існували 
в українських посе леннях, вступали в союз і ставали його філіями. Для 
П. Карманського створення такої місцевої органі зації давало можли-
вість стати членом делегації від великої україн ської громади до керівни-
цтва штату та Бразилії загалом. Перший з’їзд громади обрав п’ять деле-
гатів, зокрема П. Карман ського, які мали представити інтереси громади 
перед офіційними органами штату.

В липні-серпні 1922 р. делегація мала зустрічі з ві це-президентом фе-
дерального парламенту та президентом штату Парана Афонсо Камарго 
та Міністром зовнішніх відносин Бразилії. 

У вересні 1922 року П. Карманський виїхав до Аргентини, де також 
протягом місяця відвідував місця поселення українців і збирав пожерт-
ви для України. Після повернення до Бразилії він взяв участь у збо рах 
Головної ради Українського союзу, які відбулись у м. Мафра 20 жовт ня 
1922 р. Він продовжував подо рожувати місцями розселення українців, 
проводити збори громади, пояснювати українцям Бразилії те, що від-
бувається в Україні. Така робота дуже виснажила Петра Карманського, 
і він вирішив повертатися в Європу, щоби передати зібрані гроші. За-
галом він виконав усі поставлені перед ним завдання: зі брав фінансо-
ву допомогу для України, мав зустріч із міністром зов нішніх відносин 
Бразилії, домігся шанобливого ставлення з боку місцевої громади, ак-
тивізував громадське життя та посприяв ство ренню першої загальної 
громадської організації українців у Брази лії.

Після повернення на батьківщину працював учителем у Самбір-
ській гімназії, Сокальській гімназії та Дрогобицькій гімназії імені Івана 
Франка (1931–1939).

Після початку Другої світової війни та встановлення радянської 
влади в Західній Україні викладав у Львівському університеті, звинува-
чувався в антирадянській діяльності. 1947 р. був виключений зі Спілки 
письменників, звільнений з посади директора Меморіального музею 
І. Франка.

Ім’ям П. Карманського 1992 р. названо вулицю у Львові. 

Література: 
Гримич М.В. З історії «Українського Союзу в Бразилії» (на архівних матері-

алах). Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Кам’янець-
Подільський, 2013. Вип. 2. С. 102–113; Левицький К. Дипльоматична діяльність 
ЗУНР (1918–1923). Літопис Червоної Калини. 1938. Ч. 11. С. 3–4; Ляшкевич П. 
Петро Карманський: нарис життя і творчості. Львівське відділення Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Серія: Літературні портрети. Львів, 
1998. Вип. 1. 72 с. ; Бондаренко Марина. Петро Карманський — представник 
ЗУНР у Бразилії в 1922 р. Дипломатична та консульська служба у вимірі особис-
тості. Вип. 1. Київ, 2016. С. 260-269.

Марина Бондаренко
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Місце поховання Дмитра Андрієвського (Личаківський цвинтар, 
Поле Почесних поховань № 67). Член українських урядів доби Укра-
їнської революції 1917–1921 рр., один із теоретиків українського на-
ціоналізму, публіцист, діяч ОУН, якому Євген Коновалець пропонував 
стати Провідником, Дмитро Юрійович Андрієвський народився 27 ве-
ресня 1892 р. у Бодакві на Полтавщині.

Світогляд та переконання Д. Андрі-
євського формувалися в контексті ідей 
українських самостійників. Під час на-
вчання у гімназії в Лубнах він позна-
йомився з членами місцевого осередку 
Революційної української партії. Тут він 
усвідомив суголосність своїх поглядів 
на майбутнє України з  програмним до-
кументом партії. Це був Маніфест «Са-
мостійна Україна» М. Міхновського. Під 
час навчання в Інституті   цивільних   ін-
женерів у Санкт-Петербурзі увійшов до  
української студентської громади, перед-
плачував львівський «Літературно-на-
уковий вісник» та журнал «Украинская 
жизнь», який видавав Симон Петлю-
ра. 1917 року повернувся до України. 

За доби Гетьманату перебував на посаді урядовця для особистих до-
ручень при департаменті чужоземних зносин МЗС Української Держа-
ви. Зі створенням Посольства Української Держави в Швейцарії в червні 
1918 р. був призначений до штату дипустанови на посаду старшого кан-
целяриста-урядовця. Залишився в складі місії, вже в статусі Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР, після приходу до влади Директорії. Після при-
значення головою місії М. Василька на знак протесту звернувся до міні-
стра закордонних справ з проханням перевести його до місії в Ватикані. 
Однак продовжив роботу. 26 листопада 1919 р. разом з іншими членами 
місії склав прилюдну урочисту обіцянку (відповідно до своєї посади) про 
службу УНР та її Верховній владі. 21лютого 1920 р. звільнений з посади 
старшого урядовця місії і взагалі зі служби в уряді УНР. 

Навчався на інженерному факультеті державного Університету бель-
гійського міста Гент, отримав диплом інженера-архітектора. За фахом 

Дмитро Андрієвський. З фондів архіву Осередку  
української культури і освіти (Вінніпег, Канада)

працював спочатку у Франції, згодом – у Бельгії. Друкував статті у жур-
налах «Тризуб» та «Національна думка».  У них наголошував, що роз-
будова нації має початися з подолання у власних душах рабської психо-
логії і передбачає цілісність і монолітність української спільноти. 

На першій Конференції українських патріотів-націоналістів (3–7 лис-
топада 1927 р.) у Берліні Д. Андрієвського обрали Головою президії 
конференції. Також членом новоствореного проводу націоналістів як 
ідеологічного референта. Входив до оргкомітету з підготовки Першого 
Конгресу Організації Українських Націоналістів (ОУН), який відбувся 
в січні 1929 р. у Відні.

У 1934 р. звернувся з протестом до Ліги Націй. Він переконував, що 
СРСР, керівництво якого організувало в Україні голодомор та не визнає 
прав особистості, не місце серед Ліги.

З початком Другої світової війни за завданням проводу ОУН виїхав 
на українські землі. Дістався Львова, де його затримала німецька полі-
ція. Згодом Д. Андрієвського відправили до концтабору Брец.

Після закінчення Другої світової  повернувся до Бельгії. Тут органі-
зував Український допомоговий комітет – громадську організацію, яка 
опікувалася переміщеними особами. Протягом 1949–1952 рр. відвідав 
українські громади в Канаді та США,  представляв ОУН у виконавчому 
органі створеної 1948 р. Української Національної ради та Державного 
центру УНР. Андрієвський  передбачив розпад і загибель Радянського 
Союзу. 

Вийшовши на пенсію,  переїхав до Мюнхена. Останні роки мешкав 
у Будинку для престарілих осіб у Дорнштадті. Там помер 30 серпня 
1976  р.   22 січня 2010 р.   прах   Д. Андрієвського привезли в Україну. 
Перепоховання відбулося на Личаківському цвинтарі у Львові.

 
Література: 
Прилуцький В. І. Андрієвський Дмитро. Енциклопедія історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: 
Наукова думка, 2003. Т. 1 : А – В. С. 82; Головченко В. І. Андрієвський Дмитро. 
Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) 
та ін. Київ: Знання України, 2004. Т. 1. С. 62; Ревегук В.Г. Полтавці – поборники 
державної незалежності України. Полтава: Полтавський літератор, 2016. 392 с.

Олег Пустовгар, Ірина Матяш
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Поховання Володимира Темницького (Личаківський цвинтар, похо-
вання № 62». Громадсько-політичний діяч, правник, публіцист, Голова 
УСДП (1914–1920), міністр закордонних справ УНР (1919) Володимир-
Лука Миколайович Темницький помер 26 січня 1938 р. у Львові і 28 січня 

похований з почестями в присутності 
родини, представників УСДП, УСРП, 
УНДО, ППС, Бунду, мiської управи 
Львова, українських культурно-освiтнiх 
i профспiлкових установ, закордонного 
уряду УНР на Личаківському цвинтарі. 
Це меморіальний цвинтар, державний 
історико-культурний музей-заповідник, 
один з найстаріших сучасних комуналь-
них цвинтарів Європи. 

Володимир Темницький народив-
ся 24 липня 1879 р. у с. Хлопівка, нині 
Гусятинський р-н, Тернопільська обл. 
Навчався спочатку в Коломийськiй 
гiмназiї, згодом у Золочевській гiмназiї, 
де заснував гурток-читальню для учнiв. 
По тому навчався на правничому фа-

культеті Львiвського унiверситету, був співорганізатором другого все-
українського студентського віча (14  липня 1900 р.), співзасновником 
організації «Молода Україна» (1900–1902  рр.) та увiйшов до складу 
редакцiйного комiтету одноіменного часопису, що виходив у Львовi 
у 1900–1903  pp. 1903  р. вступив до Української соціал-демократич-
ної партії (УСДП) Галичини й Буковини – легальної реформiстської 
партiї, автономної секцiї в складi федеративної Соцiал-демократичної 
робiтничої партiї Австрiї. 1909 р. був обраний до складу виконавчого 
комiтету УСДП. 2 березня 1914 р. на V (об’єднавчому) з’їздi партії був 
обраний головою УСДП Галичини, яку він очолював до червня 1918 р.

З початком Першої світової війни, у серпні 1914 р. увійшов до складу 
Бойової Управи УСС, став членом створеної у Львові Головної Україн-
ської Ради (від травня 1915 р. – Загальна Українська Рада). У Відні тісно 
співпрацював з Союзом визволення України. У 1917 р. був співробітни-
ком МЗС Австро-Угорщини. 14 червня 1917 р. у Стокгольмі взяв участь у 
попередніх нарадах Голландсько-скандинавського комiтету, що розпочав 

підготовку до мирного соцiалiстичного конгресу. 29–30 серпня 1917 р. 
представляв у Відні УСДП на конференцiї соцiал-демократичних партiй 
Австро-Угорщини, Нiмеччини та Болгарiї за участю всiх нацiональних 
секцiй СДРПА (окрiм ППСД). У грудні 1918 р. повернувся в Галичину. 
З січня 1919 р. належав до соцiал-демократичної фракцiї в УНРаді ЗУНР, 
був делегатом Трудового конгресу України.

24 квітня 1919 р. був включений до складу РНМ на чолі з Б. Марто-
сом на посаді міністра закордонних справ УНР. Ініціював налагодження 
спільних дипломатичних зусиль й організації об’єднаної наради урядів 
УНР і ЗО УНР. Провів дві наради дипломатів УНР у Відні (18–22 червня 
1919 р.) та Карлсбаді (6–14 серпня 1919 р.), на яких розглядалися питан-
ня міжнародного становища та визначено завдання української дипло-
матії. Об’єднав місії ЗУНР і УНР; надіслав до Італії головного уповно-
важеного УНР у справах репатріації. За його каденції і підпорядкування 
започаткувалися військово-санітарні місії УНР. 2 вересня 1919 р. звільне-
ний з посади міністра. Засуджував Варшавський договір 1920 р. 

3–4 липня 1920  р. взяв участь у конференцiї УСДП у Львові. На-
весні 1921 р. повернувся в Галичину. Спершу мешкав у Станіславові, з 
1926 р. – у Стрию. 1927 р. став одним із співзасновників політичної орга-
нізації – Українська соцiалiстична група «Вперiд», був обраний до скла-
ду її управи. У 1928 р. переїхав мешкати до Львова, брав участь у роботі 
Українського соцiалiстичного конгресу (8–9 грудня 1928 р.), обраний до 
складу ЦК та віце-президентом відновленої УСДП (УСДП / УСГ «Впе-
рід»). У 1930–1934 рр. – член Тимчасової ради міста Львова. 

Література: 
Головацький І. Володимир Темницький і його рід. Львів, 2002. 272  с.; Гай-

Нижник П. Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і ли-
цар західноукраїнської соціал-демократії. Дипломатична та консульська служба у 
вимірі особистості. Ч.2. Київ, 2019. С.96–119; Жерноклеєв О. С., Райківський І. Я. 
Володимир Темницький: сторінки політичної біографії (до 125-річчя від дня на-
родження). Український історичний журнал. 2004. № 6. С. 68–83; Матвієнко В. М. 
Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії. Київ, 
2002. 376  с.; Матяш Ірина. «Основною орієнтацією ... мусить бути орієнтація 
українська». (Протоколи віденської серпневої Наради послів і голів дипломатич-
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Павло Гай-Нижник
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Готель «Лондонський» (гостиница «Лондонская») (Миколаївський 
(нині – Приморський) бульвар, 11) – особняк князя Павла Лопухіна в 
стилі італійського неоренесансу (1827 р.; архітектор: Ф. Боффо), присто-
сований у 1840-х роках під готель одеським купцем, відомим французь-
ким кондитером і гастрономом Ж.-Б. Карутою, який у 1851–1853  рр. 
прибудував третій поверх за проєктом Ф. Боффо. З 1874 по 1895 рр. бу-
динок і земельна ділянка готелю належали одеському купцю і спадковому 
почесному громадянину греку Стефану Раллі. У 1899–1900 рр. будинок 
належав італійцю Артуро Анатра – одеському купцю і піонеру авіації в 
Російській імперії. В 1898–1899 рр. готель зазнав капітальної перебудо-
ви за проектом архітектора Ю. Дмитренка, набувши розкішного вигляду 
як з боку фасаду, так і у внутрішніх приміщеннях. Готель займав три по-
верхи, що вміщували, крім приміщень адміністрації і служб, 64 розкіш-
но обставлених одно-, дво-, три- і п’ятикімнатні номери з оздобленими 
мармуром стінами, дорогими килимами і квітами. На кожному поверсі 
були також приміщення для читалень з журналами та газетами. Готель 
мав ліфт, пароводяне опалення й електричне освітлення, телефонний 

зв’язок, оздоблені мармуром стіни. У внутрішньому дворі стояла ста-
туя «Діана» роботи скульптора Б. Едуардса. У 1903–1907 рр. власни-
ком готелю був А. Магенер, у 1908–1910 рр. – Південноросійська артіль 
офіціантів. Мешканцями готелю у різні роки були відомі особи: критик 
М.  Добролюбов (1861); композитор та піаніст А. Рубінштейн (1882, 
1891, 1893); співаки Ф. Шаляпін і Л. Собінов (1902), письменник Л. Ан-
дреєв (1902), кіноактор Макс Ліндер, американська балерина А. Дункан 
(1913), народний комісар освіти РРФСР А. Луначарський (1920, 1925), 
поет В.  Маяковський (1924, 1926, 1928), знімальна група кінофільму 
«Броненосець Потьомкін» на чолі з режисером С. Ейзенштейном, кіно-
режисером Р. Олександровим, оператором Е. Тіссе (1925), радянський 
комісар закордонних справ Г. Чичерін (1926), композитори О. Глазунов, 
С. Прокоф’єв, Д. Шостакович (1927) та інші. 

У 1918 р. тут розташовувалися деякі служби штабів австрійських і ні-
мецьких військ, працювала приймальня грузинського консула, резиден-
ція французького консула Е. Енно, на честь приїзду якого місцеві торго-
во-промислові кола влаштували в ресторані готелю урочистий сніданок 
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за участі представників української влади. Тут розташовувалася під час 
перебування в Одесі 1919 р. сербська місія в складі полк. Р. Георгієвича, 
майора Ж. Стефановича, поручника Р. Келовича, а в січні 1926 р. – консул 
Японії С. Сасакі. Офіційний представник Японії планував провести свій 
перший консульський прийом, але захворів дорогою й змушений був від-
класти його на час лікування. Утім у місті з 15 японців, які перебували на 
обліку в Одесі, жодного на той момент не було. 

У радянський період готель «Лондонская» входив до мережі «Ін-
турист». Від 1979 р. будівля є національною пам’яткою архітектури та 
містобудування № 1458/8 під назвою «Палац Лопухіна, Раллі, готель 
"Лондонський"» та входить до складу комплексу «Приморський буль-
вар» (Постанова Ради Міністрів України № 442 від 6 вересня 1979 р.), 
а також є пам’ятником історії місцевого значення згідно з рішенням 
Одеського облвиконкому № 652 від 25 грудня 1985 р. У 1988 р. була 
завершена реставрація цього історичного будинку, який став головним 
готелем для приймання іноземних делегацій і гостей. У 1996–1997 рр. 
в готелі розміщувалося Генеральне консульство Грецької Республіки в 
Одесі. Нині будинок зберігає славу кращого готелю Одеси. 

Література: 
Пилявский В. Зодчие Одессы. Одесса: Optimum, 2010. 210 с.; Вся Одесса. 

Адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский уезд на 1914 год. 
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1919–1970 рр.», ф. Р-2000 «Одеський облвиконком, 1932–1998 рр.». 

Лілія Білоусова

Приміщення, в якому працювало Консульство Туреччини в Одесі 
(вул. Ніжинська, 66). Колишній житловий будинок домовласниць О. Кос-
саговської і М. Нікітіної (1903–1905 рр.; архітектори: [Мойсей Лінець-
кий], [Маврикій Рейнгерц]), де у 1919 р. розміщувалося Генеральне кон-
сульство Туреччини в Одесі. У 1917–1920 рр. консульство діяло в умовах 
численних політичних змін, коли 
владу в Одесі почергово захоплю-
вали: Румчерод – Революційна рада 
солдатських депутатів Румунського 
фронту, Чорноморського флоту та 
Одеси (09.11.1917 – 20.11.1917); 
Центральна Рада (20.11.1917 – 
18.01.1918); більшовики – Одеська  
Радянська Республіка (18.01.1918–
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14.03.1918); Центральні держави – австро-угорсько-німецька окупа-
ція (14.03.1918–11.1918); Антанта – англо-французька інтервенція 
за участю сербів, греків) (02.12.1918–06.04.1919); більшовики – ра-
дянська влада (отаман Н.  А. Григор’єв) (06.04.1919–23.08.1919); До-
бровольча армія А. Денікіна (23.08.1919–06.02.1920) і з 07.02.1920  р. 
– остаточно більшовики. 3 вересня 1918  р. Генеральним консулом 
Туреччини в Одесі був призначений Єбурізз Намік-бей. В умовах 
громадянської війни й іноземних інтервенцій Турецьке консульство 
виконувало функції захисту турецькопідданих громадян Одеси і пів-

дня України, вирішуючи питання 
налагодження контактів з місцевою 
владою, оформлення документів 
(віз, паспортів, нотаріальних до-
кументів, довідок) та репатріації. 
Влітку-восени 1919 року в Одесі 
накопичилася величезна кількість 
військовополонених і біженців, які 
потребували розміщення, забез-
печення їжею й медикаментами та 
негайної відправки на батьківщину. 
З цією метою в Одеському районі 
було створене спеціальне Управлін-
ня з евакуації полонених і біженців 
під керівництвом особливо упо-
вноваженого полковника Шуль-
ца, який тісно співпрацював з ту-
рецьким консульством у питаннях 
розробки порядку та маршрутів 

евакуації різних категорій громадян. Турецькопідданими військовопо-
лоненими, яких в Одеському районі накопичилося 160 осіб, займалося 
Турецьке генеральне консульство. Секретар консульства Г. Георгіаді 
тісно співпрацював з уповноваженим Червоного Півмісяця Мустафою 
Шейх-Заде та старшиною військовополонених Ібрагімом Анвар-оглу. 
10 жовтня 1919 р. консульство інформувало Управляючого «Пленбе-
жа», що в Одесі все ще перебувають 130 військовополонених Турець-
кої армії, які не мають взуття, одягу і терплять голод, а тому мають бути 
негайно відправлені до Константинополя. Серед турецькопідданих бі-

З фондів Державного архіву Одеської області

женців, окрім турків, було чимало греків, болгар, вірмен, євреїв тощо. 
Було визначено порядок евакуації щодо турків, які могли відбувати до 
Константинополя негайно і без перешкод на зафрахтованих кораблях 
різних судноплавних компаній, та палестинських євреїв, які евакуюва-
лися в Палестину через Константинополь. З встановленням радянської 
влади 7 лютого 1920 р. консульство припинило свою діяльність в Одесі. 
Будівля на Ніжинській, 66 була націоналізована і використовувалася як 
житловий будинок. 

Після Другої світової війни тут розміщувалася артіль «Труд» Облтек-
стильшвейпромспілки. У 1985 р. будівля, яка є рідкісним прикладом архі-
тектурного стилю орнаментального «єгипетського» модерну і відомий 
як «Будинок із совою» за оригінальне оформлення верхнього поверху 
барельєфом сови, отримала статус пам’ятки архітектури та містобудуван-
ня місцевого значення № 527-Од під назвою «Будинок житловий» (Рі-
шення Одеського Облвиконкому № 480 від 15 серпня 1985 р.; Наказ Мі-
ністерства Культури № 728/0/16 -08 від 20 червня 2008 р.) [ОД-6/2009]. 
Нині це житловий будинок з адміністративними приміщеннями, які за-
ймають різні установи. З 2002 р. на Ніжинській, 66 розміщується попу-
лярний Музей історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим».

Література: 
Матяш І. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія 

та повсякденність / НАН України. Інститут історії України; Наукове товариство 
історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ: Інститут історії України, 2019. 
556 с.; Вся Одесса. Адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский 
уезд на 1914 год. Одесса: Тип-я «Порядок», 1914. С. 188; Парамонов Ю. Нежин-
ская улица. Четная сторона от улицы Торговой до Тираспольской. URL: http://
obodesse.at.ua/publ/nezhinskaja_ulica/1-1-0-84; Истории одесских домов: улица 
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Лілія Білоусова
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Приміщення, в якому працювало Генеральне Консульство Греції в 
Одесі (Миколаївський бульвар, 1 – нині Приморський бульвар, 1) – ко-
лишній палац графа Олександра Станіслава Потоцького і прибутковий 
будинок дійсного статського радника, одеського міського голови Григо-
рія Григоровича Маразлі (збуд. 1822–1826 рр.; архітектор: Карл Боффо; 
реконструкція у 1854 р.; архітектор: Джованні Скудієрі; модернізація у 
1874 р.; архітектор: Фелікс Гонсіоровський), де у 1917–1918 рр. розміщу-
валося Генеральне консульство Греції в Одесі. Очільником установи у цей 
період був Еммануїл Георгійович Капсамбелі, призначений на посаду 19 
травня 1914 р. На період його діяльності припали найдраматичніші події 
початку ХХ століття – Перша світова війна, Лютнева і Жовтнева рево-
люції 1917 р. і розвал Російської імперії, австро-німецька інтервенція на 
півдні України. Співпрацюючи з органами місцевої влади, Консульство 
здійснювало захист інтересів грецькопідданих громадян Одеси і півдня 
України у питаннях видачі документів для репатріації, організації пере-

бування в Одесі грецьких біженців і військовополонених, забезпечення 
їх продовольством і медикаментами та відправлення їх на батьківщину. 
Влітку-восени 1919 р. в Одесі накопичилася величезна кількість військо-
вополонених і біженців, які потребували розміщення, забезпечення їжею 
й медикаментами та негайної відправки на батьківщину. Після захоплен-
ня міста озброєними силами Центральних держав у травні 1918 р. Гене-
рального консула Е. Капсамбелі депортували з Одеси і захист грецьких 
інтересів було покладено на голландського консула Мунца ( J.W. Muntz), 
який мав працювати за допомогою співробітників Генерального консуль-
ства, які залишилися у місті. З 20 лютого до 24 березня 1919 р. керівни-
цтво Генеральним консульством Греції в Одесі здійснював Секретар 1 
категорії Васіліос Дендраміс, який прибув з Греції. 23 березня (5 квітня) 
1919 р. і залишив місто 24 березня 1919 р. разом з військами Антанти і 
грецькими збройними силами, передовіривши захист грецьких інтересів 
голландському консулу. З відновленням влади більшовиків 24 березня 
(6 квітня) 1919 р., голландський консул 
також мусив залишити Одесу, і захист 
грецьких інтересів було покладено на 
консула Грузії. 24 серпня 1919 р. Одесу 
зайняли білогвардійські війська під ко-
мандуванням А. Денікіна. Того ж міся-
ця голландський консул повернувся до 
Одеси і знову прийняв на себе обов’язки 
щодо захисту грецьких інтересів. 3 жов-
тня 1919 р. в Греції Консул Агісілаос 
Тзаннетос отримав наказ МЗС їхати в 
Одесу, щоб прийняти на себе керівни-
цтво Генеральним консульством, однак 
фактично відправлення не відбулося.  
7 лютого 1920 р. в Одесі втретє вста-
новлено радянську владу, яка почала ви-
являти «антирадянські елементи», до 
яких були зараховані перш за все дипло-
матичні представництва імперіалістич-
них держав. У квітні 1920-го в Одесі був 
заарештований грецький консул Па-
найот Серафідіс за нібито шпигунську  З фондів Державного архіву Одеської області
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діяльність та організацію таємної білогвардійської групи. Чекісти ствер-
джували, що П. Серафідіс отримав від генерала Добровольчої армії Гав-
рилова декілька мільйонів російських карбованців для ведення підривної 
роботи в армії і установах, що організація об’єднувала біля 300 білогвар-
дійців, які планували повстання проти більшовиків, встановили контакти 
зі злочинцями, і що один з агентів цієї групи Петрата здійснив спробу 
влаштуватися на службу в міліцію. П. Серафідіс був розстріляний. В та-
ких екстремальних умовах діяльність Генерального консульства Греції 
в Одесі фактично припинилася. Будинок на Приморському бульварі, 
1 використовувався у радянський період, з 1920 року, для розміщення 
різних установ, таких як редакція газети «Моряк», міський гуртожиток 
№8 Комісії поліпшення побуту учнів, Одеська філія науково-дослідного і 
проектно-конструкторського інституту скляного машинобудування, ад-
міністрація районного Продторгу та інші. Будівля, як взірець триповер-
хового житлового особняка початку XIX ст. у стилі аскетичної класики, з 
1985 р. є пам’ятником історії та архітектури місцевого значення (рішен-
ня Одеського Облвиконкому № 652 від 25 грудня 1985 р. [ОД-6/2009]. 
У роки української незалежності колишній палац Потоцького – Маразлі 
перейшов у приватну власність й використовується під житло та адміні-
стративно-комерційні потреби. 
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Генеральне консульство Грузинської Демократичної Республіки 
в Одесі (вул. Гоголя, 15). Двохповерховий будинок Манук-Бея, що на-
лежав спадкоємцям відомого молдовського князя, турецькопідданного. 
Побудований у 1845–1846  рр. архі-
текторами І.  Даллаква та О.  Шаши-
ним. Тут зупинявся у свій перший 
приїзд до Одеси письменник М. Го-
голь. Впродовж листопада 1918 р. по 
лютий 1919 р. тут розташовувалося 
Генеральне консульство Демокра-
тичної Республіки Грузія. Нині тут 
розташовано дитячий садок № 50 
компенсуючого типу. У 2018 р. з на-
годи 100-річчя проголошення Гру-
зинської державності на стіні будин-
ку відкрито меморіальну дошку. 

Другою адресою розташування 
генконсульства Грузії в лютому – 
вересні 1919 р. був зведений 1875 р. 
двохповерховий будинок М.  Кефа-
ли на вул. Садовій, 4 (архітектор 
Д.  Мазиров). У січні 1920  р. – лю-
тому 1921  р. тут працювала Особлива економічна місія Грузинської 
Демократичної Республіки на Півдні Росії та в Румунії. Нині тут роз-
ташовано спеціалізовану середню школу № 75.

Головною передумовою заснування грузинського дипломатичного 
представництва в Одесі було проголошення у травні 1918 р. незалеж-
ної держави – Демократичної Республіки Грузія, яка встановила дипло-
матичні відносини з УНР. Генеральне консульство Грузії в Одесі було 
засновано 11 вересня 1918 р., проте розгорнуло реальну діяльність від 
жовтня. Головні завдання консульства полягали в наданні допомоги вій-
ськовополоненим грузинам та представникам інших національностей, а 
також у налагодженні торговельних відносин між Україною та Грузією. 
До консульського округу належала не лише Одеса, але й Одеська округа. 
Виконувачем обов’язків Генерального консула Грузії в Одесі був призна-
чений випускник юридичного факультету Одеського університету Овсій 
Іларіонович Ушверідзе (1884–1960). При генконсульстві в січні 1919 р. 

Вулиця Гоголя, 15



Україна. ОдесаМісця пам’яті української дипломатії 191190

було засновано особливу економічну раду, яка мала керувати всіма спра-
вами з товарообміну з Грузією і транспортуванням вантажу. Економічна 
рада видавала довідки і відомості бажаючим налагодити торговельні від-
носини з Грузією. Зусиллями консульства було отримано дозвіл від бри-
танського командування на вивезення з Херсонського району для Грузії 
100 тис. пудів борошна. Консульство забезпечувало всіх бажаючих віза-
ми на проїзд до Грузії, організувало регулярне пересилання й доставку 
кореспонденції до Одеси за посередництва кур’єрів. Внаслідок зусиль 

консульства до Грузії повернулись 
близько 10 тис. грузин.

Грузинське консульство не лише 
прагнуло допомогти громадянам 
Грузії всіх національностей, але й 
громадянам інших держав. У груд-
ні 1918 р. з порту вийшов пароплав 
«Володимир» з 2 тисячами військо-
вополонених грузинів, вірменів та 
росіян. Цим же пароплавом Грузин-
ське консульство відправило близько 
200 уродженців Туркестану та Сибі-

ру. Їм було надано все необхідне та забезпечено безкоштовний проїзд за-
лізницями. 

Під час комуністичного терору в Одесі у березні–серпні 1919 р. у місті 
були закриті всі консульства, крім грузинського. О. Ушверідзе та його ко-
легам вдалося врятувати життя багатьох людей різних національностей, 
зокрема, професорів університету С. Вілінського, О.  Доброклонського, 
М. Ренненкампфа, С. Груздєва, О. Клітіна, О. Щербакова та низці відомих 
судових діячів. Консульство влаштовувало благодійні театральні вистави. 
Найбільш гострою наприкінці 1918 р. – на початку 1919 р. була проблема 
грузинсько-вірменських відносин у зв’язку з військовим конфліктом між 
Грузією та Вірменією. Заява Грузинського прес-бюро із засудженням по-
зиції Вірменії викликала протест вірменського консула в Одесі. Однак, вже 
в лютому 1919 р. взаємини між консульствами обох держав в Одесі норма-
лізувалися. У вірменському консульстві відбувся дипломатичний сніданок 
для грузинських дипломатів, на якому звучали заяви про примирення.

У серпні 1919 р. О. Ушверідзе надіслав ноту від імені грузинського 
уряду більшовикам із засудженням їхніх репресій по відношенню до 

Вулиця Садова, 4

грузинського посольства у Москві. Наприкінці серпня 1918 р. денікін-
ська влада видала наказ про закриття консульства. У вересні О. Ушвері-
дзе був змушений залишити Одесу. 

У січні 1920 р. – лютому 1921 р. О. Ушверідзе очолював Особливу 
економічну місію Демократичної Республіки Грузія на Півдні Росії та в 
Румунії. Він обговорив питання одесько-грузинського товарообміну з 
градоначальником і британським консулом та висловив стурбованість 
важким становищем грузинських біженців і полонених, які залишилися 
в Одесі. Він планував просити одного з місцевих консулів прийняти на 
себе захист грузинів та відбір бажаючих виїхати до Грузії.
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Приміщення, в якому працювало Генеральне Консульство Респу-
бліки Вірменія в Одесі (вул. Катерининська, 1; до 1902 р. – вул. Кате-
рининська, 7). Триповерховий будинок зведений 1835 р. за проєктом 
арх. Г. Торічеллі і перебудований у 1890–1891 рр. за проєктом арх. 
В. Кабіольського, нагляд арх. Е. Меснера, у стилі еклектики й історизму. 
Призначення будинку після реконструкції – флігель сестер Е.  Шульц 
(у заміжжі Брандт), О. Шульц, В. Шульц; у 1902 р. зазначалася як вул. 
Катерининська, 7). Візитівкою будинку є реклама-логотип торгового 

дому «Брандт і Ко» – мозаїчне полотно 1901 р. із зображенням богині 
Фортуни, яка тримає в руках з жезл (кадуцей) бога торгівлі Меркурія і 
трубу як атрибут слави, спираючись на шестерню – символ технічного 
прогресу. Флігель сестер Шульц прилягав до 4-поверхового прибутко-
вого будинку Е. Брандта з крамницею почесного громадянина Євгена 
Івановича Шульца (за тією ж адресою), який перебудований у 1901–
1903 рр. за проєктом арх. В. Кабіольського і наглядом арх. Л. І. Весселі. 
Обидва будинки складали цілісний архітектурний комплекс, де у 1919 
р. розміщувалося Генеральне консульство Республіки Вірменія в Оде-
сі. Нині це житловий будинок з адміністративними приміщеннями, 
пам’ятник архітектури і містобудування місцевого значення під назвою 
«Будинок Брандта и Шульца» (охоронний номер 314-ОД, рішення 

Одеського облвиконкому № 480 від 15 серпня 1985 р.; наказ Міністер-
ства культури України № 728/0/16-08 від 20 червня 2008 р.).

Історія Генерального консульства Республіки Вірменія в Одесі бере 
початок від розпаду Російської імперії. У вересні – жовтні 1917 р. в Тиф-
лісі було скликано Вірменський загальнонаціональний з’їзд, на якому 
200 делегатів обрали Вірменську національну раду (ВНР). Наприкін-
ці грудня 1917 р. в Києві створено повноважне представництво ВНР 
– «Вірменський комісаріат України, Молдови та Криму» (ВКУ) у скла-
ді М. Ломідзе (голова військової секції), підполковника М. Б. Попова, 
капітана А. Тонієва-Тоноянца (військові комісари), А. Тер-Даніелянца 
і Н. Константиняна. 28 травня 1918 р. ВНР проголосила незалежність 
Вірменії, а 16 червня ВКУ було перейменовано на «Комісаріат Вірме-
нії при уряді Української держави». З 1 жовтня 1918 р. Уповноважений 
представник Республіки Вірменія, доктор права Г. Дзамоян (Дзамоєв) 
виконував у Києві функції посла. За його ініціативи представником Ки-
ївського комісаріату в Одесі призначено громадського діяча, ученого-
агронома В. Таїрова, а його помічником – князя Туманова. 7 жовтня 
1918 р. призначив своїх представників на Херсонщині (в Одесі) – під-
полковника М. Попова, і на Харківщині – доктора М.  С.  Мелікяна. 
Після захоплення Києва більшовиками, 29 січня 1918 р. вірменський 
дипломатичний корпус евакуювався до Одеси, куди також прибув хар-
ківський консул Є. Мелікян. З січня 1919 р. Одеське представництво Ві-
рменії реорганізоване у Генеральне консульство Республіки Вірменія в 
Одесі, яке стало єдиним місцем перебування всіх вірменських диплома-
тів на території України. 1 лютого 1919 р. зібрання одеської вірменської 
громади ухвалило рішення про створення місцевої Вірменської націо-
нальної ради, а 25 лютого обрано її голову – В. Таїрова і засновано п’ять 
комітетів (біженецький; благодійний та праці, фінансовий, освіти та 
культури, інформаційний). 15 березня започатковано друк вірменської 
газети «Вестник Армении». Після захоплення Одеси більшовиками, 6 
квітня 1919 р. місія Республіки Вірменія залишила місто, наступного 
дня вірменський посол та Генеральний консул в Одесі з консульським 
штатом відбули з Одеси на французькому військовому кораблі. Напере-
додні евакуації 5 квітня М. Б. Попов призначив виконувачем обов’язків 
Генерального консула Єгіше Христофоровича (Хачатуровича) Мелікя-
на. 25 травня 1919 р. рішенням більшовицького уряду діяльність Гене-
рального консульства Республіки Вірменія була припинена і відновлена 
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з переходом влади в місті до Добровольчої армії 23 серпня (5 вересня) 
1919 р. Є. Мелікян сформував консульський штат з 11 осіб: секретар 
– А. Бардуханян, завідувач інформаційного відділу – Ов. Багдасарян, за-
відувач відділу біженців – А. Єгізарян, діловод відділу біженців – Л. Ата-
беков, службовець відділу – Х. Мірзоянц, бухгалтер – Є. Артін, юридич-
ний радник – Г. Юзбашян, кур’єр – С. Манукян, лікар – І. Багдасарян, 
друкар – Н.  Мелкумянц. 20 листопада 1919  р. Міністр закордонних 
справ Вірменії А. Хатісян призначив К. Будагяна секретарем Генераль-
ного консула, а на початку грудня за проектом МЗС Одеському ген-
консульству було підпорядковано вірменських консулів Києва, Криму, 
Харкова та Бессарабії. Діяльність установи здійснювалася у таких на-
прямках як у співпраця з місцевою вірменською громадою, матеріальне 
забезпечення біженців, військовополонених і демобілізованих солдат і 
офіцерів, закупівля та транспортування продовольства через Одеський 
порт до Вірменії, видача документів громадянам Республіки Вірменія, 
організація евакуації на батьківщину з Одеси через порти Поті і Батумі 
(евакуйовано понад 8000 осіб). Генеральне консульство Республіки Ві-
рменія в Одесі припинило свою діяльність зі встановленням радянської 
влади в Одесі 6 лютого 1920 р. 

Література: 
Аліхнанян С. Т. Діяльність Комісаріату з вірменських справ (1917–1921). 

Єреван: Вірменське державне видавництво «Айастан», 1958. 158 с. (вірменськ. 
мовою); Давтян Д. А. До питання вірмено-українських дипломатичних відносин 
у 1918–1920 рр. Науковий вісник Одеського державного економічного університе-
ту. Одеса, 2008. № 17. С. 201–215. Давтян Д. А. З історії Генерального консуль-
ства Республіки Вірменія в Одесі (1918–1920). Вісник Черкаського університету. 
Серія: Історичні науки: науковий журнал / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. Черкаси, 2016. № 2. С. 97–104. Матвієнко В. М. Українська дипломатія 
1917–1921 років на теренах постімперської Росії. Київ, 2002. 372 с.; Матяш І.Б. 
Іноземні представництва в Україні (1919–1991 рр.): протистояння і співпраця. 
Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.

Архіви:
Державний архів Одеської області: ф. 16 «Одеська міська управа, 1873–

1920 рр.», ф. Р-65 «Управління особливо вповноваженого з евакуації полоне-
них та біженців Одеського району при головнокомандувачі (денікінськими) усіма 
збройними силами Півдня Росії, м. Одеса. 1919–1920 рр.».
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Генеральне консульство Польщі в Одесі (Катерининська площа, 7). 
Офіційну діяльність Генеральне консульство Польщі розпочало в груд-
ні 1918 р. Його очолив Зенон Беліна Бжозовський. Він мав маєтки на 
Поділлі, а від початку Першої світової війни мешкав у Одесі, брав актив-
ну участь в місцевих польських організаціях. В приміщенні консульства 
було організовано Комітет з мобілізації і призову до війська. 5 січня 
1919 р. З. Бжозовський організував урочисте відкриття польського кон-
сульства за участі представників місцевої польської громади і команду-
вання польської дивізії. Основна його функція 
зосереджувалася на реєстрації польських гро-
мадян, видаванні національних паспортів та ін-
ших документів про належність до польського 
громадянства, в’їзних віз до Польщі, організації 
виїзду поляків з Одеси. 

На підставі наказу генерала Ф. д'Ансельма 
від 2 квітня 1919 р. під тиском більшовиків До-
бровольча армія та французькі війська зали-
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шили Одесу. Основна евакуація відбувалася 3–4 квітня. Тоді залишив 
місто З. Бжозовський. Втікаючи від більшовиків морем і сушею, поля-
ки не змогли організувати евакуації консульства та його архіву. В Одесі 
під захистом грузинського консула О. Ушверідзе залишилася родина 
З. Бжозовського та частина співробітників консульства. Більшовики за-
арештували співробітників консульства та Ізабелу Бжозовську – матір 
шести дітей, а консульський архів – знищили. Через деякий час старан-
нями О. Ушверідзе бранців було звільнено. 

Після повернення в Одесу Добровольчої армії Генеральне консульство 
Польщі відновило роботу в приміщенні штаб-квартири Католицього Бла-
годійного Товариства в Польському Конгресі (міст Строганова, ріг вулиці 
Грецької), зосередивши діяльність на організації евакуації з Одеси поль-
ських громадян та колишніх військовополонених на батьківщину. З цією 
метою при консульстві було створено Комітет з рееміграції. Щоб задо-
вольнити якомога більше запитів осіб, які бажали виїхати, було призначе-
но консульського агента в Херсон (Стефана Чарнецького молодшого) та в 
Миколаїв (Генріха Теодоровіча). Деякий час установу очолював З. Бжозов-
ський, який ще під час евакуації в квітні попросив про звільнення.

Його змінив випускник Ягеллонського університету, науковець Ста-
ніслав Сроковський (Stanisław Srokowski, 1872–1950). Він добре знав 
російську мову, що не в останню чергу склало підстави для його при-
значення в Одесу попри відсутність будь-якого досвіду дипломатичної 
роботи. На дипломатичній службі С. Сроковський опинився лише в 
червні 1918 р., влаштувавшись на посаду секретаря факультету геогра-
фії в Відділенні Конгресу при МЗС, а з осені 1918 р. працював у Поль-
ській Ліквідаційній комісії у Кракові. До Варшави С. Сроковський по-
трапив у березні 1919 р. з Кракова. 

Разом з віце-консулом Броніславом Коверським, секретарем 1-го кла-
су Феліксом Пшибильським, секретарем 2-го класу Мечиславом Грабін-
ським, керівником канцелярії Тадеушем Янушевським, відповідальним 
за питання товарообміну і бухгалтерію консульства Мечиславом Грабін-
ським, юрисконсультом Юліаном Мржозовським, відповідальним за ор-
ганізацію рееміграції Казимиром Мілашевським, комендантом етапного 
пункту поручником Станіславом Косецьким С. Сроковський прибув до 
Одеси 28 жовтня 1919 р. Спершу новий очільник консульства сконцен-
трував зусилля в облаштуванні установи. Він винайняв приміщення 
в будинку № 15 на вул. Гоголя. Тут розташувалися віце-консул Б. Ко-

верський і комітет з рееміграції. Наприкінці листопада для зручнішого 
розташування служб консульства С. Сроковському вдалося винайняти 
цілий поверх у будинку князя Гагаріна на вул. Софіївській, 26. Сюди й 
переїхав основний штат установи. 

З метою організації товарообміну консул Сроковський проводив 
щоденні зустрічі з комерсантами, складаючи переліки потрібної сиро-
вини, які можуть бути надані для вивезення в Польщу. Його довірливі 
контакти з місцевою владою сприяли реалізації найсміливіших намі-
рів. Наприкінці січня 1920 р. С. Сроковський підписав із генералом 
М. Шиллінгом угоду про довготривалу оренду для організації торгівлі 
Польщею землі поблизу Одеси, довжиною 30 км, а шириною 10–12 км 
(площею близько 300 км2) з містом Овідіополь та 10 селами на узбереж-
жі Чорного моря від річки Барабой до Дністровського лиману. Проте 
зреалізувати договір не вдалося через наступ більшовиків. 

Евакуація консульства та загону охорони розпочалася 2 лютого 1920 р. 
Для таких потреб консульство мало певні кошти, зібрані як пожертви 
від забезпечених одеситів польського походження. Цього разу вдалося 
вивезти й архів. Разом із польськими біженцями евакуювалися трьома 
групами через Румунію. В Одесі залишилися як представники консуль-
ства секретар Фелікс Пшибильський і комедант етапного пункту Ста-
ніслав Козерський. Вони виїхали з Одеси 7 лютого 1920 р. на британ-
ському судні «Rio Negro» з групою польських офіцерів та кількома 
вояками з консульської охорони. 
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та його архів». Зовнішні справи. 2017. № 12. С. 18–21; Матяш Ірина. Українська кон-
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Приміщення, в якому розміщувалося перше в Одесі Українське 
товариство «Просвіта» (вул. Софіївська, 30 у 1907–1909 рр.) – куль-
турно-просвітницька організація, з якою пов’язані біографії низки по-

літичних діячів у сфері дипломатії доби 
УНР, зокрема, міністрів закордонних 
справ УНР А. Ніковського і В. Чехів-
ського, Голови української делега-
ції на мирних переговорах з РРФСР 
(червень 1918 р.) і члена української 
делегації на мирних переговорах у Па-
рижі  (1919)   С.  Шелухина та ін. Дво-
поверхова споруда зведена у 1847–

1848  рр. як прибутковий будинок одеського купця Цезаря Гінанда, в 
якому розміщувалася крамниця П. Зоріної. У 1906–1909 рр. в будинку 
розташувалося засноване 1905 року перше в Одесі українське товари-
ство «Просвіта» (тимчасові адреси у 1905–1906 рр. – вул. Херсонська, 
52; вул. Ніжинська, 44) – громадська організація, що налічувала понад 
500 членів і ставила за мету «допомогти культурно-просвітньому роз-
витку українського народу в м. Одесі». Товариство мало власну біблі-
отеку з понад 200 томів, книгарню, історичний музей, помешкання із 

залом для лекцій і концертів на 300 осіб. Нині – це житловий будинок 
із адміністративними приміщеннями, на фасаді якого встановлено мемо-
ріальну дошку з наступним текстом: «В цьому будинку в 1905–1909 рр. 
містилося і діяло перше українське товариство «Просвіта», засновника-
ми і видатними діячами якого були: І. Бондаренко, Е. Кліоса, І. Луценко, 
І. Липа, М. Комаров, М. Слабченко, С. Шелухин. «Просвітяни» працю-
вали у різноманітних напрямках науки, літератури, театру, музики, хоро-
вого співу, бібліотечної справи, педагогіки, шкільництва. Видавали книги, 
відкривали бібліотеки і читальні, влаштовували лекції, вечори, концерти, 
виставки тощо. Товариство було закрито одеським градоначальником у 
грудні 1909 р. після опублікування книги І. Бондаренка «Про Гарібаль-
ді», в якій влада вбачала революційний зміст. У «Просвіті» формувалася 
національна самосвідомість відомих представників української інтеліген-
ції, що працювали на дипломатичній ниві. 

Андрій Васильович Ніковський (03(15).10.1885, с. Малий Буялик 
Одеського повіту Херсонської губ. – 1942, м. Ленінград) – історик, публі-
цист, політичний і громадський діяч, один із засновників УАПЦ, депутат 
Першої Державної думи Російської імперії, прем’єр-міністр УНР, міністр 
закордонних справ Директорії УНР в уряді В. Прокоповича (травень – 
жовтень 1920 р.), в уряді А. Лівицького (жовтень – листопад 1920 р.) та 
в екзильному уряді УНР (1920–1923). Одеський період – 1885–1917 рр. 
Став членом «Просвіти», навчаючись у Новоросійському університеті 
(вул. Дворянська, 2) на природничому відділенні фізико-математичного 
факультету (1905–1906) та історико-філологічному факультеті (1906–
1911). В Прокурора Одеської судової палати за 1906 р. він значиться, 
як присяжний повірений і член легалізованого українського товариства 
«Просвіта», якому було вчинено обшук у зв’язку зі звинуваченням про-
світян А. Луценко, А. Плахотнюк, М. Коваля та інших у приналежності 
до партії есерів та проведенні агітації. Упродовж 1906–1909 рр. А. Ніков-
ський входив до виділу (правління) «Просвіти» як секретар (20.04.1908–
05.09.1909), відповідальний за бібліотечну секцію, член бібліотечної ко-
місії (з 15.09.1909). Підготував низку рефератів для громадських читань 
за темами: «Марія Заньковецька» (1907 р.), «Батьки і діти в україн-
ській драматичній літературі» (1908 р.), «Оповідання і драматичні тво-
ри П. Барвінського (1908 р.), «Оповідання С. Черкасенка» (1908 р.).  
У серпні 1909 р. А. Ніковський, М. Слабченко, В. Хоменко і В. Грищин-
ський організували гурток і надали виділу товариства пропозицію вла-
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штувати систематичні курси з різних галузей сучасної науки та украї-
нознавства. Ніковський брав на себе курс історії новітньої української 
літератури. У грудні 1909 р. він увійшов до складу 12-ти членів ліквіда-
ційної комісії «Просвіти», після закриття якої продовжив громадську 
діяльність в осередку ТУП в Одесі «Молодій Громаді», ставши одним з 
її керівників. З 1907 р. співпрацював з єдиною на той час україномовною 
газетою «Рада», яку очолив у 1911 р., а з літа 1913 р. став її постійним 
редактором. У 1914 р. редагував «Літературно-науковий вісник», у 
1915 р. став одним з фундаторів в Одесі літературного журналу «Осно-
ва» (адреса редакції – вул. Коблевська, 30, кв. 6). Одеські адреси про-
живання А. В. Ніковського: 1909 р. – вул. Троїцька 17, кв. 17; 1911 р. 
– вул. Зоринська, 12 на Ближніх Млинах (нині – вул. Зелена). 

Володимир Мусійович Чехівський (Чеховський) (19.07.1876, с. Горо-
хуватка Київської губ. – 03.11.1937, урочище Садормох, Карельська 
АРСР, СРСР) – історик, політик, громадський діяч; перший міністр за-
кордонних справ уряду Директорії УНР (26 грудня 1918 р. – 11 лютого 
1919 р.) і одночасно Голова Ради Міністрів при очільникові Директорії 
В. Винниченку. Долучився до «Просвіти» в одеський період його біо-
графії (1907–1917 рр.), що почався після його повернення із заслан-
ня. В Одесі працював інспектором Одеського Михайло-Семенівського 
сиротинця (1908 р.), вчителем Михайло-Семенівського парафіяльно-
го чоловічого училища, викладачем історії, історії літератури, логіки і 
психології приватної жіночої гімназії Л.К. Гінкулової, а також вступив 
на історико-філологічний факультет Новоросійського університету; 
у 1917 р. став гласним Одеської міської думи від українських партій. 
Після закриття «Просвіти» у 1909 р. продовжив громадську роботу в 
«Українському клубі», «Українській хаті», в 1915 р. став членом масон-
ської ложі «Зірка Сходу», що діяла в Одесі і входила до складу «Вели-
кого Сходу народів Росії». 

Сергій Павлович Шелухин (06.10.1864, с. Деньга Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії  – 25.12.1938, Прага, Чехія) –  правник,  історик,  
дипломат, громадський і політичний діяч, представник народницько-де-
мократичного напрямку української політичної думки міжвоєнного пе-
ріоду, письменник, педагог. Увійшов в історію українського державотво-
рення як член Центральної Ради, генеральний суддя УНР, міністр судових 
справ в уряді В. Голубовича, Голова української делегації на мирних пере-
говорах з РРФСР у червні 1918 р., член української делегації на мирних 

переговорах у Парижі в 1919 р., в. о. міністра в уряді В. Чехівського тощо. 
Одеський період – 1902–1917 рр. (адреса проживання – вул. Кінна, 5), обі-
ймав посади члена Одеського окружного суду, Генерального судді, сенато-
ра з цивільного департаменту. Громадська діяльність: співзасновник одесь-
кої «Просвіти», Почесний член Консультаційного бюро присяжних і їх 
помічників при Українському товаристві «Просвіта», дійсний член Одесь-
кого юридичного товариства і Одеського археологічного товариства; член 
історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті, 
«Одеського товариства історії і старожитностей», Одеського бібліогра-
фічного товариства, Одеського відділення Російського технічного товари-
ства, «Українського клубу», товариства «Українська хата»; організатор 
і член «Товариства об’єднаних слов’ян» в Одесі. Під час Першої світової 
війни – редактор журналу «Листок Пчеловода» Одеського товариства 
сільського господарства. У «Просвіті» активно займався фундацією і ді-
яльністю товариства: був заступником голови і членом правління, висту-
пав з доповідями-рефератами з історії української літератури і народних 
пісень, про право, релігію і етику, археологічні з’їзди, про М. Добролюбова, 
В. Антоновича, І. Котляревського та ін. Адреса проживання С. Шелухина в 
Одесі: 1909 р. – вул. Херсонська (нині – Пастера), 36. 
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ПРИЛУКИ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Меморіальна дошка Андрію Лівицькому на фасаді будинку При-
луцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного (вул. Київська, 190). Від-

крито дошку 5 квітня 2018 р. на відзна-
чення 100-річчя Української революції 
1917–1921 рр. з ініціативи Прилуцького 
краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова та іс-
торика Віктора Моренця, виготовлено за 
меценатської допомоги голови ГО «Патрі-
от Прилуки» Олександра Дуденка. 

Класична чоловіча гімназія розпоча-
ла свою діяльність 22 вересня 1874 року 
у будинку, який Міська управа придбала 
у першого почесного громадянина міста 
Прилуки Івана Скоропадського по вулиці 
Роменській (нині – Київська). Будівля пла-
нувалася як палац багатого поміщика, а не 
як навчальний заклад. Гімназія мала власну 
домову Іллінську церкву. Зі спогадів гімна-
зистів відомо, що на другому її поверсі роз-
ташовувалася актова зала для урочистих 

Фото надано Прилуцьким краєзнавчим музеєм імені С. І. Маслова
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подій. Навчальні кабінети мали багато наочних приладів, що стояли на 
відкритих стелажах уздовж стін. Прилуцька чоловіча гімназія була над-
звичайно популярним та престижним закладом освіти у Полтавській 
губернії. А. Лівицький навчався упродовж 1888–1892 рр., одночасно з 
ідеологом українського націоналізму М. Міхновським. 

Український громадсько-політичний діяч, адвокат, дипломат, Прези-
дент УНР в екзилі (1926–1954 рр.) А. Лівицький народився 27 березня 
1879 р. на хуторі Красний Кут Золотоніського повіту Полтавської гу-
бернії. Після закінчення Прилуцької гімназії навчався в Колегії Павла 
Ґалаґана в Києві, Київському університеті св. Володимира (на матема-
тичному і правничому факультетах). Студентом розпочав політичну ді-
яльність. Впродовж 1903–1917 рр. займався юридичною практикою в 
Лубенському окружному суді, Харківській судовій палаті, був мировим 
суддею Золотоніського повіту. Належав до засновників Революційної 
української партії (РУП). За доби Директорії УНР обіймав державні 
посади: тимчасово керуючого Міністерством внутрішніх справ УНР, 
заступника міністра юстиції, міністра юстиції і заступника голови Ради 
Міністрів, керуючого Міністерством закордонних справ і міністра юс-
тиції УНР, заступника голови Ради міністрів. 

Після створення 22 вересня 1919 р. Надзвичайної дипломатичної мі-
сії УНР у Польщі отримав призначення на посаду її очільника, возночас 
залишаючись міністром закордонних справ і міністром юстиції УНР. До 
Варшави А. Лівицький прибув 28 жовтня 1919 р. Скерування до друж-
ньої держави дипломата такого рівня свідчило про важливість поставле-
них перед ним завдань. Головне з них полягало у досягненні підтримки 
УНР з боку Польщі та визнанні державної незалежності УНР польською 
стороною. 30 жовтня А. Лівицького прийняв Ю. Пілсудський. Він ви-
словив принципову підтримку самостійності УНР, але вказав залежність 
Польщі від позиції Антанти в українському питанні та окреслив держав-
ну позицію щодо встановлення кордонів з Україною по лінії р. Збруч. 
Упродовж листопада тривали переговори в неформальному форматі. В 
питанні кордонів А. Лівицький отримав повноваження уряду погодити-
ся на підпорядкування Польщі Холмщини та Підляшшя, але наполягати 
на винесення питання про долю Східної Галичини на розгляд Паризької 
мирної конференції. Свідченням довіри уряду до його дій стало призна-
чення його заступником Голови Ради Народних Міністрів УНР, рішен-
ня РНМ від 14 лютого 1920 р. про перенесення діяльності МЗС УНР 
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з огляду на суміщення посад його 
очільника в Варшаву та доручення 
виконувати обов’язки Голови РНМ 
на період відсутності І. Мазепи. Ре-
зультатом організованих ним пере-
говорів стало підписання Варшав-
ського договору 1920 р. (Політичної 
конвенції – 21 квітня; Військової 
конвенції – 24 квітня). Залишався 
прихильником позиції С. Петлюри 

щодо підписання цього акту попри його неприйняття великою частиною 
соратників, державних діячів, дипломатів. 

Залишився на посаді голови Ради народних міністрів і міністра юс-
тиції УНР з травня 1920 р., у 1920–1921 рр. виконував обов’язки Голови 
уряду УНР, в 1922–1926 рр. – Голова уряду УНР в екзилі. Належав до іні-
ціаторів Прометеївського руху. Після загибелі Симона Петлюри очолив 
Директорію УНР та перейняв посаду Головного Отамана військ УНР.

Література: 
Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кір-

сенко та ін.; За ред. В. А. Смолія. Київ: Видавн. дім “Альтернативи”, 2001. 736 с.; 
Кучерук О. С. Лівицький Андрій Миколайович. Україна в міжнародних відносинах. 
Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 5. Біографічна частина: А-М / Відп. ред. 
М. М. Варварцев. Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. С.258–261; 
Андрій Лівицький. Листування (1919–1953 роки) / Упорядкування, вступна 
стаття, загальна редакція Файзуліна Я. Український інститут національної пам’яті. 
Київ: Фенікс, 2019. 688 с.; Матяш Ірина. «Політично-дипломатичний успіх» чи 
«великий провал»: оцінки Варшавського договору 1920 року українськими ди-
пломатами = «Sukces polityczny i dyplomatyczny» czy «wielka porażka»? Ukraińscy 
dyplomaci oceniają Umowę warszawską 1920 r. Przegląd Wschodni. 2020. T. XVI, zeszyt 
1 (61). S. 103–113; Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у за-
хисті національних інтересів 1917–1923 рр. Тернопіль: Астон, 2009. 520 с. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–
1924 рр.»; ф. 67 «Українське радянське посольство в Польщі, м. Варшава»; Галузевий 
державний архів Зовнішньої розвідки України, ф. 1. Спр. № 10135; Архів Осередку 
української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба, Канада), фонд Андрія Лівицького.

Ірина Матяш, Тетяна Зоц

Україна. Рівне

РІВНЕ
Пам’ятник Симону Петлюрі в Рівному. Монумент українському дер-
жавному, військовому та політичному діячу, Голові Директорії УНР, Го-
ловному Отаману Війська та Флоту УНР Симону Васильовичу Петлюрі 
(1879–1926) відкрито в місті Рівне 22 травня 2001 р. Скульптурне по-
груддя виконане із бронзи та граніту і зображає Симона Петлюру доби 
Української національно-визвольної революції, коли він був головноко-
мандувачем УНР, про що свідчать петлиці на комірці. Пам’ятник роз-
ташований на вулиці, яка названа на честь Симона Петлюри, на площі 
поруч з Народним домом. Головний Отаман війська Директорії Симон 
Петлюра, який разом з Штабом командування Армією УНР працював 
і жив у Здолбунові (штаб розташовувався у будинку колишнього заліз-
ничного училища, зараз це приміщення Здолбунівської загальноосвіт-
ньої школи № 5), вперше приїхав до Рівного 25 березня 1919 р. у зв’язку 
з переїздом Директорії з Києва під натиском Червоної армії. Проводя-
чи тут наради та консультації, він виходив із необхідності консолідувати 
вкрай розпорошені українські сили перед небезпекою чергової інтер-
венції. Симон Петлюра виголосив промову з балкону одного з будин-
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ків (колишня Садиба Гальперіна), розташованого неподалік сучасного 
пам’ятника (тут знаходиться приміщення Укрсиббанку). 

 Поряд знаходився будинок, де 9 квітня 1919 р. був сформований і 
працював уряд УНР на чолі з Борисом Мартосом – Рада Народних Мі-
ністрів. Місцезнаходження будівлі (колишній будинок Громадського зі-
брання) – центральна частина м. Рівне, сучасна вул. Симона Петлюри, 
навпроти будинку Народного дому трохи ближче до вулиці Соборної. 
Будівля не вціліла. Загалом тут відбулося 26 засідань Ради Народних 
Міністрів. Уже 12 квітня 1919  р. на вулицях Рівного поширювалася 
прокламація з текстом першої декларації нового уряду. Проте, у зв’язку 
з неухильною загрозою наближення фронту, 5 травня 1919 р. уряд та 
урядові служби УНР покинули Рівне та переїхали до Радивилова. До 
100-ліття цих подій 3 травня 2019 р. в Рівненському обласному краєз-
навчому музеї (саме тут розташовувалося Міністерство освіти на чолі 
з Іваном Огієнком, який був міністром в уряді Б. Мартоса під час його 
перебування в Рівному) презентували тематичні марку і конверт «Рів-
не – столиця УНР: 100 років».

Авторами пам’ятника є скульптори Володимир Шолудько, Володимир 
Стасюк, Петро Подолець і архітектор Тетяна Мельничук. Пам’ятник 
Симону Петлюрі в Рівному був першим і упродовж 16-ти років єдиним 

З фондів ЦДАВО України
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пам’ятником Голові Директорії, Головному Отаманові Війська і Флоту 
УНР в Україні до відкриття 14 жовтня 2017 р. другого пам’ятника Симо-
ну Петлюрі у Вінниці.
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Сергій Троян
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СЕЛО САМОТОЇВКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Меморіальна дошка генеральному писарю, державному секрета-
рю УНР Івану Мірному відкрита 23 червня 2013 р. на фасаді Само-
тоївської загальноосвітньої школи (вул. Макаренка, буд. 41) з таким 
написом: «Наш видатний земляк Мірний Іван Іванович 30.08.1872–
17.03.1937. Український юрист, громадсько-політичний діяч, дипломат. 

Обраний до Центральної Ради, засновник та перший керівник державної 
служби в Україні, Державний секретар УНР, керівник канцелярії Мініс-
терства закордонних справ УНР, учасник делегації УНР на Мировій кон-
ференції у Парижі, викладач Українського високого педагогічного інститу-
ту ім. М. Драгоманова у Празі. Похований на Ольшанському кладовищі у 
Празі». Будинок школи зведено у 1988 р. Церемонію відкриття органі-
зувала тогочасна Самотоївська сільська рада. В урочистостях з нагоди 
відкриття дошки взяли участь сільський голова Іван Перерва, вчителі й 
учні школи, журналісти, місцева та сумська громадськість. Меморіаль-
ну дошку виготовлено завдяки ініціативі та на кошти юристки з міста 
Суми Ольги Іванівни Шелегеди. Після відкриття меморіальної дошки 
у приміщенні школи доповіді про І. Мірного виголосили кандидат іс-
торичних наук, доцент Сумського державного університету Валерій 
Власенко та краєзнавець Олександр Десятниченко. 

Громадсько-політичний діяч, юрист і дипломат Іван Мірний наро-
дився 30 серпня 1872 р. у с. Самотоївка тогочасної Краснопільської 
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волості Охтирського повіту Харківської губернії. Нині цей населений 
пункт є центром Самотоївського старостинського округу Красно-
пільської селищної ради Сумського району Сумської області. Мемо-
ріальну дошку відкрили на малій батьківщині дипломата. У 1898  р. 
він закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. 
Працював у фінансових установах на Київщині. Був членом україн-
ських громадських організацій, київської «Просвіти». 1917 р. його 
обрали до Української Центральної Ради. Згодом він обіймав посади 
генерального писаря, державного секретаря УНР, з 1918 р. очолював 
канцелярію Міністерства закордонних справ Української Держави та 
УНР. Був скарбником української делегації на Паризьку мирну кон-
ференцію, речником Міністерства фінансів у Берліні. З 1924 р. жив у 
Чехословаччині. Помер у Празі.

Література: 
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Валерій Власенко
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УМАНЬ

Меморіальний музей-квартира Надії Суровцової (вул. Воїнів Ін-
тернаціоналістів, 6). В цьому будинку жила і працювала перша жінка 
– очільниця самостійного структурного підрозділу українського зо-
внішньополітичного відомства, журналістка, громадська діячка Надія 
Віталіївна Суровцова (1896–1985). Після завершення дипломатичної 
служби вона не залишилася в еміграції, пройшла в СРСР суворе випро-

бовування сталінськими таборами і провела в 
Умані останні роки життя. Будівля функціонує 
як музей з 30 вересня 2005 року. Експозицію 
квартири-музею розташовано в двох залах, де 
відтворено інтер’єр помешкання Н. Суровцо-
вої, експонуються її речі, фото і документи. На 
будинку встановлено меморіальну дошку. 

На посаду в Генеральному секретарстві між-
національних справ Н.  Суровцова потрапила 
випадково. Канцелярію секретарства 6 груд-
ня 1917 р. очолив К. Лоський, який особисто 
знав дівчину як учасницю заходів української 

громади в Петербурзі. Вона вільно володіла французькою і німецькою 
мовами, мала комунікативні навички, вміла опановувати нові напрями ді-
яльності й швидко вчитися, володіла технікою машинопису. Дипломатична 
кар’єра Н. Суровцової почалася з посади діловода. 22 грудня 1917 р. Гене-
ральне секретарство справ міжнаціональних було реорганізовано в Гене-
ральне секретарство справ міжнародних, куди перейшла Н. Суровцова. З 
проголошенням незалежності УНР Генеральне секретарство міжнародних 
справ набуло статусу Міністерства закордонних справ УНР. У цей момент 
більшовицькі війська впритул наблизилися до Києва. В захопленому біль-
шовиками місті Н. Суровцова залишалася на нелегальному становищі.

Після повернення УЦР до Києва в березні 1918 р. було відновлено 
роботу міністерства й засновано при Українському науковому товари-
стві економістів Консульські курси – навчальний заклад, покликаний 
в стислий термін дати необхідні фахові знання тим, хто невдовзі мав 
обстоювати економічні інтереси молодої незалежної держави на між-
народній арені та захищати права українських громадян у зарубіжних 
країнах. Н. Суровцова як діловод консульського відділу отримала реко-
мендацію на навчання. На той час вона стала керівником самостійного 
підрозділу. Навчання на Консульських курсах розпочалося 20 квітня 
1918 р. та завершити його за доби Центральної Ради не довелося.
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Після приходу до влади 29 квітня 1918 р. гетьмана П. Скоропадського 
в міністерстві залишилася частина співробітників, зокрема Н. Суровцова. 

Поряд з виконанням посадових обов’язків 
вона навчала українській мові заступника 
міністра закордонних справ О. Палтова. Зі 
свого боку він допоміг їй опанувати навички 
дипломатичного листування, що згодилися 
під час навчання на Консульських курсах.  
З дипломом Консульських курсів вона от-
римала право займати дипломатичні поса-
ди, відтак очолила політичний відділ у складі 
Департаменту МЗС. Поразка Центральних 
держав у війні, криза Гетьманату і початок 
повстання в листопаді 1918 р. принципово 
змінили ситуацію в Києві. Надія тримала 
зв'язок з повстанцями, передаючи їм через 
друкарку Н. Онацьку потрібну інформа-
цію. Проте продовжувала працювати вже 
під орудою нового міністра Г. Афанасьє-
ва. Їй було доручено очолити відділ пре-
си, який видавав місячники «Ukrainischt 
Nachrichten» та «Ukraine». До її обов’язків 
входило також контролювання публікацій 
київської преси з міжнародної тематики, 
які могли з’явитися в закордонній пресі, 
та контакти з журналістами, які прагнули 
отримати інтерв’ю міністра. Вона брала 
участь у прес-конференціях, що тоді почали 
проводитися для журналістів. За погоджен-
ням з міністром Н. Суровцова подавала ві-
домості про міжнародні справи. Так вона 
по суті стала першим речником МЗС. Як 
вправну співробітницю та ще з профільним 
дипломом її запросив до штату місії у Фран-
ції О.  Палтов, який збирався до Парижу у 

статусі посла. Та вже 14 грудня 1918 р. гетьман П. Скоропадський зрікся 
влади, було відновлено УНР під керівництвом Директорії. 

Н. Суровцова залишилася в міністерстві й була включена до скла-
ду урядової делегації до Парижу для участі в Мирній конференції на 
посаду секретаря інформаційного бюро та секретаря бібліотеки. Вона 
зібрала необхідні документи, видання для формування бібліотеки та 
організації книжкових виставок про УНР, етнографічний матеріал для 
декорування приміщення. Однак дістатися Парижу їй не вдалося. Дея-
кий час вона з кількома іншими членами делегації перебувала в Берні, 
контактувала з українським жіноцтвом, які заснували там Українську 
секцію жіночого інтернаціоналу для миру і свободи як всеукраїнську 
організацію. Невдовзі вийшов наказ МЗС про повернення членів місії, 
які не доїхали до місця призначення. 

Н. Суровцова виїхала до Відня і затрималася там упродовж 1919–
1925 рр. Як член дипломатичної місії вона звернулася до керівництва 
МЗС за дозволом використати час перебування в австрійській столиці 
для закінчення навчання. Невдовзі вона отримала диплом доктора фі-
лософії, захистивши дисертацію «Богдан Хмельницький і ідея україн-
ської державності». 

1925 року Н. Суровцова поїхала в СРСР. Працювала в Харкові в 
РАТАУ та редакторкою пресового бюро Народного комісаріату за-
кордонних справ УСРР. Та вже 1927 р. «як шпигунка» потрапила до 
сталінських концтаборів, пройшла всі кола пекла ГУЛАГу. Звільнена 
1954 року, реабілітована 1957 року. 
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Дипломатичний паспорт Н. Суровцової.  
З фондів ЦДАВО України
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Місце поховання Надії Суровцової (Міське кладовище). Історики-
ня, громадська діячка, дипломатка, журналістка, перекладачка Надія 
Суровцова походила з дворянської родини. Народилася в Києві 18 бе-
резня 1896 р. З дитинства навчалася французькій та німецькій мовам. 
Після закінчення в Умані семирічної школи та складання екстерном іс-
питів за курс гімназії, вступила 1912 року в Петербурзі до Вищих Бес-
тужівських курсів на історико-філологічний факультет, де навчалася 
до 1917 р. З початком Першої світової війни працювала медичною се-
строю у так званому українському лазареті в Петербурзі, водночас про-
довжувала навчання і вела активну громадську діяльність.

1917 року була відряджена студентською громадою до М. Грушев-
ського. До Петербургу не повернулася. Як інструктор Центральної 
Ради поїхала до Умані, де займалася створенням сільських рад, стала 
заступником голови Уманської селянської спілки. Того ж року повер-
нулася до Києва, щоб продовжити навчання в Університеті св. Володи-
мира. В грудні 1917 р. отримала посаду в Генеральному секретарстві 

міжнаціональних справ, далі працюва-
ла в зовнішньополітичному відомстві до 
призначення до складу делегації УНР на 
Паризьку мирну конференцію в грудні 
1918 р. До місця призначення не дістала-
ся. Впродовж 1919–1925 рр. жила у Від-
ні, була членкинею Віденського студент-
ського товариства «Січ», Товариства 
прихильників освіти, Міжнародної жі-
ночої ліги миру і свободи, заступницею 
голови Товариства прогресивних жур-
налістів Європи та інших громадських 
організацій. Навчання в Віденському 
університеті закінчила написанням ди-
сер тації на тему: «Богдан Хмельниць-
кий й ідея української державности» та 
отриманням 30 червня 1920 р. диплома 
доктора філософії. По тому викладала 
у Віденській сільськогосподарській ака-
демії. Була делегаткою від Міжнародної 
жіночої ліги миру і свободи на конгре-

сах Ліги миру і свободи в Гаазі, Амстердамі, Дрездені, Парижі та інших 
містах. 1924 року відвідала США й Канаду, виступала з промовами на 
численних мітингах. Цей візит став переломним у її суспільно-політич-
ному світогляді: повернувшись зі США, вона вступила до лав Австрій-
ської комуністичної партії. 

У квітні 1925 року повернулася в СРСР. Працювала в Харкові на кі-
нофабриці, де рецензувала сценарії інших авторів і намагалася творити 
власні; у НКЗС УРСР, де готувала довідки для члена колегії О. Шліхтера, 
з яким познайомилася ще в Австрії, коли той був торговим представни-
ком СРСР; редактором РАТАУ та Головліту; їздила на села з пропаган-
дистською метою «змички міста з селом». Водночас вона вступила до 
аспірантури під керівництвом відомого історика Дмитра Багалія. 

Однак, 29 листопада 1923 р. її заарештували і відправили до Москви 
на Луб’янку. За відмову від співпраці з органами НКВС їй сфабрикували 
справу про шпигунство на користь Польщі та петлюрівської розвідки. 
Відповідно до Постанови колегії ОДПУ від 28 травня 1928 р. Н. Суров-
цеву засуджено до 5 років ув’язнення на Соловецьких островах. На за-
сланні вона познайомилася з Дмитром Олицьким, з яким одружилася в 
січні 1935 р. В листопаді 1936 р. її знову заарештовано, новим вироком 
визначено перебування в таборі Ельген. У цей час 3 листопада 1937 р. 
в архангельській в’язниці страчено її чоловіка. Н. Суровцеву звільнили 
через півроку після закінчення терміну ув’язнення, влітку 1942-го. Втім, 
на тривалий час вона залишилася в місцях заслання. 1950 року її зно-
ву ув’язнили. Лише після смерті Й. Сталіна вона вийшла на свободу та 
1957 року реабілітована.

Після повернення із заслання Н. Суровцова приїхала до Києва, але ні 
видати її твори, написані на засланні, ні запропонувати роботу ніхто не 
зголосився. Вона оселяється в Умані в своєму батьківському будиночку 
разом із сестрою чоловіка Катериною Олицькою. На громадських заса-
дах вела роботу в місцевому краєзнавчому музеї, проводила екскурсії в 
парку «Софіївка», перекладала твори з французької мови. Деякий час 
Н. Суровцова очолювала Уманське товариство охорони пам’яток істо-
рії та культури.  

З кінця 1950-х років КДБ намагається ізолювати її від громадськос-
ті, навіть інкримінують виготовлення фальшивих грошей. Померла Су-
ровцова 13 квітня 1985 року.

Тамара Малярчук
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ХЕРСОН

Приміщення Італійського віце-консульства та Консульства Перу 
(вул. Соборна, власний будинок Анатри, нині – вул. Соборна, 18) – бу-
динок, в якому протягом 1906–1919 р. знаходилося Віце-консульство 
Італії та Консульство Перу. Будинок належав відомому підприємцю 
Анатра (сьогодні – Дитячо-юнацька спортивна школа з шахів і шашок). 
Будинок побудований на межі ХІХ–ХХ ст. (на фронтоні будинку вказа-
но рік завершення будівництва – 1905).

Італійське консульство було відкрито у 1906 р. і діяло до 1919 р. 

Україна. Херсон

Причинами відкриття італійського консульства у Херсоні стало зна-
чне пожвавлення експортного обороту Херсонського морського порту, 
який був відкритий у 1901 р. після поглиблення судноплавного каналу 
р. Дніпро. Італія почала активно використовувати нововідкритий порт, 
налагодивши морські лінії з Херсона в Трієст, Неаполь, Геную, Венецію, 
Барі, Санта-Ліберетто, італійські судна ходили також у порт Пірей і на 
Мальту. Італія імпортувала зерно, овечу вовну, ліс, мед – і це не повний 
перелік експорту в Середземноморську країну, а експортувала лимони, 
апельсини, оливки, горіхи, каву, хімію та рослинні барвники тощо.

Саме торгові перевезення були у центрі уваги Анжело Осиповича Ана-
три, а разом з тим він був власником пароплаву «Чорноморець», який 
здійснював регулярні рейси між Миколаєвом, Очаковом і Херсоном.

Анжело Осипович Анатра був сином одного із синів засновни-
ка одеської гілки роду, сицилійця Анжело Анатра (1807–1860). Саме 
чотири брати – Антон, Анжело, Варфоломій та Осип (справжнє ім’я 
– Джузеппе) заснували в Одесі один з найбагатших торгових домів 
Причорномор’я «Брати Анатра». До сфери інтересів компанії входи-
ла торгівля і пароплавні перевезення, борошномельна справа, експорт 
зернових, імпорт англійського вугілля тощо.

Найбільшого успіху брати Анатра досягли, продовжуючи справу бать-
ка у перевезенні вантажу, проте основним напрямком їхньої діяльності 
було постачання українського зерна з 
різних портів на р. Дніпро, Буг і Дністер 
до Одеського порту. Майже половину 
доставки забезпечували каботажні пере-
везення. Для цього у володінні торгового 
дому на кінець ХІХ ст. були буксирні па-
роплави та 40  барж, які доставляли зер-
нові з дніпровських портів, Миколаєва й 
Акермана.

До обов’язків віце-консула належала 
допомога своїм співвітчизникам, які по-
стійно проживали в містах у регіоні або 
перебували тимчасово, допомога моря-
кам і капітанам, надання паспортів і до-
кументів на судно. Тобто функції віце-
консулів повторювали функції консула в 

Меморіальна дошка про перебування у будинку  
«Консульської агенції Королівства Італія»
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Одесі. Про всі надзвичайні події як в житті свої громад, так і щодо ходу 
торгівлі в місті віце-консули сповіщали генерального консула. Окрім 
цього, щороку або щоквартально консули надавали звіти про обсяги 
вітчизняної торгівлі в регіоні, вказуючи кількість суден, прізвища ка-
пітанів, характер і кількість вантажу тощо. З початком діяльності Іта-
лійського благодійного товариства віце-консули збирали пожертви від 
співвітчизників та обов’язкові внески від італійських капітанів. 

У російських портах консулам і віце-консулам дозволялося здійсню-
вати торгівлю, в тому числі й міжнародну, без зарахування до купецькій 
гільдії. Обіймання цих посад дозволило деяким італійським віце-консу-
лам здійснювати значні торгові операції та перетворитися на заможних 
і поважних купців.

Окрім торгівлі, А. Анатра протягом 1915–1918 рр. збудував у Хер-
соні аеродром, який розташовувався на місці сучасного Таврійського 
мікрорайону. Вже у лютому 1918  р. літаки Анатра, що виготовлялися 
в Одесі, почали здійснювати регулярні авіаперевезення по лінії Одеса-
Миколаїв-Херсон. Неодноразово він був членом Херсонської міської 
думи, розвивав парусний спорт і стояв у витоків Херсонського яхт-клуб.

У 1919 р. А. Анатра виїхав з Херсона до Сицилії.
12 грудня 2020 р. на будинку консульства було відкрито меморіальну 

дошку на честь віце-консула Італії Анжело Анатри. Ідея увічнення нале-
жить Повноважному Послу Італійської Республіки в Україні Давіде Ла 
Чечеліа, який і відкрив дошку разом із представниками місцевої громади.

Література: 
Вовчук Л.А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських 

портах Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). Дис… канд. істор. наук: 
07.00.02 – всесвітня історія. Миколаїв, 2013. 256 с.; Консулы в Херсоне. Памятная 
книга Херсонской губернии за 1917 г. Херсон, 1917. С. 169; Савченко М. У Херсо-
ні відкрили меморіальну дошку на будинку колишнього італійського консульства. 
Новий день. 2020, 12 грудня; Тарасова М. Анжело Анатра. История итальянского 
консула в Херсоне. Potemkin-city. 2014. № 12. С. 12–13; Феденко О.О. Роль італій-
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Приміщення Віце-консульства Великої Британії та Консульства 
Туреччини (вул. Лютеранська, 13, нині – вул. Лютеранська, 18) – бу-
дівля, де протягом 1908–1919  рр. знаходилися Віце-консульство Ве-
ликобританії та Консульство Туреччини. Житловий будинок Миколи 
Івановича Блажкова, сьогодні – Дитяча музична школа № 1).

Будинок побудований у 1904–
1909 рр. за проектом одеського архі-
тектора Пауля Клейна. В архітектурі 
переплелися елементи романського 
та мавританського стилів, за що бу-
динок отримав серед міщан назву 
«Красивий будинок біля Парку». 
Будинок двоповерховий, цегляний з 
баштою, відкритою терасою та бал-
коном на другому поверсі. Будинок 
був досить сучасним, з усіма зруч-
ностями.

Британське консульство займало 
частину першого поверху будівлі.

Британське віце-консульство було 
відкрито у 1908 р. і діяло до 1919 р. 
Увесь час на чолі консульства був 
Едвін Уільям Каруана.

Відкриття консульства відбуло-
ся у зв’язку з пожвавленням експорту зернових до Великої Британії. 
Вперше ідея відновлення консульства була згенерована у 1906 р. (про 
це свідчить листування МЗС Великобританії за 1906–1907 рр.), але ре-
алізувати її вдалося лише у 1908 р.

Едвін Вільям (Петрович) Каруана (англ. Edwin William Caruana) 
(1876, Мальта – після 1945 р., Мальта) — англійський дипломат. Англій-
ський віце-консул у Херсоні (1908–1919), мав повноваження консула Ту-
реччини в Херсоні.

Народився у 1876  р. на острові Мальта. Багато років прожив у 
Російській імперії. 19  травня 1908  р. був призначений виконувачем 
обов’язків, а згодом, у 1909 р. затверджений на посаді англійського ві-
це-консула в Херсоні, згодом був наділений повноваженнями консула 
Туреччини. 
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До компетенції віце-консула входили питання, пов’язані із членами 
команд і постачанням вантажу, накладенням арешту на вантаж, пра-
вильним оформленням митних документів, ремонтом суден тощо. Пі-
клувався він і про англійських підприємців, які вкладали кошти у роз-
виток Херсонщини. Сам же Е.  Каруана успішно торгував в’яленою 
бараниною та курдючним жиром для потреб британського флоту. 

До обов’язків віце-консула відносилася підготовка щомісячних і що-
річних звітів про економічне та соціально-політичне становище у Хер-
соні та навколишній території. 

Едвін Каруана залишив по собі у Херсоні славу мецената та колек-
ціонера мистецьких творів. Періодично він влаштовував виставки сво-
єї колекції в Товаристві шанувальників витончених мистецтв Херсона 
(збереглися каталоги цих виставок за 1909–1915 рр.). У 1912 р. Е. Кару-

Едвін Вільям Каруана

Основна діяльність Е. Каруани була 
пов’язана із морською торгівлею через 
Херсонський і Миколаївський морські 
порти, що пояснювало перебування ди-
пломата на посаді агента пароплавства 
Макнаб. Пізніше консул відкрив у Херсо-
ні філію Московської страхової компанії, 
ставши її агентом.

Україна. Херсон

ана став першим очільником новоствореного Музею витончених мис-
тецтв у Херсоні й у 1915 р. подарував його бібліотеці тритомну працю 
професора К. Вермана «Історія мистецтв усіх часів та народів».

Опікувався консул і Херсонським музеєм старожитностей, створе-
ним археологом та істориком В. Гошкевичем. Найбільший внесок кон-
сула у поповнення колекції музею полягав у тому, що він придбав для 
нього колекцію російських медалей у кількості 179 одиниць – копії, що 
були виготовлені у Санкт-Петербурзькому монетному дворі.

У роки національно-визвольних змагань і громадянського протисто-
яння віце-консул Е. Каруана не залишав свій пост. На сьогодні залиша-
ється незрозумілим, яким чином Едвіну Каруана вдалося утриматися у 
місті в 1918 р. після наказу німецького командування про вислання ди-
пломатичних представників країн Антанти та їх союзників. Але фактом 
залишається те, що консул дочекався зміни політичної ситуації та при-
буття військ інтервентів на Південь України. У січні 1919 р. до Херсону 
прибуло два англійських міноносця «Бріск» і «Нереїда» і вже 30 січня 
1919 р. віце-консул Великобританії Едвін Вільям Каруана з сім’єю та ве-
личезною колекцією творів мистецтва залишив Україну.

Останні відомості про консула, які залишили доступні джерела, 
це офіційне повідомленні британської газети «The London Gazette» 
про королівський указ від 18 серпня 1920 р., за яким Е. Каруані було 
дозволено носіння офіцерського хреста, який він отримав від румун-
ської корони.
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Вовчук Л.А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських 
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України. Миколаїв, 2006. 261 с.; Тарасова М. Английский консул Эдвин Каруана. 
Kherson-City. 2017. Зима. С. 16.

Олександр Тригуб, Людмила Вовчук



Місця пам’яті української дипломатії 223222

Вулиця Полковника Кедровського (Суворовський р-н). Названа на 
честь українського державного та політичного діяча, публіциста, пол-
ковника Армії УНР, Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у 
Латвії Володимира Івановича Кедровського (1890–1970) відповідно 
до розпорядження Херсонського міського голови від 19 лютого 2016 р. 
№ 80-р «Про виконання вимог Закону України “Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”». Раніше 
мала назву «Будьонного». Вулиця довжиною 3  км 200  м з’єднує Ми-
колаївське шосе з проспектом 200-річчя Херсона. Основна забудова – 
житлові багатоповерхові будинки. У 2018 р. у дворі будинків, які роз-
ташовані на вулиці Полковника Кедровського, було відкрито пам’ятний 
знак на честь вшанування пам’яті борця за незалежність України, пол-
ковника Кедровського.

Панорама вулиці Полковника Кедровського

Пам’ятний знак на честь вшанування пам’яті борця 
за незалежність України, полковника Кедровського

Україна. Херсон

В. Кедровський народився в Хер-
соні у родині землевласників Кедров-
ських, що мали угіддя на берегах 
річки Інгул (сучасний Баштанський 
район Миколаївської області). За-
кінчив Херсонське реальне учили-
ще, Херсонські морехідні класи та 
Одеський (Новоросійський) імпе-
раторський університет (статист-
економіст). Брав участь у Першій 
світовій війні. У 1915 р., після закін-
чення Одеського військового учи-
лища, отримав звання прапорщика, 
а згодом підпоручника. Після Лют-
невої революції став одним з про-
відних діячів з українізації військо-
вих частин. Брав участь у Першому 
(18–21 травня 1917 р.) та Другому 
(5–10  червня 1917  р.) Всеукраїн-
ських військових з’їздах у Києві, де 
був обраний членом і заступником 
Голови УГВК (завідував мобілізацій-
ним відділом). Член Центрального 
Комітету Всеукраїнської Селянської Спілки, делегат від України на Все-
російську демократичну нараду та член Центральної Ради. 

1  вересня 1917  р. він був призначений заступником Генерально-
го секретаря військових справ у новосформованому уряді та одержав 
звання підполковника Армії УНР. 13 березня 1918 р. на знак протесту 
проти введення німецьких військ на територію УНР подав у відставку. 
З 1 квітня по 15 жовтня 1918 р. очолював статистичне бюро і відділ 
освіти та бібліотек у Херсонській земській управі.

З 15 листопада 1918  р. – начальник мобілізаційного відділу штабу 
військ Директорії. В січні 1919 р. отримав призначення до складу По-
сольства УНР у Османській імперії, однак до місця призначення не до-
їхав. У квітні 1919  р. В. Кедровський призначений отаманом для спе-
ціальних доручень при наказному отамані О. Осецькому. 16  травня 
– грудень 1919 р. – Головний державний інспектор Армії УНР. Воєнний 

Володимир Кедровський
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представник Українського Уряду при головному штабі військ Антанти 
в Салоніках. З грудня 1919 року – Голова Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР у Латвії та Естонії. 1920 року – делегат на конференції п’яти 
держав у Ризі. Делегат від УНР на російсько-польських мирових пере-
говорах в Ризі. 1921 року з мандатом спеціального воєнного представ-
ника Директорії УНР та особово-уповноваженого Головного Отамана 
Петлюри при уряді Османської імперії, а також представника Червоно-
го Хреста в Болгарії, Туреччині та Югославії виїхав до Стамбула.

Після остаточної окупації УНР більшовиками разом зі своєю дру-
жиною вирішив не повертатись на батьківщину та вирушив до Австрій-
ської республіки. Оселився в місті Баден. Обійняв пост президента 
Української ліги національних організацій. Обраний віце-президентом 
Асоціації українських журналістів в Європі. У період свого перебуван-
ня в Австрійській республіці В. Кедровський підготував мемуари, що 
охоплювали період 1917–1920 рр.

У грудні 1923 р. В. Кедровський і його дружина Марта емігрували 
до США. В. Кедровський став співробітником окружної організації 
«Січ» у Філадельфії, активістом українських організацій, а впродовж 

Відрядження Кедровського до Туреччини. З фондів ЦДАВО україни

Україна. Херсон

1926–1933 рр. працював співредактором газети «Свобода». Після 
1933  р. він купив ферму в штаті Нью-Джерсі та займався сільським 
господарством; працював кінорежисером та режисером-постановни-
ком українських театральних вистав. У 1941–1955 рр. на роботі в Гене-
ральній Кабельній Корпорації у Прес-Ембой (штат Нью-Джерсі). 1955 
–1963 рр. – шеф українського відділу радіостанції «Голос Америки» у 
Вашингтоні. Помер у місті Метачен (штат Нью-Джерсі, США) і похо-
ваний у Саут-Баунд-Брук.
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ХОРОЛ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Меморіальна дошка Олександрові Шульгину на фасаді будівлі Ан-
дріївського закладу загальної середньої освіти Хорольської міської 
ради Полтавської області. Меморіальну дошку встановлено з ініціативи  

регіонального представника Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті в Полтавській області (спів-
робітника Північно-східного між-
регіонального відділу Управління 
забезпечення реалізації політики на-
ціональної пам’яті в регіонах Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті) Олега Пустовгара та гро-
мадської організації «Світанок» за 
меценатської допомоги голови Все-
української громадської організації 
«Українська ініціатива» Юрія Ко-
сенка. Урочисте відкриття відбулося 
22 грудня 2021 р., у День працівників 
дипломатичної служби. Церемонію 
відкриття організували Полтавська 
обласна рада, відділ культури ви-
конкому Хорольської міської ради, 
Полтавський офіс Північно-східно-
го відділу УІНП та ГО «Українська 
ініціатива». В урочистостях з наго-

ди відкриття меморіальної дошки О. Шульгину взяли участь ветерани 
російсько-української війни, вчителі й старшокласники Андріївського 
закладу загальної середньої освіти Хорольської міської ради Полтав-
ської області, Хорольський міський голова Сергій Волошин, голова ГО 
«Українська ініціатива» Юрій Косенко, депутатка Полтавської облас-
ної ради, членкиня постійної комісії з молодіжної політики та туриз-
му Полтавської обласної ради, кандидатка економічних наук, доцентка 
Яніна Барибіна, регіональний представник Інституту нацпам’яті в Пол-
тавській області Олег Пустовгар.

Юрій Косенко і Олег Пустовгар відкрили мемоіральну дошку

Україна. Хорол

Видатний дипломат Олександр Шульгин народився 11 серпня 1889 р. 
у селі Софине Хорольського повіту, нині цей населений пункт належить 
до Андріївського старостинського округу Хорольської міської територі-
альної громади Лубенського району Полтавської області. Меморіальну 
дошку відкрили саме на малій батьківщині дипломата – у с. Андріївка. 
О. Шульгин закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького 
університету, деякий час працював викладачем у Петербурзі. 1917-го 
приїхав до Києва, увійшов до складу Української Центральної Ради. Був 
заступником Генерального секретаря міжнаціональних справ і очільни-
ком цього Генерального секретарства. Ініціював розширення його ком-
петенції та очолив Генеральне секретарство міжнародних справ, а згодом 
– Міністерство закордонних справ. За Української Держави гетьмана 
Павла Скоропадського продовжив дипломатичну службу, був Послом 
Української Держави в Болгарії, увійшов до складу делегації УНР на Па-
ризьку мирну конференцію 1919-го. Усіма доступними способами нама-
гався відстояти визнання незалежності України. Після поразки Україн-
ської революції О. Шульгин увійшов до складу Державного центру УНР 
в екзилі. В еміграції провадив активну політичну та наукову діяльність. 
Помер у Парижі в березні 1960-го.

На меморіальній дошці зображено герб УНР і світлину О. Шульгина 
та напис такого змісту: «Олександр Шульгин (1889–1960). Уродженець 
Хорольського повіту, народився на хуторі Софине неподалік села Андрі-
ївка. Дипломат, історик, перший міністр закордонних справ УНР, пред-
ставляв Україну на першій Асамблеї Ліги Націй у Женеві. Борець за неза-
лежність України». 

Література: 
У Хорольській громаді відкрили меморіальну дошку міністру закордонних 

справ УНР Олександру Шульгину. Інтернет-видання «Полтавщина», 24.12.2021/
розділ «Національна пам’ять», редактор рубрики-Північно-східний відділ УІНП, 
URL: https://bit.ly/3quP002; 

Першому міністру закордонних справ УНР Олександру Шульгину відкрили 
меморіальну дошку на його батьківщині. Інтернет-видання «Український по-
гляд»,24.12.2021/розділ «Національна пам’ять», редактор Я. Сватко, URL: 
https://bit.ly/3poK25j/ 

Олег Пустовгар, Яніна Барибіна
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ЧАБАНІВКА. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Меморіальна дошка на вшанування пам’яті Яна Стефановича То-
каржевського-Карашевича (будівля Чабанівського ліцею).

Меморіальна дошка на вшану-
вання пам’яті громадського і полі-
тичного діяча, дипломата, істори-
ка, геральдиста, уповноваженого 
міністра-керуючого Посольством 
УНР в Туреччині, керуючого Мі-
ністерством закордонних справ 
УНР в екзилі Яна-Стефана-Мар’яна 
Токаржевського-Карашевича (24 
червня 1885 – 18 листопада 1954) 
у с. Чабанівка, Хмельницької об-

ласті встановлена на фасадній стіні праворуч головного входу до будівлі 
Чабанівського ліцею. Маєток Лаури Янішевської, що розташовувався 
на цьому місці, де народився дипломат, було зруйновано більшовика-
ми у 1920-х р. Саме тут провів своє дитинство та юність (у період 
до 1918 р.) та вів господарську діяльність Ян Токаржевський-Караше-

Україна. Чабанівка

вич. З 1906 р. вивчав філософію, економіку і політичні науки в уні-
верситетах Європи. У 1910 p. отримав ступінь доктора філософії та 
політичних наук.

У сфері дипломатії працював з 11 червня 1918 р. радником Посольства 
Української Держави у Відні; в червні – липні 1919 р. перебував зі спеці-
альною місією у Ватикані; з 2 серпня 1919 р. – радником українського 
Посольства у Туреччині; з 25 березня 1920 р. – тимчасово виконуючим 
обов’язки, з 3 квітня 1920 р. по 11 грудня 1921 р. – надзвичайним Послом 
й радником Посольства УHP в Туреччині, уповноваженим міністром-ке-
руючим Посольством УНР в Туреччині; в 1921 р. відкликаний до м. Тар-
нова (Польща) на посаду заступника, з 12 січня 1922 р. – віце-міністра 
закордонних справ УНР, а з 12 лютого 1922 р. – міністра, з серпня 1923 р. 
– керуючого Міністерством закордонних справ УНР в екзилі. У 1925 р. 
із сім’єю переїхав до Франції в м. Париж, з того часу на дипломатичних 
посад не працював.

Працював Генеральним секретарем французького товариства укра-
їнознавства, редактором бюлетеню «Франція–Україна», сприяв пу-
блікаціям у «Petit Parisien» правдивої інформацій про Голодомор 
1932–1933  рр. в Україні. З часу заснування журналу «Тризуб» був 
його співробітником. Виступав з численними лекціями, переважно на 
історичні теми. Був одним із ключових свідків на користь української 
сторони у процесі вбивства С. Пелюри (1927 р.). Був членом комітету 
«Франція–Схід», членом дирекції і Головою ради міжнародного ге-
ральдичного інституту. У 1935 р. за його ініціативи у Парижі було ство-
рене товариство фашизмознавства «Шлях майбутнього».

Через внутрішні протиріччя в середовищі української еміграції у 
Франції (за участі О. Удовиченка) в 1936 р. переїхав до м. Рим. Пи-
сав статті до різних італійських часописів, читав лекції про Україну, 
із 1941  р. пропагував українську справу на італійському радіо. Був 
головою Римського відділу та заступником голови Міжнародного со-
юзу чужоземних біженців. У 1943–1944 рр. проживав в м. Падуї, де 
було частково пограбовано його архівні напрацювання. У 1947 р., 
намагався переїхати до США та Канади. У серпні 1948 р. подружжя 
Токаржевських переїхало до Великої Британії. Публікувався у жур-
налі «Визвольний шлях». 1 січня 1950 р. померла дружина Оксана.  
В останні роки життя у Лондоні присвятив себе проблемам визволен-
ня народів, поневолених Москвою, зокрема українського. Його обра-
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ли Головою Делегатури Антибільшовицького блоку народів у Великій 
Британії. Активно брав участь у заходах, що проводив Союз українців 
у Великій Британії. Був членом Тевтонського ордену, секретарем ре-
дакції місячника та почесним лицарем Мальтійського ордену, ордену 
Святого Лазаря в Єрусалимі, ордену святого Георгія, Ліги Латинської 
Єдності. 

Помер в Лондоні 18 листопада 1954 р., похований 27 листопада 
1954  р. на цвинтарі «Gunnersbury». Перепохований 7 липня 1978 р. 
разом із дружиною Оксаною на українському пантеоні в Саут-Баунд-
Бруку (Нью-Джерсі, США).

Меморіальну дошку було урочисто відкрито 24 червня 2021 р. в 
с.  Чабанівка. Встановлення меморіальної дошки ініціювали Голова 
Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 
відносин Ірина Матяш, Посольство України в Турецькій Республіці, За-
ступник Керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга. Органі-
заційними питаннями щодо підготовки меморіальної дошки і заходу з 
її встановлення опікувався головний науковий співробітник відділу ін-
формаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Ві-
талій Галатир. Фінансову підтримку надав голова Староушицької ОТГ 
Анатолій Тимчук. Подія відбулася в межах проєкту «Маркування місць 
пам’яті української дипломатії», ініційованого Науковим товариством 
історії дипломатії та міжнародних відносин. 

Література:
Встановлено меморіальну дошку Яну Токаржевському-Карашевичу. Міжна-

родне товариство історії дипломатії та міжнародних відносин: веб-сайт. URL: 
https://sshdir.org.ua/vstanovleno-memorialnu-doshku-yanu-tokarzhevskomu-
karashevychu/ (дата звернення: 25.10.2021)

 Віталій Галатир
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Місце поховання на християнському кладовищі на Горечій (Русь-
кий цвинтар на вул. Зелена кв. 67) Михайла Догомилі (26.08.1875– 
7.12.1920) – юриста, доктора права, політичного і громадського діяча 
Буковини. Похований у Чернівцях 9 грудня 1920 р. Витрати на похо-
вання взяла на себе Надзвичайна дипломатична місія (НДМ) УНР в 
Румунії. Надмогильний пам’ятник, встановлений товариством «Укра-

їнський Міщанський Хор», посвячено 2 листопада 1930 р. Під час захо-
ду промову виголосив о. Я. Злепко, низку пісень виконав хор під орудою 
інж. Левинського. Оновлено пам’ятник у 2010-х рр. 

До Першої світової війни М. Догомиля служив суддею в Селятині 
(сільська судова округа). Брав участь у політичному житті Буковини 
спільно з М. Васильком. У вересні 1919 р., тоді НДМ УНР в Румунії 
очолював проф.  К.  Мацієвич, його 
призначено її торговим представ-
ником з консульськими повнова-
женнями, згодом – уповноваженим 
місії у Чернівцях. На той час меш-
кав на вул. Панській (Herrengasse), 
34а (нині вул. Ольги Кобилянської 
30). На виділені НДМ УНР ко-
шти утримував у місті торговельне 
бюро та надавав матеріальну допо-
могу українським біженцям. Не-
зважаючи на потребу налагоджен-
ня товарообміну між Україною та 
Румунією, особа М.  Догомилі ви-
кликала недовіру з боку окремих 
румунських урядовців. У донесен-
нях міністра-делегата Буковини, 
відомого румунського політичного 
діяча й історика І.  Ністора та на-
чальника штабу румунської VIII ди-
візії підполковника В.  Ровінару 
відзначалася його надзвичайна ак-
тивність, яку почасти оцінювали як загрозу державній безпеці – вихо-
див за межі своїх повноважень, опікуючись політичними і культурними 
потребами українців Буковини, надавав дозволи на вільне пересуван-
ня територією країни українським воякам, які переходили румунський 
кордон поблизу Чернівців і повинні були бути інтернованими. На під-
ставі цього 10 грудня 1919 р. румунська сторона порушила питання пе-
ред НДМ УНР про заборону М. Догомилі перебувати в Чернівцях. Але 
воно не було вирішено. М. Догомиля продовжував працювати на посаді 
до своєї смерті. 

Будинок 34а вул. Геренгассе Я. Флондор  
(нині О. Кобилянської, 30), де працював консул М. Догомиля
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Література: 
Др. Михайло Догомиля [некролог]. Воля Народа. 1920. 9 грудня (Ч.52). 

С. 214; Др. М. Догомиля [некролог]. Голос Буковини. 1920. 19 грудня (Ч.51). С. 4; 
Вшановання памяти пок. др. М. Довгомилі. Час. 1930. 1 листопада (Ч.612). С. 3; 
Новини. Надмогильний памятник. Рідний край. 1930. 9  листопада. (Ч.37  (199)). 
С. 3; Хроніка. З українського життя. Надмогильний пам’ятник. Тризуб. Париж. 
1930. 23 листопада (Ч. 44). С. 29–30; Масан О. «Покіль большевики не будуть 
вигнані з України» (Документи представництва в Чернівцях Надзвичайної Ди-
пломатичної Місії УНР в Румунії 1919–1922 рр.). Буковинський журнал. 2008. 
№2. С. 82–83; Добржанський О., Старик В. Змагання за українську державність 
на Буковині (1914–1921 рр.) Документи і матеріали. Чернівці: Чернівецька об-
ласна друкарня, 2009. С. 453–454.

Архіви: 
Державний архів Чернівецької області: Ф. 6. Президіальне бюро міністра-де-

легата Буковини, м. Чернівці, оп.1, спр. 120, 6 арк.; Переписка с Министерством 
иностранных дел и Генеральной ставкой Румынии о назначении жителя гор. 
Черновцы Догомиля Михаила торговым представителем Украинской республи-
ки и о продлении срока его пребывания в гор. Черновцах. 6 арк; ф. 12. Секретарі-
ат внутрішніх справ. оп. 1, спр. 75. Переписка с министерством иностранных дел 
и 8 дивизией о предоставлении сведений о торговом представителе Украинской 
Рады в г. Черновцах Догомила Михаиле. 6 арк.; Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України: ф. 3696. Міністерство закордонних 
справ УНР, оп. 1. спр. 161. Уповноважений в Чернівцях від Надзвичайної дипло-
матичної місії Української Народної Республіки в Румунії, арк. 48; оп. 2, спр. 259. 
Листування з дипломатичною місією в Румунії про закупку військового майна 
для армії Української Народної Республіки, про затвердження кошторису місій, 
про грошову допомогу співробітникам місії та звіт про видатки на утримання 
дипломатичної місії в Румунії, арк. 13, 125, 126; 

Ігор Піддубний

Місце поховання на християнському цвинтарі на Горечій у Чернів-
цях (Руський цвинтар на вул. Зелена кв. 34) Миколи Спинула (5.12.1867–
22.01.1928) – педагога, громадського і політичного діяча, депутата пар-
ламенту, депутата Буковинського сейму. М. Спинул народився в родині 
резешів у с. Малий Кучурів Кіцманського повіту. У 1877–1888 рр. здобув 
освіту у початковій школі та вчительській семінарії (Normalschule), де 
оволодів німецькою та румунською мовами. Вчительську діяльність роз-
почав на посаді вчителя-заступника в м. Кимпулунґ. Пізніше перейшов на 
посаду вчителя у с. Чорний Потік, де служив 5 років. Згодом 3 роки пере-
бував на посаді старшого вчителя (надучитель) в с. Брідок та 4 роки пра-
цював у школі с. Кадубівці. З 1903 р. призначений інспектором шкіл Ваш-
ковецького повіту, а з 1907 р. – повітовий інспектор шкіл Чернівецького 
повіту. Під час своєї служби брав участь у діяльності товариств «Руська 
школа», «Руська бесіда», «Народний дім», як один з учасників процесу 
створення сільських читалень, «Січей», кас взаємодопомоги. Брав без-
посередню участь в проведенні свята заснування «Січі» в м. Вашківці.

У 1907 р. на виборах до парламенту став кандидатом від українських вчи-
телів Буковини. При голосуванні був обраний 5151 голосом на чернівецько-
серетському виборчому округу. У 1911 р. повторно обраний до райхстагу 
за списком Української націонал-демократичної партії. Також був вибраний 
до Сейму герцогства Буковини. У райхстазі 
добивався спільно з іншими українськими 
депутатами виділення коштів для підтрим-
ки селянських господарств, для розвитку 
промислів, будівництва доріг, створення 
сприятливих умов для торгівлі. Добивався 
підвищення статусу вчителів, збільшення їх 
заробітної платні. 

Під час Першої світової війни залишив-
ся у Чернівцях і в ніч на 16 вересня 1914 р. 
був заарештований російськими жандар-
мами. Разом з С.  Вайсельберґером, про-
курором Лазарусом, адвокатом і громад-
ським діячем Менчелем, радником двору 
Дузінкевичем вивезений через Новосе-
лицю до Вінниці. Звідти їх етапом відпра-
вили до Томська. 6 січня 1915 р. прибули 



Україна. ЧернівціМісця пам’яті української дипломатії 239238

до с. Колпашево Наримського краю. 7 лютого 1915 р. цивільні полонені 
були повернуті до Києва. 3 квітня 1915 р. заарештовані знову і 15 червня 
відправлені на попереднє місце заслання. 30 вересня 1915 р. цивільні по-
лонені відправлені до Петрограда і далі 3 листопада – до Білоосторова. 
Через фінський кордон дісталися до Швеції. Зі Стокгольму – до Берліна і 
Відня.1 грудня 1915 р. М. Спинул прибув до Чернівців. 

З поверненням М. Спинул долучився до громадської роботи, ставши 
членом Загальної Української Ради. Від імені 
керівного органу українців Галичини і Буко-
вини він перед представниками влади захищав 
українців, вояків і цивільних від зловживань. 
У 1916–1917 рр. редагує газету буковинських 
парламентарних послів «Буковина». 

У жовтні 1918 р. М. Спинул перебував у Чер-
нівцях, де приєднався до членів Української На-
ціональної Ради і брав участь в її засіданні 17–18 
жовтня 1918 р. в м. Львові. Входив до складу Кра-
йового комітету Української Національної Ради 
на Буковині. Вів діяльність у повіті Сірет. 6 листо-
пада 1918 р. разом з О. Поповичем та І. Семакою 

представляв інтереси українського населення краю при підписанні прото-
колу про передачу влади австрійським президентом Буковини Й. фон Ет-
цдорфом. Після вступу румунських військ 11 листопада 1918 р. залишив 
Чернівці. Перебрався М.  Спинул до Відня, де був залучений до служби 
на посаді консула в посольстві ЗУНР. На даній посаді перебував до весни 
1919 р. Після ліквідації консульства деякий час перебував у Відні, боячись 
переслідувань поліції на Буковині. Пізніше повернувся на Буковину, де 
продовжив займатися вчителюванням. Помер 22 січня 1928 р. та похова-
ний у родинному склепі. 

Література: 
Брицький П., Добржанський О. Буковинці на дипломатичній службі УНР та 

ЗУНР. Чернівці: Золоті литаври, 2007. С. 235–240; Кордуба М. Щоденник 1918–
1925. Львів: Вид-во УКУ, 2021. С. 120; Старик В. Спинул Микола Георгійович. За-
хідно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя За-
хідно-Української Народної Республіки. Т. 3: П– С. Івано-Франківськ: Манускрипт 
– Львів, 2020. С. 480–482.

Ігор Піддубний

Помешкання Миколи (Николая) Василька у Чернівцях (вул. Neuwelt-
gasse (Новий світ), 26 (нині – вул. Тараса Шевченка, 40). Николай рицар 
фон Василько – відомий буковинський політик, депутат Буковинського 
сейму та Австрійського парламенту, один з найвпливовіших українських 
політичних діячів кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.

У своєму життєвому шляху він пережив серйозну трансформацію 
– народжений і вихований у аристократичній родині, де домінував 
румунський дух, отримав класичну універси-
тетську освіту у Відні, взяв на себе захист бу-
ковинських українських громад, а у австрій-
ському парламенті уже представляв українців 
Буковини.

Саме депутатська діяльність зробила Нико-
лая Василька популярним політиком. Він здо-
був славу талановитого оратора, далекогляд-
ного діяча, який вмів прораховувати свої дії на 
декілька кроків уперед.
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Безпосередньою заслугою Василька стало відкриття українських 
гімназій у Кіцмані (1903 р.) та Вижниці (1908 р.), збільшення дотацій 
українським товариствам Буковини крайовою та центральною владою, 
реформування буковинського сейму та виборчого закону для нього, 
запровадження нового громадського статуту, підвищення платні учи-
телям, формування національно-демократичної партії тощо. Він по-
слідовно відстоював інтереси Буковини, окремих її громад, простих 
обивателів на різних рівнях влади. Це зробило його надзвичайно по-
пулярним в народі. Прості українські селяни Буковини небезпідставно 
були переконані, що тільки Василько може захистити їхні інтереси. Не 
випадково десятки громад сіл і містечок краю обрали його своїм по-
чесним членом.

Після виборів 1907 р. до австрійського парламенту М. Василько очо-
лював клуб українських послів Буковини. Декілька разів він був заступ-
ником голови спільного галицько-буковинського українського парла-
ментського клубу. Не завжди його погляди та тактичні ходи отримували 
загальну підтримку, провокували суперечки. Зокрема, у 1909 р. це на-
віть призвело до виходу Василька та буковинських депутатів з україн-
ського парламентського клубу. Але, як показує подальша політична 
історія, найчастіше його ідеї та пропозиції були правильними та відпо-
відали тодішнім викликам.

Така політична і громадська активність передбачала постійне пере-
бування у переїздах. Зокрема, як свідчать архівні документи, на момент 
свого одруження 3 листопада 1892 р. 24-річний Николай Василько, син 
кавалера Николая де Василька та його дружини Аґлаї, народженої де 
Петріно, одружився з 16-ти річною Ольгою Гамількар (донькою Се-
бастіана Гамількара Ґерґелі та його дружини Олени Василько із Верх-
ніх Лукавців, проживав у орендованому помешканні на вул. Панській 
(Herrengasse), 29 (нині – вул. Ольги Кобилянської). У 1906 р. за дани-
ми адресної книги-календаря, подружжя мешкало на вулиці Waaggasse 
(Ваговій), 7 (нині – вул. Льва Толстого). 

Тільки 1910 р. родина переїхала у власне помешкання. За даними кни-
ги реєстрації нерухомого майна власників м. Чернівці за 1888–1939 рр. 
Николай рицар фон Василько зареєстрований власником нерухомого 
майна на вулиці Neuweltgasse (Новий світ), 26 (нині – вул. Тараса Шевчен-
ка, 40). Це була чудова вілла відомого чернівецького архітектора Антона 
Павловського. Ймовірно, саме він і збудував її. Після смерті архітектора 

Николай Василько купив будинок. Впродовж кількох передвоєнних ро-
ків тут збиралися найвпливовіші діячі Буковини, адже, як відомо, Ни-
колай Василько підтримував дружні стосунки не тільки з українськими 
політиками, але й з президентом краю, чиновниками фінансової, право-
вої та культурної сфери краю. 

Проте він з дружиною і чотирма дітьми проживав тут тільки до 
початку Першої світової війни. Родина Василька, як і інших політич-
них діячів, переїхала до Відня і залишалася там впродовж усього пе-
ріоду воєнних дій. Чернівці тричі переживали російську окупацію, 
тому Василько, знаний своєю антиросійською діяльністю, залишав-
ся в полі зору російської адміністрації. Але його дім у Чернівцях не 
був розграбований.  

Офіційно Николай Василько залишався власником цього будинку 
10  років. У травні 1920 р. він його продав – 14 травня 1920 р. право 
власності було зареєстровано за Абелем Сухестовим згідно з догово-
ром купівлі-продажу від 14 травня 1920 р. 

Література: 
Брицький П., Добржанський О. Буковинці у боротьбі за українську держав-

ність. Чернівці. 2007. С. 11–55; Kalender Termin und Vormerkbuch Wohnungs-
Anzeiger von Czernowitz samt Vorstädten ferner von Radautz und Suczawa. 
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Приміщення Посольства УНР/Української Держави в Австро-Угор-
ській монархії (готель «Брістоль», Kärntner Ring 1, 1010 Wien). 18 квітня 

1918 р. до Відня було скеровано Ан-
дрія Івановича Яковліва (1872–1955) 
як першого дипломатичного пред-
ставника УНР з повноваженнями на 
обмін з австро-угорською стороною 
ратифікаційними грамотами Берес-
тейського мирного договору між 
УНР і Австро-Угорською монархією, 
Німецькою імперією, Османською 
імперією, Царством Болгарія та для 
тимчасового представництва інтер-

есів українського уряду. Згодом передбачалося створення посольства. Він 
прибув до Відня 26 квітня і тимчасово розташувався в готелі «Mattes», II, 
Kleine Stadtgutgasse, 14. Та 29 квітня 1918 р. у Києві відбувся переворот і до 
влади прийшов гетьман П. Скоропадський. А. Яковліва відкликали. 

Готель «Брістоль» у Відні. Фото надане  
Посольством України в Австрійській Республіці

29 червня 1918 р. з аналогічним завданням у ранзі надзвичайного 
посланника і уповноваженого міністра до Відня поїхав В’ячеслав Кази-
мирович Липинський (1882–1931). По-
сольство розташувалося в готелі «Бріс-
толь», на Kärntner Ring, 1. Для резиден ції 
посла було відведено кімнати 58-59. 5 
липня В. Липинський вручив вірчу гра-
моту міністру І. Буріану і розпочав про-
ведення консультативних зустрічей з 
представниками відповідних держав у 
Відні та австро-угорських офіційних 
кіл. 6 липня 1918 р. він дав інтерв’ю 
журналісту газети «Neue Freiе Press», а 
наступного дня отримав запрошення на 
влаштоване Віденською торговельною 
палатою прийняття, де на честь пред-
ставника Української Держави прозву-
чав український гімн. Ведення «справ 
преси» покладалося на радника по-
сольства Я. Токаржевського-Карашеви-
ча за участі секретаря М. Біленького та 
драгомана О.  Семеніва. Виступи посла 
в пресі доповнювала роз’яснювальна 
робота в урядових, державних та парла-
ментських колах. Ці інформаційні захо-
ди мали особливе значення з огляду на 
розгорнуту в австрійській пресі через 
небажання Австро-Угорщини викону-
вати домовленості щодо створення ав-
тономного Коронного Краю в Галичині 
антиукраїнської кампанії.

Перший обмін ратифікаційними гра-
мотами відбувся 15 липня 1918 р. Його 
здійснили В. Липинський та повірений в справах Болгарського царства 
в Австро-Угорській монархії Никола Джебаров. 23  липня В.  Липин-
ський влаштував прийняття з цієї нагоди за участі посла О. Шульгина та 
співробітників Посольства Української Держави в Болгарському Цар-

Повноваження А. Яковліва як представника інтересів 
УНР в Австро -Угорщині. З фондів ЦДАВО України

Тимчасовий представник інтересів УНР в Австро- 
Угорській монархії Андрій Яковлів (1872–1955)
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стві В. Драгомирецького, Д. Шелудька 
та І. Додула, які саме перебували у Від-
ні дорогою до Софії. Урочиста вечеря 
відбулася в залі готелю «Брістоль» з 
відповідними промовами та тостами. У 
складі української сторони були також 
співробітники посольства у Відні та ми-
трополит Андрей (Шептицький), який 
приїхав до австрійської столиці майже 
одночасно з О. Шульгиним. 

24 липня в приміщенні Посольства 
Німецької імперії в Відні відбувся обмін 
ратифікаційними грамотами з німець-
кою стороною, яку представляв Посол 
Вільгельм цу Штольберг-Вернігероде. 
3 серпня В.  Липинський організував у 
приміщенні готелю «Брістоль» уро-
чисту вечерю на честь Посольства Ні-
меччини в Австро-Угорщині для відзна-
чення ратифікації мирного договору.

7–9 серпня було погоджено питан-
ня обміну ратифікаційними грамотами 
з Османською імперією. Про ратифі-
кацію договору турецькою стороною 
українських дипломатів повідомив осо-
бисто посол під час візиту до В. Липин-
ського. 10 серпня В. Липинський наніс 
візити графу Буріану та послам Німеч-
чини, Туреччини і Болгарії й вирушив 
до Києва для особистого доправлення 
двох перших ратифікаційних грамот, 
передавши виконання обов’язків щодо 
керівництва посольством на час своєї 
відсутності раднику Яну Токаржевсько-

«Без власної Української Держави не може 
бути Української Нації, а без Української 
Нації не може бути на Українській землі 
громадського життя» 

В’ячеслав Липинський

Уповноважувальна грамота Надзвичайного посланника  
і уповноваженого міністра Української Держави  
В’ячеслава Липинського. З фондів ЦДАВО України

Посольство Української Держави в Австро-Угорській мо-
нархії. Сидять (зліва направо): секретар Михайло Біленький, 
радник Ян Токаржевський-Карашевич, посол Вячеслав Ли-
пинський, старший секретар Володимир Полетика, друкар-
ка Олена Суділовська. Стоять: невідомий, Емілія фон Пален, 
Микола Троцький. 1918 р.

му-Карашевичу. Саме він виконав з 
боку Української Держави 22 серп-
ня 1918 р. у приміщенні посольства 
Османської імперії процедуру об-
міну ратифікаційними грамотами 
Берестейського мирного договору. 
З турецького боку її здійснив по-
вноважний посол Османської ім-
перії в Австро-Угорської монархії 
Гусейн Гільмі-паша. В урочистій 
церемонії взяли участь секретарі 
посольств, які складали протокол. 
Формальні процедури обміну було 
завершено. Австро-Угорщина не 
ратифікувала цей міжнародний 

Учасники Наради послів і голів дипломатичних місій УНР. Відень, 18–22 серпня 1920 р.
Сидять (зліва направо): голова НДМ УНР у Швейцарії Микола Василько, міністр фінансів Христофор Барановський, 
міністр закордонних справ Андрій Ніковський, посол УНР у Австрії Григорій Сидоренко, голова НДМ УНР у Голландії 
та Бельгії Андрій Яковлів. Стоять: (зліва направо): голова НДМ УНР у Греції Модест Левицький, голова НДМ УНР в 
Угорщині Микола Галаган, члени української делегації на Паризькій мирній конференції Сергій Шелухин, Олександр 
Шульгин, радник Посольства УНР в Австрії Микола Троцький, голова НДМ УНР у Чехословаччині Максим Славинський, 
в. о. голови Посольства УНР у Німеччині Роман Смаль-Стоцький, голова НДМ УНР у Великобританії Арнольд Марголін, 
аташе НДМ УНР у Латвії Олександр Лагутенко, посол УНР в Італії Дмитро Антонович, невідомий
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акт, хоч продовжувала отримувати 
передбачене договором продоволь-
ство з Української Держави. 

Окрім політичногої місії, посоль-
ство мало консульські функції. Кон-
сульський відділ очолювали послідов-
но директор канцелярії В. Полетика 
та другий секретар – М. Троцький. 
Вони видавали паспорти приватним 
особам та візували документи. 

Переговори з Австро-Угорщи-
ною в Києві на урядовому і дипло-
матичному рівні та у Відні щодо ра-
тифікації договору тривали до осені. 
Їх результат був передбачуваний як з 
огляду на анулювання Австро-Угор-
щиною в односторонньому порядку 
і спалення 16 липня 1918 р. таємно-
го протоколу щодо долі Галичини 
та Буковини, так і з огляду на під-
тримку Австро-Угорщиною Польщі. 
Військові невдачі осені 1918 р. при-
звели до капітуляції Болгарського 
царства (підписанням 29 вересня в 
Салоніках перемир’я з Антантою), 
Османської імперії (внаслідок Му-
дроського перемир’я від 30 жовтня), 
Австро-Угорської монархії (відпо-
відно до підписаного в Вілла-Джусті  
3 листопада договору про пере-
мир’я) і завершилися підписанням 
Німецькою імперією 11 листопада 
Комп’єнського мирного договору, 

що символізував закінчення Першої світової війни.
З відновленням УНР у грудні 1919 р. посольство очолив Григорій 

Микитович Сидоренко (1874–1924). За його керівництва посольство 
відігравало роль платформи спілкування українських дипломатів. 18–

Посол УНР у Відні  
Григорій Сидоренко (1874–1924)

Список співробітників Посольства Української Держави  
в Австро-Угорській монархії. 1918 р. З фондів ЦДАВО України

20 серпня 1920 р. у Відні від-
булася нарада послів і голів 
дипломатичних місій УНР, 
ключовим питанням якої 
стало обговорення договору 
Петлюри – Пілсудського. Під 
тиском створеного 1921  р. 
повпредства УСРР у Відні 
посольство УНР до середини 
1922 р. згорнуло роботу. 

22 грудня 2018 року на 
згадку про першу українську 
дипломатичну місію у Відні, 
яка працювала 1918 року в 
готелі «Брістоль», Посольством України в Австрійській Республіці завдя-
ки зусиллям Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австрій-
ській Республіці Олександра Щерби з ініціативи та за наукової підтрим-
ки Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин і 
української громади Відня було відкрито пам’ятну дошку. 

Література: 
Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М.В. Кір-

сенко та ін.; за ред. В. А. Смолія. Київ: Видавн. дім «Альтернативи», 2001. 736 с.; 
Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. Юність української дипломатії. Становлення зовніш-
ньополітичної служби Української держави. 1917–1923 роки. Київ: «КІС», 2006. 
312 с.; Матяш Ірина. Відень як центр «українського дипломатичного життя» 
1918–1923 рр. Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Ди-
пломат. акад. України при МЗС України, КНУ ім. Тараса Шевченка, Австрійський 
культурний форум у Києві. Київ, 2016. С. 194–207.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф.  2592 «Народне міністерство закордонних справ Української Народної Рес-
публіки, 1917–1918 рр.», ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української 
Держави, 1918 р.», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української На-
родної Республіки, 1918–1924 рр.».

Ірина Матяш

Меморіальна табличка у готелі «Брістоль» на відзначення перебування  
українського посольства. Фото надане Посольством України  

в Австрійській Республіці
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Приміщення Представництва ЗУНР в Австро-Угорській монархії 
та Німецькій імперії (Windmuhlgasse, 15). З утворенням у листопа-
ді 1918 р. Західно-Української Народної Республіки УНРада надісла-
ла телеграфом ноти про це президента Є. Петрушевича зарубіжним 
державам. Передати ноти державам світу допоміг шведський уряд і 
його посольства. 26 листопада 1918 р. таку ноту було надіслано пер-
сонально президенту США Вудро Вільсону. Водночас розпочалося 
формування дипломатичних представництв ЗУНР, перше з яких було 
засновано у Відні. Його очолив барон Микола Миколайович Василько 
(1868–1924) як Надзвичайний посол і уповноважений міністр ЗУНР 
із повноваженнями на Австро-Угорську монархію та Німецьку імпе-
рію. Він мав великий досвід представницької і дипломатичної роботи: 
був послом Буковинського сейму впродовж 1898–1918 рр. та австрій-
ського Рейхстагу впродовж 1899–1918 рр., з липня 1911 р. виконував 
обов’язки заступника голови Українського парламентського союзу, був 

присутній у Бересті-Литовську під час мирних переговорів представ-
ників держав Четверного союзу й УНР та РСФРР. Крім того, посол мав 
надійні контакти в середовищі австрійської еліти. Участь М. Василька 
та інших знаних українців у роботі австрійського парламенту сприя-

Приміщення, в якому розташовувалося дипломатичне представництво ЗУНР в Австро-Угорській монархїі

ла прихильному ставленню офіційного Відня до ЗУНР. Диппредстав-
ництво ЗУНР австрійський уряд визнав легітимним на території Ав-
стро-Угорщини. З метою протидії поширенню негативної інформації 
про ЗУНР при диппредставництві в листопаді–грудні 1918  р. за іні-
ціативою офіцера-галичанина О. Кущака та за сприяння Посольства 
Української Держави було створено спеціальний інформаційно-про-
пагандистський підрозділ – Українське пресове бюро. Серед перших 
співробітників бюро був І. Давидів. Поступово воно набуло функції 
головного центру інформаційного забезпечення і постачання матері-
алів для прес-бюро, що засновувалися при українських закордонних 
дипломатичних установах. У складі посольства ЗУНР служба перебу-
вала до червня 1919 р., по тому перейшла під опіку посольства УНР у 
зв’язку з об’єднанням дипломатичних служб УНР і ЗУНР. До вересня 
1919 р. бюро фінансувалося урядом ЗУНР – ЗО УНР, по тому – утри-
мувалося на власні кошти співробітників й продовжувало публікува-

Супровідний лист та звернення Президента 
Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича  
в справі злуки посольств УНР та ЗУНР у Відні.  

З фондів ЦДАВО України
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ти кількома мовами матеріали про 
історію України, зокрема її західних 
земель, про боротьбу українського 
народу за незалежність і причини 
польсько-української війни, про по-
літику більшовицької Росії щодо 
України. Деякий час його очолювали 
Я. Біберович та Р. Смаль-Стоцький. 

Література:
Веденєєв Д. З історії міжнародно-ін-

формаційної діяльності ЗУНР–ЗОУНР. 
Україна : культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Західно-Україн-
ська Народна Республіка. Вип. 6. Львів :Ін-
ститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 2000. С. 274–276; Бриць-
кий Петро, Добржанський Олександр. Бу-
ковинці на дипломатичній службі УНР та 
ЗУНР. Чернівці: «Золоті литаври», 2007. 
241 с.; Дацків І. Б. Українська диплома-

тія (1917–1923 рр.) у контексті світової історії. Тернопіль: КРОК, 2013. 621 с.; 
Дацків І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної 
республіки у 1918–1923 роках. Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. 
Вип.4. (94). Тернопіль, 2011. С. 30–33; Федунишин Л. Л. Становлення диплома-
тичної служби ЗУНР (осінь 1918 – весна 1919 рр.). Галичина. Науковий і куль-
турно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2019. № 32. С. 55–66. 

Архіви:
Центральний державний історичний архів України, м. Львів: ф. 383 «Особис-

тий фонд Ярослава Окуневського». Оп. 1, спр. 4. 
Ірина Матяш

Микола Миколайович Василько З фондів ЦДАВО України

Меморіальна дошка Михайлові Грушевському (Köstlergasse, 10, 
1060 Wien) встановлена 1996 року на будинку, в якому проживала ро-
дина Грушевських. Містить текст двома мовами (українською і німець-
кою): «В цьому будинку жив під час еміграції в 1919–1920 рр. український 
історик і державний діяч Михайло Грушевський президент Української 
Народної Республіки». 

Видатний український історик, громадський і політичний діяч Ми-
хайло Сергійович Грушевський (1866–1934) очолював перший укра-
їнський парламент, який керував українським національним рухом, – 
Центральну Раду Української Народної Республіки з 28 (15) березня 
1917 р. по 29 квітня 1918 р. Після приходу до влади гетьмана П. Ско-
ропадського впродовж 1919–1923 рр. перебував з родиною в еміграції: 
Женева (1919–1920), Прага (1920–1921), Відень (1920–1923). У Від-
ні, куди Грушевські приїхали наприкінці 1920 р., розгорнулася діяль-
ність Українського соціологічного інституту (УСІ), започаткованого 

М.  Грушевським 1919 року. На-
дійною помічницею батькові в ор-
ганізації діяльності УСІ була Кате-
рина Грушевська. Їй було доручено 
обов’язки секретаря УСІ. 
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На етапі розроблення проєкту УСІ М. Грушевський проводив пе-
реговори з міністром закордонних справ УНР В. Темницьким щодо 
фінансування УСІ, ідея якого була тісно пов’язана з ідеєю заснування 
громадської міжнародної організації «Комітет незалежної України», 
покликаної інформувати світову громадськість про політичні цілі бо-
ротьби українського народу. Про це М. Грушевський оголосив у лип-
ні 1919 р. в Парижі. В серпні 1919 р. у Відні відбулася перша зустріч 
М. Грушевського з В. Темницьким. У цей час М. Грушевський разом з 
О. Жуковським відвідав Відень і Берлін. Наприкінці вересня чи на по-
чатку жовтня 1919 р. відбулася друга зустріч вченого з міністром. На-
укова діяльність УСІ проектувалася М. Грушевським як забезпечення 
інтелектуальної підтримки українському соціалістичному рухові. Таке 
спрямування пояснювалося завданням УСІ «прикривати» діяльність 
Комітету незалежної України (КНУК). Цей комітет задумувався як 
надпартійне об’єднання для інформування західних суспільств про 
сутність українського питання і для здійснення політичного тиску на 
західноєвропейські держави з метою досягнення визнання ними неза-
лежності України. Цим самим КНУК займав двозначну позицію щодо 
дипломатичних представництв УНР, фактично дублюючи їхню роботу, 
або й діючи в обхід, адже планувалося встановити безпосередні кон-

Михайло та Катерина Грушевські.  
З фондів Історико-меморіального музею М. С. Грушевського в Києві

такти з впливовими політичними та громадськими діячами, створити 
відділи КНУК в головних політичних центрах Європи. Тобто, КНУК 
мав бути центром альтернативної та опозиційної мережі дипломатич-
них місій.

Діяльність інституту у Відні охоплювала три основні напрями: ви-
вчення світового досвіду у сфері, близькій до завдань УСІ; двосторонні 
контакти з міжнародними громадськими організаціями; широка інфор-
маційна та видавнича діяльність. Найважливішим напрямом роботи 
УСІ залишалася видавнича діяльність (включно з виданням часопису 
«Борітеся – поборете»), котра приносила хоч не великі, але реальні 
кошти для існування. Проте, Австрія, як зауважували в більшовицько-
му Повноважному представництві УСРР у Відні, була на той час «най-
біднішою країною Європи», а оголошена ВУЦВК 30 вересня 1921 р. і 
12 квітня 1922 р. амністія стимулювала звернення до консульського від-
ділу повпредства з приводу повернення на батьківщину емігрантів, які 
не могли вижити на чужині. М. Грушевський із родиною постійно пере-
бував під наглядом більшовицьких «дипломатів», які відносили його 
до категорії «запеклих» політичних емігрантів. 1924 року Грушевські 
повернулися до Києва.

Література: 
Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С. Грушевського на 

еміграції 1919–1924 рр. Український історичний журнал. 2002. № 1. С. 96–125; 
Матяш І. Український соціологічний інститут М.С. Грушевського: основні на-
прями та етапи діяльності. Український історик. 2000. № 4. С. 44–56; Судин Д. 
Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 
1919 – березень 1920 рр.). Вісник Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Серія соціологічна. Вип. 6. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2012. С. 37–50; Судин Д. Празький період діяльності Українського Соціологіч-
ного Інституту (квітень 1920 – січень 1921 рр.). Вісник Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. Вип. 7. Львів: Видав. центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 2013. С. 230–244.

Ірина Матяш, Данило Судин
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Місце поховання Станіслава Старосольського (Wiener Zentralfriedhof 
Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 м. Відень, Австрія). Станіслав Ста-
росольський (1889–1962) народився в сім’ї судді Костянтина Микола-
йовича Старосольського. Закінчив правничий факультет Львівського 

університету, займався, як і батько, 
суддівською практикою, викладав 
науки про торгівлю в Торговельній 
школі Товариства «Просвіта» у 
Львові. З проголошенням у листо-
паді 1918 р. Західноукраїнської На-
родної Республіки та створенням у 
Відні дипломатичного представни-
цтва ЗУНР для Австрії і Німеччини 
був призначений на посаду секре-
таря. Диппредставництво очолював 
М.  Василько, який цінував ретель-
ність і відповідальність С. Старо-
сольського. В процесі об’єднання 
посольств, яке відбулося внаслідок 
злуки УНР і ЗУНР, планувалися різ-
ні варіанти реорганізації посольств 
у Відні. В червні 1919 р. М. Василько 
отримав призначення на посаду Го-
лови Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР у Швейцарії. 11 липня він 
прибув до Берну, а вже 25 верес-
ня 1919 р. на посаду позаштатного 
радника місії міністр закордонних 

справ УНР В. Темницький погодив кандидатуру колишнього секрета-
ря дипломатичного представництва ЗУНР у Відні С. Старосольського. 
Попри те, що 15 листопада 1919 р. Директорія УНР ухвалила рішення 
про скорочення штатів дипломатичних представництв та видатків на їх 
утримання, С. Старосольський разом з іншими співробітниками дип-
представництва склав 26 листопада прилюдну урочисту обіцянку про 
службу УНР та її Верховній владі відповідно до своєї посади як старший 
секретар місії. Станом на 24 серпня 1920 р. він перебував на посаді з за-
робітною платнею 600 франків на місяць. Через нестачу фінансування в 

складі дипрпедставництва відбувалися систематичні скорочення. У лю-
тому 1921 р. його було звільнено разом з Д. Андрієвським. Упродовж 
1921–1925 рр. С. Старосольський викладав на правничому факультеті 
Українського таємного університету у м. Львові, співпрацював у складі 

Правничої комісії при Історично-філософічній секції Наукового това-
риства імені Шевченка в Європі у Львові (1922–1936).

Література: 
Федунишин Л. Л. Становлення дипломатичної служби ЗУНР (осінь 1918 – 

весна 1919 рр.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 
Івано-Франківськ, 2019. № 32. С. 55–66; Добржанський О. В. Микола Василько –  
видатний український дипломат початку XX ст. Науковий вісник Дипломатичної 
академії  України. 2008. Вип. 14. С. 222 – 228; Матяш Ірина. Українсько-швейцар-
ські відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності. Україн-
ський історичний журнал. 2020. № 2. С. 94–106. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління  України: ф. 3696 

«Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–1924 рр.».
Ірина Матяш

Дипломатичний паспорт С. Старосольського. З фондів ЦДАВО України
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Місце поховання Андрія Жука (Відень, цвинтар Дьоблінґ). Укра-
їнський громадський і політичний діяч, публіцист, кооператор, гео-
політик, дипломат. А. Жук помер 3 вересня 1968 р. у Відні. Поховав 

А.  Жука його син Георг (Юрій) 
Жук – визначний австрійській ди-
пломат. Похований поруч з бать-
ком і матір’ю. У Відні стало мешкав 
з 1914 по 1930 та у 1940–1968 рр. 
Проживав у восьмому окрузі по 
вул. Йозеф Штедтергассе, 79/2.

Андрій Ілліч Жук народився 
1 липня 1880 р. у с. Вовчок Лубен-
ського повіту Полтавської губернії. 
Походив із збіднілої родини потом-
ственних козаків, самоук. З 1898 р. 
канцелярист Лубенської повітової 
земської управи. Входив до лубен-
ського нелегального укр. гуртка під 
керівництвом М. Порша й О.  Кір-
сти, який у 1900–1901 рр. пере-
творився на партійну організацію 
РУП. Під впливом статистиків Пол-

тавського земства О. Русова, В. Кошового, А. Кучерявенка, С.  Андрі-
євського, громадських діячів В. Шемета, В. Леонтовича, М. Симоніва 
(Матівія), родини Яновських активно долучився до українського руху. 
Почав друкуватися з 1901 р., перша хронікальна публікація з’явилася в 
ЛНВ. У тому ж році одержав посаду в статистичному бюро Полтавської 
губернії, яке очолював О. Русов. 1903 року намагався створити гурток 
РУП серед співробітників Харківської залізниці, розповсюджував не-
легальну літературу на станції Люботин, був уперше заарештований. 
У 1906 року був удруге заарештований і потрапив до Лук’янівської 
в’язниці, з якої вийшов 1907 року під грошову заставу родини Юр-
кевичів. У 1907–1914 рр. жив у Львові, працював у Ревізійному союзі 
української кооперації, редагував його періодичні видання. Очолював 
Закордонну групу УСДРП Наддніпрянщини у Львові (1908–1911), 
був співредактором партійного часопису «Праця» і журналів «Еконо-
міст» та «Самопоміч» (1909–1914). У 1909 на просвітницько-еконо-

мічному конгресі товариства «Просвіта» виступив з програмним ре-
фератом про значення кооперації у визвольних змаганнях українського 
народу. Входив до складу управи товариств «Просвіта» і «Сільський 
господар» (1910–1914). 

З 1909 р. став на ревізіоністські 
позиції в УСДРП, ініціював за-
гальнопартійну дискусію про ви-
сунення на чільне місце в програмі 
національного питання, шукання 
союзників есдеків у таборі націонал-
демократії, пропаганди постулату 
української державної незалежнос-
ті. У 1911 р. разом зі своїми прихиль-
никами В. Дорошенко, В. Степанків-
ським, О. Назаріївим був виключений 
з УСДРП. З того часу вважав себе 
продовжувачем надкласових тра-
дицій РУП. Один із найактивніших 
речників української самостійнос-
ті. Учасник й ініціатор березневої 
1911  р. наради наддніпрянських 
емігрантів, на якій постала група 
«Вільна Україна», що ставила своїм завданням пропаганду ідеї неза-
лежної України. Після провалу ідеї спеціального органу групи заснував 
у 1912 р. Український Інформаційний комітет – прообраз Союзу визво-
лення України (1914–1918).

А. Жук був секретарем і фактичним керманичем СВУ, офіційно буду-
чи лише членом проводу СВУ, співредактором його видань і періодич-
ного органу «Вісника СВУ». Робив усе можливе, щоб СВУ не сприйма-
лася урядами протиборчих сторін креатурою розвідувальних структур 
Австро-Угорщини й Німеччини. Особисто багато зробив для форму-
вання з укр. полонених Синьожупанної й Сірожупанної дивізій. Був 
членом Головної української ради (1914–1915), Загальної української 
ради від Наддніпрянської України (1915–1916), Боєвої управи (потім 
Центр. управи) УСС (1915–1920). 

З призначенням В. Липинського на посаду Посла Української Дер-
жави в Австро-Угорщині отримав запрошення до штату посольства. 
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На дипломатичній службі відав справами українських військовополо-
нених. Був прихильником геополітичної концепції не шукати спілки 
з сильними сусідами Росією і Польщею, а спиратися на протодерж. 
утворення в межах колишньої Рос. імперії між Європою і Азією (Ку-
бань, Дон, Урал). На початку червня 1919 р. новий міністр закордонних 
справ УНР В. Темницький призначив А. Жука радником міністерства й 
головою своєї похідної канцелярії. А. Жук був секретарем двох нарад 
голів дипломатичних представництв УНР–ЗУНР за кордоном (Відень, 
18–22 червня та Карлсбад, 6–14 серпня 1919).

 Під кінець 1919 р. А. Жук увійшов до створеної у травні того року 
колишнім есдеком (згодом хліборобом-демократом) М. Богуном-Чу-
діновим Української народної партії, яка обстоювала інтереси дрібно-
го і середнього власника. На знак незгоди з політикою С. Петлюри на 
укладання союзницької угоди з Польщею, А. Жук від 1 лютого 1920 р. 
пішов у відставку. Працював деякий час референтом диктатора ЗУНР 
Є.  Петрушевича. У 1920-х рр. співпрацював із Закордонним центром 
ЗУНР у Відні, друкувався в органах центру «Український прапор» (Ві-
день–Берлін, 1920–1929) і «Рада» (Львів), дописував до українських 
часописів Америки і Канади. Співзасновник Всеукраїнської національ-
ної ради, до якої увійшли партії, опозиційно наставлені до українських 

На фото: Юрій Жук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Юрій Костенко,  
парох церкви Святої Варвари Олександр Остгайм-Дзерович (1934–2015), міністр закордонних справ 

України у 2007–2009 рр., тоді радник посольства в Австрії Володимир Огризко.

есдеків і С. Петлюри. Належав до тієї її частини, яка вважала, що відбу-
дова незалежної України повинна розпочатися з побудови самостійної 
України в межах Галичини. 

 1922 року заснував Комітет оборони західних українських земель, 
був співробітником журналу «Визволення» (1923), на сторінках якого 
пропагував ідею галицько-волинської держави. Друкувався в неперіо-
дичному збірнику статей «Об’єднання» (1924). Сподівався на побудо-
ву самостійної України націонал-комуністами. 

У 1930 р. обійняв посаду керівника статистичного відділу РСУК 
(Львів). Співробітничав у періодичних органах Союзу – «Господар-
сько-кооперативному часопису», «Кооперативній республіці» та 
«Календарці кооператора». З приходом радянських військ до Львова 
після перших місяців окупації таємно перейшов радянсько-німецький 
кордон і оселився до кінця життя на своїй старій віденській квартирі.  
В останні роки був активним діячем української віденської громади, 
її організацій. Друкувався в суспільно-політичній періодиці Європи, 
США й Канади, «Українському віснику» (Берлін) та «Краківських 
вістях» (1940-ві), «Вільна Україна», «Український самостійник» і 
«Сучасність» (1950–60-ті). 
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педичного словника. Львів, 1996. Вип. 3. С. 130–131; Осташко Т. А. Жук в добі на-
ціонально-визвольних змагань. Молода нація. 2002. № 3(24). С. 46–57; Гирич І. У 
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Приміщення, в якому відбувся перший виступ Української респуб-
ліканської капели в Австрії (Відень, Wiener Konzerthaus). Гастроль-
ний тур творчого колективу – Української республіканської капели 
під орудою О. Кошиця – «з політично-музично-агітаційною місією» 

в УНР було вперше використано як інструмент репрезентації держа-
ви засобами мистецтва. Наприкінці грудня 1918 р. – на початку люто-
го 1919 р. Директорія УНР створила найбільшу (порівняно з добою 
Української Центральної Ради та Гетьманату) кількість закордон-
них представництв. До Парижу, де в січні 1919 р. мала розпочатися 
Мирна конференція делегацій держав-переможців у світовій війні та 
їхніх союзників для вироблення консолідованої позиції щодо умов 
підписання договорів з переможеними державами, Директорія УНР 
скерувала 28 грудня 1918 р. урядову делегацію УНР і ЗУНР на чолі 
з Г. Сидоренком та його заступником В. Панейком. Ключове завдан-
ня дипломатичних місій полягало в донесенні до світової спільноти 
правди про Україну та її боротьбу за незалежність у протистоянні з 
більшовиками. Українській делегації в Парижі належало досягти ви-
знання державної незалежності УНР державами-учасницями міжна-
родного форуму. Делегація прибула до місця призначення уже після 
офіційного відкриття конференції. Зважаючи на те, що переможені 

держави – Німеччина та її союзниці, до участі в роботі конференції не 
запрошувались, українські дипломати могли розраховувати лише на 
переговори в кулуарах. До того ж у Парижі активізувалася антиукра-
їнська пропаганда росіян. 

Для підтримки офіційної делегації було створено відповідно до За-
кону УНР від 24 січня 1919 р. у підпорядкуванні Головному управ-
лінню мистецтв та національної культури УНР на грунті Першого 
Українського національного хору в Києві Республіканську капелу під 
орудою О. Кошиця і К. Стеценка. Вона мала статус «високої держав-
ної культурної інституції» й була покликана переконати Західну Єв-
ропу в окремішності української нації української культури. Однак 
до початку конференції в Парижі артисти потрапити туди не всти-
гли. Перші гастролі з тріумфальним успіхом відбулися з травня до 18 
липня у Чехослованчині (Прага, Пльзень, Брно, Простейов, Оломо-
уць, Хрудім, Турнов, Млада-Болеслав, Їчін). З появою схвальних пу-
блікацій про виступи українських артистів у чехословацькій пресі в 
європейському інформаційному полі з’явився концепт «Україна», 
який осмислювався через враження від українського мистецтва тим 
самим сприяючи формуванню позитивного образу молодої держави.  

Артисти Української республіканської капели. З фондів ЦДАВО України
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Відтак наради послів і голів дипломатичних місій УНР, що відбулася у 
Відні 18–22 червня 1919 р., ухвалила рішення про додаткове фінансу-
вання капели для продовження гастрольного туру. 

Колектив виїхав до Австрії, де перебував з 20 липня по 8 жовтня 1919 р., 
очікуючи на візи до Франції. Керівництво капели і переважна більшість 
співаків спершу проживали в «Отель де Франс». Артистами опікувало-
ся Посольство УНР у Австрії. Перший концерт капели відбувся 22 лип-
ня у Відні, в Wiener Konzerthaus за участі українського посла В’ячеслава 
Липинського. На наступному концерті 24 липня побував також міністр 
закордонних справ УНР Володимир Темницький та колишній Голова Ди-
ректорії УНР Володимир Винниченко. 26 липня Посольство влаштувало 
на честь капели велелюдне прийняття в ресторані «Stadtpark». 

13 серпня і 15 вересня відбулися концерти капели в Бадені, в залі Casino.
Вражений успіхом артистів, С. Петлюра констатував, що «тріумф Ка-

пелі виправдовує саму ідею висилки її закордон для ознайомлення чужин-
ців з творчістю нашого народу». Втім візи до Франції капела ще довго не 
могла отримати. Тривале очікування віз, недостатнє фінансування капели 
знайшли відображення в започаткованому у Відні сатиричному журналі 

Афіша концерту Української республіканської капели у Відні та вірш-присвята Олександра Олеся.  
З фондів ЦДАВО України

«Комар. Орган Совєта Басових, Тенорових, Сопранових та Альтових 
Депутатів і Бєднєйших Курієрів Капели». За час вимушеного перебуван-
ня в Австрії відбулося загалом 10 концертів і усталено репертуар капели. 

Література: 
Кошиць О. А. (1875–1945). З піснею через світ: (Подорож Української республі-

канської капели) / [Упоряд., літ. обробка, заг. ред.], передмова М. Головащенка. Київ: 
Рада, 1998. 326 с.; Наріжний Симон. Українська еміграція. Культурна праця україн-
ської еміграції між двома світовими війнами. Част. перша. Друге видання. Львів–Кент–
Острог, 2008. С. 18–32; Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька ді-
яльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: Фенікс, 2012. 416 с.; Пересунько Тіна. 
Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія 
капели Олександра Кошиця (1919–1924). Видавн. дім «АртЕк», 2019. 308 с. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3965 «Українська республіканська капела за кордоном, мм. Станіслав, Стрий 
(Галичина), Прага, Відень, Париж, Лондон, Берлін та ін. міста Європи». Архів 
Осередку української культури і освіти (Канада, Манітоба, Вінніпег), фонди: Ко-
шиць Олександр (Oleksandr (Alexander) Koshelz Fonds), Кошиць Тетяна (Tetiana 
Koshetz Fonds), Куцъ Петро (Peter Kuch Fonds).

Ірина Матяш

Зала Казіно в Базелі
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі 
(Баку, вул. Істіглалієт (Незалежності), 31). Надзвичайну дипломатичну 
місію УНР на Кавказі з місцем осідку в Тифлісі було створено 26 січня 
1919 р. Її очолив Іван Гнатович Красковський (1880–1955), диплома-
тичні повноваження якого поширювалися на Азербайджан, Вірменію 
та Грузію. До місця призначення І. Красковський та секретар А. Тишке-
вич прибули в квітні 1919 р. Невдовзі після приїзду І. Красковський по-
відомив МЗС УНР, що Вірчі грамоти очільникам урядів Грузії, Вірменії 
та Азербайджану він вручив під час офіційних зустрічей. До завдань мі-
сії належало налагодження політичної співпраці з цими новостворени-
ми державами задля захисту спільних інтересів на міжнародній арені, 

Азербайджан Азербайджан. Баку

вивчення взаємовигідних економічних питань, з’ясування становища 
українців на Кавказі, допомога в реевакуації біженців і військовополо-
нених. Голові місії підпорядковувалися консульства в Тифлісі, Батумі й 
Баку. Серйозною перепоною в розгортанні діяльності місії в усіх трьох 
центрах було обмежене фінансування. 

В січні 1920 р. місія і підпорядковані їй консульства залишилися 
практично без грошей і можливості отримати фінансування від уряду 
УНР. Щоб не припиняти діяльність консульств, І. Красковський знай-
шов вихід із ситуації у запровадженні посади почесного консула. Таку 
пропозицію він зробив голові Бакинської української ради А. Голованю. 
Однак той відмовився, мотивуючи похилим віком і великою зайнятістю. 
Не більше двох місяців пропрацював на посаді почесного консула і Ага-
хан – майбутній засновник Бакинського науково-дослідного інституту 
травматології і відновлювальної хірургії, доктор медичних наук, про-
фесор Мір Абдульфатхан Рзахаї огли 
Талишинський. В той бурхливий час 
він повернувся додому після закін-
чення медичного факультету Універ-
ситету св. Володимира й роботи в 
Харківському госпіталі Товариства 
Червоного Хреста. Пошуки канди-
датури почесного консула заверши-
лися призначенням позаштатним 
консулом члена Української Ради та 
її представника в Азербайджансько-
му Парламенті, правника за освітою, 
36-річного уродженця Полтавщи-
ни  Василя Миколайовича Кужіма, 
який уже мав досвід роботи у цій 
сфері. Він неодноразово звертався до 

Іван Красковський.  
З фондів Відділу рідкісних книг і рукописів 
Центральної бібліотеки імені Якуба Коласа  

НАН Білорусі

Меморіальна дошка на вшанування перебування  
в Баку першого українського диппредставництва. 
Фото надано Посольством України  
в Азербайджанській Республіці

«Кавказькі національні держави повинні зрозу-
міти, що без незалежної України їхнє незалеж-
не життя немислиме» 

Андрій Ніковський
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представників влади в справі допомоги українцям та здійснював поїздки 
в райони їх компактного проживання з метою з’ясування умов побуту. 
Почесний консул констатував факт компактного проживання українців 
у Джеватському та Ленкоранському повітах області Муган, яку назива-
ли «третьою Україною», у дуже скрутному становищі (в зруйнованих 
будинках, зовсім без коштів, їжі й одягу), та просив про виділення їм зе-
мельних паїв для проведення сільськогосподарських робіт. Вони уміли 
вирощувати хліб, бавовняник, чай, що мало б бути важливим для УНР 
з економічної точки зору. На підставі його звітів І. Красковський подав 

Листівка зі зверненням НДМ УНР на Кавказі  
до українців Кавказу. 1919 р.  

З фондів ЦДАГО України

Азербайджан. Баку

до МЗС УНР пропозицію започат-
кувати українську бавовняну справу 
в Мугані, де мешкало багато укра-
їнців і розвивалося бавовнярство. 
У січні 1920 р. В.  Кужім розпочав 
реєструвати українців і видавати їм 
національні паспорти. З метою на-
дання документам юридичної сили 
він звернувся до азербайджанського 
зовнішньополітичного відомства і 
отримав гарантії визнання таких до-
кументів в Азербайджані. Невдовзі 
В. Кужім залишив Баку, за однією з 
версій, виконуючи функції дипло-
матичного кур’єра, й перевозячи до-
кументи до Кам’янця-Подільського 
– місця тимчасової дислокації уряду. 
Зі службового відрядження назад 
він не повернувся. Місія припинила 
діяльність у лютому 1921 р. 

Меморіальну дошку на вшанування перебування в приміщенні на 
вул. Істіглалієт (Незалежності), 31 українського дипломатичного пред-
ставництва було урочисто відкрито 10 квітня 2009 р. під час офіційного 
візиту Президента України до Азербайджанської Республіки. Підготов-
лений українським скульптором І. Гречаником ескіз було погоджено 
українською і азербайджанською стороною. 

Література:
Матяш Ірина. Внесок білоруса Івана Красковського у формування української 

дипломатії (1918–1921 рр.) Україна – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні 
відносини. 2017. Вип. 19. С. 314–329. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.» 

Ірина Матяш

Лист міністра закордонних справ Азербайджанської  
Республіки Мамеда-Юсіфа Джафарова до НДМ УНР на Кавказі.  

З фондів ЦДАГО України
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Місце поховання Євгена Онацького (Український цвинтар м. Мон-
те-Гранде в муніципалітеті Естебан-Ечеверріа провінції Буенос-Айрес, 
Аргентинська Республіка). Український громадський діяч, журналіст, 
науковець, енциклопедист, Голова  прес-бюро  Надзвичайної диплома-
тичної місії УНР у Італії Євген Дометійович Онацький (1894–1979) 
проживав у Аргентині з 1947 року. Помер у Буенос-Айресі 27 жовтня 
1979 р. Був похований на місцевому кладовищі Чакаріта. Після ство-
рення 1986 року українського цвинтаря в місті-супутнику Буенос-Ай-
реса Монте-Гранде був перепохований на цьому кладовищі разом з 
дружиною Ніною, яка померла 1983 року. На могилі встановлено чор-
ний мармуровий хрест заввишки півметра, перед ним – надмогильна 
плита з текстом: «Український патріот, суспільний і громадський діяч. 
Професор, дипломат, письменник, журналіст. Член проводу ОУН, голова 
УЦР в Аргентині». 

Є. Онацький народився 1894 року в Глухові. Походив з козацького 
роду, що осів на Полтавщині у XVIII ст. Його батько, Дометій Гри-
горович, учителював у міській школі Глухова. 1904 р. сім’я Онацьких 
переїхала до Кам’янця-Подільського, де Д. Онацького призначили ди-
ректором міської школи. Там Євген закінчив 1912 р. гімназію зі сріб-
ною медаллю і згодом вступив на історико-філософський факультет 

Аргентина

Університету св.  Володимира в Києві. Як представник студентства 
1917 року увійшов до складу Української Центральної Ради від Черні-
гівської губернії. З 15 квітня 1917 р. завідував Секретаріатом УЦР. 15 
січня 1918 р. на першому засіданні 9-ї сесії УЦР йому було доручено 
зачитати текст Четвертого Універсалу УЦР. За доби Гетьманату пра-
цював бібліотекарем і займався науковою роботою. 

В січні 1919 р. Є. Онацького було призначено до складу інформацій-
ного бюро Делегації УНР на Паризьку мирну конференцію як редак-
тора бюлетенів. Однак він не зміг дістатися Парижу і був виведений за 
штат місії. Деякий час перебував у Швейцарії, там отримав згоду Голови 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Італії Д. Антоновича, котрий 
очікував у Берні візу до Італії, на приїзд до Риму. 6 жовтня 1919 р. Євген 
Онацький з дружиною Ніною прибули до італійської столиці. В Римі 
Є. Онацький очолив прес-бюро Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
в Італії, редагував бюлетень «La voce del Ucraina». Після припинення 
дипломатичної служби залишився в Римі на еміграції, очолював Укра-

Дипломатичний паспорт Євгена Онацького. З фондів ЦДАВО України
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їнську громаду в Римі (1927–1943), 
співпрацював з часописами «Діло», 
«Новий час», «Свобода», «Літера-
турно-науковий вісник» та ін. Напри-
кінці 1929 р. вступив до ОУН, згодом 
– став представником ОУН в Італії. В 
період до початку Другої світової ві-
йни вважався провідним експертом 

серед українських журналістів у міжнародних справах та питаннях 
внутрішньої політики СРСР. У 1936–1940 рр. Є. Онацький викладав 
українську мову в Вищому Східному інституті в Неаполі, в 1940–
1943 рр. – у Римському університеті. Автор праць: «Українська тео-
ретично-практична граматика для італійців» (1937), «Studi di Storiae 
di Cultura Ucraina» (1939), «Словник українсько-італійський» 
(1941), «Основи суспільного ладу» (1941, 1949), «Чарівне коло та 
ритуальне оголення» (1938), «Сторінки з римського щоденника» 
(тт. І–II, 1942–1943) та інші. 29 вересня 1943 року був ув’язнений на-

Український цвинтар м. Монте-Гранде (муніципалітет Естебан-Ечеверріа, провінція Буенос-Айрес), 
Аргентинська Республіка. Фото надано Посольством України в Аргентинській Республіці

«Євген Онацький – класичний зразок людини 
енциклопедичного знання, творця нових куль-
турних вартостей, а заразом людини – суспіль-
ного активіста і політичного діяча, якому ціле 
життя присвічувала провідна ідея боротьби за 
самобутність і державність української нації, 
за визнання її державних атрибутів на міжна-
родному політичному форумі» 

Любомир Винар

Аргентина

цистами за антинацистську пози-
цію та критику расистської теорії 
нацистської ідеології. Покарання 
відбував спершу в Італії, а згодом 
у Німеччині. Вийшов на волю 18 
жовтня 1944 р. 

1947 року Є. Онацький емігру-
вав до Аргентини, очолив Спілку 
українських науковців, митців та 
літераторів у Буенос-Айресі. Ре-
дагував тижневик «Наш клич» 
(1947–1963), календарі – альманахи 
товариства «Відродження» (1949–
1961) та православний щомісячник 
«Дзвін» (1953–1957), завершив 
багаторічну працю над «Італійсько-
українським словником» та «Укра-
їнською малою енциклопедією», ви-
дану у 8 томах (16 книгах) накладом 
1000 примірників у 1957–1967 рр. Упродовж 1953–1960 рр. очолював 
Українську Центральну Репрезентацію в Аргентині, а у 1960–1963 рр. 
– її Головну Раду. Був обраний дійсним членом НТШ та УВАН. Видав 
праці: «У вічному місті: Записки українського журналіста. Рік 1930» 
(1954), «Завзяття чи спокуса самовиправдання: нариси з суспільного 
життя» (1956), «Очима душі – голосом серця» (1956), «Портрети в 
профіль» (1965) та інші. 

Література:
Винар Любомир. Євген Онацький – чесність з нацією (1894–1979). Нью-Йорк 

– Мюнхен – Торонто, 1979. 31 с.; Демченко Т. П. Здобуття Батьківщини: життя та 
творчість Євгена Онацького. Чернігів: ПП «Освітній центр», 2016. 184 с.

Архіви: 
Архів Осередку української освіти і культури (Вінніпег, Манітоба, Канада): 

архів Євгена Онацького. 
Ірина Матяш

Дипломатичний паспорт Ніни Онацької.  
З фондів ЦДАВО України
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Бельгії (rue 
Ermitage 66, Bruxelles). Українське дипломатичне представництво у Ні-
дерландах і Бельгії з осідком у Гаазі було створено в січні 1919 р. Його 
керівник – правник, адвокат, випускник Дерптського університету, член 
Центральної Ради УНР, перший посол УНР у Австро-Угорщині, дирек-

Бельгія

Будинок по вул. Ермітаж, 66 у Брюсселі,  
де розташовувалася в 1920–1922 рр. НДМ УНР у Бельгії  
та меморіальна дошка на його фасаді.  
Фото надано дипломатом Олександром Морозом

Бельгія. Брюссель

тор департаменту чужоземних зносин МЗС Української Держави – Ан-
дрій Іванович Яковлів (1872–1955). До штатного складу місії увійшли 
Андрій Варкентин і Яків Кулішер (секретарі), Петро Ковалів і Микола 
Панасевич (аташе), Микола Тихомирів та Густав Вер-Ельст (урядовці). 
Поза штатом було прийнято Бориса Черного та Веніаміна Кордта. Над-
звичайна дипломатична місія УНР у Бельгії розпочала роботу лише 15 
березня 1920 р. З метою налагодження роботи дипмісії А. Яковлів, се-
кретар Я.  Кулішер та урядовець Г. Вер-Ельст переїхали до Брюсселю. 
Ключове завдання диппредставництва полягало в досягненні визнання 
бельгійським урядом УНР і започаткування торгівельних відносин. 

Після аудієнції А. Яковліва у міністра закордонних справ Бельгії 
Поля Іманса та міністра народної обо-
рони Поля-Еміля Янсона українська 
місія була визнана неофіційно як пред-
ставництво УНР у Бельгії. А.  Яковлів 
встановив контакт із дипломатичним 
корпусом, передавши свої візитівки всім 
послам, крім російського, і отримавши 
взаємно візитівки іноземних представ-
ників. Його прийняли як офіційного 
представника також міністр юстиції 
Е. Вандервельде, сенатор і державний 
радник Л. Бертран, однак переважна 
більшість уряду не підтримувала ідеї 
незалежності України. Негативну ін-
формацію про Україну містили також 
публікації польських і російських пред-
ставників у місцевій пресі. 

Відтак посол активізував роботу прес-
бюро місії на обидві держави, налаго-
див зв’язок з телеграфним агентством 
Гавас-Рейтер у Брюсселі, яке подавало 
відомості українського представництва; 
співробітники місії почали читати лек-
ції в вишах. Формуванню позитивного 
уявлення голландської публіки про укра-
їнців сприяли гастролі в Бельгії Україн-

Голова НДМ УНР у Голландії та Бельгії  
Андрій Яковлів. З фондів ЦДАВО України

«Час вимагає від нас найбільшої праці з 
боку щоденної правдивої інформації Ев-
ропи про Україну… Европа про нас нічого 
не знала, а якщо знала, то все було проти 
нас. Тепер треба все наново перероблю-
вати, а це важка і, може, незамітна, чорна, 
на перший погляд, праця» 

Андрій Яковлів



Бельгія. БрюссельМісця пам’яті української дипломатії 277276

ської республіканської капели, що 
проходили на запрошення А. Яков-
ліва впродовж 3 січня – 30 березня 
1920  р. у Льєжі, Брюсселі та Ант-
верпені. Прем’єра у Брюсселі від-
булася 8 січня в Королівському 
оперному театрі як благодійний 
концерт у співпраці з Товариством 
охорони дітей. Серед його глядачів 
були прем’єр-міністр Бельгії Леон 
Делакруа та міністр юстиції Еміль 
Вандервельде з дружинами, Голова 
Союзу журналістів Бельгії Фернан 
Берньє та інші відомі постаті. Запро-
шення знаних осіб на концерти ініці-
ювало керівництво капели і дипмісії 
зі сподіванням привернути увагу до 
українського питання. Кожен кон-
церт отримував численні схвальні 
рецензії в місцевій пресі, що засвід-
чували відкриття української куль-
тури бельгійською публікою. Однак 
принципова позиція бельгійського 
прем’єр-міністра, який вважав укра-
їнців народом, що плаче і вміє лише 
нарікати, а нічого не робить, щоб з 
ним почали рахуватися як з реаль-
ною військово-політичною силою, 
не змінилася. 23 березня 1920 р. 
секретар місії Я.  Кулішер прочитав 
лекцію про українську справу в На-
родному університеті Сан-Жіль. 

Інформацію про Україну друкували бельгійські газети та наукові, еконо-
мічні, освітянські журнали. Карти УНР було опубліковано в шкільному 
атласі на 1919–1920 рр. 

Як і в Гаазі, дипмісія отримала дозвіл на видавання паспортів українцям 
та визнання їх бельгійським урядом, а також не встановлювалися перешко-

Наказ МЗС УНР про призначення складу місії.  
З фондів ЦДАВО України

Обкладинка Книги наказів НДМ УНР  
у Голландії та Бельгії. З фондів ЦДАВО України

ди щодо в’їзду і виїзду з країни укра-
їнським представникам. У 1920  р. 
деякі великі пароплавні товариства 
Роттердама звернулися до дипмісії 
з пропозицією налагодити тран-
спортну лінію «Роттердам – Одеса» 
для встановлення торговельних від-
носин. Були розроблені економічні 
програми можливої торгівлі між кра-
їнами. Та 1 вересня 1920 р. через брак 
фінансування було скорочено штат 
місії до трьох працівників: голови мі-
сії і двох секретарів. А. Яковлів очолив 
українську делегацію на міжнародну 
фінансову конференцію в Брюсселі, 
до якої увійшли також О. Даскалюк 
і В. Тимошенко. Через відсутність 
офіційного запрошення вони змуше-
ні були діяти неофіційно. 20 вересня 
А. Яковлів подав до конференції ме-
морандум, у якому порушив питання 
про визнання УНР, та поширив серед 
учасників конференції підготовлене 
дипмісією видання про економічний 
потенціал України. А.  Яковлів ініці-
ював свою участь також у засіданні 
Верховної Ради Антанти в Спа, фі-
нансовій конференції Ліги Націй в 
Брюсселі, систематично звітував про 
свою діяльність перед урядом УНР, 
пропонував організувати делегацію 
з вищих урядовців для проведення в 
головних центрах політичного й еко-
номічного життя Європи (Лондоні, Парижі, Берліні) переговорів з впли-
вовими промисловцями, банкірами щодо визнання незалежності України. 

Місія також займалася допомогою українським військовополоненим з 
метою формування українського війська, однак у Бельгії активно агітували 

Лист-доручення в. о. Голови РНМ УНР І. Огієнка  
і в.о. міністра закордонних справ УНР О. Ейхельмана  

А. Яковліву щодо керівництва делегацією на конференції  
в Брюсселі. З фондів ЦДАВО України

«Чи вдасться нам переконати Европу, що наш 
уряд знайде сили, щоб побороти окупантів-
большовиків при допомозі Европи? Так, ми пе-
реконуємо Европу фактами, які їй добре відомі, 
а також тим, що наш план, на якому ми весь час 
стояли, план допомоги, як нам, так і іншим на-
ціональним державам і народам бувшої Росії в 
спільній боротьбі проти більшовиків, не був ще 
випробуваний до цього часу» 

Андрій Яковлів
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військовополонених польські та російські військові представники, тому до 
армії УНР зголосилися лише декілька десятків осіб.

З 1 січня 1921 р. фінансування дипмісії практично припинилося. 
А. Яковлів продовжував її діяльність за рахунок власних коштів та коштів, 
отриманих за консульський збір, і виділених М. Васильком 2 500 гульденів. 
1 червня 1921 р. через відсутність фінансування А. Яковлів звільнив з по-
сади секретаря Я. Кулішера, 1 серпня 1922 р. припинив діяльність місії в 
Бельгії. 

Література: 
Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–

1924 рр.): документи і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи 
та документознавства; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін.; редкол.: К. І. Гри-
щенко (голова) та ін.]. Київ: Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. 592 с; Архів Української 
Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні докумен-
ти від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921)/ Упоряд. Ва-
лентин Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського, 2016. 796 с.; Попенко Я. В. Діяльність дипломатичного пред-
ставництва Директорії УНР в Бельгії та Нідерландах у 1919–1921 роках. Наукові 
праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 
2005. Вип. ХІХ. С. 188–197; Петрик А. Андрій Яковлів (1872–1955): нарис жит-
тя та діяльності. Український історичний збірник. 2011. № 14. С. 261–270. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.» , ф. 4442 «Надзвичайна дипломатична місія УНР у Голландії та 
Бельгії»; ф. 4438 «Яковлів Андрій Іванович – український емігрант, директор 
канцелярії Центральної Ради, голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Бельгії та Голандії, професор Українського університету в м. Празі». 

Ірина Матяш

Білорусь

Приміщення, в якому відбулося підписання Берестейського мир-
ного договору (м. Берестя, Республіка Білорусь, будівля «Білого па-
лацу» на території Меморіального комплексу «Брестская крепость-
герой»). На початку XVII ст. на цьому місці греко-католицький орден 
отців Василіан заснував монастир. 1773 року на місці дерев’яної церкви 
монастиря розпочалося будівництво кам’яної церкви святих Петра і 
Павла. 1840 року через заборону владою Російської імперії греко-като-
лицької церкви територію було віддано під будівництво Берестейської 
фортеці. Будівлю церкви реконструювали під приміщення офіцер-
ського зібрання «Білий палац». Під час Другої світової війни будівля 
була зруйнована і не відновлювалася. 1958 року будівлю розібрали на 
цеглини до фундаменту. Збереглися лише руїни. На залишках однієї 
стіни встановлено меморіальну дошку з написом: «1 июля 1941 года 
в здании Белого дворца – важном опорном пункте обороны цитадели 
продолжали сражаться защитники крепости. 3 марта 1918 года во дво-
рце был подписан Брестский мир». У тексті напису немає згадки про 
підписання 9 лютого 1918 р. Берестейського мирного договору між 
УНР та Німецькою імперією, Австро-Угорською монархією, Царством 
Болгарія та Османською імперією. 
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Ініційовані більшовицькою Росі-
єю мирні переговори з Німецькою 
імперією та її союзниками в Берес-
ті розпочалися 9 грудня 1917 р. 11 
грудня Генеральний Секретаріат 
Центральної Ради УНР повідомив 
про направлення туди своїх пред-
ставників нотою до воюючих і ней-
тральних держав, в якій деклару-
вався намір провадити самостійну 
зовнішню політику, незалежну від 
Радянської Росії. Закликаючи на-

діслати делегації для участі в переговорах, Генеральний секретаріат ви-
словлював готовність доручити українським делегатам охорону інтересів 
держав, які цього не зможуть зробити. До складу делегації УНР спершу 
увійшли Микола Любинський, Микола Левитський та помічник гене-
рального секретаря з військових справ Юрій Гасенко, згодом її очолив 
Всеволод Голубович та долучилися Олександр Севрюк і Михайло Полоз. 

Світлини будівлі «Білого палацу» (Брестской 
крепости) – станом на початок ХХ ст. та його руїни 
станом на 2020 рік. Фото надано Генеральним 
консульством України в Бресті

Передбачалося, що до одержання відпо-
віді на ноту, українська делегація вестиме 
переговори лише від імені УНР. За кілька 
днів було ухвалено рішення про створен-
ня державного органу з новими повноваженнями – Генерального секре-
тарства міжнародних справ, яке очолив О. Шульгин. 

Делегація УНР прибула в Берестя на початку 1918 р. Її основне за-
вдання полягало в утвердженні УНР як самостійної держави та забезпе-
чення територіальної цілісності УНР, тобто приєднання до її території 
Холмщини і Підляшшя, і проведення плебісциту в Східній Галичині, 
Північній Буковині і Закарпатській Україні. Делегати були налашто-
вані рішуче, всупереч протидії Л. Троцького, який привіз до Берестя 
представників радянського уряду України (Народний секретаріат у 
м. Харків). Лідер російської делегації намагався представити ситуацію 
так, ніби влади Центральної Ради вже не існує, а в якості повноправних 
представників українців можуть розглядатися лише вповноважені ра-
дянського уряду. 

Українська делегація у Бересті. Сидять зліва направо:  
М. Любинський, О. Севрюк, М. Левитський.  
Стоять зліва направо: С. Остапенко та М. Залізняк.  
Берестя-Литовське, 9 лютого 1918 р. З фондів 
Центрального державного архіву Республіки Болгарія

«Мир між Українською Народною Респу-
блікою і Центральними Державами, цей 
перший виступ відродженої Української 
Держави на полі світової політики відбився 
відразу глибоким відгомоном на становищі 
і взаєминах Австро-Угорщини, Німеччини й 
Польщі і витворив тут зовсім нову ситуацію» 

Микола Залізняк
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Та делегацію УНР було допущено до переговорного процесу. 9 люто-
го (27 січня) 1918 р. о 2-й годині ночі договір між УНР і Центральними 
державами було підписано. Цією угодою уряди Німеччини, Австро-Угор-
щини, Болгарії і Османської імперії визнали УНР як незалежну державу. 
Договір зокрема передбачав негайне встановлення дипломатичних та кон-

сульських зносин (ст. IV), звільнення 
військовополонених (ст. VI), запо-
чаткування товарообміну (ст.  VII). 
Додаткові договори між УНР і кож-
ною стороною, підписані 12 лютого, 
деталізували умови створення кон-
сульських установ, регулювали пи-

тання обміну військовополоненими та цивільними інтернованими, опіки 
над громадянами, які повертаються, засади проведення амністії та прин-
ципи розподілу торговельних човнів та їх вантажів, що опинилися в руках 
супротивника. Передбачалося створення низки змішаних комісій для ре-
алізації цих норм. Під час урочистої вечері з нагоди підписання догово-
ру принц Леопольд Баварський заявив, що такі дні мають бути записані 

Підписання Берестейського мирного договору між Українською Народною Республікою і державами Четверного 
союзу. Стоять (справа наліво): С. Остапенко, генерал М. Гофман, О. Севрюк, М. Левитський, М. Любинський. 

Берестя-Литовськ, 9 лютого 1918 р. З фондів Центрального державного архіву Республіки Болгарія

«Дальший розвиток подій в Европі… не зменшив 
і лишив повноцінне, принципове значіння для 
близької і дальшої будучини України самого Бе-
рестейського трактату» 

Олександр Севрюк

Берестейський мирний договір (укр. мова).  
З фондів ЦДАВО України

золотими літерами у світову історію заради 
підписання миру з «красивою», «родю-
чою», «багатою» Україною. 

Цей перший для УНР міжнародний 
акт відіграв ключову роль у започаткуван-
ні двосторонніх відносин з країнами Чет-
верного союзу. Він і підлягав ратифікації 
всіма сторонами задля набуття легітим-
ності. Українська сторона першою з країн-
підписантів ратифікувала Берестейський 
мирний договір 17 березня. Для органі-
зації якнайшвидшої передачі ратифікацій-
них грамот до Києва з Відня, визначеного 
місцем їх обміну, до столиці Австро-Угор-
ської імперії було відряджено А. Яковліва, 
до Берліна і Стамбула вирушили учасники 
мирних переговорів у Бересті О. Севрюк і 
М. Левитський. Посланника до Софії Цен-
тральна Рада не скерувала. З приходом до 
влади П. Скоропадський визнав зобов’язання Української Держави за Бе-
рестейським мирним договором і ратифікував його 12 червня. 

Література:
Віднянський С. В. Брестський мирний договір УНР 1918. Україна в міжнарод-

них відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 1. Предметно–тематич-
на частина: А–Г / Відп. ред. М. М. Варварцев. К.: Інститут історії України НАН 
України, 2009. С. 91–92; Воляник С. Берестейський договір 09-II-1918. Клівленд: 
Видано накладом автора, 1989. 209 с.; Дацків І. Б. Дипломати Української Цен-
тральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Хар-
кова на Брестській мирній конференції. Гілея: Науковий вісник. Київ, 2009. Вип. 
20. С. 31–42

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 2592«Народне міністерство закордонних справ Української Народної Рес-
публіки, 1917–1918 рр.»; ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Україн-
ської Держави, 1918 р.».

Ірина Матяш



Болгарія
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Приміщення Посольства Української Держави / УНР у Царстві 
Болгарія (Софія, вул. Цар Крум, 11). Дипломатичне представництво 
Української Держави в Царстві Болгарія було створено на виконання 
Берестейського мирного договору в липні 1918 р. як посольство 1-го 
розряду відповідно до ухваленої Радою міністрів 21 червня 1918 р. По-
станови про тимчасові дипломатичні представництва Української Дер-
жави в країнах-підписантах. Його очолив радник міністра закордонних 
справ, колишній керівник зовнішньополітичного відомства УНР Олек-
сандр Якович Шульгин (1889–1960) у ранзі Надзвичайного посланни-
ка і повноважного міністра при Царському Болгарському Урядові і при 

Його Величності Царі Болгарії. На 
утримання дипломатичної устано-
ви було виділено 245 600 карб. На 
посаду радника отримав призна-
чення Федір Григорович Шульга – 
лікар за освітою, член української 
громади в Одесі й член-засновник 

Делегація Наукового товариства історії дипломатії  
та міжнародних відносин біля будинку, де розташо-
вувалося диппредставництво Української Держави / 
УНР у Софії. Фото меморіальної дошки надано По-
сольством України в Республіці Болгарія

Грамота щодо ратифікації Берестейського 
мирного договору гетьманом П. Скоропад-
ським. З фондів Центрального державного 
архіву Республіки Болгарія
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міського товариства «Просвіта», 
колишній секретар Одеської упра-
ви, власник друкарні. Першим се-
кретарем став галичанин Василь 
Степанович Драгомирецький, стар-
шими канцелярськими урядовцями 
– Дмитро Ілліч Шелудько та Петро 
Іванович Сікора; молодшими кан-
целярськими урядовцями – Юліан 
Миколайович Налисник та Микола 
Семенович Лаврик; перекладачем 
– Іоаникій Іванович Додул; військо-
вим аташе – Борис Павлович Бо-
бровський.

До Софії посольство прибуло 
28 липня 1918 р. і розташувалося 
спершу в готелі «Болгарія», згодом 
– у будинку на вулиці Цар Крум, 11. 
Очікуючи офіційної аудієнції для 
вручення Вірчих грамот, О. Шуль-
гин, розпочав знайомство з пред-
ставниками дипломатичного корпу-
су, обмінявшись візитами впродовж 
8–13 серпня з посланником Німеч-
чини графом А. фон Оберндорфом, 
австро-угорським представником 
графом О. фон Черніним, турець-
ким – Сефа-беєм. Зустрічі сприяли 
швидкій адаптації посла в Софії та 
поширенню правдивої інформації 
про стан справ у Києві. Вручення 
Вірчої грамоти О. Шульгіним царю 
Фердинанду I відкладалося через від-
сутність монарха в столиці. Втім, по-
вагу до українського представника 
засвідчив прем’єр-міністр і мі ністр 
закордонних справ А. Малінов, при-

Грамота щодо ратифікації Берестейського  
мирного договору Царем Болгарії Фердинандом I.  

З фондів ЦДАВО України

йнявши його від імені уряду 2 вересня. 
Серед питань, які порушив О. Шульгин 
під час зустрічі, було питання про під-
писання угоди про торгівлю між Україн-
ською Державою і Царством Болгарія. 
Про результати його обговорення по-
сол невідкладно повідомив Д. Дорошен-
ка. Вірчу грамоту О.  Шульгин вручив 
царю Фердинанду I 7 вересня 1918 р. у 
присутності царевича Бориса, прем’єр-
міністра та представників болгарського 
політикуму. Ключове завдання посоль-
ства полягало в представництві інтере-
сів України та правдивому інформуванні 
переважно русофільського болгарсько-
го суспільства про боротьбу українців 
за державну незалежність та національ-
ну самостійність. 

До компетенції посольства входили 
також консульські питання. Шукаючи 
допомоги й захисту своїх інтересів, до 
посольства щодня зверталися українці. 
Вони потребували отримання чи візуван-
ня паспортів, прийняття в громадянство, 
просили про матеріальну допомогу, зго-
лошувалися до українського війська. Питаннями реєстрації українців та 
видаванням паспортів займався П. Сікора. Функції торговельного агента 
виконував Ф. Шульга. Ще один напрямок консульських функцій посоль-
ства складала опіка над військовополоненими, біженцями, допомога 
в поверненні їх на батьківщину, матеріальна допомога убогим співвіт-
чизникам. О. Шульгину вдалося досягнути домовленості з болгарським 
урядом про надання рівних прав біженцям з Росії і України та евакуацію 
українських військовополонених з Болгарії. 

Після приходу до влади Директорії й відновлення УНР посольство 
з Софії не відкликали. Нове призначення до Франції отримав на почат-
ку січня 1919 р. лише О. Шульгин. До початку вересня 1919 р. посоль-
ством керував Ф. Шульга. Молодші дипломати посольства сприймали 

Цар Болгарії Фердинанд I. З фондів Центрального  
державного архіву Республіки Болгарія

«Видатні здібності пана Олександра Шуль-
гина і його непохитна відданість інтересам 
Держави Української суть для мене запо-
рукою того, що він успішно виконає нада-
не йому одповідальне доручення в справі 
скріплення приязних взаємин України з 
Болгарією» 

Павло Скоропадський. З Вірчої грамоти
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діяльність нового керівника через незнання іноземних мов, небажання 
(чи неспроможність) опанувати болгарську мову, відсутність контактів 
з дипломатичним корпусом, болгарським урядом, офіційними та впли-
вовими особами Софії як негативну для української справи. З метою 
поліпшення ситуації в диппредставництві уряд поклав контроль за його 
діяльністю на Посла УНР у Туреччині О. Лотоцького. Новим очільни-
ком посольства став В. Драгомирецький у ранзі дипломатичного аген-
та. Поряд з «офіційною» діяльністю диппредставництва (захист ін-
тересів держави, консульські справи, торгівельні зносини, репатріація 
військовополонених) як важливий напрям сформувалася інформаційна 
робота, що полягала в донесенні до болгар прагнення українців до іс-
нування як самостійної нації шляхом видання неперіодичного часопи-
су болгарською мовою «Украинско слово» та періодичного журналу 
«Украинско-български преглед». Редагування текстів здійснювали ди-
пломати під керівництвом П. Сікори. Наприкінці 1919 р. посольство 
фактично перейшло на нелегальне становище. Рішення про його по-
дальшу долю розглядалося в листопаді 1920 р. 

Співробітники Посольства Української Держави в Царстві Болгарія. 1918 р. Сидять (зліва направо):  
військовий аташе генерал Борис Бобровський, посол Олександр Шульгин, радник Федір Шульга.
Стоять: возний Юрій Дараган, урядовці Юліан Налисник, урядовець Іоанікій Додул, стенографістка  

М. Пчелинська, секретар Василь Драгомирецький, урядовці Дмитро Шелудько і Петро Сікора

Доручення керувати справами дипломатичного представництва УНР 
у Болгарії отримав голова НДМ УНР в Румунії Кость Андріанович Ма-
цієвич. Він побував у Софії 5–11 березня 1921 р., провів низку офіцій-
них зустрічей з болгарськими державними діячами та представниками 
дипломатичного корпусу, відвідав могилу М. Драгоманова на Софій-
ському центральному кладовищі й навіть вручив вірчу грамоту Прем’єр-
Міністру Болгарії та міністру закордонних справ А. Стамболійському. 
К. Мацієвич інформував болгарський політикум про ситуацію в Україні 
та статус Директорії УНР, а також позицію українського уряду щодо не-
прийняття планів відновлення «єдиної Росії». Однак спроба реанімува-
ти діяльність українського посольства в Болгарії не мала успіху. 
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ний журнал. Київ, 1992. № 12. С. 18–31; Матяш И. Украйна – България: начало на 
междудържание отношения. Европа-2001. 2017. № 3–4. Год. XXIV, бр. 142. С. 16–
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С. 283–304; Матяш Ірина, Тертична Анна, Манасієва Інна. Українсько-болгарські 
відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918–1944). Київ: НАН України; 
Інститут історії України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадсько-
го, Фонд Президентів України; Інститут історичних досліджень БАН; Комісія іс-
ториків України і Республіки Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та 
міжнародних відносин, 2021. 373 с.

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-
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Ірина Матяш
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Місце поховання Михайла Драгоманова (Центральне софійське 
кладовище, Софія 1202, квартал Орландовці, вулиця Заводська, 14/ 
Централни софийски гробища, София 1202, кв. Орландовци, ул. «За-
водска» № 14). Могила ЦСК, ділянка 18, ряд 03. Видатний громадсько-

політичний діяч, історик, етнограф, соціолог, народний дипломат Укра-
їни в Болгарії Михайло Петрович Драгоманов проживав у Болгарії з 
1889 року і помер у Софії 2 липня 1895 р. 

Він походив з дворянської родини нащадків козацької старшини, за-
кінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира 
(1863). З 1864 р. працював приват-доцентом на кафедрі загальної істо-
рії, захистив магістерську дисертацію (1870). Впродовж 1870–1873 рр. 
та 1875 р. перебував у відрядженні закордоном (Берлін, Прага, Відень, 
Флоренція, Гейдельберг, Рим, Цюрих), в Австро-Угорщині. Був одним 
з організаторів Південно-Західного відділу Російського географічного 
товариства. За політичну діяльність був звільнений з університету. На 

початку 1876 р. виїхав в еміграцію. Заснував у Женеві друкарню, розпо-
чав видання збірника та журналу «Громада» (1878–1882), політичних 
брошур. 1881 року виступив на захист переслідуваної царським урядом 
української культури на Міжнародному літературному конгресі у Від-
ні. Публікувався у зарубіжній науковій пе-
ріодиці та пресі. 1889 року на запрошення 
уряду Болгарії переїхав до Софії для робо-
ти професором кафедри всесвітньої історії 
у Вищому училищі, сприяв перетворен-
ню його на університет, упродовж 1889–
1895  рр. працював на кафедрі всесвітньої 
історії історико-філологічного факультету, 
налагодив наукове видавництво. Був редак-
тором багатотомного видання «Сборник 
на народни умотворення, наука и книж-
нина». Представляв українську фолькло-
ристичну школу на міжнародних форумах 
дослідників народної творчості в Парижі 
(1889) та Лондоні (1891).

Ідея встановлення пам’ятника на моги-
лі М.  Драгоманова належить родині Шишманових, яка напередодні 
Першої світової війни заснувала спеціальний комітет. Було зібрано 1 
тис. болгарських левів, але війна завадила реалізації ідеї. Після війни 
родина виїхала з Болгарії, могилою опікувалося Посольство УНР. У 
червні 1920 р. у збірнику «Украинско-български преглед» було опу-
бліковано статті про М. Драгоманов болгарських інтелектуалів Н. Ба-
лабанова, С.  Младенова, Ю.  Трифонова та звернення ініціативної 
групи до українців і болгар щодо відзначення 25-х роковин смерті вче-
ного. 20 червня 1920 р. такий захід відбувся за участі дипломатичного 
агента УНР в Болгарії В. Драгомирецького, ректора і деяких профе-
сорів Софійського університету, письменника Н. Балабанова, колиш-
нього посла Болгарії в Україні І. Шишманова, українських емігрантів. 
У березні 1921 р. могилу М. Драгоманова відвідав керуючий справа-
ми Посольства УНР в Болгарії К. Мацієвич під час свого приїзду до 
Софії. Він висловив думку про потребу встановлення пам’ятника. На-
ступного місяця В. Драгомирецькиій обговорив це питання з І. Шиш-
мановим. У 1921–1922 рр. до впорядкування могили кожний окре-

Михайло Петрович Драгоманов
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мо долучилися М. Паращук та голова Української громади в Болгарії 
В.  Филонович (особисто витесав огорожу і поправив хрест). Напе-
редодні 30-х роковин смерті М. Драгоманова В. Филонович та члени 
Українського гуртка ім. М. Драгоманова підтримали ідею встановлен-
ня пам’ятника. У жовтні 1925 р. було створено Комітет з будівництва 
пам’ятника на могилі М. Драгоманова, до якого увійшли члени Гурт-
ка. Згодом до Комітету кооптували скульптора М. Паращука (скарб-
ник). Розглядалося декілька проєктів. Обрали проєкт М.  Паращука. 
Було зібрано 26,5 тис. б. л., п’яту частину з яких складали кошти донь-
ки вченого Л. Шишманової-Драгоманової, та передано М. Паращуку. 
Виготовлення пам’ятника затягнулося на декілька років. Зрештою 
пам’ятник було виготовлено у формі поставлених одна на одну плит 
з граніту висотою 190 см, шириною 70–75 см, товщиною 30–35 см. 
На передній плиті викарбовано зображення тризуба, під ним вмон-
товано бронзовий медальйон із зображенням М. Драгоманова (з по-
смертної маски вченого), а далі напис: «Михайло Драгоманів». Під 
написом висічений хрест і роки життя вченого (1841–1895) та напис: 
«Великому Громадянинові від Української еміграції». 

Урочисте відкриття пам'ятника М. Драгоманову. Жовтень 1931 р.  
З фондів Центрального державного архіву Республіки Болгарії

У серпні 1930 року відбулося перепоховання праху М. Драгоманова, 
оскільки його могила дещо виходила за межі алеї. Тоді саме відбувалося 
упорядкування кладовища. Влада пропонувала Л. Шишмановій-Драго-
мановій або пересунути могилу, або зрівняти її. Донька вченого погоди-
лася на першу пропозицію. Роботами з ексгумації керував М. Паращук. 
Встановлення самого пам’ятника передбачалося наступного місяця, 
але відбулося лише у вересні 1931 р. У травні наступного року на сто-
рінках емігрантської преси було оприлюднено звіт Комітету. Право 
на відкриття пам’ятника Комітет передав Українсько-болгарському 
товариству. Урочисте відкриття пам’ятника і урочисте велелюдне засі-
дання з цієї нагоди відбулося 30 жовтня 1931 р. у приміщенні Болгар-
ської академії наук за участі міністра освіти, президента БАН, ректора 
та професорів Софійського університету, дипломатів, представників 
болгарської громадськості й українських емігрантів. Захід було продо-
вжено на кладовищі освяченням пам’ятника. З промовами виступили 
О. Шульгин та учень М. Драгоманова представник університету Вой-
чев. У заході взяли участь представники всіх українських емігрантських 
організацій в Софії. 

1999 року за сприяння Посольства України в Болгарії надгробний 
знак було реставровано. У 2008 р. вандали викрали бронзовий медаль-
йон (барельєф) роботи М. Паращука. У 2009 р. болгарський скульптор 
В. Рашидов відновив барельєф, але з каменю. Догляд за могилою здій-
снюють Посольство України в Болгарії й українська діаспора.
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Якімова А. Михайло Драгоманов: Європейський вчений, професор Софійського 
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Валерій Власенко
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Місце поховання Лідії Шишманової-Драгоманової (Центральне 
софійське кладовище /Централни софийски гробища, Софія 1202, 
квартал Орландовці, вулиця Заводська, 14/ кв. Орландовци, ул. «За-
водска» № 14; дiльниця 27, ряд 28, мiсце 2). Пам’ятну плиту на місці 
поховання Лідії Михайлівни Драгоманової-Шишманової (1865–1937) 
– видатної українсько-болгарської громадської діячки, письменниці, 
дружини першого посла Царства Болгарії в Україні І. Шишманова, яка 
померла 7 лютого 1937 р. у Софії, урочисто відкрито 13 грудня 2021 р. 
за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Болгарії 
В.  Москаленка, президента Болгарської академії наук (БАН) Ю. Ре-
вальського, наукового секретаря БАН доц. Е. Трайкової, голови СУОБ 
«Мати Україна» Олени Коцевої, активістів української громади в Со-
фії, представників наукових і літературних кіл Болгарії, співробітників 
Посольства України в Республіці Болгарія. Захід відбувся у символіч-
ний для обох держав день – 30-ту річницю відновлення дипломатичних 
відносин між Україною і Болгарією.

Лідія Драгоманова-Шишманова народилася 17 жовтня 1865 р. в Києві 
в родині визначного українця Михайла Драгоманова, була племінницею 
Олени Пчілки і двоюрідною сестрою Лесі Українки, Михайла Косача, 
Оксани Драгоманової. До переїзду до Болгарії проживала разом з батьками 
в Німеччині, Італії, Австрії (1870–1873), з 1876 р. – у Швейцарії, де здобула 
середню освіту, 1884–1888 рр. – вищу освіту у Женевському університеті 

Відновлена надгробна плита на могилі Л. Шишманової-Драгоманової, поруч з чоловіком – І. Шишмановим. 
Фото надано Посольством України в Республіці Болгарія

(філологічний факультет) та музичну 
в приватній консерваторії. Вивчала 
філософію, історію літератури і мис-
тецтва. Володіла кількома мовами.

Після переїзду 1888 року в Софію, 
вона стала частиною болгарської ін-
телектуальної еліти та протягом 40 
років була серед найактивніших гро-
мадських діячок, опікувалася права-
ми жінок, розвитком болгарського 
мистецтва та культури, займалася 
перекладацькою діяльністю, зокрема 
переклала французькою мовою по-
ему «Марія» Т. Шевченка та твори 
В.  Короленка. Її переклади болгар-
ських легенд з коментарями М. Дра-
гоманова друкувалися у французь-
кому журналі «Mélusine». Наприкінці 1888 (на початку 1889 р. за новим 
стилем) одружилася з І. Шишмановим. У них народився син Димитр Шиш-
манов – майбутній міністр закордонних справ Болгарії (1943–1944). 

Брала активну участь у культурному житті Болгарії. Одна із за-
сновниць Болгарського музичного товариства. Була літературним і 

Лідія та Іван Шишманови. З фондів Центрального  
державного архіву Республіки Болгарія

Урочисте відкриття надгробної плити на могилі Л. Шишманової-Драгоманової.  
Фото надано Посольством України в Республіці Болгарія
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музичним критиком, з 1895 р. друкувала дописи в болгарських періо-
дичних виданнях «Българска сбирка», «Български преглед», «Вест-
ник за жената», «Женски глас», «Лъч», «Мир», «Отец Паисий», 
«Рада», «Развигор», «Самоковски общински вестник», «Сноп», 
та ін., а також у зарубіжній пресі. У софійській газеті «Lа Bulgarie» 
та журналі «Свободно мнение» була штатним співробітником (єди-
на жінка), де публікувалися її статті у рубриках «Театрални бележ-
ки» та «Музикални бележки», авторкою праці «Légendes religieuses 
bulgares» (Париж, 1896, т. 1).

Активна учасниця болгарського та міжнародного жіночого руху. 
Була членом Клубу болгарських письменниць при Товаристві жінок 
з вищою освітою, Жіночого союзу, Товариства за мир і свободу, Ліги 
англомовних, головою болгарської секції Міжнародної жіночої ліги 
миру і свободи. 

Брала участь у житті української еміграції в Болгарії. Належала до 
Українсько-болгарського товариства та низки українських громадських 
організацій. Зробила значний внесок у розвиток і зміцнення україн-
сько-болгарських відносин. Цар Борис ІІІ нагородив Лiдiю Драгомано-
ву-Шишманову Дамським Хрестом І ступеня за заслуги.

Література: 
Балабанов А. Лидия Шишманова [некролог]. Развигор: вестник. София, 

1937. 3–13 февруари; В[асиль]. Ф[илонович]. † Лідія Шишманова-Драгома-
нова (Лист із Болгарії). Тризуб. Париж, 1937. № 7–8. С. 32; Власенко В. М. 
Українські емігранти в Болгарії і Л. М. Шишманова-Драгоманова: невідоме 
листування (За матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук). 
Сумський історико-архівний журнал. 2011. № ХІV–XV. С. 30–42; Якімова А. М. 
Листування Лідії Шишманової з Емілем Роланом. Сумський історико-архів-
ний журнал. 2011. № ХІV–XV. С. 24–29; Якімова А. М. Листування Олексан-
дра Шульгина з родиною Шишманових у 1922–1932 роках (за матеріалами 
Наукового архіву Болгарської академії наук). Сумський історико-архівний 
журнал. 2012. № ХVІ–XVІІ. С. 45–64; Якімова А. Болгарська публіцистика 
Лідії Драгоманової-Шишманової. Вісник Львівського університету. Серія: 
Журналістика. 2020. Вип. 28. С. 40–48.

Архіви: 
Научен архив на Българска академия на науките: ф. 11к «ИванШишманов».

Валерій Власенко, Антоніна Якімова, Ірина Козік

Місце поховання Дмитра Шелудька (Центральне софійське кладовище, 
Софія 1202, квартал Орландовці, вулиця Заводська, 14, могила 36-26-05/
Централни софийски гробища, кв. Орландовци, ул. «Заводска» № 14).  Ди-
пломат, мовознавець, літературознавець, популяризатор української культу-
ри в Болгарії Дмитро Іллліч Шелудько (Шелудко, Шолудко) народився 21 
вересня 1892 р. у с. Іркліїв Полтавської губернії (нині Золотоноського райо-
ну Черкаської області). Навчався у гімназіях в Черкасах та Києві, 1915 року 
закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира 
в Києві. В 1916–1917 рр. стажувався в Петроградському університеті. На 
початку 1918 р. повернувся до Києва, працював у Київському університеті. 
В 1919–1920 рр. був співробітником (спершу урядовцем, потім – секрета-
рем) Посольства УНР в Болгарії. Автор публікацій з історії, мови, культури 
України та шевченкознавства в Болгарії у часописах «Украинско слово» 
та «Украинско-български преглед», що видавалися Посольством УНР в 
Софії. В 1920–1922 рр. працював на філологічному факультеті Універси-
тету м. Галле (Німеччина), в 1922–1926 рр. – у радянському торгпредстві, 
потім повернувся до наукової діяльності. 1928 року переїхав до Болгарії. 
Працював у торговельній фірмі в Софії. У 1930–1933 рр. – асистент Кельн-
ського університету, де 1931 здобув ступінь доктора філології (дисертація 
«Quellen und Vorbilder von Mistrals Calendau. Dissertation Halle an der 
Saale»). Досконало знав 14 мов. 1933 року після приходу до влади в Німеч-
чині нацистів повернувся до Болгарії. Працював у приватних торговельних 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Болгарія В. Москаленко біля могили Д. Шелудька. 
Фото надано Посольством України в Республіці Болгарія
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фірмах та державній тютюновій фабриці. Одночасно брав активну участь у 
громадсько-політичному житті української еміграції в Болгарії, неоднора-
зово обирався до керівних органів Українського культурного об’єднання та 
Союзу українських організацій Болгарії. З 1944 р. працював у Міністерстві 
інформації Болгарії, займався науковою і громадською діяльністю.

Автор понад 100 наукових праць, що були опубліковані в болгарських, 
німецьких, українських та фінських періодичних виданнях. Його перу на-

лежить найповніше на той час до-
слідження «Німецькі елементи в 
українській мові» про німецькі лек-
сичні запозичення (близько 700 слів) 
в українській мові. Автор досліджень 
про українізми в румунській мові та 
румунізми в українській і болгарській 
мовах. Публікувався у таких видан-
нях, як «Воля» (Відень), «Истори-
чески преглед», «Литературен глас», 
«Литературен фронт», «Сборник в 

чест на профессор Ив. Д. Шишманов по случай на тридесетгодишната му 
научна дейност (1889–1919)», «Слънце», «Украино-български вести = 
Українсько-болгарські вісті», «Училищен преглед» (Софія), «Записки іс-
торично-філологічного відділу ВУАН», «Збірник Комісії для дослідження 
історії української мови» (Київ), «Literar-historische Studie» (Галле) та ін. 
Його роботи присвячені діяльності та творчості Х. Ботева, Р. Жінзіфо-
ва, Л. Каравелова, П. Славейкова, М. Грушевського, українсько-бол-
гарським культурним зв’язкам, впливу поезії Т. Шевченка на творчість 
болгарських письменників, розвитку української мови тощо. Проходив 
по слідчій справі Спілки визволення України, але не був заарештований, 
оскільки перебував за кордоном. Помер 8 травня 1954 р. у Софії.

Література: 
Павленко В. Українсько-болгарські взаємини 1918–1939 рр. Київ, 1995. С. 187–

189; Шелудько Дмитро. Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Львів: 
НТШ, 2000. Т. 10. С. 3838; Власенко В. Українське культурне об’єднання в Болгарії. 
Дриновський збірник. Харків–Софія, 2014. Т. VII. С. 87–97; Vatteroni Sergio. Dimitri 
Scheludko (1892–1954). Bibliografia degli scritti, con una nota biografica e alcune let-
tere inedite. Zeitschrift für romanische Philologie. 2012. № 128. Р. 1–36.

Валерій Власенко

Дмитро Шелудько в колі сім'ї. З фондів Центрального  
державного архіву Республіки Болгарія

Місце поховання Михайла Паращука (Централни софійски гро-
бища, квартал Орландовці, вулиця Заводська, 14, могила 18-03-01). 
Громадський діяч, дипломат, скульптор, архітектор, професор Михайло 
Іванович Паращук (1878–1963) помер 24 грудня 1963 р. Надгробний 
пам’ятник з бронзовим погруддям (бюст) та левом роботи болгарсько-
го скульптора Вежді Рашидова урочисто відкрито 24 грудня 1998 р. 
У заході взяв участь Віце-Президент Болгарії Тодор Кавалджієв. 1999 
року вандали викрали бронзові бюст 
та лева. Новий бюст і лев, виготовлені 
В. Рашидовим з каменю, встановлено 
наприкінці квітня 2009  р. Відновлен-
ня пам’ятника фінансувалося Урядом 
України, Посольством України в Рес-
публіці Болгарії, місцевою україн-
ською діаспорою та спонсорами.

Народився М. Паращук 16 лис-
топада 1878 р. у с. Варваринці (нині 
Тернопільської обл.). Середню освіту 
здобув у Львові. Навчався в академіях 
мистецтв у Кракові (1893–1896), Від-
ні (1896–1900), Львівській політехніці 
(1901–1905), одночасно у приватних 
майстернях Р. Жульєна та О. Родена в 
Парижі (1906–1908). У 1908–1911 рр. 
викладав мистецтво скульптури у Мюн-
хенському інституті декоративно-при-
кладного мистецтва. Презентував свої 
твори на мистецьких виставках у Варшаві, Відні, Києві, Кракові, Львові, 
Москві, Мюнхені, Парижі. В 1911–1913 рр. проживав у Києві та Львові. 
1914 року заарештований австрійської владою за звинуваченням у шпи-
гунстві на користь Росії. Перебував в австро-угорському концентрацій-
ному таборі Талергоф в Альпах. Невдовзі звільнений завдяки зусиллям 
українських депутатів австрійського парламенту. У роки Першої світо-
вої війни – член Союзу визволення України, співробітник австрійського 
Червоного Хреста, викладач мистецьких курсів для військовополонених 
українських вояків у німецьких таборах у Раштаті та Вецларі. 1918 року 
повернувся в Україну. З листопада 1919 р. працював у Військово-санітар-
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ній місії УНР у Берліні. В березні 1920 р. отримав призначення на посаду 
секретаря Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії, з 11 грудня 
1920 р. після об’єднання Надзвичайних дипломатичних місій УНР в Ес-
тонії та Латвії з місцем осідку в Ризі залишився секретарем об’єднаної 
місії з осідком у Ревелі (Таллінні), займався інформаційною діяльністю 
та опікувався організацією допомоги українцям. Працював під керів-
ництвом В. Кедровського. 15 квітня 1921 р. він разом з В. Кедровським 

отримав посвідчення як його радник в 
Представництві Червоного Хреста в 
Болгарії, Туреччині і Югославії й виїхав 
до Стамбула, а звідти – до Софії. Опіку-
вався справами українських військово-
полонених та інтернованих українців, 
оселився в Болгарії. Співзасновник і 
член Тимчасового комітету Українсько-
го Червоного Хреста в Болгарії. Один з 
провідних діячів української еміграції 
в Болгарії. Був головою управи Україн-
ської громади в Болгарії, членом упра-
ви Українського товариства «Січ», 
Українсько-болгарського товариства, 
Союзу українських організацій Болга-
рії. 1932 р. в Празі взяв участь у ІІ Кон-

ференції української еміграції, де виголосив доповідь про становище 
української еміграції в Болгарії.

Член Спілки митців Болгарії (1953–1963). Автор скульптурних пор-
третів М. Арнаудова, Д. Благоєва, Х. Ботева, Р. Даскалова, Г. Делчева, 
С. Караджи, П. Яворова, В. Барановського, Т. Грабовського, М. Гру-
шевського, М. Драгоманова, М. Лисенка, С. Людкевича, А. Міцкевича, 
С. Петлюри, Є. Петрушевича, В. Стефаника, І. Франка, Т. Шевченка, 
О.  Шульгина та ін., надгробного пам’ятника М. Драгоманова тощо.  
У Болгарії брав участь в оздобленні фасадів та інтер’єру будівель Софій-
ського університету, Народної бібліотеки ім. святих Кирила та Мефо-
дія, Народних зборів, Народного театру, Національного банку, Мініс-
терства оборони, Військової академії, Судової палати тощо. Був членом 
мистецьких товариств у Києві, Львові, Відні, Мюнхені, Парижі та ін., 
автором єдиного з натури бюсту Дімітра Благоєва. 1958 року долучався 

Михайло Паращук. З фондів Центрального  
державного архіву Республіки Болгарія

до проведення в Софії першої Декади української культури в Болгарії. З на-
годи такої події Міністр народної освіти і культури Живко Живков за 
бюст Дімітра Благоєва і виключні заслуги в галузі матеріальної культу-
ри Болгарїі ініціював нагородження українського митця орденом Ки-
рила і Мефодія I ступеня, надання народної пенсії та присвоєння зван-
ня Народного художника. Однак Спілка художників НРБ заветувала 
це рішення з огляду на «небільшовицьке» минуле українця. Зрештою 
нагородження таки відбулося, але посмертно, 1967 року. Згідно із за-
повітом скульптора він похований поряд із могилою М. Драгоманова.

Література: 
Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук: життя і творчість. Едмонтон; То-

ронто; Київ, 1994. 223 с.; Ониськів М. Михайло Паращук: Історія його життя або 
як він повертався в Україну. Тернопіль, 1998. 107 с.; Власенко В. З історії встанов-
лення пам’ятника М. Драгоманову в Софії Българска украинистика [Електронне 
наукове видання]. София, 2012. № 2. С. 126–135.

Архіви: 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф.  1295 

«Паращук Михайло Іванович (1878–1963), скульптор і громадсько-культурний 
діяч»; Центральний державний архів Республіки Болгарії, ф. 1717К «Проф. Михай-
ло Иванович Парашчук украински скулптор и виден обществен деец (1878–1963)».

Валерій Власенко, Ірина Матяш

Меморіальна дошка Михайлу Паращуку в Софії (бульвар Князя Олек-
сандра Дондукова, 37/булевард «Княз Александър Дондуков» № 37). 
Встановлена з нагоди 120-ліття від дня на-
родження громадського діяча, архітектора, 
скульптора, професора Михайла Івановича 
Паращука (1878–1963) на місці розташу-
вання будинку (не зберігся), в якому меш-
кав М. Паращук. Встановлена з ініціативи 
Надзвичайного і Повноважного Посла 
України в Республіці Болгарії В. Похваль-
ського та міського голова Софії С. Софі-
янського. 1998 року було створено ініціативний комітет та зібрані кошти. 
26 листопада 1998 р. відбулося урочисте відкриття. 

Валерій Власенко
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Бразилія
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Приміщення представництва ЗУНР у Бразилії (постійного офіцій-
ного приміщення не було). Дипломатичним представником ЗУНР у 
Бразилії був Петро Сильвестрович Карман ський (1878–1956) – гро-
мадсько-політичний діяч, письмен ник, публіцист, перекладач. Уряд 
ЗУНР в екзилі надавав великого значення дипломатичній діяльності, 
намагався звернути світову увагу й отримати під тримку міжнародних 
діячів, які розглядали питання самостійності Галичини на зустрічах 

міжнародного рівня: під час Паризької 
мир ної конференції (1919); на загаль-
них зборах Ліги Націй (1920, 1921); на 
засіданні Ради Ліги Націй, що відбулося 
в лютому 1921 р. під головуванням бра-
зильського делегата, коли було при йнято 
спеціальну резолюцію з питання Галичи-
ни. Із завданням досягти визнання дер-
жавної незалежності ЗУНР, отримати 
фінансову допомогу від української гро-
мади Бразилії та досягти підтримки Бра-
зилії щодо рішень Ліги Націй до Бразилії 
як дипломатичного представника ЗУНР 
було скеровано П. Карманського. 

Він виїхав із Гамбурга 26 січня 1922 р. 
німецьким пароплавом «Ругія» через Іспанію до м. Ріо-де-Жа нейро. 
Оскільки уряд ЗУНР тоді вже перебував в еміграції, його пред ставник 
не мав відповідних акре дитаційних документів для вручення в МЗС Бра-
зилії. Проте П. Карманський мав дипломатичний паспорт, у якому було 
вка зано, що він є представником ЗУНР. Він прибув до Ріо-де-Жанейро 
20 лютого 1922 р. і вирушив до штату Парана, де проживала найбільша 
кількість українців. П. Карманський планував відві дати осередки укра-
їнців і ви ступити на зборах місцевих громад щодо ситуації в Галичині з 
проханням надати фінансову допомогу. Ситуація ускладнювалася тим, 
що 27 травня 1920 р. Бразилія встановила дипломатичні відносини з 
Польською Республікою. Місцеві українці зустрі чали його як повноваж-
ного представника України: із хлібом-сіллю, жовто-блакитними прапо-
рами, кінними дружина ми. Громада бачила в ньому українського кон-
сула, навіть просила в нього порад з правових питань. П. Карманський 
відверто інформував українців, що не має консульських повноважень. 

Петро Карманський

Це громада сприймала із сумом, адже вона підтримувала незалежність 
українських земель і чекала офіційного українського представника в 
Бразилії. За допомогою місцевих активістів П. Карманський збирав 
громаду, повідомляв людям, які не мали контактів з батьківщиною, але 
хотіли довідатися про свої села, про боротьбу рідної країни з ворогом, 
проводив віче та збирав гроші на допомогу для України. В березні – на 
початку квітня він перебував у Курітібі, де зустрівся з митрополитом 
Андреєм Шептицьким, привітав 
його від імені уряду ЗУНР та від 
імені місцевої української громади. 
По тому він від відав Пауло-Фрон-
тін, Вера-Гуарані, Карасіньо, Дорі-
зон і знову повернувся до Курітіби. 
Там відбулася зустріч із колиш німи 
українськими військовими, які тоді 
будували дороги в Брази лії, зокрема 
й залізницю; виступив з доповіддю 
про ситуацію в Україні, наголосив 
на важливості об’єднання україн ців і створення загальної української 
організації в Бразилії. Після невеликої зупинки в столиці штату Парана 
П. Карман ський продовжив подорож українськими містами та селами 
Бра зилії, відвідав Гуажувіра, Жангада, Нова Галіція, Порто-Уніао, До-
різон. 25–27 квітня 1922 р. у Дорізоні він взяв участь разом з митропо-
литом Андреєм у конференціях вчителів та священників, заручившись 
їхньою підтримкою. На почат ку травня представник ЗУНР відвідав 
громади в Антоніо-Олінто, Сантос-Андраде, Папандува, Ірасема, Трес-
Бар рас, періодично повертаючись до м. Курітіба, щоб залишити гроші 
в банку. 

Більшість поселень, які об’їхав П. Карманський, мали українські 
школи, де навчалися не лише діти українців. Українці, більша части-
на яких була у віці близько 30 років, займалися в Бразилії сільським 
господар ством, ремісництвом, торгівлею, працювали на залізниці. Не 
виста чало тільки певної організації, що об’єднувала б їх. Тому, як і інші 
представники ЗУНР у різних країнах світу, П. Карманський доклав зу-
силь для організації української громади в Бразилії. 7–9 червня 1922 
року в м. Дорізон відбувся Перший з’їзд українців Бразилії, під час яко-
го було створено громадську організацію українців «Український союз 
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Бразилії» і делеговано п’ять осіб, зокрема П. Карман ського, для пред-
ставництва інтересів громади перед офіційними органами штату. На-
прикінці липня 1922 року делегація мала зустріч із ві це-президентом 
федерального парламенту та президентом штату Парана Афонсо Ка-
марго. 6 серпня делегатів української громади прийняв Міністр зовніш-
ніх відносин Бразилії, пообіцявши передати підготовлений П. Карман-
ським меморіал Президенту Бразилії. Загалом П. Карманський виконав 
усі поставлені перед ним завдання: зі брав фінансову допомогу для 
ЗУНР, мав зустріч із Міністром зов нішніх відносин Бразилії, домігся 
шанобливого ставлення з боку місцевої громади, активізував громад-
ське життя та посприяв ство ренню першої загальної громадської орга-
нізації українців у Брази лії. 12 грудня 1922 р. він завершив дипломатич-
ну мі сію й виїхав з Ріо-де-Жанейро.
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Левицький К. Дипльоматична діяльність ЗУНР (1918–1923). Літопис Чер-

воної Калини. 1938. Ч. 11. С. 3–4; Карманський П. Наша політично-дипльома-
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Бондаренко М. Українська діаспора в Бразилії. Українознавство. 2008. № 2. 
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ник статей на пошану проф. П.П. Гудзенка. Вип. 12. Київ: Інститут історії Укра-
їни НАН України, 2007. С. 287–308; Бондаренко Марина. Петро Карманський 
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Марина Бондаренко

Місце поховання Христофора Барановського (Сан-Паулу, цвинтар 
Кампо Гранде). Державний діяч, кооператор, член Центральної Ради 
УНР, генеральний секретар фінансів УНР, Голова Управи Українського 
народного кооперативного банку та Голова Ради Центрального україн-
ського кооперативного союзу, народний 
міністр фінансів УНР з 25 травня по 15 
жовтня 1920 року Христофор Антоно-
вич Барановський (1874–1941) після 
поразки Української революції 1917–
1921 рр. переїхав з урядом УНР до Поль-
щі, а потім залишився в еміграції: мешкав 
у Німеччині, Франції, пізніше виїхав до 
Бразилії. Помер у Сан-Паулу 7 травня 
1941 р. 

Народився в с. Немиринці на Жито-
мирщині. 1907 року заснував у Дзензелів-
ці і очолив українську установу дрібного 
кредиту «Союзбанк», 1911 року перевів 
установу до Києва. 1917 року став Голо-
вою управи Українського народного ко-
оперативного банку («Українбанку»). 
На Всеукраїнському національному кон-
гресі як представник кооперативних організацій був обраний членом 
Української Центральної Ради, увійшов до Комітету УЦР. У червні – 
серпні 1917 р. очолював Генеральний секретаріат фінансів УНР.

Як генеральний секретар фінансів Х. Барановський входив до складу 
перших українських делегацій в червні – липні 1917 року на перегово-
рах з делегацією Тимчасового уряду Росії. Під час обговорення питання 
про фінансування діяльності УЦР як крайової влади, маючи природне 
обдарування переговорника, він просував інтереси УНР, висловившись 
проти паралельного оподаткування й збільшення оподаткування місце-
вого населення. Брав також участь у переговорах з Тимчасовим урядом 
щодо підписання Статуту вищого управління Україною. 

З приходом до влади 29 квітня 1918 р. гетьмана П. Скоропадсько-
го Х. Барановський був одним із 5 членів делегації на чолі з правником 
С. Шелухіним на українсько-російських переговорах, працював у складі 
фінансової комісії, брав участь у підписанні договору між Українською 

Христофор Барановський
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Державою та РСФРР 12 червня 1918 р., обговоренні положень угоди про 
товарообмін та угоди про поділ майна і боргів колишньої Російської ім-
перії. Як фінансист, він наполягав на підписанні не прелімінарного миру, 
а повноцінного мирного договору. 

Залишився на державній службі з відновленням УНР, очолював Раду 
Центрального українського кооперативного союзу (Централу), брав 
участь у Нараді послів і голів дипломатичних місій УНР у Відні, що 
відбулася 18–20 серпня 1920 р. В дискусії щодо положень і значення 
Варшавського договору Х. Барановський підтримав позицію більшості. 
А. Ніковський, М. Славінський, О. Шульгин, А. Яковлів, Г. Сидоренко 
розглядали договір як реальний ґрунт для української закордонної полі-
тики з огляду на його основну перевагу – засвідчення визнання держав-
ної самостійності УНР. Х. Барановський наголошував, що заключення 
договору з поляками було єдиним виходом зі скрутного становища, в 
якому опинилася УНР. Натомість позиція Х. Барановського щодо пе-
реговорів з Петром Врангелем задля якнайскорішої побудови власної 
держави відрізнялася від думки інших учасників наради. Його аргумен-
тація ґрунтувалася на потребі додаткової підтримки з боку П. Вранге-
ля, окрім Польщі, задля проведення на своїй землі національної справи 
і відбудови української нації.

Серед важливих питань конференції було й формування делегації на 
фінансову конференцію в Брюсселі, що мала розпочатися 24 вересня 
1920 р. Міністр А. Ніковський пропонував включити до складу делегації 
не дипломатів, а фінансистів: Х. Барановського, В. Тимошенка і О. Дас-
калюка. Вони разом з Головою Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
в Голландії і Бельгії А. Яковлівим мали вручити учасникам конференції 
меморіал та економічні бюлетені його місії. Однак Х. Барановський не 
прийняв пропозицію.

25 червня 1921 р. він взяв участь разом з консулом УНР у Мюнхені 
В. Оренчуком та новим Послом УНР у Берліні Р. Смаль-Стоцьким як 
Міністр фінансів УНР у загальних зборах Німецько-українського гос-
подарського товариства в Мюнхені. Але зовсім скоро Х. Барановський 
відійшов від державницької діяльності. 

На батьківщині його пам’ять вшановано встановленням 27 липня 
2013 року на Черкащині в селі Дзензелівка меморіальної дошки, запро-
вадженням Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2018 р. академічної 
стипендії імені Христофора Барановського (фінанси, банківська справа 

та страхування) для студентів та курсантів закладів вищої освіти дер-
жавної форми власності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем 
магістра; присвоєнням провулку в м. Житомир імені Христофора Ба-
рановського. 
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Ірина Матяш
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Лондоні  
(75 Cornwall Gardens, KC4, London). Надзвичайну дипломатичну мі-
сію УНР у Великій Британії було створено 23 січня 1919 р. Штатним 

розписом дипмісії передбачалося 10 осіб: голова місії, два радники, два 
секретарі, два аташе і три урядовці. Очолив місію Микола Ананійович 
Стаховський (1879–1948). Він не був дипломатом, мав медичну освіту, 
отриману в Варшаві та Парижі, й досвід роботи в місії Червоного Хрес-
та у Маньчжурії в 1904–1905 рр. 1906  року видавав у Києві часопис 
«Боротьба», орган Української соціал-демократичної робітничої пар-
тії, за що просидів рік у царській в’язниці. У травні 1917 року був Губерн-
ським комісаром УНР на Поділлі. Радниками дипмісії стали Ярослав Олес-
ницький та Маріян Меленевський. Призначення першого віце-секретаря 
державного секретаріату закордонних справ ЗУНР, правника Я. Олесниць-
кого на посаду першого радника місії ініціював Л. Цегельський, засвідчую-
чи в такий спосіб дієвість об’єднання дипломатичної служби УНР і ЗУНР. 
Публіцист і громадський діяч М. Меленевський мав досвід інформаційної 

75 Cornwall Gardens. Фото надано Посольством України у Великій Британії

роботи за кордоном як представник Союзу визволення України на Балка-
нах. Призначення на посаду аташе отримали Леонід Базилевич та Сидір 
(Ісидор) Шафаренко. Всі мали європейську освіту, докторські звання, до-
сконало знали чужі мови і мали любов 
до своєї, української, мови та вірність і 
відданість українській справі. 

До Лондона співробітники дип-
місії прибули наприкінці травня 
1919 року, подолавши шлях через Ві-
день, Стокгольм і Копенгаген. Най-
головнішою причиною ускладнень 
прибуття й розгортання діяльності 
місії за пунктом призначення було не 
визнання її офіційним Лондоном (як 
представників держави – союзниці 
Четверного союзу) і зволікання з на-
данням дозволу українцям на в’їзд до 
Сполученого Королівства. 

29 травня М. Стаховський пере-
дав вірчу грамоту референту з укра-
їнських справ британського МЗС 
Ренігальду Ліперу. Основне завдання 
місії полягало в досягненні визнання 
УНР Великою Британією та поши-
ренні правдивої інформації про УНР. 
Взаємодію з українською місією зовнішньополітичне відомство встано-
вило на рівні інформаційного департаменту. Через відсутність офіцій-
ного визнання, контакти були досить обмежені: на ноти місії надходили 
лише повідомлення про отримання. М. Стаховський налагодив відноси-
ни з Парламентом Великої Британії та пробував зацікавити бізнесменів 
перспективою розвитку взаємовигідної торгівлі, виступив з доповіддю 
в Лондонській торговельній палаті. Початок роботи дипмісії був означе-
ний також шаленими спробами офіційних кіл та різних громадських ін-
ституцій Росії та шовіністичного, ворожого до України часопису «New 
Poland» дискредитувати діяльність українців і не дати англійцям можли-
вості скласти неупереджену думку про українське питання. Водночас в 
уявленнях англійського суспільства Україна і Росія не розділялися.

38 Cursitor Street.  
Фото надано Посольством України у Великій Британії
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За таких умов голова і співробітники місії розгорнули інформацій-
ну роботу, налагодили контакти з агентством «Reuter’s», містили в 
газетах ноти та інформаційні матеріали та продовжили розпочате ще в 

Копенгагені видання періодичного дру-
кованого органу, головним адресатом 
якого в Лондоні мав стати передусім ан-
гломовний читач. Вихід тижневика «The 
Ukraine» було відновлено в червні 1919 
р. Його офіційним видавцем декларува-
лося створене при місії Українське пре-
сове бюро в Лондоні, що спершу працю-
вало в приміщенні місії, за адресою: 75 
Cornwall Gardens, KC4, London; пізніше 
– за адресою: 38 Cursitor Street, London 
EC4. Оформлення бюлетеню відпові-
дало його завданню. За логотип слугу-
вав мальований готичним, так званим 
гутенбергівським, шрифтом заголовок 
на всю верхню частину шпальти – «The 
Ukraine». Під заголовком трьома ряд-
ками зазначався вид видання, періодич-
ність та засновник-видавець – Weekly 

Bulletin, Published by The Ukrainian Press Bureau in London. Ще нижче 
– обрамлений подвійними лінійками рядок, у якому подавалися вихід-
ні відомості: номер, день тижня, число, місяць і рік випуску. В окре-
мій рамці під логотипом подавалася адреса бюро та номер телефону. 
Англомовний тижневик «The Ukraine» став першим періодичним ви-
данням українців на британських островах. Всього за час існування 
місії вийшло 35 чисел. Комплект усіх чисел бюлетеня зберігається у 
Британській національній бібліотеці (Лондон). Важливість інформа-
ційної роботи дипмісії було підтверджено на Нараді послів і голів ди-
пломатичних місій УНР, що відбулася в Карлсбаді 6–14 серпня 1919 р. 
Дипмісію на нараді представляв Я. Олесницький.

У січні 1920 р. до Лондону прибув новий голова місії Арнольд 
Давидович Марголін (1877–1956). Він налагодив активні контак-
ти з британським політикумом та представниками дипломатично-
го корпусу, зокрема з представниками нових держав Балтії і Кавказу.  

«Про Україну мало що відомо в Англії, 
навіть про її географічне положення. 
Однак немає сумніву в тому, що Україна 
є житницею Європи. Сусіди часто зази-
рали на неї загребущим оком – татари, 
турки, поляки, а згодом і росіяни. Останні 
якраз і знищили національне існування 
України. Ця назва особливо була відома 
в світі впродовж ХVІІ–ХVІІІ століть, але за-
войовники змінили її на «Малоросія»…. 
Ось чому тепер, коли Україна де-факто 
здобула незалежність і керована власним 
національним та демократичним урядом, 
з’явилася надія, що прагнення україн-
ської нації до незалежного національно-
го існування нарешті здійсниться» 

З передової статті першого числа  
бюлетеню “The Ukraine”. Червень 1919 р.

10 лютого 1920 р. А. Марголін подав очільнику Мирної конференції, 
що відбувалася в Лондоні, ноту з обґрунтуванням необхідності визна-
ння УНР. Порушив також це питання під час обіду Ліги Націй 13 лю-

того. У квітні 1920 р. Голова НДМ УНР у 
Франції М. Тишкевич і А. Марголін брали 
участь у засіданні Верховної ради Антан-
ти в Сан-Ремо та в червні 1920 р. – у Спа, 
де серед інших питань розглядалися питання про ставлення до радянської 
Росії. Після повернення з конференції А. Марголін передав керівництво мі-
сією Ярославу Івановичу Олесницькому (1875–1933). Із середини 1920 р., 
у зв’язку з послабленням позицій УНР і закріпленням радянської влади в 
Україні, місії поступово ставало важче виконувати своє завдання, особли-
во після того, як уряд УНР був змушений виїхати в еміграцію. У 1921 р. 
Я. Олесницький повернувся до Львова, викладав у Львівському таємному 
українському університеті. У 1923–1924 рр. діяльність місії в певній мірі 
продовжував Роман Смаль-Стоцький, який був представником уряду УНР 
в еміграції під час наукового стажування в Англії.

Співробітники НДМ УНР у Великій Британії. 1919 р. Сидять (зліва направо): Ісидор Шафаренко,  
невідомий, Маріян Меленевський, Микола  Стаховський, Ярослав Олесницький.  

З фондів Архіву Осередку української культури і освіти в Вінніпегу

«Час нас навчив боротись без допомоги» 

Микола Стаховський
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Громадсько-просвітницька та професійна діяльність Миколи Стаховського (1879–
1948). Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. Вінниця, 2013. Вип. 21. С. 114–123; Тим-
ошик М. Українська журналістка в діаспорі: Велика Британія. Київ: Наша культура і 
наука, 2021. 560 с.; Тимошик М. Становлення Української Дипломатичної місії УНР 
у Лондоні (1919–1921) як спроба ствердження в західному світі новопосталої дер-
жави. Імідж і репутація: історія, сучасність, тренди майбутнього. Матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. Київ, 15–16 лист. 2017 р. М-во освіти і науки України, М-во куль-
тури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: КНУКІМ, 2017. С. 345–355.

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.», ф. 4443 «Надзвичайна дипломатична місія Української Народ-
ної Республіки в Англії, м. Лондон»; Архів і Бібліотека ім. Т. Шевченка Союзу 
Українців у великій Британії (Лондон, Велика Британія). 

Ірина Матяш, Микола Тимошик 

Співробітники НДМ УНР у Великій Британії з артистами Української республіканської капели  
в Лондоні. З фондів ЦДАВО України

Місце поховання Володимира Коростовця (Цвинтар Кенсал Грін, 
англ. Kensal Green Cemetery; офіційна назва – Цвинтар Всіх Душ). 
Заснований Джорджем Фредеріком Карденом 1833 р. поруч з Порто-
белло цвинтар входить до складу кладовищ, відомих як Магічна Сімка. 
Ідея створення такого кладовища прийшла до засновника під час від-
відування паризького кладовища 
Пер-Лашез. 29 вересня 1953 року 
тут поховано українського політич-
ного діяча, публіциста, дипломата 
Володимира Костянтиновича Ко-
ростовця (1888–1953). 

В. Коростовець походив із дав-
нього козацько-шляхетського роду: 
один з його предків Т.  Хоросто-
вецький служив генеральним пи-
сарем у гетьмана І.  Мазепи, дядько 
І. Коростовець був представником гетьмана П. Скоропадського в Яссах 
1918 р. Ранні роки провів частково в родинних маєтках на Чернігівщи-
ні та в Санкт-Петербурзі, де його батько був полковником російського 
царського війська. Гімназійне навчання розпочав у Києві, а закінчив у 
Санкт-Петербурзі. Навчався в Санкт-Петербурзькому університеті та 
Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, який закінчив зі зван-
ням доктора з політичних наук і міжнародного права. Впродовж 1912–
1917 рр. служив у європейському департаменті МЗС Російської імперії.

У листопаді 1917 р. повернувся в Україну, де організовував обо-
рону родинних маєтків. Був антисоціалістом (більшовики розстрі-
ляли його матір і двох братів). 1919 р. виїхав з дружиною до Варша-
ви, де працював закордонним кореспондентом декількох видань, у 
тому числі американського часопису «New York World». Працював 
в американській місії Червоного Хреста у Варшаві, був помічником 
військового аташе США.

В еміграції став активним членом Гетьманського руху. У 1920 р. прибув 
до Великої Британії, де познайомився з магнатом Монді Ґрегорі, який ви-
давав газету консервативного напрямку «Whitehall Gazette» і проводив 
антибільшовицьку пропаганду серед британської громадськості. 1923  р. 
переїхав до Берліна. У травні 1924 р. за дорученням П. Скоропадського за-
ймався організацією та проведенням установчих зборів Українського това-
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риства допомоги біженцям, яке було засновано в Берліні 10 травня 1924 р. 
Був обраний його співголовою (голова – Олександра Скоропадська), вхо-
див до складу Ради присяжних Українського союзу хліборобів-державників 
(УСХД), редагував «Бюлетень Гетьманської управи». У 1926 р. відіграв 
важливу роль у заснуванні – з ініціативи П. Скоропадського – Українсько-
го Наукового Інституту в Берліні. Перебуваючи в Німеччині, продовжував 
журналістську роботу. Впродовж 1928–1932 рр. співпрацював з журналом 
«Whitehall Gazette», власником якого був Артур Монді Ґреґорі. 

21 травня 1928 р. у Ваннзеє особисто зу-
стрівся з П. Скоропадським для обговорен-
ня питання англійської місії. Близько 1930 р. 
переселився до Лондона як уповноважений 
представник Гетьманської управи та П. Ско-
ропадського з метою встановлення зв’язків 
і здобуття коштів для Гетьманського руху та 
поширення ідей українського монархічно-
го консерватизму. Налагоджував зв’язки із 
консервативними діячами Великої Британії, 
виступав з лекціями в наукових колах. 1931 
року був серед засновників і членів Ради Ан-
гло-Українського комітету (ґолова – М. Ґре-
горі, почесний секретар – Л.  Тафнелл), іде-
ологічним підґрунтям діяльності якого стало 
гасло відокремлення «південної частини Ро-
сії від Радянського Союзу» і створення там 
незалежної Української Держави на чолі з 
гетьманом. У другій половині березня 1932 р. 
В. Коростовець організував візит П.  Ско-
ропадського до Лондона. У Міністерстві за-
кордонних справ і у справах Співдружності 
націй Великої Британії колишнього гетьмана 
прийняв радник північного департаменту 
Лоренс Колльєр. 

У міжвоєнний період В. Коростовець чи-
тав лекції в консервативних і юніоністських 
спілках, а також в таких установах як у Коле-
джі Бонар Лоу в Ашриджі та його відділен-

нях, в Королівському інституті міжнародних справ, в Королівському 
товаристві Центральної Азії та ін.

У 1938–1939  рр. В. Коростовець наполегливо сприяв прибуттю 
гетьманича Данила до Англії. З приїздом Д. Скоропадського діяльність 
Гетьманського руху в Англії значно посилилася, а В. Коростовець здо-
був можливість входження до деяких владних коридорів, зокрема до ко-
ролівського Міністерства інформації й у 1940-х вважався чи не єдиним 
українським експертом в Британії. Під час Другої світової війни від 
імені командування британських військово-морських сил він виголо-
шував лекції про Радянський Союз членам британських збройних сил у 
Сполученому Королівстві та в інших країнах, виступав з лекціями і до-
повідями про Україну у військових частинах Великої Британії. Британ-
ські спецслужби вели спостереження за В. Коростовцем і Д. Скоропад-
ським, а від вересня 1941 р. у Foreign Office визнали, що Гетьманський 
рух «може бути корисним».

Після війни співпрацював з Центральним Українським Допомо-
говим Бюро та з Союзом Українців у Великій Британії (СУБ) у сфері 
надання допомоги повоєнним українським іммігрантам до Сполучено-
го Королівства. Був членом Ради СУБ (1948–1952 рр.), Президії Ради 
СУБ (1949–1952  рр.) та екзекутиви Комісії Допомоги Українському 
Студентству у Великій Британії (1948–1952 рр.). Разом з гетьманичем 
Данилом організовував в Англії мовні і спеціальні інформаційні курси 
для військовополонених з дивізії «СС–Галичина», а також вояків УПА 
і трудових біженців. У 1950–1951  рр. на запрошення Канадського ін-
ституту міжнародних справ прочитав курс лекцій в Канаді і США. Був 
паралізований після інсульту й невдовзі помер. 
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Павло Гай-Нижник
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Приміщення Надзвичайнї дипломатичної місії УНР у Греції (го-
тель «Grand Hotel de Bretagne», 1 Vasileos Georgiou A’ str., Syntagma 
Square, Athens 105 64 Greece ). Надзвичайну дипломатичну місію УНР 
у Греції було створено в січні 1919 р. На пропозицію Симона Петлюри 
її очолив Федір Павлович Матушевський (1869–1919) – письменник і 
журналіст, член Центральної Ради УНР. Головна мета створення місії 
полягала в досягненні дипломатичними засобами підтримки Грецією 
боротьби українців за свою державність.

Призначення на посаду радника місії отримав Модест Левицький, 
секретаря – Сергій Рафальський, аташе – Никодим Гриневич і Еману-
їл Глузман, урядовця – Павло Галаган, позаштатним секретарем став 
Ламброс Ламбіронідіс. 2 березня 1919 р. члени дипломатичного пред-
ставництва на чолі з головою прибули до Афін і спершу розташувалися 
в готелі «Grand Hotel de Bretagne», в самому центрі грецької столиці. 
Вбачаючи свою місію в досягненні визнання УНР іноземними держава-
ми та ознайомленні їх культурою і літературою України, Ф. Матушев-
ський поставив за мету невідкладно вручити Вірчу грамоту й розпочати 
консультації з впливовими особами Греції та знайомство з представни-
ками дипломатичного корпусу. Задля ефективної роботи місії він здій-
снив розподіл обов’язків між співробітниками: М. Левицькому доручив 

Готель «Grand Hotel de Bretagne» в Афінах – перше місце діяльності НДМ УНР у Греції

допомагати голові місії в літературній роботі, налагоджувати комуні-
кацію з МЗС Греції, іноземними представниками, місцевою пресою і 
громадськістю та заступати в разі потреби голову місії; дипломатичні 
питання, посередництво між місією і пресою, щоденне реферування 
французької і грецької преси та переклад на французьку і грецьку мови 
покладалися на Л. Ламбріонідіса; реферування англійської, американ-
ської, італійської, голландської, німецької преси – на урядовця др. Ю. 
Рейзе; канцелярська робота і бухгалтерія – на секретаря С. Рафальсько-
го і урядовця П. Галагана; старшина 
Н. Гриневич мав студіювати про-
фільні питання і підтримувати кон-
такти з представниками військової 
сфери, торговельний аташе Е.  Глуз-
ман – вивчати питання організації 
торговельних зносин, студіювати 
економіку, торгівлю і фінанси Греції.

5 березня Ф. Матушевського при-
йняв міністр закордонних справ Гре-
ції Александрос Діамідіс, однак від-
мовився офіційно прийняти Вірчу 
грамоту до вирішення українського 
питання на Паризькій мирній конфе-
ренції. 8 березня Ф. Матушевський 
мав аудієнцію у афінського митро-
полита, який висловив підтримку 
боротьбі українців за незалежне по-
літичне існування і незалежну церкву. 
Спілкуючись з грецькими політика-
ми, державними, громадськими і церковними діячами, Ф. Матушевський 
переконувався, що про Україну та український народ і його боротьбу в 
Афінах знають надто мало. До того більшовиками поширювалися чутки 
про українську місію як про самозваних представників «фіктивного уряду 
і фіктивної України». За місією було встановлено нагляд поліції, робилися 
спроби трусів і арештів, які припинилися після звернення голови місії до 
МЗС. Знайомство з дипломатичним корпусом Ф. Матушевський розпочав 
29 березня з візиту до Посла США Г. Дроперса, який висловив підтримку 
українському народові.

Голова НДМ УНР у Греції Федір Матушевський

«Правительства і форми ладу – тимчасове, як 
піна, а край і народ – вічне. Я більше вважаю 
себе за представника останніх двох річей, ніж 
правительства» 

Федір Матушевський



ГреціяМісця пам’яті української дипломатії 327326

Задля ознайомленні греків з українською культурою і літературою 
місія готувалася видавати твори української літературної класики, пу-
блікувати статті про історію, культуру та економіку України. У місії 
зосередилася й консульська робота, пов’язана з захистом прав україн-
ських громадян, що опинилися в Греції. Реалізуючи своє основне за-
вдання, Ф. Матушевський склав і передав грецькому уряду та розіслав 
до редакцій грецьких впливових газет, лідерів парламентських партій 
«Меморандум, поданий Еллінському Королівському урядові Надзви-
чайною Дипльоматичною Місією Української демократичної республі-
ки». Для вручення тексту меморандуму членам дипломатичного кор-
пусу Голова місії наніс візити послам Великої Британії, Італії, Франції, 
Румунії, Нідерландів, Бразилії й Персії, уповноваженим у справах Іс-
панії та Бельгії. Приймаючи українського представника, посли Великої 
Британії і Румунії наголосили, що роблять це неофіційно, а посол Італії 
барон Авенацо пообіцяв звернутися до свого уряду щодо визнання не-
залежності УНР та надання їй технічної допомоги. Попри тяжкий фі-
нансовий стан місії (на кінець квітня гроші майже вичерпалися), було 
вирішено раз або двічі на тиждень видавати грецькою та французькою 
мовами бюлетень «Грецько-українське рев’ю». Щоб зменшити видат-

Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції. 1919 р. Сидять (зліва направо): секретар Ламброс  
Ламбріонідас, посол Федір Матушевський, радник Модест Левицький. Стоять: аташе Емануїл Глузман, 

урядовець Павло Галаган, аташе Никодим Гриневич, секретар Сергій Рафальський

Меморандум Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР  
у Греції, поданий Елінському 
королівському уряду. 19 квітня 
1919 р. З фондів ЦДАВО України
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ки на оренду приміщення, місію перенесли подалі від центру, винайняв-
ши віллу «Леополус» на Rue Ipriti, 7.

Та 21 жовтня 1919 р. Ф. Матушевський помер. Деякий час після його 
передчасної смерті обов’язки глави місії виконував М. Левицький, од-
ночасно зберігаючи посаду радника. На той час завдяки розісланому 
Ф. Матушевським меморандуму в місцевій пресі почали з’являтися пу-
блікації про Україну, дещо змінилося на краще ставлення влади до місії: 
було зменшено тариф на відправлення і отримання телеграм, надано 
кур’єрське обслуговування, відмінено цензуру в листуванні. Новому 
очільнику місії вдалося видати кілька чисел задуманого разом з Ф. Ма-
тушевським бюлетеню «Revue Greko-Ukrainienne» грецькою мовою. 
Члени місії продовжували вивчати можливість організації українсько-
грецького товарообміну, однаково вигідного для обох країн. В серпні 
М. Левицький виїхав до Відня для участі в Нараді послів та дипломатич-
них місій, що відбулася 18–20 серпня 1920 р. Після наради М. Левиць-
кий до Афін не повернувся. Місія припинила існування до кінця 1920 р. 

Література:
Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції (1919–1920 рр.) / Упоряд., пе-

редмова, коментарі: В. М. Даниленко, Н. І. Миронець. Кам’янець-Подільський: 
Абетка, 2006. 136 с.; Світ І. Федір Павлович Матушевський (1869–1919). Укра-
їнський історик. 1978. № 1/3. С. 76–89; Даниленко В. Доля сім’ї Матушевських. 
Український історичний журнал. 2004. № 1/2. С. 8–18; Якобчук С. О. До істо-
рії Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції (за матеріалами щоденника 
Ф. П. Матушевського). Наукові записки: зб. праць молодих учених та аспірантів. 
Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАН України, 2010. Т. 19. Ч. 1. С.  360–370; Корсак І. Тиха правда Мо-
деста Левицького. Київ: Ярославів вал, 2009. 166 с.; Матяш Ірина. Діяльність 
консульства Греції у Києві та Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції 
у 1917–1920 рр.: роль у започаткуванні українсько-грецьких відносин. Міжна-
родні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2020. Вип. 29. С. 10–35.

Архіви:
ЦДАВО України: ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української На-

родної Республіки, 1918–1924 рр.»; ф. 4441 «Надзвичайна дипломатична місія 
Української Народної Республіки в Греції».

Ірина Матяш

Місце поховання Федора Матушевського (Перший Афінський цвин-
тар, вул. Логгіну, 3 / Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, Logginou 3). 23 жовтня 
1919 р. тут було поховано Голову Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Греції Федора Павловича Матушевського, який передчасно по-
мер 21 жовтня. Могила не збереглася.

Афінське кладовище, нині меморіальний некрополь, засновано 
1834 року указом короля Греції Оттона. Розташоване у центральній 
частині Афін за античним комплексом Олімпейон і Пантінаікосом, у 
кінці вулиці Анапафесос (Вулиця Спокою). Тут поховані видатні осо-
би: учасники національно-визвольної ві-
йни за незалежність Греції від Османської 
імперії 1821–1829 років, політичні діячі, 
актори, письменники, художники тощо, 
зокрема просвітитель Адамантіос Кораїс, 
герої Грецької революції Еммануїл Ксан-
тос, Теодор Колокотроніс, Кіцос Дзавелас, 
адмірал Константінос Канаріс, філантроп 
Георгіос Аверофф, німецький підприємець 
і археолог Генріх Шліман, актриса і міністр 
культури Греції Меліна Меркурі, прем’єр-
міністр Андрес Папандреу, легендарний 
співак Деміс Руссос та багато інших. Є й 
вихідці з українських теренів. Приміром, 
всесвітньовідомий кінорежисер Джуліус 
(Жюль) Дассен, батько Джо Дассена і чоло-
вік Меліни Меркурі (похований поряд з ак-
трисою), був уродженцем американського Мідлтауна з родини єврей-
ських іммігрантів з Одеси. Збереглося поховання ще одного одесита з 
грецьким корінням Андрія Горенка – брата поетеси Анни Ахматової, 
який емігрував в 1919 році до Греції й у 1920-му пішов з життя. Чимало 
імен, зазначених на надгробних плитах, добре відомі в Одесі, де була 
впливова й багата грецька громада – Раллі, Пападакі, Георгіу, Мавро-
кордато, Сіфнеу та ін. Фактично цвинтар є музеєм під відкритим небом 
і туристичним об’єктом. 

Пошук могили Ф. Матушевського триває понад сторіччя. У 2021 
році авторка разом зі співробітницею Грецько-Української палати 
Оксаною Романюк виявили в архіві Першого Афінського цвинтаря 

Могила Ф. Матушевського 1919 р.
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достовірне документальне підтвердження: у книзі реєстрації похо-
вань за 1919 рік є актовий запис № 2962 про поховання Ф. П. Мату-
шевського саме на цьому кладовищі 9 жовтня 1919 р. за юліанським 
календарем, який діяв у Греції до 1929 р., відповідно, за григоріан-
ським календарем, що діяв в УНР від 14 лютого 1918 р. – 22 жов-
тня 1919 р. Оригінальний запис: «ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΑΙ.   

Афінське кладовище, нині меморіальний некрополь. Вхід

Актовий запис № 2962 про поховання на кладовищі  
Федора Павловича Матушевського

Місце поховання  
грека на прізвище Плапута

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΑΦΗΝΩΝ. 2962. Ματουσέβσκη Π. Θεόδωρος. 50. 
Κίεβο. Ὀκτώβριος , 9, 1919».

Співробітники архіву і цвинтаря допомогли встановити важливі орі-
єнтири на території кладовища, а саме той факт, що поряд з Матушев-
ським було поховано грека на прізвище Плапута. Могил Плапут того 
часу зареєстровано лише дві у частині старого цвинтаря № 2 – одна не-
подалік від Католицької церкви, а друга – поряд з православною церк-
вою св. Лазаря, однак, могили Ф. Матушевського нині там не існує. Ві-
рогідною причиною можна вважати давню традицію греків – у великих 
містах ховати покійника в могилу, орендовану на три роки, якщо немає 
фамільного склепу або викупленої ділянки землі. Згідно з цим прави-
лом, прописаним у грецькому законодавстві у зв’язку з дефіцитом площ 
і високою ціною на утримання могили, в Афінах після закінчення 3-річ-
ного строку оренди мощі ексгумуються і після обряду омивання вином 
або трояндовою водою передаються родичам, які залишають їх у міс-
цевому кісткосховищі або піддають кремації і ховають в компактному 
контейнері. У разі відсутності родичів на час ексгумації мощі підляга-
ють перенесенню у місця, спеціально відведені для таких випадків, де 
поховання здійснюється без реєстрацій та ідентифікаційних написів. 
За інформацією співробітників архіву, вірогідним місцезнаходженням 
мощів Ф. Матушевського після 23 жовтня 1922 року можна вважати 
«братську» могилу на Третьому Афінському цвинтарі. 
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі 
(Тбілісі, Верійський узвіз, 3, будинок не зберігся). Українське диплома-
тичне представництво на Кавказі з місцем осідку в Тифлісі було створе-
но згідно з наказом Директорії по МЗС УНР № 76 від 26 січня 1919 р. 
Очолив Надзвичайну дипломатичну місію УНР на Кавказі уродженець 

Підляшшя Іван Гнатович Красков-
ський (1880–1955). За доби держа-
вотворення в Україні він обіймав 
високі державні посади: заступника 
генерального секретаря внутрішніх 
справ УНР, старшого радника МЗС 
Української Держави, директора 
канцелярії та керуючого справами 
Директорії УНР. Його дипломатич-
ні повноваження поширювалися на 
Азербайджан, Вірменію та Грузію. До 
штату місії увійшли секретар Андрій 
Тишкевич, радник Євген Ганейзер, 
аташе Зіновій Моргуліс, урядовець 

Будинок у Тбілісі, на якому встановлено меморіальну 
дошку. Фото надано Посольством України в Грузії

Іван Полянський. Однак до Тифлісу в квітні прибули лише І. Красков-
ський та А. Тишкевич. Місія розташувалася на Верійському узвозі, 3. 
Там влаштували канцелярію, кабінет голови місії, вітальню для відвід-
увачів, їдальню. Літньою резиденцією посла стала дача в селищі Сурамі 
– п’ять кімнат з меблями, садом, городом і водопостачанням. 

Невдовзі після приїзду І. Красковський вручив під час офіційних 
зустрічей Вірчі грамоти очільникам урядів Грузії, Вірменії та Азер-
байджану. Представники дипломатичного корпусу в Тифлісі зустріли 
українського посла без особливих 
емоцій. На його офіційні візити зго-
дились лише польські та литовські 
дипломати. Представник Великої 
Британії, в сфері політико-еконо-
мічного впливу якої перебувало 
тоді Закавказзя, комісар Джон Олівер Уордроп відмовився прийняти 
І. Красковського як державного представника, але зустрівся з ним як із 
приватною особою. Така позиція засвідчувала неготовність англійської 
адміністрації визнати незалежну УНР. Однак уже сама зустріч сприй-
малася українцями як позитивний сигнал. Найкращі стосунки в І. Крас-
ковського склалися з папським візитатором О. Дельфуше, який сприяв 
встановленню контактів української місії з італійським і французьким 
представництвами.

Голові місії підпорядковувалися консульства в Тифлісі, Батумі й 
Баку. До виконання обов’язків віце-консула в Батумі він допустив 15 
квітня 1919 р. раніше призначеного Євгена Засядька. 8 травня МЗС 
Грузії підтвердило визнання Лева Лісняка генеральним консулом 
УНР на Кавказі з розташуванням у Тифлісі. Згодом було засновано 
консульство в Баку, яке очолив Василь Кужім. Пріоритетне завдання 
місії полягало в налагодженні політичної співпраці задля реалізації 
спільної мети – захисту інтересів новостворених держав на міжнарод-
ній арені. Відтак І. Красковський вивчав ставлення політичних лідерів 
Кавказу і Кубані до ідеї Чорноморсько-Балтійського союзу. Її актуа-
лізацію в закордонній політиці УНР він вважав дієвим інструментом 
захисту від «Московщини». Посол вивчав також економічні питання. 
Нагадуючи українському уряду про те, що під час Гетьманату Кубан-
ська Рада отримала кілька мільйонів артилерійського спорядження, 
І. Красковський пропонував вимагати від кубанського уряду повер-

«Єдино законним урядом України є уряд УНР, 
створений українським народом у процесі його 
боротьби за своє національне самовизначення і 
за своє незалежне державне буття» 

З ноти І. Красковського до грузинського Уряду
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нення грошей, які могли б скласти спеціальний фонд для розвитку 
українських економічних підприємств на Кавказі та Кубані; рекомен-
дував придбати для України мідні рудники на Кавказі; започаткувати 
українську бавовняну справу в Мугані, де мешкає багато українців і 
розвивається бавовнярство. До завдань місії належало й з’ясування 
становища українців на Кавказі, допомога в реевакуації біженців і вій-
ськовополонених. 

На початку червня 1919 р. до Батумі прибула Українська військова 
місія до народів Північного Кавказу, сформована з ініціативи міністра 
військових справ отамана Олександра Шаповала з метою проведення 
підготовчої роботи щодо вербування горців до української армії. Її 
очільнику – полковникові Миколі Чеховському – І. Красковський за-
пропонував обійняти посаду військового аташе НДМ УНР з огляду на 
збіг функцій і завдань.

Дипломатичний паспорт І. Красковського.  
З фондів ЦДАВО України

Для організації переправлення українців, які бажали повернутися в 
Україну, І. Красковський заснував табір у Поті. З метою ознайомлення 
місцевих мешканців і представників дипломатичного корпусу з укра-
їнським життям він планував створити друкований орган місії. Йому 
вдалося заснувати тижневик «На Рубеже» та щоденну газету «Новь», 
але на розвиток видавничої діяльності коштів забракло. 

В січні 1920 р. місія і підпорядковані їй консульства залишилися 
практично без грошей і можливості отримати фінансування від уряду 
УНР. Проте місія продовжувала діяльність, виконуючи зокрема завдан-
ня реєстрації українських громадян. І. Красковський співпрацював із 
місцевими українськими громадами. В березні 1920 р. він отримав звіт 
щодо кількості українців у Абхазії, які мешкали як у суто українських 
селах (Спасіння, Стара й Нова Чернігівка, Полтавка, Володимирівка, 
Петропавлівка, Бомбори, Веселе, Парнаут), так і «в сумі з іншими на-
ціями» (Бакланівка, Дранди, Псху-
лати, Миколаївка), а також у містах 
(Сухумі, Гудаути, Гагри). Після під-
писання 26 травня 1920 р. Грузин-
ською Демократичною Республі-
кою з РСФРР мирного договору, 
більшовики змусили грузинську 
сторону скасувати визнання місії 
УНР.  Місія припинила діяльність у 
лютому 1921 р. 

Залишаючи посаду, І. Красков-
ський намагався зберегти наймен-
шу можливість захисту українських 
громадян. Він провів нараду з ге-
неральним консулом Л. Лісняком 
та членами місії Г. Петренком і вій-
ськовим аташе М. Чеховським. Опі-
ку над українськими громадянами в 
умовах приходу більшовиків він до-
ручив головам українських громад: 
полковник М. Чеховський очолив 
громаду в Тифлісі, Волошинов – у 
Сухумі, Є. Засядько – в Батумі. 

Листування Голови НДМ УНР на Кавказі І. Красковського.  
З фондів ЦДАВО України



ГрузіяМісця пам’яті української дипломатії 339338

2005 року з ініціативи активного діяча української громади в Тбілі-
сі, доктора сільськогосподарських наук, президента Союзу «Дніпро» 
Бориса Синюка та за підтримки Мерії міста Тбілісі було встановлено 
меморіальну дошку на будинку, розташованому поруч із тим, де пра-
цювала Надзвичайна дипломатична місія УНР на Кавказі, на проспек-
ті Руставелі, 7. Встановлення меморіальної дошки в районі діяльності 
української дипломатичної місії зумовлювалося тим, що будинок, де 
вона справді розташовувалася, не зберігся. Однак українська громада 
в Тбілісі прагнула зберегти пам’ять про перше дипломатичне представ-
ництво УНР у Грузії. 
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Ірина Матяш

Приміщення Генерального консульства Української Держави/ УНР 
у Тифлісі (м. Тбілісі, вул. М. Зандукелі, 10). Консульське агентство 
першого розряду Української Держави в Тифлісі створено відповідно 
до закону «Про заклад генеральних консульств і консульських агентств 
за кордоном» від 4 липня 1918 р. 20 липня призначення на посаду кон-
сульського агента першого рангу отримав Олекса Кулинський, на по-
саду секретаря 20 серпня – Василь Бутков.

6 листопада 1918 р. гетьман П. Ско-
ропадський затвердив Закон «Про 
скасування закону від 4 липня 1918 
року відносно закладу Генеральних 
Консульств і Консульських Агентств 
по-за кордоном, про встановлення 
нових штатів в консульських устано-
вах Української Держави, утворення 
консульських установ по ріжних краях 
та про асігновання в розпорядження 
Міністра Закордонних справ 832  766 
карбованців на утримання вище зга-
даних установ», що вступив у дію 
шляхом публікації в «Державному ві-
снику» (№ 72) 19 листопада 1918 р. 
Відповідно до нового Закону з 1 ве-
ресня скасовувалася раніше створена 
консульська установа в Тифлісі. Та 11 
листопада 1918 р. уже Генеральним 
консулом у Тифлісі було призначено 
Лева Лісняка, консульським агентом  
першого розряду – Миколу Ковалев-
ського, 19 листопада – секретарем 
генконсульства став Олександр Дро-
бишевський. Наказом № 254 від 20 
листопада 1918 р. О. Кулинський при-
значався консульським агентом у під-
порядкуванні генконсулові Л. Лісняку.

Однак за доби Гетьманату генкон-
сульство повноцінно роботи не роз-
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горнуло. Зі створенням Надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі 
з осідком у Тифлісі її очільник І. Красковський отримав доручення Ди-
ректорії забезпечити визнання консульських повноважень Л. Лісняка. 
Причинами затримки легалізації українського генконсула виявилося 

викрадення дорогою до місця призначення 
його багажу, в якому перебували й офіційні 
документи, та протидія О. Кулинського, ко-
трий не хотів залишати посаду. Крім того, 
призначення Л. Лісняка, за часів Російської 
імперії – управителя казенної палати на Кав-
казі та його служба при Ставці Кавказької 
армії негативно впливали на рішення гру-
зинської сторони. І. Красковський спершу 
запропонував Л. Лісняку обійняти вакантну 
посаду радника місії, доклавши особистих зу-
силь до отримання 8 травня 1919 р. визнання 
грузинською стороною Л. Лісняка генераль-
ним консулом УНР на Кавказі із розташу-
ванням генконсульства в Тифлісі. Генконсул 
одночасно залишався на посаді радника місії 
до 1 грудня. 16 травня повноваження Л. Ліс-
няка як генконсула визнало зовнішньополі-

тичне відомство Вірменії , 5 серпня – Азербайджану. 
Щодо діяльності консульського агента О. Кулинського, І. Красков-

ський провів внутрішнє розслідування, в ході якого з’ясувалося, що той 
за короткий час перебування на посаді вів антиукраїнську політику, а з 
приходом до влади Директорії подав офіційний запит до Грузинсько-
го уряду щодо правомірності визнання ним уряду УНР. Стало відомо 
також, що за безпідставне видавання українських посвідчень він був 
звинувачений грузинською стороною в спекуляції й хабарництві, при-
ховував гроші, отримані за консульські збори, відмовлявся передавати 
справи Л. Лісняку й не здав на зберігання архів консульства до Україн-
ського комісаріату на Кавказі. Зрештою за відсутність особистого авто-
ритету та діяльність, несумісну з консульськими обов’язками, О. Кулин-
ського було звільнено і він виїхав з Тифлісу. 

Головна робота в генконсульстві зосередилася на допомозі українським 
громадянам та захисті їхніх інтересів, видаванні українських паспортів та 

Генеральний консул Української Держави у Тіфлісі  
Лев Лісняк. З фондів ЦДАВО України

сприяння формуванню українського війська. Перешкоду в розгортанні ро-
боти генконсульства створювала фінансова скрута. В січні 1920 р. установа 
залишилася практично без грошей і можливості отримати фінансування 
від уряду УНР. Л. Лісняк намагався систематично відправляти до Уряду 
УНР фінансові звіти про стан справ консульства у будь-який можливий для 
того спосіб, у тому числі й за допомогою представників польської місії в 
Тифлісі. Відсутність фінансування роботи консульств він сприймав як сиг-
нал про закриття найближчим часом. До того ж ні англійці, ні французи не 
ставили візи на українські паспорти. 25 листопада 1920 р. І. Красковський 
на підставі вказівки керівника посольством УНР у Стамбулі скерував вка-
зівку Л.  Лісняку про припинення роботи консульства. Однак за браком 
коштів навіть виїхати і вивезти консульский архів не було можливості 
Л. Лісняк залишив Тифліс 25 лютого 1921 р., дізнавшись про вторгнення 
більшовицької кінноти в околиці міста. 

2007 року на відзначення 15-ї річниці встановлення дипломатичних 
відносин між Україною та Грузією з ініціативи активного діяча україн-
ської громади в Тбілісі, доктора сільськогосподарських наук, президен-
та Союзу «Дніпро» Бориса Синюка на приміщенні, де розташовувало-
ся генконсульство, було встановлено меморіальну дошку. 

Література:
Синюк Борис. Грузинсько-українські дипломатичні, економічні і громадські 

зв’язки на початку XX сторіччя. Дипломатичні, громадські та економічні відносини між 
Українською Народною Республікою та Грузинською Демократичною Республікою у 
1917–1922 рр.: Зб. м-лів науково-практичної конференції. Тбілісі, 2007. С. 52; Матяш 
Ірина. Українсько-грузинські дипломатичні відносини в 1919–1921 рр.: політичні 
завдання та організаційні форми. Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія 
та спільні виклики сучасності. До сторіччя встановлення дипломат. відносин : зб. наук. 
пр. / НАН України, Інститут історії України, Наук. т-во історії дипломатії та між-
нар. відносин. Київ, 2018. С. 38–63; Матяш Ирина. Деятельность украинских пред-
ставительств в Грузии в 1918–1921 гг. Межкультурные коммуникации = Intercultural 
communications = Kulturatasorisi komunikaciebi. Тбилиси, 2019. № 32. С. 120–129. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни: ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республі-
ки, 1918–1924 рр.»; Центральний державний історичний архів Грузії: ф. 1861 
«Управління справами Демократичної Республіки Грузія».

Ірина Матяш
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Меморіальна дошка Михайлові Грушевському в приміщенні Тбі-
ліської класичної гімназії № 1 (проспект Ш. Руставелі, 10). Тифліська 
гімназія була створена на базі Тифліського шляхетного училища, за-
снованого 1802 року. Пізніше вона стала Першою Тифліською чолові-
чою гімназією. У цьому навчальному закладі впродовж 1880–1886 рр. 

навчався видатний історик і дер-
жавний діяч, Голова Української 
Центральної Ради Михайло Сергі-
йович Грушевський (1866–1934). 
Він народився 29 вересня 1866 р. у 
м. Холмі (тепер місто Хелм на тери-
торії Польщі), а дитячі роки провів 
на Північному Кавказі, куди батько 
переїхав працювати. Родина Гру-
шевських спершу жила в Ставропо-
лі, потім у Владикавказі. 1880 року 
М. Грушевський вступив до Пер-
шої Тифліської чоловічої гімназії. 
Він успішно склав вступні іспити в 
гімназії, отримавши найкращий бал 
із «Закону Божого». В гімназійні 
роки у підлітка сформувався сталий 
інтерес до історії, літератури та ет-
нографії України. Тоді М.  Грушев-
ський написав свої перші оповіда-
ння, які отримали схвальну оцінку 
І.  Нечуя-Левицького, займався спі-
вом, грою на скрипці, ліпленням із 
глини, малюванням і скульптурою. 
Після закінчення гімназії юнак 

вступив на історико-філологічний факультет Київського університету 
св. Володимира. 

На початку 1990-х роках під час громадянської війни, яка почалася 
в Грузії, згоріла історична будівля навчального закладу і разом з нею 
було знищено велику кількість унікальних предметів і пам’яток з істо-
рії двохсотрічної школи як особливого грузинського навчального за-
кладу. Однак поступово було відновлено будівлю,   бібліотеку гімназії, 

яка є однією з найкращих серед шкільних бібліотек. Шкільний музей 
також був відновлений, а в навчальному закладі діє Церква Іверської 
Богоматері. Починаючи з 1994 р., Тбіліська класична гімназія № 1 ста-
ла асоційованим членом ЮНЕСКО в сфері освіти, науки та культури. 
1 вересня 1995 р. відбулося урочисте відкриття відновленої будівлі 
гімназії. 2011 року школі була по-
вернуто її історична назва «Тбі-
ліська класична гімназія № 1».

У приміщення гімназії 1995 року 
з ініціативи адміністрації гімназії 
було встановлено меморіальну до-
шку з текстом «В Тифліській кла-
сичній гімназії з 1880 р. по 1886 р. 
навчався перший президент України 
М.С. Грушевський (1866–1934)». 

У березні 2007 р. під час візиту 
Президента України до Грузії було 
урочисто відкрито встановлену на 
фасаді Тбіліської школи 41 імені 
Михайла Грушевського меморіаль-
ну дошку. 

Література:
Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видав-

ництво ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 572 с.; Грушевський Михайло. Спомини / Авт. передм. 
Ф. Шевченко, публ. С. Білоконя. Київ. 1988. № 9. 261 с.; Бабаджанова Аида. Возвра-
щение в Тифлис. Учебные заведения. Тбилисцы. 2010. № 20. С. 3 – 4.

Тетяна Ковпак
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Королів-
стві Данія (Uppsalagade 24, Østerbro, 2100 Copenhagen). Українське 
дипломатичне представництво в Данії було створено 11 січня 1919 р. 
Його очолив галицький адвокат, доктор права, Голова Галицько-Буко-
винського комітету допомоги жертвам війни, один з підписантів попе-

Данія
реднього договору про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину державу – Дми-
тро Павлович Левицький (1877–1942). Завдання дипмісії полягали в 
досягненні визнання УНР данським урядом, поширення інформації 
про протистояння України більшовикам та допомоги українським бі-
женцям і військовополоненим, налагодження торговельних відносин. 

До штату дипмісії увійшли, окрім Голови, радник Володимир Соловій 
(правник, економіст і агроном за освітою, що володів англійською і ні-
мецькою мовами); два аташе – мистецтвознавці: Олександр Лагутенко 
і Володимир Паньків; урядовці: Дмитро Бузько (журналіст, випускник 
Одеської духовної семінарії та сільськогосподарського факультету Ко-
пенгаґенського університету) і Марія Донцова. Призначення до складу 
дипломатичного представництва дружини Дмитра Донцова Марії зу-
мовлювалося її торговельно-економічною освітою і досвідом роботи в 
інформаційній сфері. Торговельну академію у Відні закінчив і В. Паньків, 
який до призначення ще 1918 року був вояком у складі Січових стрільців. 

До Копенгагена посланці УНР прибули 2 березня 1919 р. Через урядо-
ву кризу в Данії та хворобу міністра закордонних справ Данії Г. Скавені-

Надзвичайна дипломатична місія УНР у Данії. Сидять зліва направо: радник посольства 
Володимир Соловій, Марія Бачинська (Донцова), секретар Олександр  

Гладишовський, голова місії Дмитро Левицький. Стоять зліва направо: друкарка Емілія 
Паньків, перекладач Зоммер, аташе Володимир Паньків. З фондів ЦДАМЛМ України

Будинок, в якому розташовувалася 
НДМ УНР у Данії. Фото надано  
Посольством України в Данії



ДаніяМісця пам’яті української дипломатії 347346

юса Д. Левицькому вдалося вручити 
Вірчі грамоти лише 1 квітня. Попри 
те, що країни Скандинавії не визна-
ли УНР де-юре, українська місія в 
Данії отримала визнання де-факто 
і користувалася всіма дипломатич-
ними привілеями. Задля виконання 
своєї основної місії Д. Левицький 
розпочав активну співпрацю з дан-
ською пресою. В своїх інтерв’ю він 
наголошував, що всі кола та партії 
УНР бажали її самостійності, що 
українці змушені тримати блока-
ду від російського натиску, доки не 
буде переможена російська армія та 
держава не стане впорядкованою й 
цивілізованою, та висловлював пе-
редбачення, що за умови визнання 
більшовицькою Росією незалежності 
УНР, українці могли б їй допомагати 
харчами, грішми, виплатою боргів 
Франції. Журналісти зауважували 
широкий світогляд посла, відзнача-

ли його володіння західноевропейськими мовами. 
За підтримки данського уряду Д. Левицькому вдалося розквартирува-

ти українських військовополонених при зразкових господарствах і моло-
чарнях та розпочати вивчення питання про встановлення торговельних 
відносин. На посаду торговельного агента при місії отримав призначен-
ня землевласник Самуель Аківісон, який завідував 1917 року Київською 
міською конторою експортно-імпортного Товариства звільнення від мит 
товарів та поштових посилок, часто бував у Данії. Він сприяв встановлен-
ню контактів дипмісії в економічних колах Данії. На запрошення дирек-
тора акційної спілки збіжжевого насіння Д. Левицький відвідав в Оденсе 
склади збіжжя та двадцять данських сільських господарств, пересвідчив-
ся в високій культурі ведення данцями сільського господарства. 

Водночас дипломатичним місіям до США і Великої Британії, спів-
робітники яких очікували в’їзних віз, довелося надовго затриматися в 

Дипломатичний паспорт Марії Бачинської (Донцової).  
З фондів ЦДАВО України

Копенгагені. Задля поширення інформації про українські справи Д. Ле-
вицький підготував номер бюлетеня данською мовою накладом 2500 
примірників та 1500 примірників англійською мовами для посольств 
для Великої Британії та США, які перебували в Копенгагені, очікуючи 
на візи. Зважаючи на викликаний виданням інтерес в урядових колах 
і громадянському суспільстві, Д. Левицький висунув ідею створення 
інформаційного бюро. Пресовим відділом місії опікувався Максим 
Гехтер. 1 травня 1919 р. голови місій у Данії, Норвегії та Швеції, Англії 
та США обговорили питання щодо створення інформаційного бюро 
в Копенгагені з повноваженнями на ці країни на спеціальній нараді й 
вирішили створити таке бюро до моменти виїзду місії з Копенгагена. 

У вересні – жовтні 1919 р. відбулися зміни в складі місії: на посаду се-
кретаря було прийнято Олександра Гладишовського, аташе В. Паньківа 
і урядовця М. Донцову – звільнено. Відповідно до наказу Директорії від 
16 березня 1920 р. місії УНР у Данії, Норвегії і Швеції було об’єднано в 
одну місію у Скандинавії. 

18 лютого 2009 року під час офіційного візиту Голови Верховної 
Ради України до Данії на будинку за адресою: Uppsalagade 24, Østerbro, 
2100 Copenhagen, де розташовувалася перша українська дипмісія, було 
урочисто відкрито меморіальну дошку. 

Література:
Малюта Ольга. Міжнародне економічне й політичне співробітництво україн-

ської народної республіки та Королівства Данія (1919–1921 роки). Наукові зоши-
ти історичного факультету Львівського університету. 2020. Вип. 21. C. 71–101; 
Гуцал П. З. Левицький Дмитро Павлович. Енциклопедія історії України : у 10 т. / 
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: 
Наук. думка, 2009. Т. 6 : Ла – Мі. С. 86; Левицький Дмитро. З дипльоматичних 
споминів. Історичний калєндар-альманах «Червоної Калини» на 1939 рік. Річн. 
XVIII, (1938). С. 70–78.
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Ірина Матяш
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Приміщення дипломатичного представництва УНР у Естонії 
(Таллінн, готель «Санкт-Петербург», Rataskaevu 7, 10123 Tallinn). 
Надзвичайну дипломатичну місію УНР у Естонії було створено після 
приходу до влади Директорії і відновлення УНР в грудні 1918 р. Важ-
ливість скерування українського дипломатичного представництва до 

Естонія

Будинок, у якому розташовувалося диппредставництво УНР у Естонії.  Фото надано Посольством України в Естонії

Естонія. Таллінн

Ревелю (нині – Таллінн) полягала в тому, 
що 9 листопада 1919 р. у Тарту за участі 
представників УНР, БНР і Польщі відбула-
ся Перша конференція балтійських держав, 
під час якої учасники попередньо домо-
вилися про міждержавний союз, але через 
відсутність у них відповідних повноважень 
щодо таких домовленостей рішення не мало 
офіційного характеру.

Очолив місію однопартієць Володимира 
Винниченка і чоловік відомої акторки Мо-
лодого театру Леся Курбаса Олени Роки-
тянської Євген Миколайович Голіцинський 
(1878–1932). Впродовж 1903–1904  рр. – 
член закордонного комітету РУП, а в 1915–
1917 рр. був зв’язковим між львівською СВУ 
та київською і закордонними українськими 
громадсько-політичними організаціями. Для 
цього призначення його було відкликано з 
Копенгагену, де він разом зі співробітника-
ми НДМ УНР у США як її керівник очікував 
візи для в’їзду до Вашингтону. Офіційне пові-
домлення про ухвалу Директорії щодо його 
відкликання Є. Голіцинський отримав у трав-
ні 1919 р. До Ревеля прибув 14 січня 1920 р. Того ж дня був прийнятий 
міністром закордонних справ А. Бірком та прем’єр-міністром Я. Теннісо-
ном. Порушивши питання про визнання Естонією УНР, Є. Голіцинський 
отримав підтвердження такого наміру на умовах взаємності. Відтак він 
ініціював перед Урядом УНР визнання Естонії і підготував проєкт гра-
моти про визнання за підписом Голови Директорії та Голови Ради Міні-
стрів УНР. Знайомство з дипломатичним корпусом Є. Голіцинський роз-
почав з представником Польщі, в якого не знайшов натомість підтримки 
української ідеї. Як окремий напрямок роботи дипмісії виокремлювалася 
опіка над біженцями з України та українцями – колишніми військовопо-
лоненими, що потрапили до армії М. Юденича. 

Штат місії був доволі обмеженим. До березня 1920 р. Є. Голіцинський 
працював один, систематично надсилаючи звіти про ситуацію в країнах 

«Завданням наших дипломатичних 
представництв являється локалізація 
большевизму в Европі на можливо 
меншій території. На це мають бути 
звернені всі наші сили і вся наша 
зручність». 

«Політика большевиків всюди одно-
родна: пробують взяти силою, не мо-
ужть – вступають в переговори». 

Євген Голицінський
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Балтії та свою роботу. Він звертав увагу уря-
ду на потребу призначення окремої дипмісії 
до Литви. Секретарем місії став Михайло Па-
ращук, якого скерували до Ревеля з Берліну, 
де він працював у Військово-санітарній місії. 
Дипмісія змінила адресу й розташувалася на 
вул. Інститутській, 2. 

М. Паращук брав активну участь у поши-
ренні правдивої інформації про Україну та 
організації допомоги українцям. 11 грудня 
1920 р. у зв’язку з об’єднанням місій в Латвії 
та Естонії його було призначено секретарем 
місії з осідком у Ревелі, де він мав працювати 
під керівництвом В. Кедровського. 15 квітня 
він разом з В. Кедровським отримав посвід-

чення як його радник в Представництві Червоного Хреста в Болгарії, 
Туреччині і Югославії й виїхав до Стамбула, а звідти – до Софії.  Невдо-
взі діяльність місії припинилася.

Література: 
Історія української дипломатії : перші кроки на міжнародній арені (1917– 

1924 рр.) : документи і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи 
та документознавства ; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін. ; редкол.: К. І. Гри-
щенко (голова) та ін.]. Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. 592 с; Проф. Михайло 
Иванович Парашчук украински скулптор и виден обществен деец (1878–1963): 
Сборник документи, снимки и публикации/Авт.-съст. Хакова Е., Москаленко В.; 
предг. Николай Балтажи. София: Парадигма, 2016. 843 с.
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-
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1918–1924 рр.», ф. 3697 «Дипломатична місія Української Народної Республі-
ки в Латвії, м. Рига», ф. 4449 «Голіцинський Євген М. – активний діяч РУП, 
Голова дипломатичної місії УНР у Вашингтоні (1919), Естонії (1921), доцент 
Української господарської академії в м. Подебрадах»; ЦДА Республіки Болга-
рія, ф.  1717К «Михайло Иванович Парашчук украински скулптор и виден об-
ществен деец (1878–1963)»; ЦДАМЛМ України: ф. 1295 «Паращук Михайло 
Іванович (1878–1963), скульптор і громадсько-культурний діяч». 

Ірина Матяш

Секретар НДМ УНР у Естонії Михайло Паращук 
(1878–1963). З фондів ЦДА Республіки Болгарія

Місце поховання Андрія Покровського (цвинтар грецького пра-
вославного монастиря св. Георгія в Старому Каїрі). Перший адмірал 
України, морський міністр в уряді Сергія Гербеля часів Української 
Держави, Андрій Георгійович Покровський (1862–1944) перебував у 
еміграції з 1919 р. у Болгарії, Австрії, Бельгії. Від 1938 року проживав у 
Єгипті. Помер у Каїрі 1944 року.

28 серпня 2020 р. на могилі А. Покровського на цвинтарі монасти-
ря св. Георгія в Каїрі силами Посольства України в Єгипті встановлено 
пам’ятний хрест та меморіальну табличку. У церемонії взяли участь Па-
тріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ, настоятель монасти-
ря св. Георгія в Каїрі Архімандрит Дамаскінос Аль-Азраї, посол України 
у Єгипті Євген Микитенко, українські дипломати, представники укра-
їнської та грецької громад Єгипту.

А. Покровський народився в Санкт-Петербурзі, здобув військово-мор-
ську освіту в Морському училищі (Морському корпусі). У 1884 р. закін-
чив Мінний офіцерський клас, у 1900 р. – Миколаївську морську академію. 
Служив на Балтійському флоті. У березні 1910 р. переведений на Чорно-
морський флот. Навесні 1912 р. підвищений до контр-адмірала й призна-
чений начальником Штабу Командира Морських Сил Чорного моря. 
У 1913 р. став начальником Чорноморської мінної дивізії. У Першу світову 
війну відзначився в боях з німецькими крейсерами «Гебен» і «Бреслау», 
при штурмі турецьких укріплень у Босфорі та інших бойових операціях 

Єгипет
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Чорноморського флоту. В липні 1916 р. призначений командиром Мико-
лаївського військового порту, начальником гарнізону міста Миколаєва та 
Миколаївським градоначальником. З березня 1917 р. долучився до україні-
зації флоту, в березні 1918 р. як начальник охорони південно-західної час-
тини Чорного моря займався траленням каналу для торговельних зносин. 
3 травня 1918 р. призначений Головним отаманом портів Чорного моря з 
присвоєнням чину повного адмірала Української Держави. 

10 травня 1918 р. очолив засно-
вану за наказом П. Скоропадського 
спеціальну комісію з реформування 
флоту, яка розробила програму ре-
формування морського відомства й 
розбудови Українського державного 
флоту. 23 травня 1918 р. А. Покров-
ського призначено Головним коман-
диром і Командувачем флотом. 6 лип-

ня 1918 р. з кораблів Дунайської флотилії в Одесі ним було сформовано 
бригаду мінних тральщиків, яка стала першим корабельним з’єднанням 
Українського державного флоту. Командував бригадою контр-адмірал 
О.  Гадд. За місяць мінні тральщики очистили Одеський рейд і Дніпро-
Бузький лиман від мін, відтак вдалося налагодити морські торгівельні 
сполучення між Одесою, Севастополем та Поті, відновити регулярні рей-
си в Болгарію та Румунію.

А. Покровський протистояв за-
хопленню українських кораблів нім-
цями та австро-угорцями. Впродовж 
червня – вересня 1918 р. ним наді-
слано німецькому та австро-угор-
ському командуванню протести на 
захоплення суден транспортної фло-
тилії, ангарів 1-ої Української гідро-
авіаційної дивізії, гідропланів тощо. 
8 листопада 1918 р. на нараді в Одесі 
військово-морський аташе Німеччи-
ни в Україні віце-адмірал А. Гопман 
повідомив представникам україн-
ського уряду про повернення всіх 
кораблів Чорноморського флоту 
Україні без будь-яких застережень.

14 листопада 1918 р. А. Покров-
ського призначено Морським міні-
стром Української Держави. На цій 
посаді він наполягав на добудові 
крейсера, міноносців і підводних 
човнів, що знаходилися на стапелях 
Миколаївських суднобудівних заво-
дів, сприяв заснуванню в Миколає-
ві Гардемаринської школи для під-
готовки офіцерів Чорноморського 
флоту Української Держави, украї-
нізації філіалу Балтійського суднобудівного заводу тощо. 

16 листопада 1918 р. отримав разом з міністрами фінансів А. Рже-
пецьким та закордонних справ Г. Афанасьєвим урядове доручення на 

Освячення хреста та меморіальної таблички на могилі 
адмірала А. Покровського на цвинтарі монастиря св. 
Георгія в Каїрі, 28 серпня 2020 р.

Церемонія в монастирі св.Георгія в Каїрі з нагоди оновлення 
могили адмірала А. Покровського в Каїрі, 28 серпня 2020 р.

Зустріч  Блаженнішого Папи і Патріарха Александрійського і 
всієї Африки Феодора ІІ та настоятеля монастиря св. Георгія 
у Каїрі Високопреосвященного Архімандрита Дамаскіноса 
Аль-Азраї з послом України в Єгипті Євгеном Микитенком 
та українськими дипломатами з нагоди відновлення могили 

адмірала А. Покровського, 28 серпня 2020 р., Каїр.
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Італії (Рим, 
«Hotel Regina», Via Vittorio Veneto, 72; вул. Корсо д’Італія, 6). Над-
звичайну дипломатичну місію УНР в Королівстві Італія було створено 
18 січня 1919  р. Призначення на посаду Голови місії отримав колиш-
ній морський міністр і міністр мистецтв УНР Дмитро Володимирович 
Антонович (1877–1945). До штату дипустанови увійшли радник Ва-
силь Мазуренко, колишній заступник міністра фінансів УНР; секретар 

правах представників Української Держави зустріти в Одесі представ-
ників Антанти. Під час прибуття флоту Антанти на всіх українських 
військових кораблях мали підняти морський прапор Українського дер-
жавного флоту, а на торгових кораблях – український державний пра-
пор. 14 грудня 1918 р. А. Покровський вніс на розгляд Ради міністрів 
Української Держави законопроєкт про затвердження штатів Корпусу 
морської берегової охорони.

Після відновлення УНР А. Покровський залишився на службі, 26 
грудня 1918 р. вступив в Одесі в командування флотом (морським міні-
стром за Директорії УНР був М. Білінський). 

Наприкінці березня 1919 р. владу в Миколаєві та Одесі захопили 
більшовики. А. Покровського заарештували в Одесі й доставили до 
Миколаївської каторжної в’язниці. Однак начальник порту віддав наказ 
відпустити А. Покровського «на поруки» і поселити в квартирі колиш-
нього Отамана міста Миколаєва часів Директорії С. Юріцина. Звідти 
А. Покровський утік і переховувався поблизу села Царедарівка, що між 
Миколаєвом і Херсоном. 16 жовтня 1919 р. його дружина з дочкою ви-
їхали до Варни. Невдовзі до них приєднався А. Покровський.

 З Болгарії Покровські переїхали до Відня, де дружина адмірала ма-
лим підприємництвом утримувала родину; потім – до Льєжа, де адмі-
рал сім років працював машиністом на заводі. 
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Лариса Левченко
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Михайло Єреміїв, колишній секретар Центральної Ради; аташе Юрій 
Вовк-Вовченко (племінник Д. Антоновича) та Андрій Чехівський (брат 
В. Чехівського); урядовець Сергій Пащенко. Завдання місії полягали у 
встановленні офіційних контактів між урядами УНР і Королівства Іта-
лія, інформувати італійське суспільство про Україну і українців, досяг-
нути визнання незалежності УНР Італією. Вже 21 січня новопризначені 
дипломати вирушили через Відень до Риму. 

У Відні Д. Антонович мав на меті встановити контакти з представни-
ками Італії при Австрійському уряді з метою досягнення порозуміння 
для продовження подорожі як офіційне представництво України і прелі-
мінарного встановлення дипломатичних зносин. Через відсутність у Ав-
стрії такого представництва за сприяння Посольства УНР він мав зустріч 
з військовим представником Італії у Відні полковником Альберті, який 
висловив прихильність до завдань місії, але для ухвалення рішення не мав 
повноважень і скерував запит до Риму. Відтак співробітники місії одразу 
потрапити до місця призначення не змогли. Скориставшись виданими в 
Києві італійським консулом візами, молодші дипломати на чолі з радником 
В. Мазуренком виїхали до місця призначення, а Д. Антонович – до Берна, 
де перебував деякий час за сприяння Посольства УНР у Швейцарії, очіку-

Дмитро Антонович Візитна картка секретаря НДМ УНР в Італії М. Єреміїва  
з запискою до голови місії Дмитра Антоновича.  

З фондів ЦДАВО України

Італія. Рим

ючи офіційну візу. В березні 1919 р. він подав 
заяву про відставку, але не отримав звільнення. 
Через італійського консула в Швейцарії маркиза 
Паолуччи йому вдалося передати до Риму мемо-
рандум щодо визнання УНР незалежною держа-
вою та встановлення дипломатичних зносин. 

До Риму члени місії на чолі з В.  Мазурен-
ком прибули 8 травня 1919 р. і розташувалися 
в готелі «Hotel Regina». Це був один з перших 
гранд-готелів Риму, побудований 1892 р. в сти-
лі ар-деко. Впродовж шести років там жила ко-
ролева Маргарита Савойська. Перші зустрічі 
виконувача обов’язків очільника місії з пред-
ставниками зовнішньополітичного відомства, 
громадськими і політичними діячами показали, 
що в Італії мало знають або мають викривлену 
інформацію про Україну. Директор політич-
ного департаменту італійського МЗС Гаетано 
ді Манцоні перебував під впливом колишньо-
го італійського консула в Одесі Майоні, який 
приятелював з французьким консулом в Одесі 
1919 р. антиукраїнцем Енно. Через цей вплив 
він відмовився визнавати українську місію. Активну антиукраїнську 
роботу вело російське посольство. Натомість встановлені за сприян-
ня Українського комітету в складі І. Гриненка, Вс. Шебедева та Т. Ли-
повецької-Бальмен контакти в офіційних колах сприяли організації 
зустрічі з виконувачем обов’язки міністра закордонних справ Марком 
Луїджі Борсарелі ді Рефредо. Тимчасовий керівник зовнішньополітич-
ного відомства прийняв українського представника й висловив зацікав-
лення українським питанням. 24 травня римський щоденник «Епока» 
подав інтерв’ю В. Мазуренка, в якому він пояснював, хто такі українці і 
чого вони прагнуть у своїй боротьбі. Публікація спричинила хвилю інси-
нуацій з боку оборонців ідеї «єдиної Росії». Для поширення правдивої 
інформації про УНР В. Мазуренко доручив М. Єреміїву створити прес-
бюро і видавати інформаційний бюлетень. М. Єреміїв залучив до орга-
нізації діяльності пресового органу місії членів Українського комітету і 
почав видавати бюлетень, що виходив двічі-тричі на тиждень, та тижне-

Василь Мазуренка.  
З фондів Національного музею-заповідника  

українського гончарства в Опішному

«Україна, що бажає сердечних зно-
син з усіма цивілізованими наро-
дами, простягає по приятельськи 
дружню руку славному італійсько-
му народові» 

Василь Мазуренко
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вик «La Voce del Ucraina», технічним ре-
дактором якого став В. Шебедів. Перше 
число тижневика, що вийшло 9  червня 
1919 р., відкривалося статтею «Полемі-
ка про Україну». Редакція розташувала-
ся на шостому поверсі будинку № 163 на 
вулиці Туріно. Основними джерелами 
інформаційного видання був віденський 
часопис «Воля», нормативні документи 
українського уряду та звіти місії.

18 липня 1919 р. до Риму прибув Дми-
тро Ан тонович. Він розташувався в готелі 
«Ексельсіор» на вулиці Венето, а канце-
лярію місії було перенесено на другий по-
верх будинку № 6 на вулиці Корсо д’Італія, 
у приміщення з дев’яти кімнат. Офіційна 
зустріч Д.  Антоновича з Л.  Борсареллі 
відбулася лише 3 вересня й тривала три 
з половиною години. Відтоді українську 
місію було визнано офіціозно і міністер-

ство розпочало з нею фактичні стосунки, хоч і уникаючи дипломатичного 
листування. При цьому ноти місії в міністерстві приймалися, а на україн-
ських паспортах ставилися візи. За візування паспортів і бухгалтерію від-
повідав Андрій Чехівський. Обов’язки секретаря місії виконував Сергій 
Пащенко, він займався внутрішньою канцелярською роботою. Разом з 
Д. Антоновичем з Берна приїхав позаштатний аташе Сергій Мако, яко-
му голова місії доручив питання зовнішніх зносин та дипломатичної ін-
формації. В. Мазуренко очолював торговельний відділ, якому допомагав 
емігрант Вс. Шебедів. Роботу пресового бюро забезпечував М. Єреміїв. 6 
жовтня 1919 р. до Риму приїхав Євген Онацький. Призначений до складу 
інформаційного бюро Делегації УНР на Паризьку мирну конференцію 
як редактор бюлетенів, він не зміг дістатися Парижу і був виведений за 
штат місії. На запрошення Д. Антоновича він розпочав роботу над під-
готовкою інформаційного бюлетеню і невдовзі очолив прес-бюро місії.  
В тижневику друкувалися інформаційні матеріали, полемічні статті, пере-
клади класиків української літератури, літературознавчі розвідки. Інтер-
ес італійської публіки привертали статті І. Гриненка «Річкові сполучення 

Приміщення НДМ УНР на вул. Корсо Корсо д’Італія, 6  
у Римі. Фото надано Посольством України  

в Італійській Республіці

Італія. Рим

на Україні і чужинецькі капітали», «Московське вагало і фон дер Гольц»; 
Вс. Шебедева «Українські загадки», в якій наголошувалося свободолюб-
ство як основна риса українців, «В погоні за мертвими душами» про про-
паганду білогвардійців для залучення до своїх лав українців-військовополо-
нених; переклади творів І. Котляревського, Т. Шевченка Т. Липовецької та 
ін. В бюлетені друкувалися меморандуми, подані до Паризької мирної кон-
ференції, нота представників Азербайджану, Грузії, Кубані, Естонії, Латвії, 
Литви і України від 8 жовтня, некролог Ф. Матушевського, інформація про 
вітання голови місії з визначними датами та ін. Діяльність місії у консуль-
ській сфері не проводилася, забезпечення допомоги військовополоненим 
і біженцям було передано спеціальній комісії на чолі з О. Севрюком. Зна-
чних зусиль співробітники місії докладали до організації гастролей у Римі 
Української республіканської капели під 
орудою К. Стеценка і О. Кошиця, однак 
цієї події не вдалося забезпечити. На-
весні 1920  р. члени місії взяли участь у 
Міжнародній виставці «Друзів образот-
ворчого мистецтва» в Венеції. Наказом 
Директорії УНР 13 листопада 1920 р. Д. Антоновича було звільнено з по-
сади. Управління місією було передано послу в Швейцарії М. Васильку. До 
припинення діяльності місією керували Тодот Галіп та Михайло Єреміїв.
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Онацький Є. По похилій площині. Записки журналіста і дипломата. Мюнхен: Дні-
прова хвиля, 1964. 152 с.; Історія української дипломатії : перші кроки на міжнарод-
ній арені (1917–1924 рр.): документи і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ 
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Архіви:
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ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–
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«Антонович Дмитро Володимирович (14.11.1877 – 12.10.1945) – політичний та дер-
жавний діяч, історик мистецтва, архівознавець, член УСДРП, діяч Української Цен-
тральної Ради, директор Музею визвольної»; Архів Осередку української культури і 
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Ірина Матяш

«Вороги України не можуть бути спільниками 
Італії, так само, як можливі противники Італії 
ніколи не зможуть бути спільниками України» 

З меморандуму Директорії УНР
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Приміщення Осередку української культури і освіти (Ukrainian 
Cultural and Educationnal Cеntre, Oseredok, 184 Alexander Ave. E., Вінні-
пег, Манітоба). Український громадський культурно-освітній центр – 
Осередок української культури і освіти – було створено в квітні 1944 р. 
під патронатом Українського національного об’єднання у Вінніпезі з 
метою консолідації активних сил задля розвитку української культури й 
освіти в Канаді, репрезентації українських культурних надбань у культурі 
Канади, досягнення конструктивної співпраці українців з представника-
ми інших етнічних груп Північної Америки. До найважливіших завдань 
осередку первісно належали організація вищих освітніх курсів для вчи-
телів рідних шкіл та інших фахових курсів, створення української книго-
збірні, музею врятованих вiд знищення в УРСР під час нiмецької окупацiї 
й перевезених до Канади iсторичних i мистецьких пам’яток та архіву, за-

початкування науково-популярної 
серії видань «Культура й освіта», 
поширення у світі інформації про 
українську культуру та українців, 
сприяння здібній молоді в здобутті 
освіти. Безпосередній реалізації цих 
завдань в осередку прислужилися 
Учасники урочистого відкриття меморіальної дошки  
на приміщенні Осередку  української культури і освіти.  
Фото надано Посольством України в Канаді

О. Кошиць, Т. Кошиць, П. Маценко, Т. Павличенко, сенатор П. Юзик, 
В. Климків та інші прихильники української ідеї. 

Спершу Осередок працював у будинку УНО на Мain street, на по-
чатку 1970-х рр. розташувався у зведеній 1912 року британським Бі-
блійним товариством будівлі на вул. 184 Alexander, вiдремонтованому 
для його потреб. Першим президентом головної дирекції Осередку 
був інж. В. Коссар, з 2006 р. дирекцію очолював доктор О. Герус, з 
2019 р. – Ю. Змерзла. 

Одним з найактивніших членів ініціативної групи з заснування Осеред-
ку був композитор і диригент О. Кошиць, який долучився до започатку-
вання культурної дипломатії в Україні 1919 р. Він пішов з життя невдовзі 
після відкриття установи. Після смерті митця його дружина Т. Кошиць пе-
редала до Осередку архів чоловіка і долучилася до ініційованого дирекцією 
Осередку видання його спогадів і щоденникових записів про 
турне Української республіканської капели. Впродовж 
1948–1966 рр. Т. Кошиць була управителькою архіву, 
бібліотеки та музею Осередку. В архіві збереглися та-
кож колекції документів відомих українців (В. Авра-
менка, I. Боберського, Д. Гуменної, С. Дзюби, П. Ма-
ценка, М. Мандрики, М. Марунчака, Є. Онацького, 
Б. Панчука, Є. Храпливого та ін.), українських установ 
і організацій (Свiтової федерацiї українських полiтичних 
в’язнiв, Центрального українського допомогового бюро в 
Лондонi та ін.). Значення великої їх частини для інституційної історії ди-
пломатії неоціненна, оскільки тут відклалися документи діячів, що перебу-
вали на дипломатичній службі в 1919–1924 рр. та документи українських 
дипломатичних установ цього періоду. 

Документи про діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Італії: накази, телеграми, фінансові документи, випуски бюлетеня пре-
сового бюро місії (1920); статті на політичні теми, вирізки з газет про 
Україну збереглися у фонді Є. Онацького. Тут зберігається також маши-
нопис двох його спогадів: «Сторінки з Римського щоденника» (грудень 
1920–1935; 1936–1943). Відомості про режисера і оператора, аташе 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР у США, фундатора скаутського 
руху на Київщині Євгена Слабченка (Ежена Деслава) збереглися в його 
фонді. Перлиною його колекції є незавершений машинопис праці «Ди-
пломатична історія України» (1964) з ілюстраціями (картами, схемами, 
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фото, макетами обкладинок) – перша спроба створення синтетичної іс-
торії української дипломатії, видана 2016 р. у Києві. Великий за обсягом 
і унікальний за складом архів представника уряду ЗУНР і Українського 
Червоного Хреста в Канаді в 1920–1924 рр. Івана Боберського (1873–
1947), де збереглося листування з іншими представниками української 
дипломатії та документи Дипломатичного представництва ЗУНР у Кана-
ді. У Фонді Товариства опіки над українськими переселенцями св. Рафаї-
ла (1925–1938) відклалися справи емігрантів, яким надали допомогу при 
в’їзді до Канади. В інших фондах особового походження видатних укра-
їнців Є. Коновальця, Д. Гуменної та ін. є документи українських установ 
і організацій, колекції фотодокументів, рукописів спогадів про події Дру-
гої світової війни, сталінського терору, Голодомору, карт. 

Унікальні світлини й негативи зберігаються в колекції фотодокумен-
тів (75 тис. фото), які відтворюють життя українців як на Батьківщи-
ні, так і в еміграції, переважно в Канаді (зокрема, фото Олени Теліги 
і Михайла Теліги, батька і матері Михайла Теліги). В окремій колекції 
зберігаються 64 рукописи, подані на конкурс спогадів, оголошений для 
українців на еміграції в Європі 1947–1948 років Осередком (голова 
конкурсної комісії – колишній міністр закордонних справ Української 
Держави Д. Дорошенко), про найтрагічніші віхи історії України: Другу 
світову війну, сталінський терор, голодомор 1932–1933 років в УСРР. 

На вшанування пам’яті про перебування в Вінніпегу Представниц-
тва ЗУНР у 1920–1923 рр. на будівлі Осередку за участі Посольства 
України в Канаді 2 серпня 2018 р. було урочисто відкрито меморіальну 
дошку. В церемонії взяли участь Посол України в Канаді А. Шевченко, 
депутати федерального парламенту Канади М. Е. Мигайчук, Дж. Без-
ан та Р.-Ф. Уллетт, депутат провінційного парламенту Б. Якімоскі, Го-
лова Правління Українського Культурно-Освітнього центру «Осере-
док» М. Чучман, Президент Манітобської провінційної ради Конгресу 
Україн ців Канади Дж. Левандоскі. 
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Ірина Матяш

Місце поховання Олександра Кошиця (Манітоба, Вінніпег, колум-
барій цвинтаря "Glen Eden Cemetery"). Видатний український дири-
гент, композитор, педагог, етнограф Олександр Антонович Кошиць 
(1875–1944) народився селі Ромашки Канівського повіту в родині свя-
щенника. Як батьківщину він згадував село Тарасівку Звенигородського 
повіту, куди перевели батька і де він провів дитинство. Освіту О. Ко-
шиць отримав у Богуславській єпархіальній бурсі та Київській духовній 
семінарії. Після закінчення 1901 р. семінарії вчителював у Ставрополі 
та під час канікул займався записуванням народних пісень від нащад-
ків запорозьких козаків, депортованих з України. Там заприятелював 
з С. Петлюрою, котрий упорядковував архів Кубанського козацтва. 
Повернувшись 1904 р. до Києва, 
О. Кошиць викладав в Учительській 
семінарії, Другій жіночій духовній 
школі, Першій комерційній шко-
лі та Музично-драматичній школі 
Миколи Лисенка, де ще й навчав-
ся у класі композиції професора 
Любомирського, був директором і 
диригентом заснованого М. Лисен-
ком Товариства «Боян». 1909 року 
розпочав керівництво хором сту-
дентів Університету св.  Володими-
ра, викладав у консерваторії, здій-
снював обов’язки капельмейстера 
у театрі Миколи Садовського, з 1916 року був диригентом Київської 
опери. За доби Центральної Ради О. Кошиця обрали представником 
Теа  т  раль ного і Музичного Комітету, невдовзі перетвореного на Му-
зичний відділ Генерального секретаріату освіти УНР, який він і очолив.

Відповідно до Закону УНР від 24 січня 1919 р. у підпорядкуван-
ні Головному управлінню мистецтв та національної культури УНР на 
базі Першого Українського національного хору в Києві було створено 
Республіканську капелу під орудою О. Кошиця та К. Стеценка. Вона 
мала виступити в Парижі, де розпочалася Мирна конференція деле-
гацій держав-переможців у світовій війні та їхніх союзників для виро-
блення консолідованої позиції щодо умов підписання договорів з пе-
реможеними державами. Директорія УНР скерувала туди 28 грудня 

Місце поховання праху О. Кошиця
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1918 р. урядову делегацію УНР і ЗУНР на чолі з Г. Сидоренком та його 
заступником В. Панейком. Їй належало досягти визнання державної 
незалежності УНР державами-учасницями міжнародного форуму й 
донести до світової спільноти правду про Україну та її боротьбу за не-
залежність у протистоянні з більшовиками.

Державний статус і державне 
фінансування творчого колективу 
забезпечили капелі статус держав-
ної культурної інституції. Однак до 
Парижу артисти катастрофічно за-
пізнювалися, виїхавши лише в квіт-
ні 1919 р. Перші гастролі в травні 
– липні відбулися з тріумфальним 
успіхом у Чехословаччині. Виступи 
українських артистів спричинили 
появу численних схвальних публіка-
цій у чехословацькій пресі. Зарубіж-
на публіка почала через враження від 
українського мистецтва схилятися 
до позитивного сприйняття молодої 
держави, цікавитися її культурою, 
намагатися зрозуміти сутність її 
боротьби за незалежність. Далі хор 
виїхав до Австрії, де гастролював з  
20 липня по 8 жовтня 1919 р. Утім 
візи до Франції капела довго не мо-

гла отримати. Тоді щойно призначений послом УНР у Берні М. Василь-
ко забезпечив артистам візи до Швейцарії. З 10 жовтня до 1 листопада 
українська пісня лунала в Берні, Цюриху, Женеві й Лозанні. Потому в 
листопаді капела прибула до Парижу, згодом виступи відбулися в міс-
тах Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії 
впродовж 4 листопада 1919 р. – 8 лютого 1921 р. 

Поразка Української революції 1917–1921 рр. ставила під загрозу 
державний статус капели і можливість її подальшого фінансування. 
Капела вирушила до США, де прославляла українську пісню і Україну 
уже на інших засадах, утім продовжуючи надважливе завдання: пере-
конувати суспільство Північної Америки в реальності відновлення 

державної незалежності України та створювати її образ, відмінний від 
образу більшовицької УСРР, що увійшла до складу Радянського Союзу. 
В США маестро Кошиць мешкав неподалік Нью-Йорка, керував ама-
торським хором, диригував семи українськими церковними хорами з 
околиць Нью-Йорка, писав хорові твори, займався обробкою народних 
пісень. 1941 року він отримав від Павла Маценка запрошення до Вінні-
пегу вести клас хорового диригування і читати лекції з теорії та історії 
музики на новостворених диригентських вчительських курсах. Відтак 
родина Кошиців переїхала до Канади. Олександр і Тетяна Кошиці ак-
тивно долучилися до створення Осередку української культури і освіти 
в Вінніпегу. Помер Олександр Кошиць 21 вересня 1944 року.

Література: 
Кошиць О. А. (1875–1945). З піснею через світ: (Подорож Української рес-

публіканської капели) / [Упоряд., літ. обробка, заг. ред.], передмова М. Голова-
щенка. Київ: Рада, 1998. 326 с.; Наріжний, Симон. Українська еміграція. Куль-
турна праця української еміграції між двома світовими війнами. Част. перша. 
Друге видання. Львів–Кент–Острог, 2008. С. 18–32; Калуцка Н., Пархоменко Л. 
Олександр Кошиць: мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: 
Фенікс, 2012. 416 с.; Пересунько Тіна. Культурна дипломатія Симона Петлюри: 
«Щедрик» проти «русского мира». Місія капели Олександра Кошиця (1919–
1924). Київ: Видавн. дім «АртЕк», 2019. 308 с.; Соболь В. О. Щоденникові тво-
ри києво-могилянських вихованців. За матеріалами архівного фонду Олександра 
і Тетяни Кошиців. Наукові записки Києво-Могилянської академії. Серія: Філологічні 
науки. Том 176. С. 18–24; Культурна дипломатія: навчальний посібник/ За заг. 
редакцією Ірини Матяш та Віктора Матвієнка; Інститут міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса Шевченка; Наукове товариство історії дипломатії та міжнарод-
них відносин. Київ, 2021. 252 с.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3965 «Українська республіканська капела за кордоном, мм.Станіслав, Стрий 
(Галичина), Прага, Відень, Париж, Лондон, Берлін та ін. міста Європи»; Архів 
Осередку української культури і освіти (Канада, Манітоба, Вінніпег), фонд Ко-
шиць Олександр (Oleksandr (Alexander) Koshelz Fonds), Кошиць Тетяна (Tetiana 
Koshetz Fonds).

Ірина Матяш
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Місце поховання Івана Огієнка (Православна частина цвинтаря Свя-
того Вознесіння, Вінніпег, Канада/ Glen Eden Cemetery, 4477 Main 
Street West St Paul Manitoba R4A 2A8). Митрополит Іларіон (у миру 
Іван Іванович Огієнко) – державний, політичний, церковний та гро-
мадський діяч, учений, перекладач Біблії українською мовою, богослов, 
мислитель, проживав у Канаді з 1947 р. Помер 29 березня 1972 р. Автор 
надгробних плит (вертикальної і горизонтальної) – відомий скульптор 
Роман Коваль, який є автором пам’ятника Голодомору у Вінніпезі. За 
могилою доглядають українська діаспора Вінніпега, прихожани та цер-
ковна громада Української православної Церкви в Канаді. 

Іван Іванович Огієнко (1882–1972) народився в містечку Брусилів 
(нині – Житомирської області), екстерном склав екзамени та отримав 
атестат зрілості в Острозькій гімназії (1903), навчався в Університеті 
св. Володимира (Київ) спочатку на медичному, а потім на історико-
філологічному факультеті. У роки Української революції (1917–1921) 
активно займався громадською та державною діяльністю. Фундатор і 
перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського уні-
верситету (1918–1920) (нині – Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка). Міністр народної освіти й мистецтв 

(січень – квітень 1919 р.) в уряді УНР періоду Директорії. Реформатор 
освіти. Запровадив використання української мови як державної у на-
вчальних закладах та державних установах УНР. І. Огієнко – організа-
тор свята Соборності 22 грудня 1919 р.; Головуповноважений міністр 
уряду УНР (1919–1920); міністр ісповідань (1920–1923). 

Як міністр ісповідань, І. Огієнко розвинув засади церковної дипло-
матії. Він налагодив контакти із православни-
ми церквами та християнськими церквами 
інших конфесій. Були встановлені контакти 
із Константинопольським (Вселенським) па-
тріархом, з Чеською православною церквою, 
Українською Греко-православною церквою 
в Канаді, з Ватиканом, з Католицькою та Гре-
ко-католицькою церквами в Польщі. Саме 
завдяки цьому були зібрані кошти на допо-
могу українським біженцям, які знаходились 
у таборах для інтернованих у Польщі; стало 
можливим відправляти на богословське на-
вчання в Орієнтальний інститут та Бого-
словську колегію в Римі. Для привернення 
уваги до української церкви І. Огієнко вважав за необхідне включити-
ся у світовий християнський рух за об’єднання, який розпочала Англі-
канська церква. З цією метою усім українським послам були передані 
інформаційні обіжники про необхідність надання інформації Мініс-
терству ісповідань про церковні рухи за кордоном. Протягом 1925–
1932 рр. – І. Огієнко ординарний професор старослов’янської мови та 
кирилівської палеотипії Варшавського університету. У 1940 відбувся 
акт хіротонії на єпископа з присвоєнням ім’я Іларіон. Протягом 1940–
1944 рр. – Архієпископ Холмський і Підляський. 1944 року залишився 
в вимушеній еміграції в Швейцарії. 

1947 року виїхав до Канади, де у церкві Св. Покрови провів своє 
перше богослужіння. У 1951 р. Собор єпископів обрав Іларіона пер-
шоієрархом Греко-православної церкви в Канаді. Митрополит Іларі-
он втілював свою ідею щодо об’єднання українців засобами церкви: 
напрацював принципи духовного об’єднання українських церков в 
США, Канаді та на чужині, на основі яких відбулося проголошення 
Акту духовного об’єднання православних церков Канади та США 
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(1960 р.). Ієрарх розглядав Акт як підґрунтя на шляху до майбутнього 
соборного об’єднання церков як в Україні, так і поза її межами у неза-
лежній Україні, а за тих часів засобами церковної дипломатії вдалося 
об’єднати українців, розсіяних по всьому світі. Об’єднанню українців 
по всьому світі слугувало видання Біблії (1956) українською мовою у 
перекладі Івана Огієнка. 

Культуру Митрополит Іларіон також вважав не лише важливим 
об’єд навчим чинником українців, а й позиціонуванням їх у світі як куль-
турної, освіченої нації з давніми, самобутніми традиціями, яка напра-
цювала значний внесок у світову скарбницю цінностей. Цим питанням 
присвячена низка праць, найважливішими з яких є: «Українська куль-
тура» (1918), «Історія українського друкарства» (1925), «Українська 
літературна мова XVI ст. і Крехівський Апостол» (1930), «Повстання 
азбуки й літературної мови в слов’ян» (1933), «Творімо українську 
культуру всіма силами нації» (1935), «Князь Костянтин Острозький 
і його культурна праця» (1958), «Граматично-стилістичний словник 
Шевченкової мови» (1961), «Релігійність Тараса Шевченка» (1964), 
«Історія церковно-слов’янської мови. Костянтин і Мефодій. Їх життя 
та діяльність» (1970) та ін. Видавав часописи: «Рідна мова» (1933–
1939), «Наша культура» (1935–1937; 1951–1953), «Віра й культура» 
(1953–1967).

Література:
Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Київ, 1998. 

282  с.; Огієнко Іван Іванович. Діячі науки і культури України: нариси життя 
та діяльності / За заг. ред. А. П.  Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. Київ–Чер-
нівці: Книги-ХХІ, 2010.   С.  430–436; Тюрменко І. І. Нарис історії Товариства 
«Волинь» та Інституту Дослідів Волині у Вінніпезі (1949–2009). Київ: Вид-во 
«НАУ–друк», 2010. 88 с.; Тюрменко Ірина. Повоєнна Швейцарія – український 
шлях до порятунку: аналіз епістолярних текстів Івана Огієнка (митрополита Іла-
ріона). Україна-Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність/ Упоряд. 
Ірина Матяш; Інститут історії України НАН України; Наукове товариство історії 
дипломатії та міжнародних відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН 
України, 2020. 236 с.

Архіви: 
Архів Української Православної Церкви в Канаді: архів владики (митрополи-

та) Іларіона.
Ірина Тюрменко

Місце поховання Володимира Соловія (цвинтар Сен-Совер-де-Мон, 
Монреаль/Saint-Sauveur cemetery in Quebec’s Laurentians). Україн-
ський громадсько-політичний діяч, дипломат Володимир-Павло Та-
дейович Соловій (1892–1958) проживав у Канаді з 1952 р. Помер у 
Монреалі 15 листопада 1958 р. У одній могилі з ним покоїться дружина 
Марія (1895–1994 ).

Уродженець Львова, В. Соловій отримав гімназійну освіту у Львові і 
Кракові, навчався в вищій агрономічній школі в Лондоні. Напередодні 
Першої світової війни вступив до Вроцлавського університету, де ви-
вчав право і агрономію. Під час війни служив у австрійському війську, в 
13-му Галицькому полку уланів, перебував у російському полоні. В лис-
топаді 1918 р. перебував у Львові, брав участь у польсько-українській 
війні в складі армії ЗУНР. По тому виїхав до Копенгагена. Досконало 
володів польською, англійською, німецькою мовами. 17 лютого 1919 
року був прийнятий до штату Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
у Данії на посаду радника. В роботі диппредставництва, яке очолював 
Д. Левицький, В. Соловій працював вісім місяців, відповідав за правове 
забезпечення діяльності місії, брав 
участь у нараді представників дип-
місій УНР у Данії, США і Великій 
Британії щодо створення спільного 
пресового бюро (1 травня 1919 р.). 
Дипломатичну діяльність за кордо-
ном українських представництв він 
вважав надзвичайно потрібною для 
України. Однак, отримавши 2 ве-
ресня 1920 р. наказ Директорії УНР 
про переведення його на посаду ата-
ше до Посольства УНР у Німеччині, 
відмовився обійняти цю посаду. Не 
маючи змоги повернутися до Льво-
ва через загрозу арешту, він змуше-
ний був залишитися у Відні, без ко-
штів на життя і сталої праці. 

Наприкінці 1920-х років активно 
співпрацював у складі Українсько-
го Національно-Демократичного  
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Об’єднання, був прихильником українсько-польського порозумін-
ня. Під час Другої світової війни служив у польському війську, в по-
літичному відділі головного штабу. Деякий час перебував у Парижі, 
співпрацював з урядом УНР в екзилі, став заступником голови Укра-
їнського Комітету. У січні 1940 року в Римі провів з представника-
ми Організації Українських Націоналістів переговори, спрямовані 
на залучення ОУН до Українського Комітету. Відтак отримав повно-
важення від прем’єра УНР в екзилі О. Шульгина поїхати до Лондо-
на для захисту українських інтересів, де співпрацював з польським 
еміграційним урядом у Лондоні як неформальний речник українців. 
Упродовж 1943–1944 рр. звертався до польського уряду стосовно 
ситуації українців і білорусів у складі Польських збройних сил під 
британським командуванням, у вересні 1944 року відвідав українців у 
складі польських військових частин, розташованих у Шотландії. 1945 
року брав участь у створенні Союзу Українських Вояків у Польських 
Збройних Силах (реорганізованого згодом у Союз українців у Вели-
кій Британії). Був одним із секретарів лондонського Центрально-Єв-
ропейського федерального клубу. В липні 1948 р. під час першої сесії 
Української Національної Ради (голова – Б. Іваницький) в Аугсбурзі 
(16–20 липня 1948 р.) В. Соловій був обраний державним секрета-
рем. У 1952 році емігрував до Канади, працював у Монреалі в адміні-
страції коледжу імені сера Джорджа Вільямса.

Література: 
Книш З. Б’є дванадцята. Спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні ні-

мецько-московської війни 1941 р. Торонто : Срібна сурма, 1963. С. 91, 97, 98, 100–
102, 114, 115, 117, 119; Andrzej A. Zięba Sołowij Włodzimierz Paweł (Wołodymyr 
Pawło) (1891–1958). Biografia. Polski Słownik Biograficzny. Warszawa – Kraków, 2000. 
T. XL/3, zeszyt 166. S. 340–341. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України:  

ф. 3542 «Дипломатична місія УНР в Данії, м. Копенгаген»; ф. 3505 «Матеріали 
«Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки», 
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Ірина Матяш

Місце поховання о. Йосафата Жана (український католицький цвин-
тар Свв. Петра і Павла, м. Мондер, Альберта). Франко-канадський свя-
щенник Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), ієромонах 
чину ОО. Василіян, капелан, службовець еміграційного уряду ЗУНР, 
місіонер, громадсько-політичний діяч Жан Йосафат ЧССВ упокоїв-
ся 8 червня 1972 р. у м. Ґримзбі (провінція Онтаріо, Канада). 

Франц, Йосиф, Вікторіян Жан (о. Йосафат Жан) народився 19 бе-
резня 1885 р. у м. Сан-Фаб’єн в провінції Квебек у родині фермера. 
Здобув релігійну освіту у Вищій духовній семінарії у м. Монреаль. 
Висвячений 14 серпня 1910  р. А.  Шептицьким, з яким він познайо-
мився на Євхаристійному конгресі, спонукав Жана до місіонерської 
діяльності серед канадських українців. У Крехівському монастирі 
ОО. Василіян (тепер – Жовківський р-н Львівської обл.) він опану-
вав українську мову та традицію східного християнського обряду. 
За благословення Папи Римського у вересні 1911 р. перейшов у гре-
ко-католицьку конфесію. У 1912 р. прибув до Канади, де став на чолі 
української місійної школи у м. Сифтон (пров. Манітоба). Вдруге від-
відав Крехівський монастир в 1914 р., вступив до чину ОО. Василіян 
й прий няв ім’я – Йосафат. На початку Першої світової війни прибув 
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до Лаврівського монастиря (тепер 
– Старосамбірський р-н Львівської 
обл.), де, в умовах браку священ-
ників в окрузі став душпастирем 
кількох парафій ГКЦ. Сотрудник 
парохії м. Жовква (1917–1918). 
Префект Місійної школи ОО. Ва-
силіян у м. Бучач й чернець Бучаць-
кого монастиря (тепер – Терно-
пільська обл.) (1918–1919). 

Після проголошення Диктату-
ри Є.  Петрушевича – співробітник 
Канцелярії Диктатора ЗУНР. У Над-
дніпрянщині – капелан УГА, керів-
ник філії Українського Червоного 
Хреста. Член спеціальної Місії УНР 
у Варшаві (1920). У 1921–1923  рр. 
– член дипломатичних делегацій 
ЗУНР на міжнародних конферен-
цій у Ризі, Женеві Лондоні, Ґенуї та 
Парижі. Перекладач французькою 
дипломатичних нот ЗУНР, розмов 
українських дипломатів під час пе-
ремовин з іноземними урядовця-
ми. У серпні 1923 р. на прохання 
митрополита Андрея (Шептицько-
го) виїхав у Боснію для відновлен-
ня українського монастиря чину 
ОО. Студитів у м. Камениця, згодом 
1925 року – через Хорватію до Кана-
ди, де заснував українське поселен-
ня під назвою «Шептицьке» (нині 
– с.  Лак-Кастаньє) для емігрантів 

з Галичини. Вдруге вступив до чину ОО. Василіян. Сотрудник у церкві 
Св. Михаїла в м. Монреаль та її місійних станицях (1932–1940), парох 
церкви Св. Михаїла у Монреалі (1940–1942), парох у м. Оттава (1942–
1945). У 1946 р. за дорученням Василіянського чину в Канаді виїхав до 

Зліва: о. Й. Жан, проф. Іван Боберський  
і д-р Володимир Бачинський, Монреаль, 20.05.1925 р.

Великої Британії для душпастирської опіки переміщених осіб-укра-
їнців. Парох громади ГКЦ у Лондоні, декан ГКЦ у Великій Британії 
(1946–1949), перший заступник голови Комісії Допомоги Українсько-
му Студентству у Великій Британії (КоДУС), створеної в 1948 р. По-
вернувшись в Канаду, служив душпастирем парафій ГКЦ у м. Едмонтон 
та м. Мондер (1950–1958), м. Ванкувер (1958–1961). Почесний док-
тор Українського Вільного Університеті в Мюнхені (з 1957 р.). Останні 
роки провів у монастирі ОО. Василіян у м. Ґримзбі (провінція Онта-
ріо, Канада). Наприкінці 1963 р. в його імені була заснована Фундація 
ім.  Отця Йосафата Жана для надання стипендій студентській молоді 
українського походження в Монреалі. Написав спомини «Моє служіння 
Україні». З ініціативи о. Йосафата Жана ЧСВВ створено Архів монас-
тиря св. ОО. Василіан в Мондері. Основу зібрання складає зібрана фун-
датором колекція, зарубіжні стародруки, колекція географічних карт з 
XVIII ст., на яких позначено Україну, дипломатичні документи, поштові 
марки 153 держав та ін. Завершив життєвий шлях у монастирі ОО. Ва-
силіан у м. Ґримзбі (провінція Онтаріо, Канада). 

Література: 
Лазарович М. Жан Йосафат. Західно-Українська Народна Республіка 1918–
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фія, типологія, зміст. Київ, 2008. 152 с.; Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–
1940). Ілюстрований біографічний нарис. Львів, 2013. С. 249, 273.

Архіви: 
Музей та архів св. ОО Василіан у Мондері: Колекція о. Жана. 

Олег Павлишин
 

 



КанадаМісця пам’яті української дипломатії 377376

Місце поховання Володимира Сікевича (Торонто, цвинтар «Про-
спект», 1450 StClairAve W, Toronto, ON M6E 1C6). Голова Надзвичай-
ної дипломатичної місії УНР в Угорщині, військовий і громадський діяч, 
генерал-хорунжий Війська УНР Володимир Володимирович Сікевич 
(1870–1952) проживав у Канаді з 1924 року і помер 27 липня 1952 р. 
у м. Торонто. Його похованням опікувалася Українська стрілецька гро-
мада, почесним головою якої був В. Сікевич. Прощання відбувалося в 
аудиторії УНО. В почесній варті біля труни, на яку було покладено пра-

пори України і Канади, нагороди й шаблю генерала, змінювалися члени 
УСГ, Братства Карпатських Січовиків, Українського відділу Канадсько-
го Легіону, Союзу бувших Українських вояків і Станиці УПА. Вся ан-
гломовна торонтська преса опублікувала некрологи. Після похоронних 
Богослужінь та панахид в усіх торонтських церквах 2 серпня відбулося 
поховання на цвинтарі «Проспект». 

В. Сікевич народився в повітовому м. Тараща Київської губернії (нині 
Київської обл.) в родині предводителя дворянства й голови мирових 
суддів Таращанського повіту Василя Милетєвича Сікевича. Гімназійну 
освіту здобув у Києві (1880–1888 рр.), після закінчення гімназії був за-
числений, згідно з його проханням, до 131-го Тираспольського піхотного 
полку. В 1890–1892 рр. навчався в Київському піхотному інженерному 
юнкерському училищі. Від січня 1894 р. до осені 1918 р. служив у царській 
армії, 1917 р. очолив 6-й запасний полк, що базувався в Хмельнику та Із-
яславлі, розпочав його українізацію. За погодженням із військовим міні-
стром УНР С. Петлюрою 2 листопада 1917 р. очолюваний ним полк було 
перейменовано в 2-й Український. В березні 1918 р. В. Сікевич очолив 
3-й Гайдамацький полк сформованого під проводом С. Петлюри Запо-
різького загону, в липні 1918 р. прийняв командування 31-м Черкаським 
кадровим полком. 8 листопада став комендантом Черкащини. Невдовзі 
В. Сікевич зі своїм полком приєднався до військ Директорії, які рухалися 
з Білої Церкви до Києва, й був спрямований у розпорядження головно-
командувача повстанськими військами С. Петлюри. 

В січні 1919 р. був призначений заступником голови Військово-са-
нітарної місії по справах полонених у Європі. 25 лютого 1919 р. при-
їхав до Будапешта, де був затверджений Директорією на посаді Голови 
Угорської філії цієї місії. Там створив станицю для військовополоне-
них, опікувався їх поверненням додому. 15 листопада 1919 р. разом із 
співробітниками Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині та 
своїми підлеглими В. Сікевич склав урочисту обітницю на вірну службу 
УНР й українському народу. 

Після скасування Військово-санітарних місій в Центральній і Схід-
ній Європі влітку 1920 р. В. Сікевич очолив Відділ Українського Черво-
ного Хреста, зберігши склад своєї установи. 9 грудня 1920 р. його при-
значено Головою Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. 
Завдяки природній тактовності й досвіду дипломатичної роботи В. Сі-
кевичу вдалося зберегти статус місії чи не найдовше з усіх закордонних 
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дипломатичних представництв УНР. 
Його діяльність на чолі місії припала на 
перебування біля керма влади в Угор-
щині диктатора М. Хорті. Противник 
більшовизму, він зберіг всі дипломатич-
ні імунітети за репрезентантами «не-
радянської» України. Нарівні з іншими 
представниками дипломатичного кор-
пусу в Будапешті, співробітники укра-
їнської місії брали участь в офіційних 
заходах, що відбувалися в угорській 
столиці. Водночас В. Сікевич сумлінно 
дбав про виконання завдань уряду УНР 
та допомогу українським громадянам в 
Угорщині. Усвідомлюючи необхідність 
допомоги військовополоненим в умо-

вах, коли і Відділ українського Червоного Хреста в Угорщині на почат-
ку 1922 р. було ліквідовано, він створив підрозділ із аналогічними функ-
ціями при дипмісії. Крім того, полковник Сікевич виконував завдання 
Головного штабу Війська УНР, створив у складі місії військовий відділ. 
Наказом по Війську УНР від 28 серпня 1922 р. його підвищено до рангу 
генерал-хорунжого. В жовтні – грудні 1923 р. В. Сікевич готував, а в січ-
ні – травні 1924 р. організаційно забезпечував перебування С. Петлю-
ри в Будапешті. Головний отаман мешкав деякий час під ім’ям Стефана 
Могили як керівник прес-бюро місії. В квітні 1924 р. угорський уряд 
припинив визнання повноважень дипмісії. 

В травні 1924 р. В. Сікевич відповідно до підписаного С. Петлюрою 
повноваження на поїздку до Канади зі спеціальною місією для вивчення 
імміграційних обставин у Канаді разом зі співробітником місії Д. Лал-
ков та родиною емігрував до Канади. В червні 1924 р. родина Сікевичів 
оселилася у Вінніпегу, а від вересня 1930 р. мешкала на маленькій фермі 
під Торонто. В Канаді В. Сікевич проводив активну суспільну працю: ви-
конував окреслені в розпорядженні С. Петлюри завдання, інформував 
Головного Отамана про життя українських емігрантів, сприяв переїзду 
українських діячів з таборів переміщених осіб до Канади, брав участь у 
роботі українського товариства «Просвіта» імені М. Грушевського в 
Торонто, їздив із виступами про добу визвольних змагань та роздумами 

Володимир Сікевич. З фондів ЦДАВО України

про Україну в найвіддаленіші міста 
країни. Озвучені ним спогади скла-
ли основу книги В. Сікевича «Сто-
рінки із записної книжки». 

Важливою була його участь в 
організації Стрілецької Громади, 
УНО, у створенні станиць Со-
юзу Бувших Українських Вояків у 
Канаді в 1936–1937 рр. Однією з 
перших акцій союзу було запрова-
дження відзнаки колишніх вояків 
української армії та флоту – «Бо-
євий Хрест Вождя всіх збройних 
сил України Головного Отамана 
Симона Петлюри». Бойова відзна-
ка засновувалася як втілення нереалізованого проекту Ордена визво-
лення України, наказ про встановлення якого видав ще Симон Петлюра 
10 жовтня 1920 р. у Кам’янці-Подільському. Згідно зі статутом цього 
ордену, ним мали нагороджуватися активні учасники визвольних зма-
гань після цілковитої перемоги на користь України. Ім’ям В. Сікевича 
названо гуртки молоді («Гурток СУКС імені генерала В. Сікевича» в 
Канаді та «Гурток молоді імені генерала В. Сікевича при Православній 
громаді в Буффало» в США), на його честь влаштовувалися спортивні 
змагання (з 1932 р. кубком Української Ліги Мягкого М’яча в Канаді 
стала срібна чаша – кубок імені генерала Сікевича – «українського по-
літичного й громадського діяча, і справжнього джентельмена»). 

Література: 
Литвин М., Науменко К. Сікевич Володимир Васильович. Довідник з історії 
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Приміщення Консульства в Харбіні (Український клуб у Харбіні, 
вул. Роз’їжджа). Консульське агентство 1-го розряду в Харбіні було 
створено відповідно до закону «Про заклад генеральних консульств 
і консульських агентств за кордоном» від 4 липня 1918 р. та наказу  
№ 215 МЗС Української Держави від 15 липня 1918 р. Потреба ство-
рення української консульської установи в Маньчжурії зумовлювала-
ся зосередженням там великої кількості українців, задіяних у будівель-
них роботах по зведенню залізниці, та українських вояків, що прибули 
в складі кількох стрілецьких сотень. До проголошення УНР там уже 
існувала українська громада, було створено Український клуб у Харбі-
ні, з червня 1917 р. видавалися «Вісті Українського клубу в Харбіні», 
в листопаді вийшов місячник «Засів», видавцем якого була «Культур-
но-освітня секція Української окружної маньчжурської ради». З наго-
ди проголошення УНР у листопаді 1917 р. Маньчжурська українська 
окружна рада надіслала до Києва вітальну телеграму з повідомленням 
про визнання чинними для них розпоряджень УЦР і влаштувала 10 
грудня 1917 р. велелюдне урочисте прийняття. Як більшість україн-
ських громад поза межами батьківщини, ідею заснування консульства 
ініціювала Українська окружна маньчжурська рада. Повернення укра-
їнських переселенців з Далекого Сходу в Україну обговорювали на III 
Українському Далекосхідному з’їзді 7–12 квітня 1918 р. в Хабаров-

Китай. Харбін

ську. За рішенням з’їзду до Києва 
було відряджено поручника Петра 
Твердовського для вирішення цьо-
го питання. 

Йому вдалося знайти порозумін-
ня з гетьманським урядом і 22 липня 
П. Твердовського було призначено 
з 5 липня виконувачем обов’язків 
консульського агента першого роз-
ряду в Харбіні. Після повернення 
в новому статусі П. Твердовський 
розпочав активну діяльність. За організаційної участі консульства 29 ве-
ресня 1918 р. в Харбіні відбувся з’їзд українців, які проживали в Мань-
чжурії. Зібрання розглянуло два життєво важливі питання: про політичне 
становище українців і про ставлення до мобілізації, оголошеної Урядом 
в Омську. Учасники з’їзду вважали необхідним досягти культурно-націо-
нальної автономії для українців з боку російських організацій та забезпе-
чити вступ українців до українських військових частин, що формувалися 
на Далекому Сході. Меморіал про формування українських військових 
частин П. Твердовський передав французькому командуванню і вислав 
до МЗС Української Держави. Командувач союзних військ генерал Моріс 
Жанен прихильно поставився до його проєкту створення на Далекому 
Сході українського військового корпусу.

П. Твердовський узяв також участь у IV (Надзвичайному) Україн-
ському Далекосхідному з’їзді 25 жовтня – 1 листопада 1918 р. у Вла-
дивостоку. Зібрання окремою резолюцією визнало повноваження 
консула Української Держави на Далекому Сході, звільнивши його від 
керівництва українською громадою. 

П. Твердовський зберіг посаду після зміни статусу установи на кон-
сульське агентство другого розряду, що відбулася 5 жовтня. Інформацію 
про це було того ж дня опубліковано в часописі «Засів». Канцелярію кон-
сульства обладнали в будинку на вулиці Роз’їжджій. Через день П. Твер-
довський отримав посвідчення від Сибірського Уряду про формування 
українського війська, безперешкодне скликання українських з’їздів на 
всій території Сибіру та розпочав реєстрацію громадян, які вважали себе 
українцями, і видавання паспортів на підставі посвідчень, виданих укра-
їнськими організаціями. Прийом громадян проводився з 10.00 до 11.30 

Український дім у Харбіні.  
Фото надано Ольгою Хоменко
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в приміщенні Української Ради (ко-
лишній гімназії імені Хорвата) на вул. 
Офіцерській. До штату консульства 
увійшли член української політичної 
ради в Маньчжурії консул І. Мозолев-
ський, віце-консул В’ячеслав Пашков-
ський, секретар С. Кукурудза. Окрім 
безпосередніх консульських функцій, 
співробітники консульства розпочали 
налагодження зав’язків з усіма укра-
їнськими осередками Сибіру. Однак 
офіційний візит П.  Твердовського до 
помічника управителя Східно-Китай-
ської залізниці генерала-лейтенанта 
М. Афанасьєва завершився невдало. 
Представник місцевої влади відмовив-
ся визнавати його консульські повно-
важення. Відсутність визнання з боку 

Тимчасового Сибірського уряду та брак фінансування перешкоджали роз-
гортанню діяльності консула. З великими зусиллями, практично без дер-
жавного фінансування консульство існувало до середини 1919 р. 

Література: 
Світ І. Український консулат у Харбіні [1917–1918 рр.]. Календар «Свободи» на 
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Петро Твердовський.  
Фото надано Ольгою Хоменко

Латвія

Приміщення українського дипломатичного представництва в Латвії 
(Рига, вул. Антоніяс, буд. 6, кв. 2). Першим офіційним українським пред-
ставництвом у країнах Балтії стало 
консульство Української Держави 
в Ризі, створене в жовтні 1918 р. на 
чолі з Никифором Бендеровським. 
Ініціатива призначення на консуль-
ську посаду належала Н. Бендеров-
ському, який тривалий час мешкав 
у Ліфляндській губернії Російської 
імперії й надавав українцям у Ризі й 
Пскові моральну і матеріальну до-
помогу. В грудні 1918 р. він розпо-
чав роботу в Ризі як консульський 
агент на правах консула. 

Після приходу до влади Ди-
ректорії й відновлення УНР було 
створено Надзвичайну диплома-
тичну місію УНР у Латвії. Її очолив 
колишній член Центральної Ради, 
заступник Голови Українського Ге-

Відкриття меморіальної дошки на вшанування перебування  
в Ризі дипломатичного представництва УНР.  
Фото надано Посольством України в Латвії
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нерального Військового Комітету і заступник Генерального секретаря 
військових справ Симона Петлюри, начальник мобілізаційного відділу 
штабу військ Директорії полковник Володимир Васильович Кедров-
ський (1890–1970). Формування дипмісій до країн Балтії відбулося піз-
ніше за інші призначення – в грудні 1919 р. В. Кедровський спершу виїхав 

26 січня 1919 р. у складі Посольства 
УНР у Османській імперії як військо-
вий аташе до Стамбула через Відень. 
Там місія опинилася в середині люто-
го 1919 р., а В. Кедровський, О. Кова-
ленко, В. Радзимовський, П. Лінкевич 
та В. Желехівський далі не поїхали. 30 
квітня 1919 р. В. Кедровського було 
призначено Головою комісії з розслі-
дування справи повстання отамана 
В. Оскілка, 16 травня – головним дер-
жавним інспектором УНР. До часу 
створення дипмісії з серпня 1919  р. 
було відновлено роботу консульства. 

Разом з В. Кедровським (спершу – 
заступником голови), до штату НДМ 
УНР у Латвії в грудні 1919 р. на по-
саду секретаря місії отримав призна-
чення Микола Святогорів – віце-ди-
ректор Політичного департаменту 
МВС УНР, у роботі відділів внутріш-
ньої та закордонної інформації якого 
формувалася українська контрроз-
відка. Вони прибули до Риги в січні 
1920 р. і розташувалися в квартирі 
№2 в будинку № 6 по вулиці Антоні-

яс. Невдовзі до складу місії долучився на посаду секретаря Олександр Ла-
гутенко, радника – Леонід Задорожний. Консульский відділ посольства 
очолив В’ячеслав Конашинський.

В. Кедровський розгорнув широку інформаційну діяльність, публі-
куючи статті та інтерв’ю про боротьбу українців за незалежність у міс-
цевій періодиці. Він мав аудієнцію у міністра закордонних справ Латвії, 

Рапорт голови НДМ УНР у Латвії Володимира Кедровського  
про початок роботи. З фондів ЦДАВО України

«Поки Україна твердо не стане на ноги і не візьме 
на себе справу утворення спілки держав народів, 
що визволилися з-під ярма російського від Кав-
казу включно до Фінляндії, всі спроби утворення 
якогось Прибалтійського союзу будуть даремні. 
Тільки міцна держава, яка не зацікавлена в кор-
донних питаннях меж зазначеними питаннями, а 
також і в економічному їх визиску для своєї ко-
ристи, може врешті їх помирити, а такою держа-
вою може бути лише Україна» 

Володимир Кедровський

Латвія

зустрічі з предтавниками дипломатичного корпусу. В квітні 1920 р. В. Ке-
дровський отримав доручення представляти інтереси уряду УНР ще й 
у Литві. Важливим завданням місії в Латвії стало отримання можливості 
участі української делегації в черговій Балтійській конференції, заплано-
ваній на травень 1920 р. В. Кедровській зосередив зусилля на вивченні 
цього питання з метою досягнення 
позитивного результату. 8 серпня 
він подав голові конференції Бал-
тійських держав ноту про визнання 
представників УНР повноправними 
учасниками конференції. 

Українську делегацію очолив 
Оле к  сандр Саліковський. Попри зго-
ду латвійської та естонської сторін 
на участь делегації УНР у конферен-
ції, Литва заперечувала присутність 
українців на засіданнях. Відрядже-
ний до Вільнюса з метою переговорів 
з литовським урядом О. Лагутенко 
досягнув максимально можливих ре-
зультатів. Зусиллями В. Кедровсько-
го і О. Лагутенка українська делегація на чолі з О. Саліковським отримала 
право на участь у конференції, що відбувалася в Булдурі. До сенйорат-
конвенту конференції увійшов голова делегації, до політично-юридичної 
комісії – В. Кедровський і В. Конашинський, до економічної – М. До-
бриловський та експерти С. Франкфурт, Л. Задорожний, до редакційної 
– В.  Кедровський, С. Франкфурт, О. Лагутенко, до культурно-соціаль-
но-санітарної комісії – О. Саліковський, до секретаріату конференції – 
М. Добриловський, В. Якубовський, О. Лагутенко. Конференція ухвали-
ла Політичну конвенцію, але питання її ратифікації було відкладено. 

Після перенесення радянсько-польських переговорів у вересні 1920 р. 
до Риги становище українських представництв у країнах Балтії ускладни-
лося. Попри всі зусилля В. Кедровського, публікації в латвійській пресі, 
представники УНР залишилися поза переговорним процесом. 11 грудня 
1920 р. місію було об’єднано з місією в Естонії. Основним місцем осідку 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії та Латвії було визначено 
Ригу, штат місії скорочено до чотирьох осіб: голова В. Кедровський, се-

Засідання Конференції Балтійських держав у Булдурі
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кретар О. Лагутенко, урядовець В. Конашинський та секретар з осідком у 
Ревелі М. Паращук. 15 грудня В. Кедровському було підпорядковано ще й 
Посольство УНР у Фінляндії, в штаті якого залишався секретар Петро Сли-
венко з осідком у Гельсинфорсі. Та вже в середині квітня 1921 р. діяльність 
дипмісії припинилася, В. Кедровський отримав посвідчення як представ-
ник Червоного Хреста в Болгарії, Туреччині і Югославії й виїхав з Риги. 

На відзначення 100-річчя відновлення української державності, По-
сольство України в Латвії у співпраці з Конгресом українців Латвії провело 
роботу з виготовлення та встановлення меморіальної дошки на будівлі, де 
розташовувалася перша дипломатична місія УНР у Латвії. Написи на мемо-
ріальній дошці українською та латиською мовами – «У цій будівлі у 1920–
1921 роках розміщувалася перша Українська дипломатична місія в Латвії» 
– з розташованим між ними зображенням малого герба України. В урочис-
тій церемонії взяли участь міністри закордонних справ України та Латвії: 
Едгар Рінкевичс і Вадим Пристайко, посол України в Латвії Олександр 
Міщенко, мер Риги Олег Буров, голова Конгресу українців Латвії Микола 
Павлюк, який також очолював наглядову комісію, що займалася проєктом 
установлення дошки;  військовий аташе в країнах Балтії Олександр Кобер-
ський з українськими воїнами, які перебували в Латвії на навчанні. В цьому 
приміщенні працює державна установа – Судова адміністрація Латвії. 

Література: 
Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–
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документознавства ; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін. ; редкол.: К. І. Грищенко 
(голова) та ін.]. Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. 592 с.; Дипломатія УНР і Україн-
ської Держави в документах та спогадах сучасників: У двох томах/ Упоряд. і передм. 
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Ризького мирних договорів (1919–1921)/ Упоряд.: Валентин Кавунник. Київ: Інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. 796 с. 
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Ірина Матяш

Нідерланди

Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Нідерлан-
дах і Бельгії (Гаага, Kneuterdijk 3а). Дипломатичне представництво 
УНР у Нідерландах та Бельгії з осідком у Гаазі в статусі Надзвичайної ди-
пломатичної місії було створено в січні 1919 р. Її очолив правник, адво-
кат, випускник Дерптського університету, член Центральної Ради УНР, 
перший посол УНР у Австро-Угорській монархії, директор департаменту 
чужоземних зносин МЗС Української Держави Андрій Іванович Яковлів 
(1872–1955). До штату місії увійшли перший секретар А. Варкетин, се-
кретар Я. Кулішер, другій секретар М. Панасевич, аташе П. Ковалів, уря-
довці М. Тихомирів та Г. Вер-Ельст. Співробітники дипмісії виїхали до 
місця призначення 19 січня через Відень, Мюнхен, Берлін. МЗС Нідер-
ландів надало спеціальний вагон для доправлення українських диплома-
тів з Берліну до Гааги, куди вони прибули 3 лютого 1919 р. 

А. Яковлів негайно розпочав заходи щодо отримання аудієнції в мі-
ністра закордонних справ Нідерландів для вручення вірчих грамот: ске-
рував до МЗС секретаря місії, надіслав особистого листа з долученням 
копій уповноважувальних документів. Однак офіційної зустрічі посло-
ві не було призначено через неготовність Нідерландів визнавати УНР. 
Утім місія була визнана де-факто з наданням права екстериторіальності 
та визнанням дипломатичних паспортів її членів. МЗС Нідерландів та-
кож забезпечило членів дипмісії продовольчими картками, надавало пе-
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репустки для українських представ-
ників, візувало паспорти українцям 
для проїзду з Нідерландів до УНР, 
Німеччини, Бельгії, Англії, США і 
Франції. 

Про визнання української ди-
пустанови свідчило також запро-
шення її представників відповід-
но до офіційної згоди Президента 
Кабінету Міністрів Нідерландів на 
торговельну виставку-ярмарку в 
Утрехті в березні 1919 р. Їм було на-

дано окреме місце та право на використання національної символіки. 
А. Яковлів скерував на відкриття виставки секретарів місії.

Активну роботу місія розгорнула в інформаційній сфері: було ство-
рено пресбюро для поширення правдивих відомостей про Україну, ве-
лася активна співпраця з місцевою пресою.

Будинок, на якому встановлено меморіальну дошку на вшанування перебування диппредставництва УНР  
у Гаазі. Фото надано Посольством України в Нідерландах

Нідерланди

Окремий напрям роботи місії складала допомога колишнім військо-
вополоненим. Зусиллями українських дипломатів з Нідерландів до УНР 
було відправлено вісімдесят військовополонених, яким видали українські 
паспорти і забезпечили коштами на проїзд. Консульську роботу місії було 
організовано в такий спосіб, що один зі службовців місії (спочатку аташе 

Посвідчення голови НДМ УНР в Голландії та Бельгії А. Яковліва на право заключення фінансово-економічної 
угоди між урядом УНР і Амстердамським банком. З фондів ЦДАВО України

А. Яковлів
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М. Панасевич, а потім М.  Тихомирів) виготовляв паспорти на підставі 
документів, поданих громадянами. В канцелярії місії зберігалися копії 
заяв та розписок про отримання паспортів разом з іншими документами, 
які мали залишатися в архіві місії. Видані дипмісією паспорти визнавали-
ся дійсними для перебування українців на території Нідерландів. 

Шукаючи можливості встановлення економічних відносин, А. Яков-
лів звернувся в липні 1919 р. до МЗС Бельгії з пропозицією визнання 
українським урядом державних боргів колишньої Російської імперії та 
їх виплати в тій частині, що належить Україні. Відповідний меморандум 
надрукувала місцева преса. 

В січні 1920 р. дипмісія і особисто А. Яковлів долучилися до орга-
нізації концертів Української республіканської капели в Нідерландах. 
Прем’єра відбулася в Роттердамі 18 січня, а в Гаазі в Королівському 
театрі гастролі завершувалися. Концерт відбувся в присутності мера 
міста Гааги Якоба Патейна, представників дипломатичного корпусу 
та поціновувачів музики. Численні відгуки в пресі, вітання Короле-
ви Нідерландів Вільгельміни та королівського хору засвідчили тріум-

Дайджест Українського пресового бюро в Гаазі про виступи Української республіканської капели.  
З фондів ЦДАВО України

Нідерланди

фальний успіх українських співаків, усвідомлюваний як пропаганда 
української ідеї. 

З березня 1920 р. зі створенням дипмісії в Бельгії, діяльність А. Яков-
ліва продовжилася в Брюсселі, а в Гаазі працював секретар місії А. Вар-
кентин та урядовець М. Тихомирів. 25 квітня 1920 р. в Амстердамі 
відбулася міжнародна соціалістична конференція. Цей майданчик було 
використано для просування питання про визнання незалежності УНР. 
Однак під час голосування делегати французької, англійської, польської 
та російської партій висловилися проти, й рішення не ухвалили. Діяль-
ність диппредставництва УНР тривала до 1 квітня 1922 р. 

19 грудня 2018 року на будинку, де розташовувалася місія, з ініці-
ативи Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах 
В. Ченцова було відкрито меморіальну дошку.
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Приміщення Посольства Української Держави / УНР у Німеччині 
(Теперішня орієнтовна адреса: Берлін, Набережна Людвіга Ерхардта у 
парку Шпреебоген, поблизу пішохідного мосту Густава Хайне мана. Адре-

са у 1918 році: Берлін-Тіргартен, На-
бережна Кронпринца, 10).

Першим дипломатичним пред-
ставником УНР у Німеччині став 
учасник Берестейських мирних пере-
говорів Олександр Олександрович 
Севрюк (1893–1941). Він виїхав 16 
березня 1918 р. до Берліна як тим-
часовий представник, щоб опікува-
тися дипломатичними інтересами 
УНР до створення постійного пред-
ставництва й надалі мав очолити По-
сольство УНР у Німеччині. О.  Сев-
рюк прибув на місце призначення 
на початку квітня і одразу розпочав 
Будинок Посольства УНР у Берліні та кабінет Посла. 
З фондів Бібліотеки імені Олега Ольжича

вивчення внутрішньо-політичної ситуації в Німеччині, виконання за-
вдання уряду щодо залучення німецьких підприємців до участі в тор-
говельній виставці в Києві та переговори з німецьким керівництвом з 

метою пояснення неможливості введення німецьких військ на терито-
рію Криму. Проте розгорнути повноцінно діяльність він не встиг через 
зміну влади в УНР. 

За Гетьманату Посольство Української Держави в Берліні в ранзі Над-
звичайного посланника і уповноваженого міністра очолив Федір Рудоль-
фович Штейнгель (1870–1946). До штату посольства увійшли радник 
Олександр Іванов, старший секретар Іван Товстоліс, секретарі Віктор 
Ланін та Всеволод Козловський, старші канцелярські урядовці Павло 
Федоренко і Юрій Павлович, молодші канцелярські урядовці Антін Ко-
валенко і Денис Давидів, перекладачі Василь Свенцицький та Дмитро 
Давидів, представник міністерства фінансів Микола Страдомський. 16 
червня 1919 р. Українська Держава була внесена до Кадастрової книги як 
власник будинку на Набережній Кронпринца, 10. Тут розмістилася кан-
целярія і резиденція українського представництва. З новим керівником 
посольство розпочало діяльність 1 липня 1918 р. 

Перші візити Ф. Штейнгель наніс міністру закордонних справ Р. фон 
Кюльману та дуаєну дипломатичного корпусу в Берліні іспанському по-

Співробітники Посольства Української Держави в Німецькій імперії з гетьманом П. Скоропадським.  
Вересень 1918 р. З фондів Архіву Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба, Канада)
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слу Е. Шиффу. Важливий напрям у 
діяльності посольства складало по-
ширення позитивної інформації про 
Україну. Однак дебют Ф. Штейнгеля 
на цьому полі був затьмарений не-
точністю формулювань журналіста 
газети «Lokal Anzeiger». В опубліко-
ваному на початку липня інтерв’ю по-
сла слово «держава» було замінено 
на «республіка». Звітуючись перед 
МЗС про перші дні роботи посоль-
ства, Ф. Штейнгель вказував на при-
кру помилку, яка через одне невірне 
слово могла сформувати викривлене 
уявлення про самостійність Україн-
ської Держави, і просив надсилати до 
Берліну українські часописи. 

Для роз’яснення внутрішнього 
становища Української Держави та 
її прагнень посол використовував 
особисті зустрічі з представниками 
дипломатичного корпусу та німець-
кими державними діячами. Основне 
завдання посла полягало в досягненні 
визнання незалежності Української 
Держави не лише Німецькою імпері-
єю, а й нейтральними державами. 

В складі посольства функціо-
нував консульський відділ, очо-
люваний Віктором Ланіним. Його 
компетенція поширювалася на ви-
рішення усіх консульських справ, 
підписування всіх документів і пас-
портів, здійснення прийому грома-
дян. У частині опіки над українця-
ми посольство надавало допомогу 
українським студентам, сприяло 

Грамота щодо ратифікації Берестейського мирного  
договору Німеччиною. З фондів ЦДАВО України

Структура та штатний розпис посольства 1-го розряду  
в Німеччині. З фондів ЦДАВО України

їм щодо встановлення контактів із 
американськими та європейськими 
благодійними установами, забезпе-
чувало повернення на батьківщину 
біженців та військовополонених.

У вересні – жовтні 1918 р. посоль-
ство займалося організацією візитів 
гетьмана П. Скоропадського та міні-
стра закордонних справ Д. Дорошен-
ка до Берліна. Під час візиту Гетьман 
урочисто відкрив будинок місії. 

Діяльність посольства тривала 
після поразки Німеччини в Першій світовій війні. Посольству підпоряд-
ковувалося консульство у Мюнхені, яке зберегло свої повноваження піс-
ля приходу до влади Директорії УНР. 

Після відновлення УНР посольством очолив 9 січня 1919 р. Микола 
Володимирович Порш (1879 – 1944), який визначив основними своїми 
завданнями встановити найтісніші контакти з впливовими німецькими 
колами задля підтримки української справи (це завдання покладалося на 

дипломатичний відділ); поширювати правдиву інформацію про Україну 
шляхом активізації роботи пресового відділу посольства та поглиблення 
співпраці з німецько-українськими товариствами й надання субвенцій 

Посланник Центральної Ради в Берліні  
Олександр Севрюк

Микола Порш (третій ліворуч) зі співробітниками Посольства УНР у Німеччині.  
З фондів Бібліотеки імені Олега Ольжича
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для друку журналів «Deutsсhe Politik», 
«Ukraine»; поглиблення контактів з ні-
мецькими промисловцями і священни-
ками; відновлення контактів з таборами 
українських військовополонених; по-
вернення українських коштів, що акуму-
лювалися в німецьких банках. М. Порш 
розпочав також активні контакти з ди-
пломатичних корпусом. Тісні стосунки 
він встановив з представниками Литви, 
БНР, Грузії, Фінляндії, Чехословаччини, 
Польщі з метою формування чорно-
морсько-балтійського антибільшовиць-
кого блоку. Йому вдалося налагодити 
відносини з німецькими колоністами, 
які склали меморандум із закликом про 
оборону УНР. 

Водночас діяльність М. Порша ви-
кликала невдоволення керівництва через 
підозри в привласненні державних ко-

штів. У січні 1920 р. контроль за діяльністю посольства було покладено на 
М. Василька. 31 липня 1920 р. М. Порш супроводжував міністра фінансів 
УНР Х. Барановського під час візиту до міністра закордонних справ Німеч-
чини Вальтера Сімонса для обговорення питання щодо українських гро-
шей в німецьких банках. Посольство надавало підтримку військовій деле-
гації УНР щодо закупівлі зброї. В серпні 1920 р. міністр В. Сімонс прийняв 
радника посольства Р. Смаль-Стоцького і делегованого на Ризьку конфе-
ренцію проф. С. Франкфурта, відбулася детальна розмова про ставлення 
Німеччини до більшовиків і перспективи розвитку міжнародних відносин. 
М. Порш перебував у цей час на лікуванні. Він не отримав запрошення на 
Віденську нараду послів і голів дипломатичних місій, що відбувалася 18–22 
серпня. В нараді взяв участь Р. Смаль-Стоцький, що підтвердило чутки про 
звільнення М. Порша. Фінансова ревізія посольства засвідчила небезпід-
ставність підозр щодо діяльності посла. Надіслану ним міністру А. Ніков-
ському заяву про відставку було задоволено. 

26 вересня 1920 р. посольство очолив Роман Степанович Смаль-
Стоцький (1893–1969). На той момент українські диппредставництва 

Посол УНР у Німеччині Федір Штейнгель

«Тепер стоїмо на ґрунті самостійности і бу-
дуємо свою самостійну державу» 

Федір Штейнгель

перебували в складному фінансовом становищі. Р. Смаль-Стоцький 
висловлював протест щодо блокування коштів дипломатичних місій 
УНР фінансовому агенту УНР Г.  Супруну й називав таке блокування 
незаконним. 25 червня 1921 р. посол разом з міністром фінансів УНР 
Х.  Барановським взяли участь у загальних зборах Німецько-україн-
ського господарського товариства в Мюнхені за участі представників 
німецьких фірм, міністерства закордонних справ і міністерства шляхів, 
баварського міністерства торгівлі і земельних справ, мюнхенської тор-
гової палати, міської думи та ін. 

Ліквідацію представництв УНР прискорило створення повпредства 
УСРР у Берліні. З метою виселення з Німеччини Р. Смаль-Стоцького та 
М. Василька було сплановано акцію з пошуків компромату проти цих 
діячів, які користувалися авторитетом в українській громаді. На почат-
ку грудня 1922 р. припинило діяльність посольство, а будівлю передали 
в користування представникам УСРР. Представники Посольства УНР 
залишили Берлін у березні 1923 р. Після утворення СРСР німецьке мі-
ністерство закордонних справ було поінформоване 7 серпня 1923 р. про 
припинення діяльності повпредства УСРР. Будинок вважався власністю 
СРСР до 1928 р., коли він був проданий одному з берлінських підприємств. 

Меморіальна дошка на вшанування перебування 
в Берліні першого українського дипломатичного 
представництва. Фото надано Посольством  
України в ФРН
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Останнім його власником став рух 
Гітлер-Югенд. Будинок потрапляв 
під знесення відповідно до планів 
модернізації Берліна наприкінці 
1930-х рр. Зруйнований під час Дру-
гої світової війни. Остаточне розчи-

щення території завершилося влітку 1962 року.
22 грудня 2019 р. у присутності Міністра закордонних справ Укра-

їни (2019–2020) Вадима Пристайка та українських послів в країнах 
Західної та Південної Європи на місці розташування першого україн-
ського дипломатичного представництва у Берліні відбулося урочисте 
відкриття пам’ятної дошки. Її встановлення ініціювало Посольство 
України у ФРН з нагоди відзначення 100-річчя Української революції, 
100-річчя української дипломатичної служби та 100-річчя встанов-
лення українсько-німецьких дипломатичних відносин.

На дошці, ідея зовнішнього вигляду якої належить українському 
скульптору Олексію Золотарьову, зображено дві архівні світлини: вже 
нині неіснуючої будівлі першого диппредставництва та музичного са-
лону тодішньої дипмісії, а також вигравійовано подячний напис. По 
діагоналі дошки проходить блакитно-жовта стрічка.

Література:
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Ірина Матяш

«Посольство Української Народної Республіки 
в Берліні стало одним з найкраще організова-
них, продуктивних і працездатних диплома-
тичних представництв за кордоном» 

Андрій Ніковський

Місце перебування гетьмана Української Держави П.  Скоропад-
ського під час офіційного візиту до Німеччини у 1918 р. (готель 
«Adlon», Unter den Linden 77, 10117 Berlin). Гетьман усієї Украї-
ни П. Скоропадський виїхав з Києва з офіційним візитом до імперато-
ра Німецької імперії Вільгельма  ІІ 
2 вересня 1918 р. Мета візиту поля-
гала в розв’язанні холмського, бес-
сарабського та кримського вузлів, 
а також у отриманні згоди Берліна 
на передачу Українській Державі 
Чорноморського флоту та на фор-
мування національної української 
армії для боротьби з більшовиками. 
3  вересня спеціальний потяг Укра-
їнської Держави із гетьманом при-
був до Потсдаму, а 4  вересня – до 
Берліну. На вокзалі його зустрічав 
сам імператор Вільгельм II з оточен-
ням, серед якого був і посол Україн-
ської Держави барон Ф. Штейнгель.

Висока українська делегація (геть-
ман П. Скоропадський, заступник мі-
ністра закордонних справ О. Палтов, 
ад’ютанти Г.  Зеленевський та А.  За-
хідов) зупинилася в готелі «Adlon» 
(нім. Hotel Adlon) – одному з найві-
доміших готелів Німеччини, поблизу 
Бранденбурзьких воріт. У 1905 р. за 
підтримки кайзера Вільгельма  II під 
будівництво розкішного готелю під-
приємець Лоренц Адлон, власник 
кількох берлінських ресторанів і 
кав’ярень, придбав дві земельні ділянки на бульварі Унтер-ден-Лінден, 
де раніше знаходився побудований Шинкелем палац Редерна. Будів-
ництво готелю під керівництвом архітекторів Карла Гауза і Роберта 
Лейбніца тривало два роки. Майже усі приміщення були витримані у 
стилі необароко або Людовіка  XVI, обставлені меблями виробництва 

Готель «Adlon», Берлін, 1926 р.

Готель «Adlon». Сучасне фото
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Майнцської компанії «Bembé», де Л.  Адлон колись навчався на сто-
ляра. Готель почав приймати гостей у жовтні 1907 року. Приміщення 
мало унікальне для свого часу технічне оснащення. В усі номери готе-
лю було проведено електрику і гаряче водопостачання. Кафе, ресторан 
(готель славився своєю кухнею і мав відомі фірмові страви), музичний 
салон і зимовий сад, де гостям подавали чай, працювали цілодобово. 
Готель також мав просторі конференц-зали і велику бальну залу. МЗС 

Німеччини розміщувало тут своїх 
високопоставлених зарубіжних гос-
тей. Гетьман Павло Скоропадський 
з почетом проживав у готелі впро-
довж 4–15 вересня 1918 р. 

Візит голови Української Дер-
жави відбувся успішно. 5  вересня 
гетьман П. Скоропадський відвідав 
Посольство Української Держави в 
Берліні. Ввечорі того ж дня мав зу-
стріч із райхсканцлером Німеччини 
бароном Г. фон Ґертінгом та заступ-
ником державного секретаря Ґ. фон 
Буше-Гадденгаузеном. Вранці 6 ве-
ресня гетьманові у готель «Adlon» 
наніс візит-відповідь райхсканцлер 
Г. фон Ґертінг, після чого гетьман з 
почетом відбув до Касселя, де від-
відав місцеву картинну галерею. 
Того ж вечора делегація вирушила 
до замку Вільгельмсгеге поблизу 
Касселя, де перебував кайзер Віль-

гельм ІІ. Під час першої ж зустрічі сам на сам між гетьманом та імпера-
тором П. Скоропадському було вручено німецьку нагороду – великий 
хрест ордена Червоного Орла.

7 вересня за сніданком імператор виголосив промову і підняв тост 
за славу пана гетьмана й процвітання України. Того ж дня гетьман 
від’їхав до Берліна, де мав бесіду з німецьким міністром закордонних 
справ П. фон Ґінце, відвідав послів союзних держав та іспанського по-
сла (дуаєна дипломатичного корпусу). Увечері гетьман разом із кайзе-

Кайзер Німеччини Вільгельм ІІ та Гетьман Павло  
Скоропадський під час міждержавних переговорів.  

6 вересня 1918 року

ром побували на виставі в берлінській опері. О 20-й годині українська 
делегація вже вечеряла у Ганновері в імператорських кімнатах вокзалу 
разом із графом Й. фон Берхемом, графом В. фон Альвенслебеном та 
Майєром.

8 вересня гетьман відбув із поїздкою до Спа, де поснідав і зустрівся 
із фельдмаршалом П. фон Гінденбургом, потім відвідав віллу Кугель та 
її власника Б. Круппа та оглянув його заводи в Ессені. Вечеряли у Кель-
ні у присоборному готелі. 9 верес-
ня П. Скоропадський повернувся до 
Берліна й відвідав, зокрема, ставку 
німецького Верховного головноко-
мандування, де мав зустріч з П. Гін-
денбургом та Е.  Людендорфом. 
Однією з головних тем була справа 
української армії, зокрема йшлося 
про перший набір новобранців до 
семи армійських корпусів, старшин-
ські кадри для яких вже було приго-
товано. Раніше німці противилися 
створенню нової армії Української 
Держави, проте зрештою погодили-
ся на початок її формування у лис-
топаді 1918 р. Окрім німецького Ге-
нерального штабу, гетьман відвідав 
також і Вищу військову академію та 
інші установи.

10 вересня П. Скоропадський ра-
зом з Вільгельмом  ІІ відбув до Кіля 
для зустрічі з братом кайзера принцем Генріхом Пруським. Під час по-
дорожі гетьман порушив перед кайзером справу передачі Українській 
Державі суден Чорноморського флоту, частина яких все ще знаходилася 
в руках німців. Питання було погоджено (що й було виконано в серед-
ині жовтня 1918 р.), а набір перших новобранців-моряків планувалося 
здійснити в першій половині листопада 1918 р. У Кілю на імператор-
ській пристані гетьманові було урочисто представлено почесну сотню 
з кайзерівської яхти «Ґоґенцолерн», яка складалася з матросів найви-
щого зросту. Оркестр виконав український гімн. Після того П.  Ско-

Гетьман Павло Скоропадський в Берліні.  
Вересень 1918 року
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ропадський разом з Вільгельмом ІІ відвідали військово-морську школу 
підводного плавання та взяли участь в урочистому обіді у німецьких 
Морських зборах. 17 вересня гетьман повернувся до Києва.

Будівля готелю «Адлон» повністю згоріла під час пожежі в перші 
дні капітуляції Берліну. Зберігся лише флігель. Власник готелю Луї Ад-
лон був арештований 25 квітня 1945 р. у своєму будинку в потсдамскому 
Ной-Фарланді і помер від серцевої недостатності 7 травня 1945 р. Сті-
ни згорілого готелю, що встояли, були знесені тільки 1952 року. Флігель, 
що залишився неушкодженим, в якому після зведення Берлінської стіни 
були закладені вікна, що виходять на захід, до початку 1980-х років ви-
користовувався під готель і ресторан, а до знесення 1984 року в ньому 
розташовувався інтернат в системі професійної освіти. Після падіння 
Берлінської стіни, у 1995–1997  рр. на колишньому місці за проектом 
архітектурного бюро Patzschke & Partner було зведено нову будівлю 
готелю «Adlon», що увійшов в готельну мережу Kempinski (нім. Ho-
tel Adlon Kempinski). Новий «Adlon» не є реконструкцією первісного 
будинку, але спирається на його традиції. Церемонія відкриття нового 
«Adlon» відбулася 23 серпня 1997 р. за присутності федерального пре-
зидента Романа Ґерцога.  

Література: 
Schmidt Jürgen W. Prinz Joachim Albrecht von Preußen und der Zwischen-

fall im Berliner Hotel „Adlon“ vom März 1920. Rolf Sauerzapf, Jürgen W. Schmidt 
(Hrsg.). Ein Leben für Preußen. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Wolfgang 
Stribrny. Ludwigsfelde: Ludwigsfelder Verlags-Haus, 2010. S.  32–72; Goybet 
Marion. Berlin retrouve son hôtel Adlon. Le Monde.  1997, 24 août; Маркина Л. Г. 
Hotel «Аdlon», отель «Адлон». Культура Германии: лингвострановедческий 
словарь. Москва: АСТ, 2006. С. 449–450; Гай-Нижник П. Павло Скоропадсь-
кий і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. 
Київ: Крок, 2019. 626 с.

Павло Гай-Нижник

Місце поховання Миколи Василька (Берлін, Православний цвинтар 
Тегель, Віттештрассе, 37/ Friedhof Berlin-Tegel, Wittestrasse, 37, 13509 
Berlin). Могилу державного діяча, дипломата, мецената Миколи Мико-
лайовича Василька (1868–1924) 2013 року розшукав Народний депу-
тат України Геннадій Москаль. Тоді ж її було упорядковано. 

М. Василько належав до стародавнього українського роду. Грамотою від 
19 жовтня 1918 р. цісар Карл І надав Василькам графський титул. М. Ва-
силько народився в родинному маєтку в с. Слободзія-Комарівці Сторожи-
нецького повіту (нині с. Лукавиці Вижницького району) 25 березня 1868 р. 
Навчався у Відні в закладі для дітей шляхетних родин – «Терезіанумі». По 
завершенню навчання пройшов річну військову службу при 16-у гусар-
ському полку в Чернівцях, проте че-
рез сім місяців звільнився в запас за 
станом здоров’я. 1891 року закінчив 
правничий факультет Чернівецько-
го університету. Вільно володів ру-
мунською, німецькою, французькою, 
англій ською, грецькою мовами, до-
бре знав латину.

1898 року М. Василько впер-
ше був обраний до Буковинсько-
го крайового Сейму. Був послом 
упродовж 20 років. Обирався як 
український депутат Палати По-
слів австрійського парламенту. На-
лежав до місцевого відділу Україн-
ської Національно-Демократичної 
партії. Став одним з ініціаторів 
створення Вільнодумного союзу, 
при підтримці якого в сеймі ви-
рішувались важливі проблеми 
на ціонально-культурного життя 
буковинських українців (зокрема 
відкриття української гімназії у Ви-
жниці). Рішуче обстоював інтер-
еси українського населення Гали-
чини і Буковини. 
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Пройшов шлях національної самоідентифікації від русина-москво-
філа до українця, одного з найавторитетніших політиків. З серпня 
1914  р. входив до складу Головної Української Ради, 1915 року став 
членом Загальної Української Ради, заступником Голови Президії ЗУР 
К.  Левицького. В 1915–1916 рр. був організатором Гуцульсько-Буко-
винського Легіону. 

Брав участь у мирних перегово-
рах Держав Четверного союзу з Ро-
сійською Радянською Республікою 
та УНР у Бересті-Литовську, був до-
тичний до укладення таємного про-
токолу між УНР та Австро-Угор-
щиною, за яким західноукраїнські 
землі виділялись в окремий корон-
ний край. В жовтні 1918 р. увійшов 
до складу Української Національної 
Ради ЗУНР. Після проголошення 
ЗУНР був першим дипломатичним 
представником ЗУНР у Відні. 

10 травня 1919 р. Рада Народних 
Міністрів УНР за домовленістю з 
урядом ЗУНР призначила М.  Ва-
силька Головою Надзвичайної ди-
пломатичної місії УНР у Швейца-
рії в ранзі Надзвичайного посла і 
повноважного міністра. Головний 
Отаман військ УНР і Голова Дирек-
торії С. Петлюра мав довіру до ньо-

го. Його ключове завдання визначалося як досягнення визнання УНР 
державами, що мали дипломатичні представництва в Берні, шляхом 
поглиблення стосунків українського посольства з представниками ди-
пломатичного корпусу; нагляд за всіма українськими місіями (політич-
ними, військовими, економічними), які перебували чи мали прибути в 
Швейцарію, та за українцями, що мали відношення до державної влади. 

Як новопризначений посол М. Василько взяв участь у нараді україн-
ських дипломатичних представників, що відбулася у Відні 18–22 червня 
1919 р. Після завершення наради він деякий час ще залишався у Відні. 

Лише 30 червня відділ чужоземних зносин політичного департаменту 
Швейцарії повідомив українську дипмісію про визнання членом Феде-
ральної Ради Швейцарії Феліксом Калондером М. Василька керівником 
офіціозної, але не офіційної місії УНР у Швейцарії.

М. Василько прибув до Берна 11 липня 1919 р. і розпочав офіцій-
ну діяльність зустрічами з послами Японії, Італії, Греції. Англійсько-
го посла перевели до Варшави, а французький посол не повернувся з 
Паризької конференції. Зустрічі з ними не було. Найбільшу пробле-
му склали два питання: ставлення до Денікіна і до поляків. Поведінку 
щодо цих питань М. Василько вибудовував на підставі повідомлень 
прес-бюро. Першою великою публічною акцією за участі посла М. Ва-
силька стали гастролі у Швейцарії Української Республіканської Капе-
ли під керівництвом О. Кошиця, яку він запросив до Берна ще в Відні. 
15 листопада 1919 р. Директорія УНР 
ухвалила рішення про скорочення 
штатів дипломатичних представництв 
та видатків на їх утримання, проте 26 
листопада М. Василько разом з по-
вним штатом місії склав урочисту обі-
тницю про вірне служіння народові України і утвореній ним УНР.

 У січні 1920 р. повноваження посла М. Василька були поширені на 
Німеччину та Італію з зобов’язанням надавати допомогу Надзвичайній 
дипломатичній місії в Угорщині. В його руках зосередилося фінансу-
вання цих дипломатичних представництв. Іноді йому доводилося фі-
нансувати заходи власним коштом. Він вів також різні судові процеси 
від імені уряду УНР за повернення коштів від європейських фірм та на-
магався укласти вигідні для України угоди. На доручення міністра за-
кордонних справ М. Василько взяв участь у складі української делегації 
на конференцію у бельгійському місті Спа, куди зібралися представни-
ки країн Антанти, Польщі, Чехословаччини та Німеччини. Конферен-
ція тривала впродовж 5–16 липня 1920 р. Однак М. Васильку не вда-
лося вплинути на ухвалення позитивного рішення щодо заявки уряду 
УНР на вступ до Ліги Націй та досягти розгляду українського питання 
на міжнародній конференції. Після звільнення Г. Сидоренка з посади 
Посла УНР у Відні 1921 р. до обов’язків М. Василька щодо керування 
місіями в Швейцарії та Італії, контролю за діяльністю посольства в Ні-
меччині та місії в Будапешті, додалося керівництво посольством у Відні. 

«Це була людина з широким досвідом, з влас-
тивою, вихованою в парламентарних та дво-
рових умовах вдачею, яка сполучала неви-
черпну безодню енергії та ініціативи» 

Олександр Лотоцький

Микола Василько
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Напружена праця М. Василька позначилася на його здоров’ї: у нього 
почала розвиватися важка форма астми.

Щоб не припинити діяльності місії в Берні та водночас скоротити 
всі видатки на її утримання, М. Василько знайшов вихід з ситуації у 
повторному відкритті консульства в Цюриху і призначенні його керів-
ником голову фірми «Брати Куоні» Симона Куоні. Консул брав утри-
мання посольства в Берні на власний кошт. Детально спланованою опе-
рацією стала в середині 1923 р. за участі вже тяжко хворого М. Василька 
організація виїзду з Польщі С. Петлюри. 

Помер М. Василько 2 серпня 1924 р в Бад-Райхенгаллі (Баварія) від 
приступу астми. 
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Добржанський О. Микола Василько – видатний український дипломат початку 

ХХ ст. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2008. Вип. 14. С. 222–228; 
Знайдено могилу видатного буковинського діяча барона Миколи фон Василька. 
URL:https://chas.cv.ua/socium/9968-znaydeno-mogilu-vidatnogo-bukovinskogo-
dyacha-barona-mikoli-fon-vasilka.html; Онацький Є. Під омофором барона М. Ва-
силька. Український історик. Нью-Йорк – Торонто-Мюнхен, 1980. Ч.1-4. С. 124–
127; Щербанюк Леся. Шляхетний не лише за походженням. Збруч. 2018, 26 березня; 
Матяш Ірина. Українсько-швейцарські відносини в 1917–1926 рр.: інституційна іс-
торія. Україна – Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність : наук. збірник 
/ НАН України, Інститут історії України, Наукове товариство історії дипломатії 
та міжнародних відносин. Київ ; Берн, 2020. С. 12–33; Матяш Ірина. Українсько-
швейцарські відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності. 
Український історичний журнал. 2020. № 2. С. 94–106. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «Міністерство закордонних справ УНР»; Osterreichische Staatsarchiv: At 
OeSta / AVA Nachlässe AN Wassilko I. 

Ірина Матяш, Валентина Піскун

Місце поховання Миколи Порша (Православний цвинтар Берлін-Те-
гель, Віттештрасе, 37, місце 01-06-14). Громадсько-політичний діяч, го-
лова РУП, УСДРП, міністр праці і військовий міністр УНР, посол УНР 
в Німеччині Микола Володимирович Порш (1879–1944) залишився в 
еміграції в Німеччині після відставки з посади посла. Загинув у м. Бізен-
таль 16 квітня 1944 р. 

М. Порш народився 19 жовтня 1879 р. у м. Лубни Полтавської губер-
нії у німецько-єврейській дворянській родині. Навчався в Лубенській 
гімназії, був членом гімназійного гуртка, заснованого 
В.  Шеметом. З 1890-х рр. дотримувався марксистських 
поглядів, брав участь в українському національному русі. 
Навчаючись в Університеті св. Володимира, належав до 
студентської громади й очолював Київський комітет Ре-
волюційної української партії (РУП). 1902 року за рево-
люційну діяльність був висланий з Києва. Від 1903 року 
керівник та ідеолог РУП. Разом з Д. Антоновичем реда-
гував партійний часопис «Праця» 
(Львів, 1904–1905). У грудні 1905 р. у 
Києві та Полтаві відбувся Другий з’їзд 
РУП, на якому було змінено назву на 
Українська соціал-демократична ро-
бітнича партія (УСДРП) та ухвалено 
її програму – «Нарис програми Рево-
люційної української партії» М. По-
рша. Разом із С. Петлюрою та П. По-
нятенком виїхав до Петербургу, де 
вони створили друкований орган 
партії – місячник «Вільна Україна». 
У 1906  р. став очільником УСДРП, 
поступившись уже наступного року 
керівною посадою Л.  Юркевичу. У 
1910–1914  рр. активно включився в 
український кооперативний рух, за-
ймався організацією кооперативних 
товариств і спілок. 

Могила М. Порша.  
Фото надано Посольством України у ФРН
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Після Лютневої революції 1917 р. став членом Київського губерніаль-
ного виконкому Ради об’єднаних громадських організацій. Брав участь 
у роботі Всеукраїнського робітничого з’їзду, що відбувся 24–27 липня 
1917 р. у Києві. На першому засіданні Всеукраїнської ради робітничих 
депутатів 28  липня 1917  р. обраний її головою, членом виконкому та 
президії виконкому, члени якого поповнили Малу Раду Української Цен-
тральної Ради. З 1 листопада 1917 р. – генеральний секретар праці.

На Всеукраїнському з’їзді рад робітничих, 
селянських i солдатських депутатів України 
у Києві (4–6 грудня 1917 р.) виступив з за-
кликом відхилити вимоги ультиматуму РНК 
РСФРР і підтримати УЦР. Увійшов до ство-
реного 15 грудня 1917 р. у Києві Особливого 
комітету з оборони України. 18 грудня 1917 р. 
призначений генеральним секретарем вій-
ськових справах УНР. Від січня до середини 
березня 1918 р. – народний міністр праці УНР. 
14  березня 1918 р. очолив комісію у справах 
товарообміну з Центральними державами при 
РНК УНР. 23 квітня 1918 р. від УНР підписав 
«Господарський договір між УНР, Німеччи-
ною і Австро-Угорщиною». 28 квітня 1918 р. 
на засіданні УЦР засуджував дії німців й втру-

чання у внутрішні справи УНР. За часів Української Держави займав 
антигетьманську позицію – став активним учасником опозиційної уря-
дові організації – Українського національного союзу. 27 липня 1918 р. 
заарештований за звинуваченням у підготовці повстання проти гетьма-
на. Був звільнений напередодні повстання Директорії.

2  січня 1919  р. призначений послом УНР у Німеччині. Його голо-
вні завдання полягали в забезпеченні передавання уряду УНР грошо-
вих вкладів Української Держави, що зберігалися в Німеччині внаслі-
док фінансових угод гетьманського уряду від 15 травня та 10 вересня 
1918  р., а також спільно із Українською Фінансовою агентурою в Ні-
меччині доставки урядові УНР українських грошових знаків, що виго-
товлялися у німецькій державній друкарні; повернення на батьківщину 
українців-військовополонених; налагодження закупівлі спорядження і 
ліків для українського війська; встановлення дипломатичних відносин з 

Микола Порш

нейтральними державами і країнами Антанти; створення антибільшо-
вицького блоку держав чорноморсько-балтійської смуги тощо. Прибув 
до Берліна 10 лютого 1919 р.

Негайно ініціював створення Балтійсько-Чорноморської федерації, 
що ставила своєю метою об’єднання країн, яким загрожувала небезпека 
з боку більшовицької Росії. 18 лютого 1919 р. в українському посольстві 
відбулася українсько-литовсько-білоруська нарада, на якій обговорили 
питання про небезпеку з боку Польщі, більшовиків, російських при-
хильників «єдиної і неподільної» Росії; організацію спільної боротьби 
за міжнародне визнання; бажання мати спільні кордони; узгодження 
економічних й торговельних інтересів тощо. Згодом до таких зустрічей 
приєдналися представники Фінляндії, Латвії, Естонії та Білорусії. Утім, 
втілити у життя цей надзвичайно важливий намір не вдалося. 

Не мав особливих успіхів М. Порш і в закупівлі ліків, майна й озбро-
єння для української армії. Під час його відсутності в Берліні на буди-
нок посольства було накладено арешт і виставлено претензії на 8 млн 
марок. 26 серпня 1920 р. він відіслав міністру закордонних справ А. Ні-
ковському заяву про свою відставку. Був замішаний у корупційних 
скандалах та привласненні державних грошей. Під час безпосередньої 
ревізії посольства, виявилося, що його фінансове становище катастро-
фічне, каса порожня, а гроші (близько 1 млн марок), що виділялися уря-
дом на фінансування преси, зникли. 

Після відставки М. Порш залишився на еміграції в Німеччині. Відій-
шов від активної політики 1921 р. Займався науковою роботою в галузі 
економіки, досліджував питання визиску царською Росією України та 
значення України в економічному піднесенні Російської імперії. Пере-
клав українською мовою праці К. Маркса, зокрема «До критики полі-
тичної економії» (1923). 

Література: 
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Павло Гай-Нижник
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Місце поховання Федора Штейнгеля (Дрезден, кладовище Йохан-
несфрідхоф / Johannisfriedhof). Громадський і політичний діяч, дипло-
мат, меценат Федір Рудольфович Штейнгель (1870–1946) емігрував до 
Німеччини 1939 року. Помер 11 лютого 1946 р.

Ф. Штейнгель був сином статського радника, інженера шляхів сполу-
чення Рудольфа Васильовича Штейнгеля та Марії Федорівни Камінської 
– дочки майора російської армії, українки за походженням. Народився 
у Санкт-Петербурзі 26 листопада 1870 р. З дитинства хворів на епілеп-
сію, тому за порадою лікарів родина змінила клімат: оселилася у Києві, де 
1877 р. придбала маєток на вулиці Бульварно-Кудрявській, 25 і мешкала 
там у холодну пору року, на літо виїжджаючи у придбаний маєток в селі 
Городок на Волині. Вищу освіту Ф. Штейнгель здобував у Київському та 
Варшавському університетах на природничому відділенні фізико-мате-
матичного факультету. Навчання не закінчив за станом здоров’я. 

25 листопада 1896 р. Ф. Штейнгель заснував перший на Волині світ-
ський музейний заклад, на базі якого досліджувалася історія, етнологія, 
флора та фауна Волинського краю. Продовжуючи родинну традицію, він 

Фото поховання Ф. Штейнгеля надано Віталієм Лисачеком

займався благодійництвом: у с. Городок побудував та власним коштом 
утримував двокласне училище, лікарню св. Бориса, спорудив млин, по-
жежний обоз, чайну для селян та подорожників, бібліотеки для учнів та 
вчителів; фінансував видання серії книжок Б. Грінченка; брав організа-
ційну та фінансову участь у будівництві двох рівненських гімназій тощо. 

1906 року Ф. Штейнгеля було обрано від м. Києва депутатом до Пер-
шої Державної думи Російської імперії. Він входив до конституційно-де-
мократичної фракції та Української думської громади. З 1908  р. – член 
ради Товариства українських поступовців. У березні 1917  р. обраний 
головою виконавчого комітету Київської міської думи. З 7  березня до 
7 квітня 1917 р. входив до першого складу Української Центральної Ради, 
в квітні працював у президії Всеукраїнського національного конгресу.

Після приходу до влади гетьмана П.  Скоропадського Ф.  Штейнгель 
отримав призначення на дипломатичну посаду на чолі Посольства Укра-
їнської Держави в Німецькій імперії в статусі Надзвичайного Посланни-
ка і Уповноваженого Міністра. Перед від’їздом до місця призначення мав 
зустріч з Послом Царства Болгарія в Українській Державі І. Шишмано-
вим, під час розмови виступав за входження Криму до складу України. 

До Берліну співробітники посольства прибули 1 липня 1918 р. До за-
вдань посла належало досягнення визнання Української Держави на між-
народній арені та налагодження відносин з представниками нейтральних 
держав, зокрема Швейцарії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Іспанії, 
а через них – з державами Антанти. Він мав бесіду з представником Фін-
ляндії Г. Гумерусом, який висловився за взаємне визнання і утворення 
тісного контакту між Україною і Фінляндією. У розмові порушувалося 
також питання про долю українських військовополонених. Г. Гуммерус 
завіряв, що Фінляндія має намір відіслати 2 тис. українських бранців на 
батьківщину. Натомість представник Іспанії заявив, що його країна ви-
знає Українську Державу лише після подібного кроку з боку однієї з країн 
Антанти, зокрема, Франції. 

У липні 1918 р. Ф. Штейнгель зустрічався з директором юридичного 
департаменту німецького МЗС для вирішення питання про державний 
борг Росії, який мали намір поділити між всіма самостійними держава-
ми, що утворилися на теренах колишньої Російської імперії. Німецька 
сторона наполягала на негайному визначенні частки державного боргу 
Росії, яку мала сплатити Українська Держава. З цього питання в Берліні 
працювала комісія, яка складалася з представників РСФРР та представ-
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ників німецького уряду. За наполяганням Ф. Штейнгеля було погодже-
но участь у роботі комісії українців.

Попри обмежене фінансування, Ф. Штейнгелю вдалося придбати бу-
динок для посольства на вулиці Kronprinz-Ufer, 10. Ціна нерухомого й 
рухомого майна склала 1 млн німецьких марок.

За фінансовою допомогою та сприянням у поверненні на батьківщи-
ну до Ф. Штейнгеля зверталися українські військовополонені, яких на по-
чатку 1918 р. в Німеччині перебувало близько 300 тис. осіб. Посольство 
разом з українською військово-санітарною місією надавало сприяння в 
таких питаннях. Також приділяло увагу українським студентам, які навча-
лися у Німеччині, надсилало книги для українських шкіл та вишів.

У вересні 1918 р. з офіційним візитом у Берліні перебував гетьман 
П. Скоропадський. 5 вересня разом з Ф. Штейнгелем він здійснив візит 
до рейхсканцлера графа Г. фон Гертлінга, відвідав помічника державно-
го секретаря фон Буше, зустрівся з членами дипломатичного корпусу, 
міністрами, вищими військовими та цивільними урядовцями. Під час ві-
зиту порушувалися питання в справі Чорноморського флоту, організа-
ції української армії, забезпечення позитивного ставлення Німеччини 
до вирішення кримського і холмського питання.

З приходом до влади в Україні Директорії, Ф. Штейнгель залишився 
в Німеччині, мешкав у Берліні на Bulowstrasse 4. 1924 року повернувся 
до свого маєтку в Городку. 1939 р. емігрував з дружиною та сином до 
Німеччини. Помер у м. Дрезден 1946 р.
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Ірина Кузьміна-Денисюк

Приміщення Консульства Української Держави/УНР у Мюнхені 
(Мюнхен, Ainmillerstrasse, 35/II). Консульство Української Держави у 
Мюнхені було створено в листопаді 1918 р. зі штатом в складі трьох 
осіб: консула (17 листопада на цю посаду отримав призначення віце-
директор загального департаменту МЗС Василь Оренчук), секретаря 
Романа Громницького і канцелярського урядовця Владислава Вельця. 
До кінця листопада вони прибули до столиці Баварії й розташувалися 
спершу на вулиці Люціле-Грандштрассе, 46. В. Оренчук мав дві аудієн-
ції в прем’єр-міністра і одночасно міністра закордонних справ Баварії 
Курта Айснера. Під час першої аудієнції, яка відбулася в приміщенні ба-
варського сейму, він довів до відома прем’єр-міністра своє завдання як 

консула – організувати баварсько-
український товарообмін. Під час 
другої зустрічі В. Оренчук ознайо-
мив прем’єр-міністра з політичною 
ситуацією та економічним станови-
щем України. Результатом аудієнцій 
стало рішення Кабінету Міністрів 
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міністерства про стан промисловості та торгівлі Баварії. З проголошен-
ням в серпні 1919 р. Веймарської республіки Баварія стала автономною 
землею. Деяке обмеження самостійності Баварії впливало на ставлення 
баварських можновладців та бізнесменів до українських проектів. 

В. Оренчук здійснював також заходи щодо зацікавлення баварців 
друкуванням українських книжок та закладання з цією метою за під-
тримки Німецько-українського господарського товариства спільного 
видавничого консорціуму; проводив переговори з берлінським товари-
ством «Der Bild und Film Vortrag» щодо створення фільму про Україну. 

У другій половині 1920 р. у консульстві припинилися виплати як за-
робітної плати, так і грошей на відрядження та утримання приміщен-
ня. В цих умовах, зберігаючи тісні стосунки з керівництвом Німець-
ко-українського господарського товариства в Мюнхені, В. Оренчук 
ініціював проведення спеціального зібрання товариства, присвяченого 
питанням відбудови українського господарства та запрошення до учас-
ті в ньому українських високопосадовців. У загальних зборах товари-
ства 25 червня 1921 р. разом з ним взяли участь Посол УНР у Берліні 
Р.  Смаль-Стоцький та Міністр фінансів УНР Х. Барановський. Кон-
сульство працювало до березня 1923 року. 
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Ірина Матяш

Баварії щодо визнання В. Оренчука українським консулом в Баварії та 
допущення його до виконання обов’язків, опубліковане 8 січня 1919 р. 
у офіційному виданні «Bayerische Staatszeitung».

Консульство розпочало діяльність у будинку 35/II на вул. Айнміл-
лерштрассе. До обов’язків консула належали контакти з місцевою вла-
дою, переговори з представниками державних і громадських торговель-

но-промислових установ і організацій, 
офіційне листування з місцевими уря-
довими установами, українським По-
сольством у Берліні і МЗС, пресова 
діяльність. Секретар вів листування, 
фінансові книги, завіряв переклади з 
німецької на українську мову й з укра-
їнської на німецьку, приймав громадян, 
займався веденням реєстру громадян 
тощо. Виготовлення паспортів та інших 
документів, які видавало консульство, 
та ведення діловодства за керівництвом 
секретаря було доручено урядовцю. 

Ще один напрям діяльності консуль-
ства полягав у наданні допомоги вій-
ськовополоненим. В. Оренчуку вдалося 
забезпечити звільнення з концентра-
ційних таборів цивільних українських 
громадян, вивезених до Німеччини ще 

за гетьманського уряду, та досягти домовленості з Генеральним австрій-
ським консульством у Мюнхені щодо їх вільного проїзду через Австрію 
в Україну; зосередження українських військовополонених в окремих 
таборах та видавання звільненим з таборів українцям, які працювали на 
сільськогосподарських роботах, необхідних документів. З метою налаго-
дження товарообміну консул працював над заснуванням українсько-ні-
мецької торгово-промислової палати, українсько-німецького банку. 

Серед пріоритетів роботи консульства була також інформаційна 
діяльність. Її завдання полягали в ознайомленні представників бавар-
ських та закордонних фірм з природними багатствами українських зе-
мель та можливостями експорту продукції з УНР. У формі детальних 
доповідних записок консул інформував МЗС УНР й інші зацікавлені 

Накази по Консульству УНР у Мюнхені.  
З фондів ЦДАВО України
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Місце поховання Василя Оренчука (цвинтар Вальдфрідгоф / Wald-
friedhof, ділянка W-249 ). Перший український консул у Мюнхені, один 
із найактивніших творців української консульської служби Василь Яко-
вич Оренчук (1890–1958) залишився в еміграції в Мюнхені після при-
пинень консульських повноважень. Помер у Мюнхені 9 березня 1958 р.

Народжений 13 січня 1890 р. у містечку Стоянів у Галичині (нині 
Радехівський р-н Львівської обл.), він здобував освіту у Львівському та 
Віденському університах. Брав участь у Першій світовій війні. 

9 грудня 1917 р. розпочав дипломатичну кар’єру канцелярським 
урядовцем першого розряду Генерального секретарства справ міжна-

ціональних. 1 січня 1918 р. уже в 
Генеральному секретарстві справ 
міжнародних В.  Оренчука було пе-
реміщено на посаду помічника ді-
ловода, а 29 березня призначено 
завідувачем юридичного відділу. На 
цій посаді він займався розроблен-
ням правових засад української кон-
сульської служби, підготував проект 

«Устави консульської», розробляв консульські тарифи. В. Оренчук за-
лишився в міністерстві за доби Гетьманату, спершу радником міністра, з  
1 червня 1918 р. – знову завідувачем юридичного відділу. 30 вересня 
він обійняв посаду віце-директора загального департаменту. Тісні кон-
такти дипломат підтримував з консульським корпусом у Києві. Ініцію-
вав створення Державної комісії з приймання іспитів у претендентів 
на консульські посади та сформулював основні принципи її діяльності. 
Очолював підкомісію з розроблення Консульського статуту, закликав 
до детального аналізу зарубіжного законодавства в цій сфері. Ініціював 
виготовлення «консульської мапи», альбому зразків консульського ді-
ловодства, розроблення консульських тарифів тощо.

17 листопада 1918 р. його було призначено консулом Української Дер-
жави у Мюнхені. Свої завдання на посаді консульського представника укра-
їнських урядів В. Оренчук убачав у організації товарообміну між Баварією і 
Україною, заснуванні українсько-баварського банку, поширенні правдивої 
інформації про Україну, протидії російській пропаганді, наданні допомоги 
військовополоненим, опіки над українцями, які мешкали в його консуль-
ському окрузі. Консульська установа за його керівництвом розпочала ді-
яльність 1 січня 1919 р. Інформацію про допущення Кабінетом Міністрів 
Баварії В. Оренчука до виконання консульських обов’язків було опубліко-
вано 8 січня 1919 р. у місцевому офіційному виданні «Баварська Державна 
Газета». За доби Директорії В. Оренчук зберіг посаду. Він боровся за існу-
вання консульства до 1923 р., активно публікував у німецькій пресі розлогі 
статті на економічну тематику та про життя українців. Його публікації пе-
редруковувалися в бельгійській та французькій пресі. Докладаючи зусиль 
до розширення двосторонньої культурної співпраці, він здійснював заходи 
щодо зацікавлення баварців друкуванням українських книжок та закладан-
ня з цією метою за підтримки Німецько-українського господарського то-
вариства спільного видавничого консорціуму, проводив переговори з бер-
лінським товариством «Der Bild und Film Fortrag» щодо створення фільму 
про Україну. 25 червня 1921 р. його зусиллями спеціальне зібрання Німець-
ко-українського господарського товариства було присвячено українським 
питанням. Фінальним акордом діяльності консульства стали кілька гострих 
публікацій в місцевій пресі, зокрема статті «Нові економічні угрупування 
на сході» («Теlegram-Zeitung», 7 листопада 1922 р.), яка застерігала нім-
ців від дружби з радянською Росією. Публікація дисонувала з настроями і 
сподіваннями, зумовленими Рапалльським договором (16 квітня 1922 р.), 

Представники Генерального консульства України в 
Мюнхені, Наукового товариства історії дипломатії та 
міжнародних відносин, Українського Вільного Універ-
ситету в Мюнхені, української громади  під час відкриття 
відновленої зусиллями МЗС України могили В. Оренчука
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що передбачав відновлення в повно-
му обсязі дипломатичних відносин 
між радянською Росією та Німеччи-
ною. В січні 1923  р. він залишився 
в Мюнхені, маючи надію отримати 
посаду в українських організаціях. 
Невдовзі консульство припино існу-
вання. Відтоді В. Оренчук залишився 
в еміграції. 

Могила В. Оренчука на цвин-
тарі Вальдфрідгоф відновлена зу-
силлями МЗС України з ініціативи 
Наукового товариства історії ди-
пломатії та міжнародних відносин 
і Генерального консульства України 
в Мюнхені державним коштом до 
100-річчя української дипломатії 
2018 року.
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Ірина Матяш 

Василь Оренчук

Місце поховання Дмитра Дорошенка (цвинтар Вальдфрідгоф / 
Waldfriedhof, ділянка 71). Історик, державний і політичний діяч, міністр 
закордонних справ Української Держави Дмитро Іванович Дорошенко 
(1882–1951) перебував на еміграції з 1919 р. у Австрії, Німеччині, Чехос-
ловаччині. Помер 19 березня 1951 р. у Мюнхені. Ховали Д. Дорошенка 
22 березня три українські священики УАПЦ та грузинський православ-
ний священник. Віддати останню шану дипломату і вченому прийшло 
понад півтори сотні людей різних віровизнань та політичних переконань.

Д. Дорошенко походив зі старовинного українського козацько-стар-
шинського роду. Народився 27 березня 1882 р. у м. Вільно, Російська 
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імперія (нині – Вільнюс, Литовська Республіка). Навчався у Вільнен-
ській класичній гімназії, Варшавському та Петербурзькому університе-
тах, був головою української студентської громади Санкт-Петербурга. 
Після закриття 1905 р. на необмежений час (через заворушення) ви-
щих навчальних закладів Петербурга переїхав до Полтави, де став спів-
робітником газети «Полтавський час». У 1906–1909 рр. – студент іс-

торико-філологічного факультету 
Університету Св. Володимира у 
Києві. 1909–1913 рр. вчителював у 
м. Катеринослав (нині Дніпро), був 
заступником голови катеринослав-
ської «Просвіти», секретарем Ка-
теринославської губернської вче-
ної архівної комісії та редактором 
її «Літописів»; редагував часопис 
«Дніпрові хвилі». 

1913 року переїхав до Києва, де 
працював викладачем історії у двох 
комерційних школах та бібліотека-
рем Київського художньо-промис-
лового (згодом історичного) му-
зею. Під час Першої світової війни 
був обраний заступником голови 
Товариства допомоги населенню 
Півдня Росії, яке допомагало біжен-
цям з Галичини; уповноваженим 
Всеросійського Союзу міст на Пів-

денно-Західному фронті (з 1915), очолював відділ допомоги українцям 
на окупованих російськими військами землях Галичини і Буковини. 

У березні 1917 р. після реорганізації ТУП у Союз Українських Ав-
тономістів-Федералістів (з червня 1917 р. – Українська партія соціаліс-
тів-федералістів) став членом цієї організації. У березні 1917 р. обраний 
членом УЦР. 22  квітня 1917  р. призначений російським Тимчасовим 
урядом комісаром Галичини та Буковини з правами генерал-губернато-
ра. У червні 1917 р. вступив до УПСФ. Після відступу російських військ 
у серпні 1917 р. з західноукраїнських земель повернувся до Києва. Не-
вдовзі був обраний губернським комісаром Чернігівщини й перебував 

на цій посаді до 24 грудня 1917 р. Навесні 1918 р. виїхав до Галичини й 
повернувся до Києва після гетьманського перевороту.

Від 20 травня по 20 листопада 1918 р. очолював Міністерство закор-
донних справ Української Держави. В період керівництва зовнішньо-
політичним відомством створив нову структуру центрального апарату 
МЗС; сприяв розробленню організаційно-правових актів, які регулю-
вали розбудову дипломатичних і кон-
сульських представництв Української 
Держави; здійснював виважений 
курс щодо основних союзників – Ні-
меччини та Австро-Угорщини; спри-
яв ратифікації гетьманом Берестей-
ського мирного договору та передачі 
етнічних українських земель Україн-
ській Державі (за винятком Австро-
Угорщини), підписанню договорів з 
державами, що утворилися після роз-
паду Російської імперії (Дон, Кубань, 
Грузія). 22  жовтня 1918  р. виїхав до 
Берліна, а звідти – до Швейцарії для 
офіційних переговорів. 25 жовтня він 
прибув до Відня, де відбулася його 
консультативна зустріч з В.  Липин-
ським. На ній обговорювалася між-
народна ситуація в Європі, пов’язана 
з розпадом Австро-Угорської імперії 
та необхідністю заснування україн-
ських дипломатичних представництв 
у Австрії, Угорщині і Чехословаччині. На початку листопада 1918 р. у 
Берні робив спроби вступити у переговори з дипломатичними колами 
держав Антанти. 21 листопада 1918 р. перебував вже у Рейхенау, звідки 
здійснив невдалу спробу повернутися до Києва. Дещо пізніше зміг діс-
татися лише на південно-західне Поділля у Кам’янець-Подільський.

Після падіння Гетьманату, на початку 1919  р. працював приват-до-
центом Кам’янець-Подільського державного українського університету. 
Того ж року емігрував до Праги. У серпні 1919 р. – січні 1920 р. – голова 
Української місії Червоного Хреста на Балканах. У 1921–1951 рр. – про-

Дмитро Дорошенко Паспорт Д. Дорошенка, виданий НДМ УНР  
у Чехословаччині. З фондів ЦДАВО України
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Місце поховання гетьмана всієї України (29  квітня – 14 грудня 
1918  р.) Павла Скоропадського (Оберсдорф, цвинтар «Friedhof»). 
Державний, політичний, військовий діяч Павло Петрович Скоропад-
ський (1873–1945) перебував в еміграції з 1918 р. Був тяжко поранений 
16 квітня 1945 р. під час бомбардування англо-американською авіацією 
станції Платлінг, поблизу м. Регенсбург. Помер 26 квітня 1945 р. в лікарні 
монастиря м.  Меттен. Спершу був похований на монастирському кла-
довищі у Меттені, а потім прах було перезахоронено у м. Оберстдорф. 
На могилі встановлено сірий кам’яний хрест. Могила знаходиться біля 
огорожі у північній частині цвинтаря ближче до вулиці Am Bannholz та 
перехрестя з Bahnhofstraße. В могилі разом з прахом П. Скоропадського 
покоїться його зять – почесний консул УНР у Баку В. Кужім.

П. Скоропадський походив з козацько-старшинського роду. Дитячі 
роки провів у родових маєтках Тростянець Чернігів-
ської губернії та Полошки Полтавської губернії. Осві-
ту розпочав у гімназії в м. Стародуб на Чернігівщині. 
Навчався в Пажеському корпусі в Санкт-Петербурзі 
(1886–1893). Службу розпочав у Кавалерґардському 
полку, де тимчасово виконував обов’язки командира 
ескадрону. За два роки отримав призначення на по-
саду полкового ад’ютанта, у грудні 
1897  р. став поручником. Учасник 
Російсько-японської війни. Від трав-
ня до 7 листопада 1905 р. – ад’ютант 
командувача російськими військами 
на Далекому Сході; з грудня 1905 р. 
– флігель-ад’ютант імператора Ніко-
лая II, з наданням звання полковни-
ка; з 1912 р. – генерал-майор. Учас-
ник Першої світової війни. 22 січня 
1917 р. прийняв командування 34-м 
армійським корпусом, який розта-
шовувався на українській території. 
У серпні 1917 р. унаслідок україніза-

Могила гетьмана П. Скоропадського  
і консула В. Кужіма. Фото надано  

Генеральним консульством України у Мюнхені

фесор УВУ у Відні, Празі, Мюнхені. Водночас у 1926–1936  рр. – про-
фесор Карлового університету у Празі, у 1926–1931 рр. – співробітник 
Українського наукового інституту в Берліні; в 1936–1939 рр. – професор 
православного богословського факультету Варшавського університету. 
В еміграції приєднався до Гетьманського руху; один з співзасновників і 
провідних діячів Українського союзу хліборобів-державників (1920) та 
чільний діяч Союзу гетьманців-державників. Один з фундаторів та про-
відних представників державницького напрямку в українській історі-
ографії ХХ  ст. Автор брошури «Тарас Шевченко – національний поет 
України», виданої німецькою, французькою, італійською та англійською 
мовами. Автор близько 1 тис. праць з історії України, історії культури і 
церкви в Україні. У 1937 та 1938 рр. здійснив два успішні лекційні тури Ка-
надою. В 1945–1951 рр. – перший президент УВАН (Аугсбург, Німеччи-
на); в 1947–1950 рр. – професор Колегії св. Андрія у Вінніпезі (Канада).

Література: 
Криськов А. А. Діяльність Д. І. Дорошенка в еміграції (20-ті роки XX ст.). Духо-

вні витоки Поділля: Творці історії краю: Матеріали міжнародної науково-практич-
ної конференції (9–11 вересня 1994 р., м. Кам’янець-Подільський). Хмельницький: По-
ділля, 1994. С. 38–40; Гай-Нижник П. Невідомі телеграми послів В. Липинського 
та Ф. Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української Держави Д. Доро-
шенка під час його перебування в Швейцарії (листопад 1918 р.). Київська старови-
на. 2004. № 2. С. 119–131; Гай-Нижник П. П. Українська дипломатія й міжнародна 
фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та 
Директорії УНР (1917–1922 рр.). Київ: Дуліби, 2016. 532 c.; Матяш І. Б. Іноземні 
представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність. Київ: 
Інститут історії України НАН України, 2019. 556  с.; Матяш Ірина. Українсько-
швейцарські відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності. 
Український історичний журнал. 2020. № 2. С. 94–106.

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», ф. 3696 
«Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–
1924 рр.», ф. 4186 «Дорошенко Дмитро Іванович (18.04.1882 – 19.03.1951) – іс-
торик, історіограф, політичний і громадський діяч, член Української Центральної 
Ради, міністр закордонних справ УД, перший президент УВАН».
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ції 34-й корпус перетворено на Перший український корпус. 16–17 жов-
тня 1917  р. на з’їзді Вільного козацтва у Чигирині делегатами від п’яти 
українських губерній і Кубані П. Скоропадський обраний отаманом 
Вільного козацтва.

Після більшовицького перевороту в листопаді 1917 р. перейшов на бік 
УНР, командував військами Центральної Ради на Правобережжі. Напри-

кінці 1917 р. через непорозуміння з 
військовим секретарем М.  Поршем 
та головнокомандувачем військових 
сил в УНР Ю. Капканом пішов у від-
ставку. У середині березня 1918  р. 
створив опозиційну до Центральної 
Ради політичну організацію «Укра-
їнська Громада» (пізніше «Україн-
ська Народна Громада»), яка уві-
йшла в тісний контакт з УДХП та 
Союзом земельних власників задля 
зміни уряду й внутрішньо-економіч-
ної політики в УНР. 29 квітня 1918 р. 
у Києві здійснив державний перево-
рот й на Всеукраїнському з’їзді хлі-
боробів був проголошений гетьма-
ном всієї України. 

Від 29 квітня по 14 грудня 1918 р. 
– його світлість ясновельможний 
пан гетьман всієї України, військ ко-
зацьких і флоту. Провадив політику 

соборності етнічно-історичних земель в одній Українській Державі. Від-
кинув будь-які спроби довічної абсолютизації влади. Його диктатура 
мала бути лише тимчасовою, до стабілізації політичного і фінансово-еко-
номічного становища в країні, після чого демократично обраний Сойм 
(парламент) мав визначити державний устрій і форму правління. До 
скликання Сойму закони ухвалювалися урядом (Радою міністрів; очіль-
ники – Ф. Лизогуб, С. Гербель) і затверджувалися гетьманом. 

Провадив активну дипломатичну діяльність. Офіційно висловив 
претензії на приєднання до Української Держави Криму, запровадив 
жорстку торговельно-економічну блокаду Кримського півострова, що 

Павло Скоропадський. З фондів ЦДАВО України

призвело до початку переговорів між урядами Української Держави та 
кримської маріонетки німців генерала Сулькевича. Окремо уряд геть-
мана провів перемовини з представниками громадськості та національ-
них груп півострова, на яких було узгоджено, що за прелімінарних умов 
«Крим з’єднується з Україною на правах автономного краю». 

З метою повернення до України Бессарабії оголосив економічну 
війну Румінії, звільнено колишнього посла УНР в Румунії, розпочав 
«митну війну». 7  серпня для пошуку примирення до Києва прибула 
надзвичайна румунська місія на чолі з повноважним міністром П. Кон-
цеску. Для стимулювання переговорного процесу наприкінці липня 
Рада міністрів відмінила заборону на вивезення товарів з України в 
Румунію, а з серпня до портів Румунії відновилися регулярні рейси 
Чорним морем з Одеси. Переговорний процес закінчився підписанням 
13 жовтня 1918 р. Тимчасового торговельного договору.

Здійснив у вересні 1918 р. офіційний візит до Німеччини з метою 
вирішення важливих питань внутрішньої і зовнішньої політики Україн-
ської Держави. 

Після повалення 14 грудня 1918 р. Гетьманату емігрував до Німеччи-
ни. Мешкав у Ваннзеє, поблизу Берліна. У листопаді 1921 р. долучився 
до консервативно-монархічного Українського союзу хліборобів-дер-
жавників (УСХД), що на засадах теорії В. Липинського прагнув побу-
дувати в Україні монархічно-класократичну державу, персоніфіковану 
гетьманським родом Скоропадських. 1926 року доклав зусиль до засну-
вання в Берліні Українського наукового інституту. 1930  року порвав 
з В. Липинським і очолив Гетьманський рух (з вересня 1937 р. замість 
розпущеного УСХД – Союз гетьманців державників). Під час Другої 
світової війни відмовився співпрацювати з націонал-соціалістами. 1939 
року виступив в оборону незалежності Карпатської України. 

Література: 
Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П. Павло Скоропадський: коротка хроніка 
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Філадельфія, 1995. С. 35–43; Гай-Нижник П. П. Український консерватизм і Геть-
манський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку. Гілея. 2011. Вип 43. 
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Польщі 
(Варшава, Алея Руж, 6). Перші спроби створення українського дипло-
матичного представництва в Варшаві було зроблено за доби Гетьманату, 
але повноцінно офіційне представництво в статусі Надзвичайної дипло-
матичної місії УНР у Польщі розпочало діяльність за доби Директорії. 

С. Петлюра робив неодноразові спроби формування місій і делегацій 
для пошуків порозуміння з польською стороною, які певною мірою під-
готували ґрунт для роботи офіційного представництва. Дипмісію було 
створено спільним рішенням Директорії УНР і Ради Міністрів УНР 
22 вересня 1919 р. Її очолив міністр юстиції та міністр закордонних 
справ УНР Андрій Миколайович Лівицький (1879–1954). До складу 
місії увійшли представники ЗУНР Стефан Вітвицький (заступник голо-
ви), Антін Горбачевський, Леонід Михайлів (старший радник), Прокіп 
Понятенко, Михайло Новаковський, Борис Ржепецький, Петро Мша-
нецький (радники) та ін. (всього 38 осіб). 

Основний склад дипмісії прибув до Варшави 8 жовтня, А. Лівиць-
кий – 28 жовтня. Головне завдання дипломатів полягало в досягненні 

Будинок на вул. Арея Руж, 6, де розтарошувалася Надзвичайна дипломатична місія УНР  
у Польській Республіці та МЗС УНР. Фото надано Посольством України в Республіці Польща

визнання польською стороною УНР, порозуміння в протистоянні біль-
шовицькій експансії та в підготовці підписання консульської конвенції. 
Напередодні прибуття місії до Варшави в Кам’янці-Подільському було 
підписано угоду про товарообмін з Польщею. У зв’язку з цим до її складу 
для продовження переговорів з товарообміну було прийнято на посаду 
радника інженера Юрка Борисіва. 

Офіційні українсько-польські переговори, для ведення яких було 
сформовано делегації обох сторін у складі чотирьох осіб кожна, розпо-
чалися 28 жовтня 1919 р. Польську очолив Август Залеський, колишній 
посол Польщі у Швейцарії, українську – Лео-
нід Михайлов, старший радник місії. Польська 
сторона відхилила український меморандум. 
30 жовтня А. Лівицького прийняв Ю. Пілсуд-
ський. Він висловив принципову підтримку 
самостійності УНР, але вказав на залежність 
Польщі від позиції Антанти в українському 
питанні та висловив позицію щодо встанов-
лення кордонів з Україною по лінії р. Збруч. 
Упродовж листопада переговори тривали в 
неформальному форматі. Другу декларацію 
було подано 2 грудня 1919 р. Вона містила зго-
ду на визнання кордонів між УНР і Польщею 
по р. Збруч та через північно-західну Волинь, 
що спричиняло значні територіальні втрати 
для УНР та зумовлювало втрати економічні 
й політичні. Місія підготувала за результата-
ми переговорів меморандум, підписаний головою місії А. Лівицьким, 
членами місії Л. Михайлівим, Б. Ржепецьким, радником-секретарем П. 
Понятенком. В залі засідань МЗС Польської Республіки відбулося його 
обговорення. Документ згодом ліг в основу українсько-польської полі-
тичної конвенції. 

В грудні 1919 р. у складі місії виокремили військову секцію на чолі з 
генералом-полковником Миколою Юнаківим задля організації допомо-
ги військовополоненим та інтернованим і участі в розробленні проектів 
українсько-польських військових конвенцій. Військова секція та торго-
вельно-економічна комісія УНР діяли в підпорядкуванні та тісному кон-
такті з дипломатичною місією. 

Глава дипмісії і міністр закордонних справ УНР 
Андрій Лівицький. З фондів ЦДАВО України
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14 лютого 1920 р. до будинку на Алеї Руж, 
6 з огляду на статус очільника місії було пе-
ренесено діяльність МЗС УНР. Поспіль із 
політичними завданнями в умовах захоплен-
ня влади більшовиками і неможливості по-
вернення українських громадян в Україну, 
важливості набували консульські функції 
місії, які полягали в реєстрації українських 
громадян та веденні відповідного реєстру; 
видачі національних паспортів, кур’єрських 
посвідок та інших документів; вчиненні но-
таріальних дій; засвідченні копій та пере-
кладів до кументів. Обов’язки начальника 
кон сульського відділу НДМ УНР у Польщі 
виконував Іван Гітченко. 

Дипмісія на чолі з А. Лівицьким відіграла 
ключову роль у підготовці підписання Вар-
шавського договору 1920 р. 3 серпня 1920 р. 

Уряд УНР передав через місію польській стороні меморандум, в якому 
вказувалося на необхідність дотримання принципу самовизначення на-

родів, можливість підписання тор-
говельного договору між Україною, 
Росією і Польщею. З вересня 1920 
р. дипмісія долучилася до організа-
ції концертів Української республі-
канської капели в Польщі, надаючи 
сприяння в перекладі програмок 
польською мовою, клопотанні щодо 
виділення фінансування. 19 жовтня 
відбувся прем’єрний концерт у Вар-
шавській філармонії. 

 24 жовтня 1920 р. у зв’язку з при-
значенням А. Лівицького Головою 
Ради міністрів УНР керівництво 

дипмісією було тимчасово покладено на Павла Івановича Зайцева (1886–
1965). Концерти капели тривали до січня 1921 р. й відбулися ще в Любліні 
й Лодзі. В 1921–1922 рр. місію очолював Леонід Дмитрович Михайлов 

Голова Української торгівельно-економічної місії  
в Варшаві І. Фещенко-Чопівський.  

З фондів ЦДАВО України

«Уряд УНР вважає себе вірним союзником Поль-
щі, цілковито на неї орієнтується й уповні на неї 
покладається щодо підтримки на міжнародному 
форумі й допомоги при будуванні самостійної 
української держави» 

Андрій Ніковський

«Без огляду на те, яким буде її уряд, Росія є 
вперто імперіалістичною. Це навіть є голов-
ною рисою її політичного характеру. Атака на 
Польщу залежить передусім від українського 
питання. Якщо українська справа буде виріше-
на на їхню користь, тоді вона піде на Польщу» 

Юзеф Пілсудський

(1884 – ?). Після підписання 18 березня 1921 р. Ризького договору між 
РСФРР і УСРР з одного боку та Польщею з другого у Варшаві розпочало 
діяльність повредство УСРР на чолі з О. Шумським. До його завдань на-

Політична конвенція між УНР і Річчю Посполитою Польською. З фондів ЦДАВО України

Нота до уряду Речі Посполитої Польської про започаткування українсько-польських відносин.  
З фондів ЦДАВО України
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лежало знищення дипмісії УНР та проведення радянської пропагандист-
ської роботи серед політичної еміграції. До кінця 1922 року більшість ди-
пломатичних місій УНР, зокрема в Варшаві, припинила діяльність.

Література:
Дацків І.Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних 

інтересів 1917–1923 рр. Тернопіль: Астон, 2009. 520 с.; Матяш Ірина. Початок ін-
ституційної історії українсько-польських дипломатичних відносин. Україна і Поль-
ща: шляхами міждержавних взаємин : зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення 
пол.-укр. дипломат. відносин / Польський інститут у Києві, Наукове товариство іс-
торії дипломатії та міжнародних відносин, Інститут історії України НАН України. 
Київ : Горобець, 2019. С. 14–35; Кедровський В. Рижське Андрусово (спомини про 
російсько-польські мирові переговори в 1920 р.). Вінніпег, 1936. 64 с. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: ф. 3766 

«Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», ф.  3696 «Мініс-
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Ірина Матяш

Артисти Української республіканської капели. З фондів ЦДАВО України

Приміщення військово-дипломатичного представництва УНР в 
Польщі (Варшава, вул. Длуга, 29). Військову секцію було виокремле-
но в складі Надзвичайної дипломатичної місії УНР у РПП 12 грудня 
1919 р. Її начальником став генерал-полковник Микола Юнаків у стату-
сі радника дипмісії з правом вирішального голосу у військових справах 
і дорадчого – в усіх справах іншого характеру й можливістю прямого до-
кладу у Головного Отамана. Він прибув до Варшави як начальник штабу 
Головного отамана разом з С. Петлюрою. Секція задумувалася як постій-
ний представницький орган, через який всі українські військові організа-
ції мали звертатися до польської влади. Відтак у розпорядження генерала 
М. Юнаківа передавалися всі військові експерти дипмісії, а також окрема 
місія для організації допомоги військовополоненим та інтернованим у 
Польщі полковника Козінцева, створена 
при польському Генеральному Штабі у 
вересні 1919 р. Військова секція фактич-
но стала робочим органом Головного 
Отамана та військового міністра УНР, 
котрі тимчасово перебували у Варшаві. 

14 грудня 1919 р. С. Петлюра сво-
їм наказом затвердив штатний розпис 

Меморіальна дошка та будинок, у якому  
розташовувалася Військова місія УНР.  

Фото надано Посольством України в Польській Республіці
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секції у складі 8 старшин та 7 урядовців. Проте спершу розпочали ро-
боту лише начальник секції генерал М. Юнаків; референт – полковник 
О. Данильчук; булавний старшина для доручень – сотник В. Стрижак; 
секретар – урядовець Цимбалюк; старшини для доручень – сотник 
О. Луцький та хорунжий Чудненко; друкарка – Аврус. Секція розмісти-
лася у двох кімнатах готелю «Сасський» на вулиці Коззій. 

До компетенції секції належало керування всіма справами, що сто-
сувалися формування з українських військовополонених регулярних 
частин; організація матеріальної та моральної допомоги полоненим 
та інтернованим у Польщі; участь у розробленні проектів та укладанні 
військових конвенцій між урядами України та Речі Посполитої; прове-
дення військової експертизи для потреб Дипломатичної місії УНР. 

Про роботу секції генерал М. Юнаків звітував 25 січня 1920 р. на 
спеціальному засіданні дипмісії, а 31 січня його було усунуто з посади. 
Секцію очолив генерал-поручник В. Зелінський. Він 2 лютого присту-
пив до виконання своїх обов’язків. З його ініціативи в складі секції було 
виокремлено чотири референтури: господарчу, організаційну, політич-
ну, в справах полонених. У штаті секції працював лікар, котрий надавав 
допомогу не тільки працівникам Секції та тимчасово прикомандиро-
ваним до неї особам, здійснював медичний огляд українських вояків в 
таборах для інтернованих. Перебуваючи у Варшаві, він щоденно про-
водив двогодинні амбулаторні прийоми хворих, про що постійно по-
відомлялось всім українським установам у польській столиці.

Начальник канцелярії організовував діловий апарат секції, складав 
проект щоденного наказу по установі, встановлював старшинські варти і 
слідкував за ними. Через підлеглого йому коменданта він також займався 
пошуком і наймом житла для працівників секції та прибулих до Варшави 
українських вояків, клопотав про подорожні документи, паспорти тощо.

19 лютого при Військовій секції було утворено Інформаційне бюро, 
яке відповідало за збір та поширення різноманітної інформації полі-
тичного і військового змісту, реферування польської профільної пре-
си. Фактично Інформаційне бюро мало б займатися розвідувальною та 
контррозвідувальною діяльністю.

Генералу В. Зелінському вдалося добитися збільшення кошторису 
секції. Це дало змогу вже на початку лютого перебратися до кращого 
місця, готелю «Польський» на вулиці Длугій 29, де для своїх потреб 
секція орендувала чотири кімнати.

Наказом Головної Команди Війська УНР від 25 лютого 1920 р. гене-
рал В. Зелінський був також призначений інспектором всіх формувань 
в Польщі з правами командира корпусу. Він мав наглядати за процесом 
формування в Польській Республіці українських частин.

Діяльність секції пожвавилась після початку спільного наступу 
польсько-українських військ на Правобережній Україні наприкінці 
квітня 1920 р. Перед секцією постало завдання налагодити постачання 
українських військ. Тут існували певні труднощі, пов’язані з позицією 
польської сторони. Проте польські Головнокомандування та Військове 
міністерство були в цей час фактично єдиним джерелом надходження 
до Армії УНР матеріального забезпечення.

5 липня наказом С. Петлюри Військову секцію генерала В. Зелін-
ського було реорганізовано в самостійну структуру – Військову місію 
УНР в Польській Республіці, прямо підпорядковану військовому мі-
ністру УНР. Сфера діяльності місії значно розширилась: вона дістала 
право здійснювати закупівельні операції за кордоном, збільшувалися 
її повноваження на переговорах з представниками іноземних держав. 
При цьому штатний розклад місії було збільшено, удвічі зросли окла-
ди працівників. Однак невдовзі, 4 серпня, через погіршення ситуації на 
фронті штат місії скоротили до 18 осіб. Звільнених працівників для про-
ходження подальшої служби відправили до Дієвої армії УНР. Внутріш-
ня структура місії при цьому не змінилася.

12 жовтня 1920 р. було укладено польсько-радянське перемир’я, 
згідно з яким польська сторона відмовилася від подальшої підтрим-
ки свого українського союзника. За таких обставин Верховне голов-
нокомандування Війська Польського видало розпорядження, аби всі 
українські військові формування до 2 листопада залишили польську 
територію. Для того, щоб обійти цю вимогу вже наступного дня місію 
перейменували на Українську військову ліквідаційну комісію в Поль-
ській Республіці, а всіх її співробітників зобов’язали замість військо-
вих мундирів носити тільки цивільне вбрання. Крім того, було роз-
формовано організаційну референтуру. 10 листопада з’явився наказ 
ГКВ про скорочення чисельності штатних працівників місії до 4–5 
осіб. Однак генерал В.  Зелінський розпорядився провести лише не-
значне скорочення підлеглих йому працівників, яких не відправили до 
Військового міністерства, а використали для роботи у Військовому 
відділі польсько-української Розрахункової комісії. 15 грудня 1920 р. 
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С. Петлюра схвалив здійснені генералом В. Зелінським реорганіза-
ційні кроки. Уклавши з радянськими республіками 17 березня 1921 р. 
Ризький мирний договір, Польща зобов’язувалася не підтримувати ді-
яльність уряду УНР і заборонити йому проводити на своїй території 
будь-які заходи військового характеру. За таких умов Українська вій-
ськова ліквідаційна комісія 28 квітня припинила свою роботу. За на-
поляганням радянської Росії 20 жовтня 1921 р. генерал В. Зелінський 
був змушений залишити Польщу. Після від’їзду генерала В. Зелінсько-
го його посаду зайняв полковник О. Данильчук, який очолював комі-
сію до її ліквідації у серпні 1923 р.

13 лютого 2019 року на будинку, де в 1919–1920 роках розташову-
валась Військова місія УНР у Варшаві, відбулося урочисте відкриття 
меморіальної дошки. Участь у відкритті взяли, зокрема, Міністр за-
кордонних справ України Павло Клімкін, Віце-прем’єр-міністр, мі-
ністр культури і національної спадщини РП Пьотр Глінський, мер 
Варшави Рафал Тшасковський, польська інтелігенція та представни-
ки української громади міста. Проект встановлення меморіальної 
дошки ініційовано і профінансовано Посольством України в Респу-
бліці Польща.
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Андрій Руккас, Ірина Матяш

Приміщення, у якому мешкав Симон Петлюра у Варшаві в 1922–
1923  рр. (вул. Мокотовська (Mokotowskа), 5, кв. 6.). Головний Отаман 
військ УНР Симон Петлюра мешкав із родиною в будинку на вул. Мокотов-
ській від середини 1922 р. до грудня 1923 р. Поділився з ними помешкан-
ням у зведеному в 1898 – 1899 р. будинку киянин, колишній діяч Польської 
Організації Військової, адвокат Володимир Редліх (Wlodzimierz Redlich). 

Відповідно до закону УНР від 12 
листопада 1920 р. «Про Тимчасове 
Верховне Управління та порядок за-
конодавства в Українській Народній 
Республіці» у Польщі почав діяти 
Державний Центр УНР в еміграції 
на чолі з С. Петлюрою. Упродовж 
220 днів з лютого до серпня 1921 р. 
діяла Рада Республіки, де представ-
ники українських політичних пар-
тій намагалися знайти нові шляхи 
і методи боротьби за повернення 
в Україну. Підписаний у Варшаві 7 
жовтня 1921 р. протокол «Карахан 
(Лев Карахан очолював радянське 
посольство) – Домбський» перед-
бачав депортацію з Польщі відомих 
представників української еміграції: 
С. Петлюри, В. Зелінського, М. Оме-
ляновича-Павленка, Ю. Тютюнника. 
Після підписання Ризького миру 18 
березня 1921 р. діяльність політич-
них емігрантів була обмежена, урядові інституції скорочено, диплома-
тичну місію УНР в Польщі ліквідовано. Натомість постала громадська 
організація Український Центральний Комітет (зареєстровано 9 серпня 
1921 р.). С. Петлюра змушений був перейти на нелегальне становище.

Він стало мешкав у Варшаві з листопада 1921 р. по 31 грудня 1923 р. 
на конспіративних квартирах під вигаданими прізвищами. Допома-
гали йому з облаштуванням у Варшаві поляки, народжені в Україні, 
які співпрацювали з урядом УНР: Генрік Юзевський та Станіслав 
Стемповський. Під час Польсько-радянської війни Г. Юзевський 

Будинок, в якому мешкав Симон Петлюра.  
Фото надано Посольством України в Республіці Польща
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був членом Уряду УНР у Києві, а потім у Тарнові (де знаходилась 
штаб-квартира Уряду УНР), від 1921 року мешкав у Варшаві. Він 
уболівав за долю С. Петлюри, якого мали видворити з Польщі на ви-
могу радянської сторони. Г. Юзевський перевіз Головного Отамана 
з Тарнова до Варшави й укрив його у своїй квартирі в палаці Рачин-
ських. Проте через кілька тижнів С. Стемповський вивіз С. Петлюру 
до маєтку Косьмін біля Ґруйця (Мазовецьке воєводство). Петлюра 
проживав із ад’ютантом Гайовим у неробочій винокурні у Станісла-
ва Чекановського. 

У середині 1922 р. його переправили знову до Варшави. Г. Юзев-
ський згадував, що він часто бував на вул. Мокотовській, його дру-
жина вчила доньку Лесю французької мови. Інколи вечорами вони 
прогулювалися з отаманом, проходячи повз Сейм, часом – біля Бель-
ведера. Радянські спецслужби стежили за українськими політичними 
емігрантами. Намагалися через своїх агентів вийти на слід С. Петлю-
ри, готували замах на його життя. Проте С. Петлюра продовжував 
боротьбу із совєтськими більшовиками в інший спосіб – публіцис-
тичною працею. У 1923 р. була надрукована праця С. Петлюри «Су-
часна українська еміграція та її завдання», видана під псевдонімом 
(О. Ряст). Вона стала своєрідним політичним маніфестом україн-
ського національно-визвольного руху, в якому наголошувалося, що 
боротьба за відновлення Української держави триває, але в емігра-
ції слід використовувати інші методи і засоби. Практично понад 70 
років український політичний рух за межами України виконував за-
вдання, накреслені в цій програмній праці. Окрім того, за вказівками 
С. Петлюри було реформовано і збережено Уряд УНР в еміграції – як 
політичну інституцію, упокореної російськими більшовиками укра-
їнської держави (діяв до серпня 1992 р.)
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Валентина Піскун

Місце поховання Євмена Лукасевича (Варшава, православний цвин-
тар Воля). Державний і громадський діяч, заступник голови Всеукра-
їнської спілки лікарів, один з організаторів медично-санітарної служби 
УНР та Українського Червоного Хреста, директор Департаменту охо-
рони здоров’я (січень – квітень 1918 р.) Євмен Кирилович Лукасевич 
(1871–1929) проживав у Польщі з 1921 р. Помер 20 грудня 1929 р. у 
Варшаві. Похований 22 грудня на православному цвинтарі. 

На дипломатичній службі Є. Лукасевич опинився за доби Гетьманату 
на посаді радника МЗС Української Держави. Разом з іншим радником 
О. Шульгиним у травні 1918 р. він ініціював створення дипломатично-
го представництва Української Держави в Швейцарії. Вже у червні 1918 
р. він виїхав до Берну для налагодження контакту з урядом Швейцарії 
і з’ясування можливості започаткування офіційних відносин. Призна-
чення відомого лікаря на дипломатичну посаду пояснювалося тим, що 
він здобував освіту в Цюриху та мав у Швейцарії широке коло контак-
тів. До місця призначення прибув 22 серпня 1918 р. 5 вересня Є. Лу-
касевича прийняв федеральний радник, відповідальний за департамент 
народного господарства, Едмунд Шультесс. Вважаючи, що для Швей-

Члени Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин з першим секретарем  
Посольства України в Республіці Польща В. Білим біля могили Є. Лукасевича в Варшаві
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царії економічні питання мають найбільший інтерес, Є. Лукасевич за-
явив під час розмови, що Українська Держава без особливих труднощів 
може поставити Швейцарії 300 тис. тонн зерна за умови вирішення пи-
тання транзиту. Його тактика розмови ґрунтувалася зокрема на висно-
вках представника Швейцарії майора генерального штабу Моріса дю 
Буа, який побував у Києві з метою вивчення інформації про можливість 
поставок зерна з України й переконався в достатніх запасах зерна та на-
голошував на негайній потребі організації його експорту в економічно 
виснажену Швейцарію. Проте, на транспортування закупленого Швей-
царією зерна залізницею бракувало вагонів, не можливим видавалося й 
перевезення збіжжя Чорним морем та Дунаєм до Регенсбургу як про-
міжного пункту. З приводу пропозиції Є. Лукасевича Е. Шультесс кон-
сультувався з австро-угорською делегацією в Берні й отримав пораду 
ставитися до неї з обережністю. Проте український представник дещо 
поспішно повідомив керівництву про зацікавленість швейцарського 
уряду і торговельно-промислових кіл Українською Державою. 

Рада Міністрів ухвалила 10 жовтня 1918 р. Закон про заснування по-
сольства 2-го розряду Української Держави в Швейцарії. Його очолив 

Є. Лукасевич, лише де-факто визнаний 
українським представником у Швейцар-
ській Конфедерації 2 листопада 1918 р. 
Посольству підпорядковувалися кон-
сульства Української Держави в Женеві 
та Цюриху, проте вони також не отрима-
ли офіційного визнання з боку швейцар-
ської влади. 

Невдовзі до Берну приїхав міністр 
закордонних справ Д. Дорошенко. По-
сольство забезпечувало перший візит 
українського високопосадовця. Міністр 
планував провести переговори з пред-
ставниками офіційних місій Антанти 
щодо встановлення дипломатичних зно-
син зі Швейцарією. Проте спроби по-
сла організувати Д. Дорошенку зустрічі 
з бернськими представниками Англії, 
Франції і США не мали успіху. Через 

Дипломатичний паспорт Євмена Лукасевича.  
З фондів ЦДАВО України

тиждень міністр, незадоволений організацією візиту, виїхав зі Швейца-
рії і невдовзі призупинив повноваження Є. Лукасевича. 

З відновленням УНР наказом Директорії від 24 січня 1919 р. посоль-
ство було перейменовано на Надзвичайну дипломатичну місію УНР в 
Швейцарії з наданням статусу посольства першого розряду. Звернення 
Директорії про призначення Є. Лукасевича надійшло до швейцарського 
міністерства закордонних справ і отримало погодження. Штатним роз-
писом передбачалося 10 співробітників та два позаштатних працівники. 
На початку лютого 1919 р. місія отримала дозвіл від швейцарської сторо-
ни на двох постійних дипломатичних кур’єрів. Тоді ж Є Лукасевич запро-
сив на посаду керівника прес-бюро місії Д. Донцова. На посаді керівника 
консульського відділу почав працювати Є. Сокович, призначений на по-
саду генерального консула в Цюриху (наказом МЗС УНР від 12 лютого 
1919 р. були офіційно скасовані генеральне консульство у Цюриху та кон-
сульство в Женеві, оскільки швейцарський уряд їх не визнав). Тісні сто-
сунки у Є. Лукасевича складалися з дипломатичним корпусом, зокрема з 
литовськими колегами. Вони заснували «Українсько-литовський союз» з 
метою проведення спільних виступів проти «російського імперіалізму». 
10 травня 1919 р. Рада Народних Міністрів УНР призначила главою швей-
царської місії М. Василька. Є. Лукасевич змушений був залишити Берн. 

У 1920-х роках жив у Варшаві, займався науковими дослідженнями в 
галузі медичної термінології та приватною медичною практикою, став 
членом Українського лікарського товариства у Львові. Заснував власним 
коштом газету «Українська трибуна» для емігрантів у Польщі. Підготу-
вав і видав 1926 року «Анатомічний словник».
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Приміщення Консульства УНР у Гданську (Гданськ, вул. Елізабетвалль 
(нині Ельжбетанська), 9). Створення консульства у Вільному місті Дан-
цигу розпочалося за доби Гетьманату. Його мав очолити І. Шафаренко. 
Однак діяльність установи розгорнулася вже за доби Директорії, чому 
сприяло визнання 16 вересня 1920 р. Вільним містом Данцігом незалеж-
ності УНР. 16 листопада 1920 р. його очолив колишній співробітник лі-

сового департаменту генерального 
секретаріату земельних справ УНР, 
отаман полку Вільного козацтва 
Київського повіту, член першого 
складу дипломатичної місії УНР в 
Польщі – полковник Клим Павлюк 
(Закревський). Попри підозри щодо 
його діяльності як подвійного аген-
та на користь Ю. Пілсудського, він 
отримав шанс продовжити роботу на 
Меморіальна дошка і будинок, я якому розташову-
валося Консульство УНР у Гданську. Фото надане 
Посольством України в Польській республіці

Штатний розпис Консульства УНР в Гданську.  
З фондів ЦДАВО України

консульській посаді. Штатний розпис консульства передбачав посади кон-
сула (5 класу з окладом 6000 марок) і секретаря (6 класу з окладом 4000 
марок), на канцелярські видатки було виділено 1500 марок, на господарчі 
потреби – 2000 марок і оренду помешкання – 3000 марок на місяць. 

К. Павлюк вручив консульські повноваження Генеральному польсько-
му комісару Бесядецькому 4 грудня 1920 р. Того ж дня консул наніс візи-
ти іноземним колегам – польському 
та німецькому консулам. Швейцар-
ський комісар, котрий разом із поль-
ським урядовцем репрезентував у 
Данцигу тимчасову верховну владу, 
призначив йому аудієнцію 9 грудня. 
Результати офіційних візитів були 
цілком позитивними. Польський ко-
місар запевнив К. Павлюка, що йому 
невдовзі будуть видані екзеквату-
ри. Водночас розгортанню роботи 
консульства заважав брак коштів 
і труднощі з розташуванням уста-
нови. Призначений 22 листопада 
секретарем консульства Адам Мон-
трезор у таких умовах попрацю-
вав трохи більше місяця. Невдовзі 
консульство розташувалося на вул. 
Елізабетвалль, 9 в приміщені Ні-
мецького дому, де працювало також 
представництво Верховного комі-
сара Ліги Націй. 

З проханням зарадити фінан-
совому становищу К. Павлюк нео-
дноразово звертався до МЗС УНР. 
Єдину штатну одиницю, крім його 
посади, одразу після звільнення секретаря він перепрофілював на по-
саду торговельного та фінансового агента й призначив на неї 1 січня 
1921 р. Йосипа Лангера. Лише 10 лютого К. Павлюк отримав авансу-
вання з умовою, що він не мав права передавати «асігновки» іншим 
особам. Однак отримати асигновані гроші готівкою він не зміг і тоді 
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Постанова про створення консульства.  
З фондів ЦДАВО України

вдався до крайнього способу – взяв позичку у гданського громадянина 
Анджея Віди під заставу «асигновок». На початку квітня позичкодавець 
висунув вимогу до Міністерства фінансів УНР сплатити гроші за асиг-
новками. Вчинок консула було визнано порушенням службової дисци-

пліни. Міністерство фінансів УНР 
через це ініціювало наприкінці трав-
ня його звільнення. Відповідний 
наказ було видано за результатами 
обговорення питання в МЗС УНР. 
А. Віді пообіцяли в зв’язку з відсут-
ністю готівки в Державній скарбни-
ці виплатити гроші частинами через 
деякий час. Щодо консульства не-
вдовзі надійшло й повідомлення про 
його скасування згідно з законом 
від 4 червня 1921  р., який передба-
чав скорочення штатів консульств 
та залишення деяких службовців на 
займаних посадах без утримання. 
К. Павлюк переконав керівництво 
дозволити йому працювати без фі-
нансування. З 1 вересня в штаті 
консульства залишився лише він 
на безоплатних засадах, а звільнені 
співробітники продовжили працю-
вати «в розпорядженні консула». 
Хорунжий О.  Демченко виконував 

обов’язки реєстратора та експерта з економічних і політичних питань 
щодо Вільного міста Данцигу, сотник М. Антоненко – службовця для 
особливих доручень та експерта з економічних і політичних питань щодо 
Латвії та Естонії, В. Гаврилів – секретаря. К. Павлюк змінив помешкан-
ня, в якому розташовувалося консульство в Данцигу, на дешевше – в Со-
поті. Прийом громадян по 4 години на день у робочі консул проводив 
у тимчасовій канцелярії в Данцигу на Holzmarkt, 22. Для забезпечення 
повноцінного функціонування установи полковник Павлюк організував 
товариство «Globus», яке почало видавати адресні довідники й давати 
прибуток. Своє завдання він убачав у допомозі інтернованим, співпра-

цюючи в цьому напрямку з польським військовим представництвом при 
Генеральному комісарі Речі Посполитої. Консульство продовжувало ді-
яльність у тісному контакті з українською громадою, сприяло створен-
ню при Політехнічному інституті громади студентів-українців. Консул 
роздобував для них українські книжки і газети, допомагав щодо вступу 
в інститут українцям. 16 червня 1921 р. діяльність консульства було офі-
ційно припинено. Деякий час К. Павлюк залишався у Данцигу як неофі-
ційний представник, продовжуючи допомагати українцям. Влітку 1921 р. 
Сенат Вільного міста запропонував звільненому консулу утворити за-
мість ліквідованої консульської установи Український комітет із правом 
екстериторіальності й очолити його. Однак ідею не вдалося реалізувати. 
Остання інформація про К. Павлюка датована 1924 р.

З нагоди 10-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2001 р. на бу-
динку, де розташовувалося консульство, було відкрито пам’ятну дошку 
з написом: «В цьому будинку в 1920–1921 роках знаходилось Генеральне 
консульство Української Народної Республіки». В приміщенні розташо-
вана Окружна Прокуратура.

Література:
Bruski   Jan Jacek. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki 

Ludowej na wychodźstwie, 1919–1924. Kraków: Wydawnictwo  Arcana, 2004. Wyd. 
2. 612 s.; Hałagida Igor. Konsulat Ukrainskiej Republiki Ludowej przy Elisabethwall 9 
(przyczynek do dziejow Wolnego Miasta Gdanska). Polska-Ukraina Ludzie pojednania 
Ukraincy na pomorzu w XX wieku: Materialy z sesji naukowych pod redakcja Tadeusza 
Stegnera. Gdansk: Widawnictwo ‘STEPAN desing’, 2002. S. 117–122; Мазепа Ісаак. 
Україна в огні й бурі революції / Передм. Василя Яблонського. Київ: Темпора, 2003. 
608 с.; Матяш Ірина. Початок інституційної історії українсько-польських диплома-
тичних відносин. Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин : зб. наук. праць 
з нагоди 100-річчя встановлення пол.-укр. дипломат. відносин / Польський інститут  
у Києві, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Інсти-
тут історії України НАН України. Київ: Горобець, 2019. С. 14–35.

 
Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни: ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української Держави, 1918 р.», 
ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.», ф. 2480 «Консульство Української Народної Республіки в 
Гданську (Польща)». 

Ірина Матяш
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Місце поховання Степана Томашівського (Краків, Раковицький цвин-
тар, поле Вb, 50.072964, 19.954140). Історик, дипломат Степан Теодоро-
вич Томашівський (1875–1930) народився 9 січня 1875 р. в австрійській 
Галичині, у с. Купновичі Рудківського повіту (Самбірський район, Львів-
ська обл., Україна). З 1928 року викладав у Краківському університету іс-
торію України. Помер 21 грудня 1930 р. в Кракові (Польща).

Навчався у Львівському університеті. У 1901–1906 роках вчителював 
у гімназій в Перемишлі, Бережанах, Львові. У 1904 р. отримав ступінь 
доктора філософії у Львівському університеті, в 1912–1914 рр. був до-
центом австрійської історії у Львівському університеті. Під час Першої 
світової війни жив на Закарпатті та у Відні. Дійсний член Наукового То-
вариства ім. Шевченка у Львові (з червня 1899 р.) та в. о. голови Товари-
ства (1913–1918 рр.).

На початку 1919 р. призначений радником об’єднаної делегації УНР 
– ЗУНР на Паризьку мирну конференцію. В червні 1919 р. виступив на 
проведеній міністром закордонних справ УНР В. Темницьким Нара-
ді послів і голів дипломатичних місій УНР, що відбулася у Відні 18–22 
червня. Перебування С. Томашівського в цей час у Відні стало фор-
мальною підставою для проведення зустрічі. Вислухавши повідомлення 

С. Томашівського про хід Паризької 
мирної конференції, учасники зі-
брання обговорили основні пріо-
ритети зовнішньої політики УНР. 
Нарада підтвердила незмінність зо-
внішньополітичного курсу Дирек-
торії, основним принципом якого 
залишалася соборність та державна 
незалежність усіх українських зе-
мель. В лютому 1919 р. С. Томашів-
ський клопотався про призначення 
до Надзвичайної дипломатичної мі-
сії УНР у Швейцарії. З відокремлен-
ням у грудні 1919 р. делегації ЗУНР 
на Паризькій мирній конференції 
повернувся до її складу, організував 
Український національний комі-
тет у Парижі. Делегати В. Панейко, Фото надано Посольством України в Республіці Польща

М.  Лозинський, В. Темницький, С. Тома-
шівський робили спроби щодо порушення 
питань про визнання незалежності ЗУНР 
і ліквідацію польського окупаційного ре-
жиму на західноукраїнських землях. У 
червні 1920 р. С. Томашівський виконував 
обов’язки голови делегації. Восени 1920 
року був скерований до Лондона як керів-
ник новоствореної дипломатичної місії 
ЗУНР. 21 січня 1921 р. звільнений, за влас-
ним бажанням, від обов’язків голови місій 
ЗУНР в Парижі і Лондоні, однак залишив-
ся співробітником лондонської місії до 1 серпня 1921 р. Під час побуту в 
Лондоні на додаток до дипломатичної служби займався також науковою 
працею в лондонських бібліотеках.

З другої половини 1921 р. жив у Берліні, де співпрацював у газеті 
«Українське слово» і був редактором тижневика «Літопис політики, 
письменства і мистецтва». У 1925 р. повернувся до Львова де редагував 
часопис «Політика» і вчителював у гімназії. Із вересня 1928 р. – вчи-
тель гімназії в Кракові, а з жовтня 1929 р. – доцент і надзвичайний про-
фесор історії Русі Краківського університету. Автор понад 50 праць з 
історії України та близько 230 статей і рецензій.

Література: 
Бортняк Н. Дипломатична діяльність Степана Томашівського (лютий 1919 – сер-

пень 1921 рр.). Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка. Львів, 2000. С. 258–267; Матяш Іри-
на. «Основною орієнтацією ... мусить бути орієнтація українська». (Протоколи ві-
денської серпневої Наради послів і голів дипломатичних місій 1920 р. Джерело з істо-
рії української дипломатії). Україна дипломатична. 2005. Вип. 6. С. 102–144; Дацків І. 
Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. Український історичний 
журнал. 2008. № 5 (482). С. 121–137; Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності 
Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету (з до-
датком: «Автобіографія С. Томашівського з бібліографічними додатками»). Архіви 
України. 2009. Вип. 1–2 (263). С. 138–149; Віталій Тельвак. Степан Томашівський – 
професор Яґеллонського університету. Українські та польські інтелектуали в другій 
половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція / за редакцією 
Віталія Тельвака. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 49–72.

Віталій Тельвак
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Місце поховання Степана Смаль-Стоцького (Краків, Раковицький 
цвинтар, родинний гробівець Смаль-Стоцьких, XXXIV P d 7). Профе-
сор Чернівецького університету, академік-засновник Української ака-
демії наук, політичний і громадський діяч Буковини, депутат Буковин-
ського сейму та Австрійського парламенту, голова Центральної управи 
УСС, посол ЗУНР у Чехословаччині, професор Українського вільного 
університету у Празі, голова товариства «Музей Визвольної Боротьби 
України» Степан Йосифович Смаль-Стоцький (1859 –1938) перебу-
вав на еміграції в Чехословаччині з 1921 р. Помер 17 серпня 1938 р. у 
Празі. Труну спершу встановили в тимчасовій гробниці на Ольшан-
ському кладовищі. 20 серпня 1938 р. українська громадськість Че-

хословаччини прощалася зі С. Смаль-Стоцьким. Згідно з заповітом 
померлого, 30 вересня 1938 р. його перевезли до Кракова і поховали 
біля дружини Емілії (померла в 1916 р.) на Раковицькому цвинтарі в 
родинному гробівці, який 1936 р. побудував його син Роман Смаль-
Стоцький – на той час професор Варшавського університету, україн-
ський громадсько-політичний діяч.

Народився С. Смаль-Стоцький 9 січня 1859 р. у с. Немилів (нині – 
Червоноградського р-ну Львівської обл.) у селянській сім’ї. Навчався в 
школах м. Радехів і Львів, львівських Академічній та Другій гімназіях, на 
філософському факультеті Чернівецького та Віденського університетів. 
Один з ініціаторів видання бібліотеки творів українських письменників 
«І. Онишкевича Руська бібліотека». 
Очолював студент. т-во «Союз». 
1885 року став професором кафе-
дри української мови й літерату-
ри в Чернівецькому університеті. 
Один з ініціаторів запровадження 
фонетичного правопису в шко-
лах Галичини й Буковини. Разом 
з Ф. Гартнером опубліковав «Гра-
матику руської мови», яка витри-
мала чотири видання. Автор низки 
термінів української філології. У 
різний час очолював товариства 
«Руська бесіда», «Руська шко-
ла», «Руська рада», «Союз хлі-
боробських спілок «Селянська 
каса»», Українське історичне то-
вариство та ін. 1899 року опублі-
кував історичну працю «Буковин-
ська Русь», у якій уперше простежив історію українців краю від часів 
Галицько-Волинського князівства до другої пол. ХІХ ст. 

Впродовж 1892–1912 рр.  – депутат Буковинського сейму, в 1904–
1912 рр. – заступник крайового маршалка Буковини, в 1911–1918 рр. – 
депутат австрійського парламенту. Належав до засновників першої 
української партії на Буковині – «Національна рада русинів на Буко-
вині». Лідер селянської партії «Руська рада» та Української народної 

Степан Смаль-Стоцький. 1930 р.
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партії. Активно обстоював українські соборницькі позиції. В 1917–
1918 рр. очолював Центральну (Бойову) управу УСС. Проводив про-
світницьку роботу серед військовополонених у  м.  Фрайштадт (нині 
Австрія). Брав участь в українській Конституанті в м. Львів (18–19 
жовтня 1918 р.).

 З 19 грудня 1918 р. по 9 вересня 1921 р. виконував пoвнoвaжeння 
пoслa ЗУНР в Чехословаччині. Активно популяризував українську 
державність, організував кілька акцій на підтримку ЗУНР. Співпра-
цював з посольством УНР у Празі. Заснував Український клуб, який 
організовував освітні й культурні заходи разом з чеською інтеліген-
цією. З 1921 року – професор Українського Вільного Університету в 
Прaзі. 1935 року обраний головою Товариства «Музей визвольної 
боротьби України в Празі». Почесний член товариств «Просвіта» 
й НТШ.

Література: 
Королів-Старий Н. На могилу достойної людини. Дзвони. 1938. Ч. 2; Данилен-

ко В., Добржанський О. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. 
Київ–Чернівці, 1996. 232 с.; Брицький П., Добржанський О. Буковинці на дипло-
матичній службі УНР та ЗУНР. Чернівці: Золоті литаври, 2007. 241 с.; Брицький 
П. П., Добржанський О. В., Юрійчук Є. П. Буковинці у боротьбі за українську 
державність (1917–1922 рр.). Чернівці: Золоті литаври, 2007. 483 с.; Західно-
українська народна республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія. / Ред. кол. Доб-
ржанський О. В., Яценюк Ф. С. та ін. Львів – Івано-Франківськ: «Манускрипт-
Львів», 2008. 524 с. 

Архіви: 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів: ф. 348 «То-

вариство «Просвіта»»; Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.  І. Вернадського: ф. 10, № 4851–4852 «Біографічні дані про академіка 
С. Смаль-Стоцького і список його праць». 

Олександр Добржанський

Приміщення, в якому розташовувався Уряд УНР (Тарнів, готель «Бріс-
толь», вул. Краківська, 9/ hotel «Bristol», ul. Krakowska 9, 33-100). Уряд 
УНР залишив українську територію 21 листопада 1920 р. Польське місто 
Тарнів стало місцем перебування урядових структур до кінця 1922 р. 
Тут діяв Державний Центр УНР, створений відповідно до Закону «Про 
Тимчасове Верховне управління та порядок законодавства в Українській 
Народній Республіці» від 12 листопада 1920 р. Він керував державним 
апаратом, дипломатичними представництвами УНР і опікувався військом. 
Основне завдання Державного Центру УНР полягало в відновленні за-
конної влади УНР збройним шляхом. Директорію УНР з 20 листопада 
одноосібно очолював С. Петлюра, який керував роботою Уряду УНР і як 
Головний Отаман Військ УНР взяв 
відповідальність за інтерноване вій-
сько. Виконавчим органом Держав-
ного Центру УНР була Рада Народ-
них Міністрів УНР. Головою уряду до 

Меморіальна дошка і будинок, в якому  
розташовувався Уряд УНР. Фото надано  

Посольством України в Польській Республіці
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25 березня 1921 р. залишався А. Лівицький. Витрати, пов’язані з розміщен-
ням біженців, узяв на себе тарнівський маґістрат.

Представники влади і Симон Петлюра розташувалися в готелі «Бріс-
толь». 3 лютого 1921 р. там відбулося перше засідання обраного 9 січня 
представницького органу – Ради Республіки за участі її новообраних чле-
нів та керівництва УНР. Під час засідання з програмною доповіддю ви-
ступив С. Петлюра та відбулося складання урочистої обітниці. Першим 
Раду Республіки очолив колишній заступник міністра народного госпо-
дарства І. Фещенко-Чопівський. Однак уже в березні 1921 р. розпочалася 
урядова криза, що загострилася з підписанням Ризького договору між 
Польщею та Радянською Росією, спричинивши падіння довіри до Уряду 
УНР. Її посилила фінансова криза: Державна скарбниця була порожньою, 
заробітна платня державним службовцям не сплачувалася. 

Шляхом політичних консультацій в Раді Республіки було призначено 
новий склад Уряду УНР, який 25 березня очолив В. Прокопович. Осно-
вною лінією урядової політики залишалася орієнтація на Антанту. Напри-
кінці квітня 1921 р. Рада Республіки ініціювала розширення складу Дер-
жавного Центру УНР зокрема представниками лівого та правого крила 
партійних фракцій, а також поширила звернення до українського народу 
із закликом до об’єднання і самоорганізації. Це зумовило нову внутрішню 
криза. Прем’єр-міністр В. Прокопович 18 липня 1921 р. заявив про скла-
дання своїх обов’язків. Його змінив на посаді 5 серпня П. Пилипчук. Від-
повідно до Декрету Директорії «Про завершення роботи Ради Республіки 
першого скликання» від 3 серпня 1921 р. припинила свої повноваження 
Рада Республіки. Її останній пленум відбувся 15 серпня. 

У другій половині 1921 р. Головне завдання Уряду УНР було визначе-
но як підготовка військового рейду на українську територію, спланова-
ного Урядом УНР та Головним Отаманом С. Петлюрою. З орієнтацією 
на основне завдання діяли всі міністерства. Міністерство освіти УНР 
розробляло Статут єдиної школи, відкрило в Тарнові та Ченстохові дві 
українські гімназії, кілька середніх шкіл, організовувало лекції у табо-
рах та військових частинах.

15 листопада 1921 р. було ухвалено ініційований ще на початку року 
Міністерством внутрішніх справ УНР закон «Про громадянство Україн-
ської Народної Республіки», що в умовах, коли Уряд УНР перебував за її 
межами, мало суто символічне значення. Потреба підготовки закону про 
громадянство зумовлювалася небезпекою повного зросійщення українців. 

Підтвердженням факту прийняття українського громадянства було скла-
дання присяги або клятви (для осіб, які не хотіли з якихось причин склада-
ти присяги). Для християн було складено спеціальний текст присяги.

Однак Листопадовий похід Армії УНР під командуванням Ю. Тю-
тюнника закінчився 21 листопада 1921 р. трагічним розгромом військ 
повстанців під Базаром. Це спричинило поступове припинення діяль-
ності Державного Центру УНР у Тарнові. У січні 1922 року відбулася 
ще одна зміна складу Кабінету міністрів. Його очолив А. Лівицький. 
Та невдовзі урядовці почали залишати Тарнів. Прем’єр-міністр УНР з 
більшістю державних службовців виїхав до Варшави. 1923 р. у Польщі 
ліквідували табори для інтернованих. 

2003 року з ініціативи тарнівчан було урочисто відкрито на будинку 
№6 на вулиці Краківській меморіальну дошку з написом: «В цьому бу-
динку в 1920–1922 роках знаходилися союзники Польщі: Рада Республіки, 
уряд і головний отаман Збройних сил Української Народної Республіки Си-
мон Петлюра». За дослідженням краєзнавця з Тарнова Антоні Сипека, 
штаб отамана розміщувався в кам’яниці на вул. Краківській, 4, оскільки 
нумерація змінилася. Проте за рішенням оргкомітету, після консульта-
цій, остаточним місцем встановлення меморіальної дошки обрали готель 
«Bristol» на Краківській, 9. Реставровану дошку відкрили під час від-
криття Почесного консульства України в Тарнові 15 жовтня 2015 року.
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Приміщення, в якому розташовувалося Міністерство закордонних 
справ УНР (Тарнів, готель Соліндера, вул. Здройова (нині вул. Ґоль-
дгаммера), 1/ Hotel Soldingera, ul. Zdrojowa (dzisiaj Goldhammera), 1). 
Зовнішньополітичне відомство УНР працювало в приміщенні готелю 
першого класу Германа Сольдінгера, побудованого 1904 року, з листо-
пада 1920 р., після переїзду до Тарнова Уряду УНР. Першим очільником 
МЗС УНР тарнівського періоду був Андрій Ніковський, призначений 
на посаду міністра закордонних справ УНР 26 травня 1920 р. У новому 
складі Ради Народних Міністрів УНР, затвердженому Наказом Голо-
ви Директорії С. Петлюри від 24 березня 1921 р., він обійняв посаду 
заступника Голови РНМ і міністра закордонних справ. Питаннями зо-
внішньої політики опікувався також голова РНМ А. Лівицький.

Структура МЗС УНР у цей час зберігалася сталою. Вона включала 
керівництво, раду міністерства, канцелярію міністра, загальний департа-

мент (відділи: особового складу та 
загальних справ, бухгалтерсько-гос-
подарський, юридичний, архівний), 
департамент чужоземних справ з 
дипломатичним і консульським від-
ділом. Водночас на доручення А. Лі-
вицького було розроблено нову 
структуру на підставі вивчення за-
рубіжного досвіду. В ній пропону-
валося із департаменту чужоземних 
зносин вичленити консульський від-
діл на підставі того, що листування з 
консулами, акредитованими в зару-
біжних країнах, організовувала осо-
биста канцелярія міністра та з огляду 
на тісний зв’язок діяльності консуль-
ського відділу з юрисконсультським, 
який мав замінити юридичний. Пе-
редбачалися в структурі також від-
діли: персональний, касовий, госпо-
дарчий, архівний. Посади керівників 

Фото надані Посольством України  
в Польській Республіці

відділів консульського, юрисконсультського, архівного, дипломатичної 
секції департаменту чужоземних справ мали очолювати особи з вищою 
юридичною освітою. Від претендентів на посади керівників закордонних 
представництв вимагалася фахова освіта. Однак проект як такий, що не 
містив принципових змін, був з точки зору керівництва МЗС неперекон-
ливо аргументованим, залишився не реалізованим. 

Зовнішньополітичне відомство здійснювало керівництво закордон-
ними представництвами. Під час тарнівського періоду діяльності МЗС 
УНР деякий час продовжували діяти місії в Австрії, Бельгії та Голландії, 
Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Румунії, США, Туреччині, 
Франції, Угорщині, Чехословаччині, Швейцарії. Штатні розписи ди-
пломатичних установ через фінансову кризу середини 1921 р. не були 
сталими (систематично відбувалося скорочення штатів дипломатич-
них і консульських установ, переведення деяких службовців на займані 
посади без утримання), однак функції залишалися незмінними. Через 
закордонні дипломатичні установи МЗС УНР активно проводив пере-
говори щодо формування Балто-Чорноморського союзу, в якому УНР 
мала відігравати ключову роль. Створення союзу держав від Балтики до 
Чорного моря, висунуту очільником зовнішньополітичного відомства 
Фінляндської Республіки Рудольфом Голсті, підтримав С. Петлюра, ро-
зуміючи його як коаліцію балтійсько-чорноморських держав (Польщі, 
України, Латвії, Литви, Естонії) та приєднання до них Кубані й кавказь-
ких країн. Відтак обіжники МЗС УНР орієнтували українських дипло-
матів на досягнення консолідації балтійських держав, України, Польщі, 
Румунії, Кубані і держав Кавказу навколо питання створення військово-
го і економічного Балто-Чорноморського союзу. До ключових завдань 
зовнішньої політики в цей період належало формування делегацій для 
участі в міжнародних форумах, досягнення участі УНР у роботі ново-
створюваної Ліги Націй. Пріоритетним напрямком роботи відомства 
і дипустанов залишалася інформаційна діяльність задля поширення 
правдивої інформації про українські проблеми. За дорученням С. Пет-
люри в листопаді 1921 р. зовнішньополітичне відомство працювало над 
створенням програми перекладів літератури та формування групи пе-
рекладачів і редакторів з метою піднесення українського життя після 
перемоги над більшовиками. 

Наприкінці грудня 1921 р. на посаду заступника міністра закордон-
них справ отримав призначення керуючий Посольством УНР у Туреч-
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чині І.  Токаржевський-Карашевич. 12 січня 1922 р. він очолив МЗС 
УНР в екзилі. Його перебування на посаді було нетривалим. Вже у квіт-
ні 1922 р. керівником («керуючим») Міністерства закордонних справ 
УНР в екзилі було призначено правника О. Ейхельмана. В проекті Ста-
туту МЗС, до розроблення якого долучився новопризначений керівник 
міністерства, указувалося, що діяльність консульств УНР за кордоном 
унормовується окремим консульським статутом. Завдання МЗС емі-
граційного уряду О. Ейхельман як правник і досвідчений державний 
службовець убачав у консульських функціях та ефективній взаємодії з 
зацікавленими представниками іноземних держав. 

Символічне значення в умовах утрати державної території УНР та 
припинення діяльності офіційних консульств мало створення посад 
українських почесних консулів у зарубіжних країнах (Грузії, Швейца-
рії, Сірії та Лівані). Із закриттям дипломатичних представництв і кон-
сульських установ почесні консульства деякий час надавали допомогу 
українцям, які опинилися в скрутних обставинах за кордоном.
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Місце поховання Миколи Юнаківа (Тарнів, міський Новий цвинтар). 
Український військовий та громадський діяч, військовий історик, гене-
рал-полковник Армії УНР Микола Леонтійович Юнаків (1871–1931) 
після поразки Української революції 1917–1921 рр. залишився в емігра-
ції в Польщі. Помер 1 серпня 1931 р. у Тарнові. 
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Уродженець Чугуєва на Харківщині, випускник Миколаївській ака-
демії Генерального штабу Російської імперії, М. Юнаків у травні 1897 
року був причислений до Генерального штабу і призначений на службу 
до Санкт-Петербурзького військового округу, в 1898–1905 рр. керу-

вав (з перервами) справами по навчальній 
частині Офіцерської стрілецької школи. 
В 1905–1907 рр. – начальник штабу Пер-
шого округу окремого корпусу Прикор-
донної варти. З серпня 1907 р. завідував 
офіцерами, що навчалися в Миколаївській 
академії Генерального штабу, з травня по 
вересень 1908 р. керував справами акаде-
мії. В січні 1910 р. захистив дисертацію на 
тему «Похід Карла XII на Україну в 1708 і 
1709 роках» на звання екстраординарно-
го професора академії, відзначену акаде-
мічною премією графа С.  Уварова. Через 
рік захистив дисертацію на звання орди-
нарного професора на тему «Російсько-
японська війна 1904–1905 років». 1912 

року М. Юнаківу присвоєно звання генерал-майор. Брав участь у Пер-
шій світовій війні. 

Після Жовтневого перевороту підтримав український національний 
рух, сприяв українізації військових частин. З жовтня по грудень 1917 р. 
командував Восьмою армією Румунського фронту. 

За доби Гетьманату в травні 1918 р. очолив комісію зі створення вій-
ськових шкіл Головного військово-навчального управління Військового 
міністерства Української Держави. З відновленням УНР став помічни-
ком Головного інспектора військ Дієвої Армії УНР, очолював Головну 
шкільну управу Військового міністерства. З 11 серпня по 14 грудня 
1919 р. генерал М. Юнаків – начальник Штабу Головного Отамана 
об’єднаних українських армій УНР та ЗУНР, брав участь у розроблен-
ні в серпні 1919 р. військової операції з визволення від більшовицьких 
військ Правобережної України і звільнення Києва.

З посади начальника ШГО був призначений начальником щойно 
створеної військової секції Надзвичайної дипломатичної місії УНР у 
Польській Республіці в статусі радника місії з правами вирішального 

Микола Леонтійович Юнаків

голосу у військових справах і дорадчого – в усіх справах іншого ха-
рактеру та можливістю прямого докладу у Головного отамана. Мета 
створення секції полягала в забезпеченні організації допомоги вій-
ськовополоненим та інтернованим і участі в розробленні проектів 
українсько-польських військових конвенцій. До складу секції увійшли 
військові експерти, що працювали при місії, та місія для організації 
допомоги військовополоненим та інтернованим у Польщі. Однак 
реалізувати покладені на нього завдання швидко і якісно генералу 
М.  Юнаківу не вдалося. 31 січня 1920 р. наказом Головної команди 
Армії УНР його було звільнено з посади начальника Військової сек-
ції зі збереженням посади радника дипмісії. На базі секції було сфор-
мовано Військову місію, яку очолив генерал-поручник В. Зелінський.  
З 25 липня по вересень 1920 р. генерал М. Юнаків очолював Військо-
ве міністерство УНР, а в 1921–1923 рр. був Головою Вищої військової 
ради. Залишився в еміграції. В Українській станиці в Каліші керував 
Українським військово-історичним товариством, входив до складу 
редколегії його друкованого органу – часопису «За Державність». 
З 1927 року хворів. Жив у Тарнові. У Львові на честь Миколи Юнаківа 
названо вулицю.
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Місце поховання Пилипа Пилипчука (Холм, Люблінське воєводство: 
українське кладовище/Cmentarz prawosławny w Chełmie). Державний 
та громадсько-політичний діяч, прем’єр-міністр Уряду УНР в екзи-
лі (1921–1922) Пилип Каленикович Пилипчук (1889–1940) помер у 
Холмі 30 серпня 1940 р., куди виїхав 1939 року. 

Інженер за освітою (закінчив Петербурзький політехнічний інститут 
за спеціальністю інженер комунікацій), активний діяч української грома-

Фото надано Посольством України в Республіці Польща

ди в Петербурзі, П. Пилипчук приїхав до Києва 1917 р., де обійняв по-
саду старшого інженера технічного відділу шляхів сполучення Київської 
округи. Викладав теоретичну механіку у Київському політехнічному ін-
ституті, належав до Української Партії Соціалістів-Революціонерів. 1918 
року виконував обов’язки директора департаменту Генерального секре-
тарства торгу і промисловості УНР. За доби Гетьманату працював поміч-
ником начальника відділу шляхів сполучення Київської округи, в серпні 
1918 р. очолив його. З приходом до влади Директорії в грудні 1918 р. – 
квітні 1919 р. керував Міністерством шляхів УНР, у січні 1919 р. став спі-
ворганізатором Української народно-республіканської партії.

У серпні 1919 р. П. Пилипчук очолив офіційну місію УНР до Вар-
шави для пошуків порозуміння з польською стороною. До її складу 
увійшли полковник Клим Павлюк (Закревський), Володимир Тулюпа і 
полковник Юліан Липницький. Склад місії не було погоджено з дикта-
тором ЗУНР Є. Петрушевичем. До Варшави повноважні представники 
прибули 9 серпня. Одразу було проведено зустрічі з Главою Польської 
Республіки Ю. Пілсудським, прем’єр-міністром І. Падеревським та мі-
ністром торгу і промисловості І. Щеньовським. Під час консультацій 
обговорювалося питання про обмін українського цукру і хлібу на на-
фту, нафтопродукти та інші стратегічні товари. Впродовж 19–21 серпня 
відбулися спільні засідання української місії та польської урядової деле-
гації. Очільник української місії подав до польського уряду декларацію, 
в якій, попри відсутність у місії відповідних повноважень, визначалися 
державні кордони з Польщею (при цьому Східна Галичина, Холмщина 
і Підляшшя не входили до української території), на засадах взаємнос-
ті гарантувалися права поляків в УНР та українців на польських зем-
лях, пропонувалося вирішення питання про земельні володіння поля-
ків на Правобережній Україні, передбачалося скликання майбутнього 
Всеукраїнського парламенту та висловлювалося очікування визнання 
польським урядом УНР, встановлення офіційних відносин, надання 
зброї і військового спорядження. Після повернення місії до Кам’янця-
Подільського в польській пресі з’явилася публікація, через яку П. Пи-
липчук був звинувачений у перебільшенні повноважень. Йшлося про 
його заяву, що уряд УНР не зацікавлений у справі Східної Галичини. 
Відтак його дипломатична діяльність не мала продовження.

Однак робота в державних органах тривала: в Уряді УНР в екзилі 
П. Пилипчук був прем’єр-міністром та міністром фінансів. Після виїз-
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ду урядових структур з Польщі деякий 
час працював у Кредитовому банку в 
Бидгощі та в Товаристві з переробки 
картоплі містечка Тчев. Через фінансо-
ву скруту подався на конкурс, оголоше-
ний у березні 1927 року Луцьким магі-
стратом на заміщення вакантних посад 
міського архітектора і його помічника. 
Упродовж 1927–1931 рр. працював 
на посаді міського інженера в Луцьку.  
31 жовтня 1931 р. був звільнений че-
рез визнання магістратом його разом 
зі своїм помічником у службовому не-
дбальстві під час виконання своїх поса-
дових обов’язків. Звинувачений подав 
судовий позов на оскарження рішення 
і продовжив роботу як приватний архі-

тектор, виконував плани житлових будинків на замовлення переважно 
не дуже заможних людей. 1936 року Луцький окружний суд виправдав 
П. Пилипчука. 1939 року він переїхав до Холма.

30 серпня 2021 р. з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України 
було урочисто відкрито реставрований надгробок могили П. Пилипчука 
в Холмі. Подію організували Почесне консульство України в Холмі, Гене-
ральне консульство України в Любліні, Українське Товариство на чолі з 
Г. Купріяновичем. Реставрування могили Пилипчука відбулося завдяки 
фінансовим внескам Посольства України у Польщі, Фундації «Парт-
нерство і співпраця», Почесного консульства України в Холмі, поль-
ських партнерів, української громади тощо.
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Ірина Матяш

Пилип Каленикович Пилипчук
Приміщення Генерального консульства Української Держави в Мо-
скві (Великий Чернишевський провулок, 11). Першу українську кон-
сульську установу в Москві було створено на виконання підписаної 12 
червня 1918 р. у ході мирних переговорів між Українською Державою і 
радянською Росією попередньої мирної угоди відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української Держави «Про призначення генеральних 
консулів до Москви і Петрограду та 10 консульських агентів 1 розряду і 
20 – 2-го до інших міст радянської Росії» від 22 червня 1918 р. та закону 
«Про заклад генеральних консульств і консульських агентств за кордо-
ном» від 4 липня 1918 р. Уже 28 липня генконсула Олександра Кривцо-
ва прийняв нарком закордонних справ РСФРР Г. Чичерін, підтвердивши 
його повноваження як вищого представника Української Держави в Мо-
скві. Для розташування служб генконсульства і проживання службовців 
було надано 8 кімнат на Великому Чернишевському (нині – Вознесен-
ський) провулку, 11 і на Штатному провулку, 21. 

Структура генконсульства включала управління справами, групу рад-
ників, секретаріат та відділи: юридичний (займався захистом особистих 
і майнових прав українських громадян, наглядом за дотриманням умов 
утримання у в’язницях, учиненням нотаріальних дій); торговельний 
(займався налагодженням зносин з питань торгівлі; реєстрацією торго-
вельних закладів в Москві, що належали українським громадянам тощо); 

Росія
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реєстраційний (приймав та розглядав запити про реєстрацію; видавав 
посвідчення українським громадянам, вів книги записів зареєстрованих 
в українському громадянстві осіб та здійснював зовнішнє листування з 
питань реєстрації); евакуаційний (займався візуванням паспортів і по-
свідчень для тих, хто виявив бажання виїхати на українську територію, 
укладанням списків осіб для отримання місць у потягах; сприянням 
українським біженцям в поверненні додому; організацією курсування 
залізничних державних потягів прямого сполучення та підготовкою 
вантажного руху). На вимогу О. Кривцова все внутрішнє діловодство 
генконсульства велося виключно українською мовою. Від співробітни-
ків генконсульства, які вели прийом громадян, вимагалося обов’язкове 
вживання української мови в спілкуванні з відвідувачами. 

З перших днів діяльності з’ясувалося, що обсяги роботи реєстрацій-
ного та евакуаційного відділів значно перевищували очікувані. Щодня 
консульство приймало близько 400 осіб. Отримати українське грома-
дянство з метою вирватися із «совдепії», щоб уникнути арештів, зну-
щань і розстрілу, прагнули насамперед представники російської аристо-

Будинок, в якому розташовувалося Генконсульство Української Держави в Москві (Вознесенський провулок). 
Фото надано Посольством України в Російській Федерації

кратії. Робочий день співробітників консульства тривав від 10-ї до 23-ї 
години. Окремий напрям діяльності генконсульства склало вивчення 
можливостей організації товарообміну та створення Російсько-україн-
ської торговельної палати.

У середині серпня в Москві розпочалися арешти українських грома-
дян. Частину арештованих складали заручники – громадяни, які мали 
бездоганну репутацію і авторитет у суспільстві. Їхні родичі просили 
українського консула про допомогу хоча б щодо з’ясування їх долі. Од-
нак російська сторона не допускала консулів до арештованих і не на-
давала інформацію про них. Про марні спроби досягти застосування 
норм міжнародного права до українських громадян у Росії, оголошення 
червоного терору, арешти і розстріли більшовиками українців генкон-
сул доповідав у МЗС. Міністр Д. Дорошенко повідомив про це 11 верес-
ня 1918 р. німецького посла в Києві А. фон Мумма, попередивши, що в 
разі продовження насильств над українськими громадянами упродовж 
24 годин, він змушений буде повідомити голові російської мирної деле-
гації Х. Раковському, що український уряд арештує підданих радянської 
Росії, які перебувають в Українській 
Державі. Натомість 16 вересня до 
консульства в Москві надійшло роз-
порядження НКЗС РСФРР про 
звільнення зайнятих приміщень та 
зосередження всіх служб у будинку 
на вулиці Тверській, буд. 68. Відно-
сини з РСФРР загострилися, а існу-
вання українських консульств у Росії 
було поставлено під загрозу. 

На тлі «дипломатичних воєн» 
показово штучною була церемо-
нія відкриття в Москві пам’ятника 
Тарасу Шевченку на честь першої 
річниці Жовтневого перевороту 
в контексті реалізації ленінського 
плану монументальної пропаганди. 

Будинок, в якому розташовувалося Генконсульство 
Української Держави в Москві (Кропоткинський  

провулок). Фото надано Посольством України в РФ
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На урочистостях виступали Голо-
ва Московської ради робітничої 
і солдатських депутатів Л. Каме-
нєв, професійна революціонерка 
О. Коллонтай. Запрошений на від-
криття О. Кривцов також сказав ві-
тальне слово з огляду на важливість 
постаті Т. Шевченка для українців. 
Це був останній публічний виступ 
генконсула. 

8 листопада О. Кривцов отримав 
наказ повернутися до Києва. Пе-
редавши охорону інтересів україн-
ських громадян у Росії посланнику 
Грузії при Уряді РСФРР Г. Хунгадзе, 
генконсул вирушив зі своїми спів-
робітниками на батьківщину. Укра-
їнські «консульські» потяги з Мо-
скви виїхали 16 листопада. 24 грудня 

1918 р. вийшов Декрет РНК РСФРР про заборону функціонування укра-
їнських консульств в Росії. 
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Ірина Матяш

Повідомлення про визнання російською стороною  
консульського агента Української Держави в Царицині.  

З фондів ЦДАВО України

Приміщення Генерального консульства Української Держави в 
Петербурзі (Французька набережна, 26). Першу офіційну україн-
ську консульську установу в Петербурзі було створено на виконання 
попередньої мирної угоди між Українською Державою і радянською 
Росією, підписаної 12 червня 1918 р. у ході українсько-російських 
мирних переговорів у Києві. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
Української Держави «Про призначення генеральних консулів до 
Москви і Петрограду та 10 консульських агентів 1 розряду і 20 – 2-го 

Будинок, в якому розташовувалося Генконсульство Української Держави в Петербурзі.  
Фото надано Посольством України в Російській Федерації
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до інших міст радянської Росії» від 22 червня 1918 р. та закону Укра-
їнської Держави «Про заклад генеральних консульств і консульських 
агентств за кордоном» від 4 липня 1918 р. Її очолив інженер, голова 
Комітету українського громадянства в Петербурзі Сергій Федоро-
вич Веселовський. Генконсульство розпочало роботу в липні 1918  р. 
у приміщенні очолюваного ним комітету на вулиці Ліговка, 64, кв. 6.  
У напрямку опіки над українськими громадянами генконсульство 
продовжило роботу комітету. В своїх перших нотах до НКЗС РСФРР 
С. Веселовський висловив протест проти трактування українських 
громадян як підданих РСФРР, а через масові арешти офіцерського 
контингенту, не бажаного в червоноармійських частинах, подав ще 
одну ноту протесту з вимогою надати матеріали, на підставі яких було 
затримано велику кількість українців. З початком червоного терору, 
який потягло за собою вбивство 30 серпня 1918 р. голови Петроград-
ської НК М. Урицького, консульство перетворилося на лінію оборо-
ни від більшовицького свавілля. 

Оскільки запити консулів щодо долі арештантів залишалися без від-
повіді, С. Веселовський взяв на роботу у відділ охорони персональних 
прав вісім сестер-жалібниць, створивши відділення Червоного Хреста. 
Завдяки діяльності цих жінок консульство, витрачаючи непередбачені 
кошти рятувало від голодної смерті в’язнів Петропавловської фортеці і 
Кронштадту, де їх не годували по кілька днів. 

Для розташування консульства було укладено угоду з графинею Со-
фією Ігнатьєвою про безоплатну оренду будинку її матері на Французь-
кій набережній, 26. Консульство винайняло будинок з усіма надвірни-
ми будівлями (окрім квартири власниці, де залишалася її прислуга для 
нагляду за будинком і прибудинковою територією) терміном на рік від 
12 серпня 1918 р. 

Структура консульства включала, окрім керівництва, відділ віз, пас-
портний відділ, реєстраційний відділ, очолювані відповідно І. Кор-
ниловичем, В. Ночовним та П. Рудаковським. Радниками генконсула 
числилися особистий знайомий Льва Толстого С. Богоявленський та 
генерал-майор І. Леонтовський. Перше розпорядження по консульству 
містило вимогу виявляти нейтральну позицію до урядів іноземних дер-
жав, не вести розмови на політичні теми в присутності відвідувачів, не 
обіцяти відвідувачам сприяння в прискоренні вирішення їхніх справ. 

Нагляд за виконанням доручення було покладено на секретаря консуль-
ства М. Веселовського (брата генконсула).

Генконсульство працювало до 10 жовтня, коли було перервано мир-
ні переговори в Києві. 8 листопада 1918 р. С. Веселовський отримав 
вказівку заступника міністра закордонних справ О. Палтова негайно 
припинити діяльність консульства, передати опіку над українськими 
громадянами шведському або іншому представнику нейтральних дер-
жав, поставивши до відома радянський уряд, і виїхати з Петербургу в 
повному складі. Для генконсульства було надано 15 вагонів у потягу, 
який було спеціально скеровано з Києва 14 листопада. 
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Місце поховання Івана Фещенка-Чопівського (Табірний цвинтар 
Абезького політичного концентраційного табору ІнтЛАГ НКВС СРСР 
(нині район м. Інта, Республіка Комі), П-49). Державний діяч, учений, 
дипломат Іван Андріанович Фещенко-Чопівський (1884–1952) помер 
від хвороб і виснаження у концтаборі Абезь 2 вересня 1952 р. 1996 року 
на могилі встановлено іменний залізний хрест з написом: «Фещенко-
Чопiвский Iван 1884–1952 П-49». 

І. Фещенко-Чопівський народився 20 січня 1884 р. в м. Чуднові на 
Житомирщині. 1903 року закінчив Житомирську реальну гімназію, а 
1908-го – хімічний відділ Київської політехніки. Під керівництвом про-
фесора В. Іжевського розпочав наукову діяльність в галузі металознав-
ства та металургії. Перша праця була надрукована 1911 року, а за весь 
період наукової творчості опублікував 154 праці різними мовами: укра-
їнською, польською, німецькою, російською та французькою.

Зі студентських років виявив себе свідомим українцем, спільно з 
іншими товаришами відвідував могилу Тараса Шевченка, працював у 

«Просвіті». Знайомство з провідними 
українськими діячами того часу сприя-
ло тому, що після Лютневої революції 
1917 р. І. Фещенко-Чопівський вклю-
чився в державотворчу діяльність. Він 
був делегатом від м. Києва на Україн-
ському національному конгресі; чет-
вертим номером у списку Української 
партії соціалістів федералістів на вибо-
рах до київської Міської Думи; головою 
Губернської національної ради Київщи-
ни, від якої був делегований до Укра-
їнської Центральної Ради; міністром 
торгу і промисловості (лютий – кві-
тень 1918 р.). На прохання голови УЦР 
М.  Грушевського вчений підготував 
1918 р. низку праць про природний по-
тенціал України: «Природні багатства 
України. Ч.І Мінеральні багатства та ве-
лика промисловість України», «Цукро-
ва промисловість України». 

За часів Гетьманату був радником кооперативного об’єднання «Дні-
просоюз». Після переходу влади до Директорії повернувся на держав-
ну службу, обіймав посади заступника міністра та міністра народного 
господарства, прем’єр-міністра Уряду УНР. У липні 1919 р. був призна-
чений радником дипломатичної місії УНР в Румунії (до червня 1920 р.), 
незабаром відкликаний і призначений головою економічної комісії для 
ведення переговорів з польським урядом (до грудня 1920  р.). У січні 
1921 р. очолив Раду Республіки (до липня 1921 р.), про її діяльність 
І. Фещенко-Чопівський написав спогади. Із 1 січня 1922 р. був призна-
чений контрактовим старшим асистентом Варшавської Політехніки 
при кафедрі металургії та металознавства. Згодом переїхав до Кракова, 
де працював в Гірничій Академії, заснував кафедру металографії і за-
гальної металургії, займав посаду завідувача і професора цієї кафедри. 
І хоча І. Фещенко-Чопівський прийняв польське громадянство, він під-
тримував зв’язки з Українським центральним комітетом у Польщі, спла-
чував «національний податок» на соціально-освітні цілі для місцевих 
українців-емігрантів. 1927 року за-
хистив дисертацію на ступінь док-
тора наук «Про цементацію бором 
і берилієм заліза, нікелю і кобальту 
та деяких спеціальних сталей», ро-
боту над якою розпочав ще у Київ-
ській політехніці; 1931 року – дис-
ертацію «Бляхи парових котлів» 
на ступінь габілітованого доктора 
наук. З 1928 року був також керів-
ником дослідницької лабораторії 
металургійного заводу «Байль-
дон» у Катовіцах. З 1932 р. – член-
кореспондент польської Академії технічних наук. Був дійсним членом 
НТШ, Товариств металургів і механіків Польщі, металургів Німеччини 
(Verein deutscher Eisenhttenleute), American Society of Metals, англій-
ського Iron and Steel Institute, Institute of Metals. 

1933 року отримав від президента Польщі «Золотий Хрест Заслу-
ги» – найвищу урядову відзнаку за внесок у розбудову воєнної про-
мисловості. Польською мовою вийшла його тритомна праця «Ме-
талознавство» (1932–1936 р.). Він виховав цілу когорту учнів – як 

Сім'я Івана Фещенка-Чопівського
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поляків, так і українців-емігрантів, серед яких – металург, професор 
М. Чижевський.

Під час Другої світової війни І. Фещенко-Чопівський жив у Катові-
це, увійшов до складу Українського Національного Об’єднання. У бе-
резні 1945 року його заарештували органи НКВС, вивезли до Києва. 
Військовий трибунал військ НКВС Київської області засудив ученого 
до 10 років позбавлення волі «без конфіскації майна через відсут-
ність його у підсудного». Рідні намагалися через польське посольство 
звільнити І. Фещенка-Чопівського, проте зусилля були марними. Реа-
білітований у 1993 р. 

 
Література:
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Київ: МП «Леся», 2006. 672 с.; Рильніков Б. С., Понеділок Г. В. Іван Фещенко-
Чопівський: вчений та педагог. Львів: Видавництво Національного університету 
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Валентина Піскун

Місце страти і поховання Миколи Любинського (урочище Сандар-
мох, Карелія). Учасник мирних переговорів у Бересті, підписант Берес-
тейського мирного договору, державний секретар закордонних справ 
УНР, керуючий Міністерством закордонних справ УНР (1918) Микола 
Михайлович Любинський (1891 – 1938) був розстріляний 8 січня 1938 
р. У лісовому урочищі в Медвеж’єгорському районі Республіки Карелія 
органи НКВС СРСР розстріляли понад 9 тис. 500 осіб 58 національ-
ностей, переважно спецпоселенців і в’язнів Біломорсько-Балтійського 
каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР. 1998  року від-
крито меморіальне кладовище «Сандармох». 2004  року Товариство 
української культури «Калина» коштом світового українства споруди-
ло гранітний козацький хрест з написом «Убієнним синам України». 
27  жовтня 2017  року в урочищі Сандармох було оголошено Днем 
пам’яті, який відзначався в Україні на державному рівні. 

М. Любинський народився 23 вересня 1891 р. у с. Стріхівці Ушиць-
кого повіту Подільської губернії в сім’ї священника. 1910 року закінчив 
Кам’янець-Подільську гімназію з особливою відзнакою у словесних на-
уках. Упродовж 1911 – 1916 рр. навчався на філологічному факультеті 
Університету св. Володимира, був членом ради Української студентської 
громади, старостою факультету (старостат і громада діяли нелегально). 
1917  року вступив до Української партії соціалістів-революціонерів. 
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На Всеукраїнському національному конгресі 5 квітня 1917 р. обраний 
до УЦР і Малої Ради. У липні–серпні 1917 р. очолював Українську На-
ціонально-Революційну партію – фракцію УПСР. 8–15 вересня 1917 р. 
був делегатом Всеросійського з’їзду народів у Києві, а в листопаді – 
представником від Поділля на Всеросійських установчих зборах.

22 листопада 1917 р. призначений Комісаром на Румунський фронт 
для звернення до воюючих держав з пропозицією укласти загальний де-
мократичний мир. По поверненні до Києва 29 листопада був обраний 
членом делегації на мирних переговорах у Бересті-Литовську. На пле-
нарному засіданні у Бересті 1 лютого 1918 р. виголосив промову, в якій 
викрив наміри більшовиків. 9 лютого (27 січня) 1918 р. скріпив своїм 
підписом Берестейський мирний договір, 15  лютого підписав відозву 
делегації УНР до німецького народу, 24  лютого передав український 
примірник Таємного протоколу Мирного договору заступнику голови 
австро-угорської делегації барону Ф. Візнеру та німецькому послу в Ав-
стро-Угорщині Ф. Розенберґу, який відвіз документ до Берліна (потім 
документ було знищено). 9 березня 1918 р. у Києві звітувався перед Ра-
дою народних міністрів УНР про перебіг та підсумки роботи делегації 
на переговорах у Бересті. 

Микола Любинський (в центрі) під час підписання Берестейського мирного договору.  
З фондів ЦДА Республіки Болгарія

Від 15 березня до 28 квітня 1918 р. – державний секретар закордон-
них справ, керуючий МЗС УНР. 22 березня виступив перед Радою на-
родних міністрів в справі проекту конвенції з німцями з приводу їх пере-
бування в УНР та щодо справи укладання миру з РСФРР. 5 квітня з його 
пропозиції урядом послом УНР в Румунії було призначено М. Галагана 
і затверджено умови обміну військовополоненими. 12 квітня виступив 
у Малій Раді з доповіддю про анексію Бессарабії Румунією. 27 квітня 
у Центральній Раді закликав уряд до рішучої реакції проти втручання 
німецької військової влади у внутрішні справи УНР. Від 28  квітня до 
травня 1918 р. був затриманий німецькою військовою владою й пере-
бував під слідством в справі викрадення банкіра А.  Доброго. Під час 
Гетьманату працював у Книгоспілці, заробляв перекладами з російської 
та німецької мов. 1919 року увійшов до складу ЦК УПСР.

Від початку 1921 р. як нештатний науковий співробітник брав участь 
у складанні «Енциклопедичного словника» при ВУАН. Певний час 
мешкав нелегально в Житомирі та Києві під прізвищем Левицький, 
бідував. Легалізувався у січні 1923  р. у Харкові. Згодом працював у 
Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті, в Робітничому уні-
верситеті, з січня 1930 р. – науковим співробітником Інституту україн-

Посвідчення М. Любинського як представника УНР на мирних переговорах у Бересті.  
З фондів ЦДАВО України
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ської наукової мови ВУАН. 15 жовтня 1930 р. заарештований у справі 
Українського національного центру. Перебуваючи перших два тижні 
в будинку примусових робіт, написав автобіографію. У липні 1931  р. 
був транспортований з Києва до Харкова в розпорядження начальника 
секретно-політичного відділу ДПУ УСРР.

 21 березня 1932 р. рішенням судової трійки при Колегії ГПУ УСРР 
засуджений до трьох років концтаборів. Відбував строк у Карелії, пра-
цював у виробничому відділі Управління Білморбалттабору. На початку 
1933 р. отримав додатковий вирок  – адміністративне заслання на п’ять 
років в Північний край, як соціально небезпечна особа. Був засланий 
до Медвеж’єґорська на Онезькому озері. Працював архіваріусом і жив 
у бараку-гуртожитку біля Управління Білморбуду. 1937 року був пере-
ведений до Повенця. Заарештований 12 листопада 1937 р. Особливою 
трійкою УНКВД Ленінградської області 15 грудня 1937 р. був засудже-
ний до найвищої кари. 1938 року справу було переглянуто, але вирок 
залишили в силі. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

Література: 
Гай-Нижник П. Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: 

політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917  р. – листопад 1918  р.). 
Українознавство. 2019. № 3. С. 8–20; Шевченко С. Микола Любинський і логіка чер-
воного терору. Невідомі сторінки українського Розстріляного відродження. Дзер-
кало тижня. 2008. № 15; Прокопчук В. С. Міністр УНР – вихідець із Стріхівців. На-
укові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні 
науки. Кам’янець-Подільський, 2001. Т. 6. С. 559–564; Остання адреса: До 60-річчя 
соловецької трагедії / Служба безпеки України; Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України; Упоряд.: П. Кулаковський, Г. 
Смірнов, Ю. Шаповал; Відп. ред. А. Зінченко. Київ, 1997. Т. 1. 325 с.; Київ, 1998. Т. 
2 / СБ України; Центр історії політології Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України; Упоряд.: П. Кулаковський, Ю. Шаповал; Відп. ред. Ю. 
Шаповал. 286 с.; Київ, 1999. Т. 3 / СБ України; Центр історії політології Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України; Упоряд.: П. Кулаковсь-
кий, Ю. Шаповал; Відп. ред. Ю. Шаповал. 394 с.; Шевченко Сергій. Імперія терору. 
Київ: Фенікс, 2021. 368 с.

Павло Гай-Нижник

Місце поховання Владислава Дашкевича-Горбацького (Мемо-
ріальний цвинтар у поселенні Абезь Інтинського району Республіки 
Комі, безіменна могила № О-27). Військовик, педагог, начальник Влас-
ного Штабу і командувач Головною Квартирою гетьмана всієї України 
(29 квітня – 27 червня 1918 р.), голова Дипломатичної місії Української 
Держави до Румунії.

Владислав Владиславович Дашкевич-Горбацький (1879–1952) по-
мер 7  червня 1952  р. у політичному концентраційному таборі 
Інте (Печорлаг) у системі ІнтЛАГ НКВС СРСР. У цьому конц-
таборі закатовано близько 900 українців, у 1949–1956 рр. в Абезі міс-
тилося інвалідне («санітарне») відділення МінЛАГу, де ховали в’язнів, 
ставлячи на могилах лише таблички з їхніми табірними номерами. Піс-
ля послаблення табірного режиму тюремне керівництво дозволило від-
правляти панахиди за померлими й встановлювати хрести на могилах. 
1999 року в поселенні Абезь відкрито меморіальний цвинтар і музей. 

Меморіальний цвинтар у поселенні Абезь Інтинського району Республіки Комі (Російська Федерація)
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В. Дашкевич-Горбацький походив зі старовинного польсько-литов-
ського дворянського роду. Народився 16 серпня 1879 р. у Обухові Ки-
ївської губернії. Освіту здобув у Кременчуцькому реальному училищі, 
по закінченні якого 1897 року вступив до Московського військового 
училища. 9 серпня 1899 р. випущений з училища в чині підпоручни-
ка у лейб-гвардії Литовський полк. Упродовж 1903–1905 рр. навчав-

ся у Миколаївській академії Гене-
рального штабу. Від 25  листопада 
1905 р. по 28 листопада 1907 р. від-
бував цензове командування ро-
тою у лейб-гвардії Гренадерському 
полку. До 14  серпня 1913  р. слу-
жив обер-офіцером для доручень 
при штабі Гвардійського корпусу. 
6  грудня 1911  р. отримав звання 
підполковника. Викладав тактику 
у Пажеському корпусі. З грудня 
1913 р. служив штаб-офіцером для 
доручень при штабі Першого ар-
мійського корпусу.

Учасник Першої світової війни. 
Від 6  грудня 1914  р. – полковник. 
Після Лютневої революції в Росії 9 
квітня 1917 р. був призначений на-
чальником штабу 24-ї піхотної ди-
візії з переводом до Генерального 

штабу. На початку 1917 р. отримав звання генерал-майора.
З поверненням в Україну після Жовтневого перевороту на почат-

ку 1918  р. командував ІХ  пішою дивізією УНР, а потім став членом 
таємної організації Українська народна громада на чолі з генера-
лом  П.  Скоропадським, яка готувала повалення Центральної Ради. 
Активний учасник і фактичний керівник гетьманського перевороту у 
Києві. 29 квітня (офіційно від 3 травня) – 27 червня 1918р. – началь-
ник Головної Квартири та особистого Штабу гетьмана всієї України. 
У травні 1918 р. тимчасово виконував обов’язки військового міністра 
Української Держави. Від 27 червня по жовтень 1918 р. – генеральний 
старшина при гетьмані. Від червня 1918  р. – начальник відділу мор-

В. Дашкевич-Горбацький

ської піхоти при Головному морському штабі Морського міністерства 
Української Держави.

У жовтні 1918  р. призначений головою Надзвичайної місії Україн-
ської Держави до Румунії. Місія мала не лише стати представництвом 
гетьмана, налагодити контакт з військовим представництвом Антанти 
в Яссах та й домогтися повернення Україні окупованої румунами Бес-
сарабії. Проте вчасно виїхати до Румунії В. Дашкевич-Горбацький місії 
не встиг. З початком протигетьманського повстання в листопаді 1918 р. 
виїхав до Одеси, де намагався вступили до лав Збройних сил Півдня 
Росії (Добровольчої армії), але отримав відмову від генерала А. Дені-
кіна. Прибув до Румунії, де був прийнятий королем і королевою, проте 
П. Скоропадський згодом вважав, що призначення В. Дашкевича-Гор-
бацького головою Надзвичайної місії Української Держави до Румунії 
було не зовсім вдале.

У березні 1919 р. вирушив до Стамбула, вже восени добровільно всту-
пив до армії адм. О. Колчака, де був зачислений до резерву чинів. Учасник 
Сибірського Льодового походу (1919). У 1920 р. – генерал для доручень 
при командувачі військами Далекосхідної армії. Від 6 червня 1920 р. пе-
ребував у розпорядженні головнокомандувача усіма силами Російської 
Східної Окраїни. Згодом емігрував у Китай, а від 1922 р. мешкав у Бер-
ліні. Після вступу Радянської армії наприкінці Другої світової війни до 
Німеччини був заарештований 1945 р. і вивезений до СРСР. Там В. Даш-
кевича-Горбацького засудили до виправно-трудових таборів.

Література: 
Гай-Нижник П. П. Власний Штаб гетьмана П. Скоропадського: структура, шта-

ти, завдання (1918 р.). Гілея. 2011. Вип. 53. С. 73–80; Гай-Нижник П. Начальники 
особистого Штабу гетьмана П. Скоропадського. Військово-історичний альманах. 
2010. № 21. С. 45–56; Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб геть-
мана всієї України: боротьба за владу і державність. Київ: Крок, 2019. 626 с. 

Павло Гай-Нижник
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Місце смерті Павла Христюка (один з концтаборів «Севвостлаґу» Ха-
баровського краю). Північно-Східний ВТТ (рос. Севвостлаг, СВИТЛ) – 
структурна одиниця системи виправно-трудових таборів ОДПУ – НКВС 
– МВС СРСР, існувала на території «Дальбуду» (Північний Схід СРСР) 
як його виробничий підрозділ, що діяв упродовж 1932–1951 рр. Тут було 
замордовано державно-політичного діяча, генерального писаря, міністра 
внутрішніх справ, державного секретаря УНР, історика і публіциста Пав-
ла Оникійовича Христюка (1890–1941). Він помер 19 вересня 1941 р. 

П. Христюк народився в козацькій сім’ї на Кубані. 1912 року всту-
пив до Київського політехнічного інституту. Був співробітником 
газети «Рада», редактором кооперативного журналу «Комашня» 
(1916–1917). У березні 1917 р. – один з керівників Першого вільно-
го кооперативного з’їзду Київщини. За рішення Першого Коопера-
тивного з’їзду союзів України (початок квітня 1917 р., Київ) разом з 
М.  Ковалевським почав редагувати позапартійну газету «Народна 

воля». У квітні 1917 р. був одним з організаторів Установчого з’їзду 
Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), співробітни-
ком партійних газет «Боротьба» і «Трудова громада». Провідний 
член ЦК УПСР та Селянської спілки, член Центральної і Малої Рад, 
генеральний писар (15 (28) червня – 21 серпня 1917 р.) в Генеральному 
Секретаріаті УЦР. Співавтор земельного закону від 31 січня 1918 р. 
Міністр внутрішніх справ (18 січня – кінець лютого 1918 р.), держав-
ний секретар (кінець лютого – 29 квітня 1918 р.) в Раді народних мі-
ністрів УНР. 17 квітня вніс на розгляд Ради народних міністрів УНР 
законопроекти про скасування Міністерства генерального писарства 
і утворення посади порядкуючого справами Ради народних міністрів; 
про кодифікацію законів державного секретаря; про порядок опублі-
кування законів, які були схвалені урядом і винесені на затвердження 
Центральної Ради. За Гетьманату – в опозиції. У серпні1919  р. став 
товаришем міністра внутрішніх справ. Після IV з’їзду УПСР належав 

до фракції «центральної течії».
З кінця 1919  р. на еміграції у Від-

ні, де був членом «закордонної де-
легації» УПСР та співредактором 
журналу «Борітеся – поборете!». 
Член Спілки українських письменни-
ків і журналістів. Навесні 1923  р. по-
вернувся з еміграції до Харкова. До 
1925  р. працював інспектором Укра-
їнського банку. Один зі співавторів 
«Декларації 66-ти» – документу, що 
з’явився в пресі у травні 1924 р. із за-
кликом до української інтелігенції 
співпрацювати з більшовицькою вла-
дою і використовувати наявні мож-
ливості для національно-культурного 
будівництва. 1925–1928  рр. – член 
правління Державного видавництва 
України (опікувався фінансово-тор-
говельними справами). У цей час мав 
тісне спілкування з багатьма пись-
менниками, зокрема з членами Віль-
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ної академії пролетарської літератури. 
Співпрацював з журналом «Червоний 
Шлях». Від грудня 1928 р. до 1931 р. 
працював у Народному комісаріаті фі-
нансів УСРР (спочатку заступником 
начальника Управління державними 
прибутками, а з 1930  р. – заступни-
ком керівника сектору економічного 
планування). 1931 року перейшов 
на роботу до Інститут літератури 
ім.  Т.  Шевченка на посаду наукового 
співробітника. Одночасно був секре-
тарем журналу «Літературний архів».

Заарештований 2 березня 1931 р. за 
справою Українського Національного 
Центру. 7 лютого 1932 р. постановою 
Колегії ОДПУ СРСР засуджений до 
семи років позбавлення волі. Постано-
вою Особливої наради НКВC СРСР 

від 21 січня 1935 р. отримав ще 3 роки заслання до Північного краю. 
3 грудня 1936 р. знову заарештований й 3 вересня 1937 р. Особливою 
нарадою НКВC СРСР засуджений до восьми років позбавлення волі. 

Офіційно реабілітований 1989 року. 28  лютого 2018  р. Кабінетом 
Міністрів України засновано в числі академічних стипендій імені дер-
жавних діячів першого українського уряду для студентів та курсантів 
закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу 
освіту за освітнім рівнем магістра стипендію імені Павла Христюка (Іс-
торія та археологія).

Література: 
Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби 

визвольних змагань 1917–1920 рр. Історичний журнал. 2010. №1–3. С. 228–236; 
Шаповал Ю. І. Христюк Павло. Енциклопедія історії України. Київ: Наук. думка, 
2013. Т.  10. С.  433; Шаповал Ю. Генеральний писар революції. Життя та доля 
Павла Христюка. День. 2006. № 135.

Павло Гай-Нижник

Павло Христюк

Румунія

Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії 
(Бухарест, вул. Каля Доробанцілор, 72/ 72 Calea Dorobanţilor, Bucureşti 
010575, Romania). Упродовж  1918–1923  рр. було здійснено кілька 
спроб заснувати українське дипломатичне представництво в Румунії.  
5 квітня 1918 р. на пропозицію Михайла Грушевського першим послан-
ником УНР у Румунії став Микола Галаган. Його завдання полягало в 
досягненні визнання Румунією незалежності УНР. Прибуття місії в 
складі голови і двох аташе (Олекса Клор, Артем Галип) до Ясс зумовило 
зростання інтересу до України. За Гетьманату до Ясс виїхала інша місія 
на чолі з Іваном Коростовцем, що мала завдання підготувати ґрунт для 
встановлення дипломатичних відносин Української Держави з країна-
ми Антанти. Діяльність І. Коростовця не мала успіху. У жовтні 1918 р. 
дипломатичне представництво Української Держави в Бухаресті очо-
лив генерал-майор Володислав Дашкевич-Горбацький, виконувачем 
обов’язків генерального консула став Корнелій Чоботаренко (Чебота-
ренко), віце-консула в Галаці – сотник Спиридон Білецький.  Співробіт-
никами місії були призначені також юрист Михайло Догель, полковник 
П. Невадовський, значкові В. Маєвський і С. Де-Вітт. В. Дашкевичу-Гор-
бацькому не вдалося виїхати до місця призначення. 
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З приходом до влади Директорії у січні 1919 р. до Бухареста виру-
шила  Надзвичайна дипломатична місія УНР на чолі з Георгієм Гасен-
ком. До місії належали Віктор Піснячевський (радник), Володимир 
Онацевич (секретар), Володислав Медзянковський (Мідзяновський), 
Юрій Білець (аташе), Олександр Кравець, Петро Коломак і Танченко 
(урядовці). Через кілька місяців голова місії через незгоду з участю 
румунських військ у бойових діях на території ЗУНР залишив посаду. 
20 травня 1919 р. головою місії призначили колишнього міністра за-
кордонних справ УНР Костя Мацієвича, який 20 липня прибув до Бу-
хареста. Під його керівництвом працювали Іван Фещенко-Чопівський 
(радник), Лев Геркен та Михайло Любимський (секретарі), Федір 
Буткевич, Павло Мамчур (аташе), О. Кравець, П. Коломак (урядов-
ці). В цей час у Бухаресті діяла Військова місія УНР. 

Спочатку члени місії проживали у готелях «Capșa» (нині вул. Calea 
Victoriei, 36), «Excelsior» (Strada Academiei), «Continental» (нині вул. 
Calea Victoriei, 56). З вересня 1919 р. НДМ працювала в орендовано-
му двоповерховому маєтку колишнього румунського міністра Сагра 

Приміщення у центрі м. Бухарест, вул. Каля Доробанцілор, 72, де розташовувалася  
Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії.  Фото надано Посольством України в Румунії

Румунія

по вул. Calea Dorobanţilor, 72. На першо-
му поверсі розташовувалися служби по-
сольства, канцелярія посла та кімнати для 
гостей, а нагорі – апартаменти К. Маціє-
вича, родин генерала С. Дельвіга та його 
ад’ютанта, поручника В. Трепке, І. Фещен-
ка-Чопівського (нині приміщення По-
сольства Туреччини в Румунії). 

При місії було засновано пресове бюро, 
яке очолював Денис Маєр-Михальський, 
потім – Дмитро Геродот (Івашина). На 
сторінках бюлетеню, що його видавало 
пресбюро, висвітлювалися діяльність місії 
та життя української еміграції в Румунії. З 
лютого 1920 р. Військову місію було реор-
ганізовано у військову секцію при НДМ. 
До її складу входили генерал-поручник 
Сергій Дельвіг (голова), полковник Демид 
Антончук (радник), полковник Олександр 
Долинюк (старшина для зв’язку із табора-
ми інтернованих українських вояків), Ми-
кола Даньків, Олександр та Василь Трепке 
(старшини для спеціальних доручень), 
Яків Чайківський (ад’ютант і драгоман). 
До НДМ належав також контр-адмірал 
Михайло  Остроградський (Апостол), з 
квітня 1920  р. призначений уповноваже-
ним Уряду УНР у справах військового та 
торговельного мореплавства на Півдні 
України. Представником НДМ у Чернів-
цях був спочатку М. Догомиля, потім – 
підполковник Євген Луговий, секретарем 
– Леонтій Івасюк, консулом у Кишиневі – 
професор Іван Ганицький (на громадських 
засадах), полковник Іван Мінзаренко, Ми-
хайло Шереметєвський-Шереметєв, в Яс-
сах – Корнелій Чоботаренко. Місія вела 

Посланник до Румунії Микола Галаган (1882–1955)

Голова НДМ УНР у Румунії,  
Міністр закордонних справ УНР,  

професор Костянтин Мацієвич (1873–1942)

«…Ми тепер твердо стоїмо на ґрунті 
самостійности» 

Кость Мацієвич
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переговори з румунськими урядов-
цями й дипломатами країн Антанти 
щодо постачання Армії УНР зброї, 
амуніції, одягу, ліків, повернення в 
Україну колишніх військовополо-
нених, з представниками «Русской 
армии» П. Врангеля щодо спільних 
дій проти червоної армії, опікува-
лась інтернованими вояками Армії 
УНР, займалася пошуком роботи 
для них, надавала матеріальну до-
помогу, надсилала до таборів укра-

їнські часописи та книжки, сприяла створенню центральних органі-
зацій української еміграції тощо. З 1921 р. місія перебувала в будинку 
по вул. Delea Veche, 45. У міжвоєнний період там містилися офіси цен-
тральних організацій української еміграції в Румунії. Як дипломатична 
установа місія припинила діяльність 1923 р., а як громадська організа-
ція діяла до кінця 1930-х рр.

Література: 
Власенко В. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії – організатор 

громадсько-політичного життя української еміграції. Сумська старовина. 2008. 
№ 25. С. 76–84; Vlasenko V., Guzun V. Konstantin Maţievici omul de știință şi 
diplomatul ucrainian. Caiete diplomatice / Institutul Diplomatic Român. București. 
2015. № 3. Р. 20–45; Vlasenko V., Toma T. Misinea diplomatică extraordinară a 
Republicii Populare Ucrainene în Romanîa. Revista Transilvania. Sibiu. 2018. № 9. 
Р. 89–96; Срібняк І. В., Попенко Я. В. Діяльність військового відділу Надзвичай-
ної дипломатичної місії УНР у Румунії, 1920  р. (за матеріалами CAW). Русин. 
2019. № 57. С. 157–178; Рендюк Т. Г. Українська Надзвичайна дипломатична місія 
в Румунії. 1919 рік (До 100-річчя українсько-румунських дипломатичних відно-
син). Україна дипломатична. 2019. Вип. ХХ. С. 98–120; Рендюк Т. Г. Особливості 
діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії 1920 року. Україна 
дипломатична. 2020. Вип. ХХІ. С. 76–97. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 2471 «Надзвичайна дипломатична місія Української Народної Республіки в Руму-
нії», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки».

Валерій Власенко, Ірина Матяш

Дипломатичний паспорт Сергія де Вітта.  
З фондів ЦДАВО України 

Сербія

Місце поховання Георгія Афанасьєва (Белград, Нове кладовище, 
вул. Рузвельтова, 50, могила № 249, ділянка 46 / Novo groblje, ulica 
Ruyveltova, 50). Державний і політичний діяч, професор, міністр за-
кордонних справ Української Держави Георгій Омелянович Афанасьєв 
(1848–1925) перебував в еміграції з 1920 р. Помер 15 грудня 1925 р., 
похований 17 грудня. Відспівав священник російської Свято-Троїцької 
церкви в Белграді Владислав Неклюдов. Ні пам’ятник, ні хрест, ні до-
шка не збереглися. За часів СФРЮ в цьому місці поховано батька і сина 
Цвенчаніни (Николай 1905–1966 та Миле 1923–1973).

Г. Афанасьєв народився 28 лютого 1848 р. в Уфі. Закінчив Новоро-
сійський університет в Одесі. 1885 року в Університеті св. Володимира 
захистив магістерську дисертацію, 1892 року в Петербурзькому уні-
верситеті – докторську. Працював на посаді приват-доцента на кафедрі 
всесвітньої історії Новоросійського університету (1885–1890, 1892–
1895). Фахівець з історії Франції ХVІІІ ст. та Нової історії Західної Єв-
ропи. Член правління, директор Одеського товариства взаємного кре-
диту. Впродовж 1895–1918 рр. керував відділенням Державного банку 
в Києві. З 4 травня по 24 жовтня 1918 р. – державний контролер Укра-
їнської Держави. Впродовж 14 листопада – 14 грудня 1918 р. був остан-
нім міністром закордонних справ Української Держави. Вів переговори 
з болгарським послом І. Шишмановим щодо підписання економічного 
договору між Українською Державою і Царством Болгарія, з представ-
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ником Республіки Вірменія Г. Дзамоєвим 
щодо встановлення українсько-вірмен-
ських тор говельних відносин. Виступав за 
федерацію з майбутньою небільшовиць-
кою Росією та зближення з Антантою. Іні-
ціатор скликання 18 грудня 1918 р. у Киє-
ві конгресу урядів новостворених у Росії 
держав (не відбувся). Наприкінці 1918 р. 
повернувся до Одеси, викладав у Новоро-
сійському університеті. На початку 1920 р. 
емігрував до Королівства сербів, хорватів і 
словенців. Працював професором на філо-
софському факультеті Белградського уні-
верситету. Викладав російську історію та 
політичну й інтелектуальну історію Фран-
ції ХVІІІ ст. 

Література:
Матвієнко В., Головченко В. Афанасьєв 

Георгій Олександрович. Історія української ди-
пломатії ХХ століття у постатях. Київ, 2001. 
С. 64–66; Гончарук Т., Дружкова І. Одесити 
– міністри урядів Української держави геть-
мана П. Скоропадського: матеріали до істо-
ричних портретів С. Гутника та Г. Афанасьєва. 
Чорноморська минувшина. Одеса, 2011. Вип.  6. 
С. 53–65; Новікова О. О. Дипломатичний пор-
трет Г. О. Афанас’єва (1848–1925) (пам’яті 
Г. О. Афанас’єва). Науковий вісник Дипломатич-
ної академії України. 2015. № 1 (22). С. 147–149; 
Березін С. Нові архівні матеріали до «одеських 
періодів» біографії міністра закордонних справ 
Української Держави Г. О. Афанасьєва (1848–
1925 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові 
пошуки і знахідки. 2017. Вип. 26. С. 394–414; 
Матяш Ірина. Іноземні представництва в Укра-
їні (1917–1919 рр.): державна місія та повсяк-
денність. Київ, 2019. С. 216–217, 238, 295, 363.

Валерій Власенко

Георгій Омелянович Афанасьєв

Словаччина

Місце поховання Івана Красковського (Братислава, цвинтар «Солов’їна 
долина»/ Cintorín Slávičie údolie, Karlova Ves, Bratislava IV). Державний, 
політичний і громадський діяч, дипломат, Голова Надзвичайної дипло-
матичної місії УНР на Кавказі (1919–1921) Іван Гнатович Красковський 
(1880–1955) виїхав з СРСР до Чехословаччини навесні 1953 р. за офіцій-
ним дозволом та за фінансової підтримки його дочки Людмили. Помер у 
Братиславі 23 серпня 1955 р.  

Вихідець з Гродненщини (народився 24 червня 1880 р. у селі Дуби-
чі Церковні поблизу містечка Орла в Бельському повіті Гродненської 
губернії (нині – Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воє-
водства Республіки Польща) в сім’ї православного священника, І. Крас-
ковський активно долучився до формування української дипломатичної 
служби 1917–1921 рр. Навчався у Литовській православній семінарії у 
Вільнюсі, в Варшавському та Петербурзькому університетах на істори-
ко-філологічному факультеті. Одружився з українкою. 

По закінченні навчання І. Красковського родина мешкала у Вільнюсі, 
1913 року за підтримки Національної демократичної спілки він був обра-
ний до Ради міста Вільнюса. З початком Першої світової війни Красковські 
виїхали на українську територію. В Києві І. Красковський працював у Київ-
ському відділенні Союзу земств і міст Південно-Західного фронту, був гу-
бернським комісаром Тернопільщини. Після повернення до Києва обійняв 
посаду заступника генерального секретаря внутрішніх справ УНР.

Під час Гетьманату І. Красковський перейшов до зовнішньополітич-
ного відомства Української Держави. Працював на посаді старшого рад-
ника міністра Д. Дорошенка та голови консульської комісії. У МЗС Укра-
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їнської Держави також відповідав за 
контакти з країнами, що утворилися 
після розпаду Російської імперії, про-
водив активну політику на литовсько-
му і білоруському напрямках. Після 
відновлення УНР очолював канце-
лярію Директорії, засвідчив підпи-
си відповідальних осіб на Акті про 
об’єднання УНР та ЗУНР 22 січня 

Братислава, цвинтар Slávičie údolíe (Славічіє удоліє). 
Співробітники Посольства України в Словацькій Респу-
бліці та члени Наукового товариства історії дипломатії 
та міжнародних відносин біля могили І. Красковського

Словаччина

1919 р. Ініціював створення Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР до Японії. Невдо-
взі отримав призначення на посаду Голови 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР на 
Кавказі. До його завдань належало встанов-
лення політичних та економічних відносин 
всього регіону з УНР, забезпечення вико-
нання консульських функцій місією і кон-
сульськими установами. Він пробув на цій 
посаді майже два роки. Покинувши службу 
в УНР, І. Красковський восени 1921 р. по-
вернувся до Вільнюса, де почав працювати 
вчителем історії у Вільнюській білоруській 
молодшій школі та кількох білоруських со-
ціальних організаціях. 

У лютому 1922 р. був висланий литов-
ською адміністрацією з Вільнюса до Кауна-
са, але змушений був виїхати до Двінська, 
де заснував першу білоруську середню середню школу в Латвії. Через 
два роки його безпідставно звинуватили в антидержавній діяльнос-
ті, а після процесу відсторонили від управління навчальним закладом 
і від викладання. 1925 року родина Красковських виїхала до Мінська, 
де І. Красковський викладав на педагогічному факультеті Білоруського 
державного університету, керував соціокультурною роботою в Дер-
жавному плановому комітеті БСРР. Взимку 1930 року він перейшов до 
Держплану СРСР у Москві. Там був репресований за звинуваченням у 
причетності до Союзу визволення Білорусі, засуджений до п’яти років 
заслання до Самари (Куйбишева). Там працював у відділенні Плано-
вого комітету СРСР, обіймав керівну посаду в Центральному Поволзь-
кому науково-дослідному інституті геології, керував Комплексною 
Ульяновсько-Черемською дослідницькою експедицією тощо. У січні 
1937 р. І. Красковського було звільнено з усіх посад, які він обіймав, а 
в листопаді заарештовано за звинуваченням у шпигунстві. Він провів 
більше двох років у в’язниці в очікуванні судового розгляду. В березні 
1940 р. його було звільнено пішенням Особливої наради при НКВС 
СРСР. Після звільнення з в’язниці він заробляв на життя перекладами 
літератури з іноземних мов. Навесні 1953 року йому вдалося отримати 

Іван Гнатович Красковський. З фондів  
Відділу рідкісних книг і рукописів Центральної  
бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі
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дозвіл на поїздку до Чехословаччини. Останні два роки життя І. Крас-
ковський провів у Братиславі разом з донькою Людмилою, яка емігру-
вала до Чехословаччини, стала видатним археологом, нумізматиком та 
мистецтвознавцем. Реабілітований 1962 року.

Література:
Клімовіч Мікалай, Міхнюк Уладзімір. Краскоўскі Іван Ігнатавіч. Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі: у 6т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) [і інш.]. Т. 4. Мінск, 
1997. С. 250; Трус М. З архіваў Людмілы Краскоўскай; З гісторыі роду Краскоўскіх. 
Zapisy 36/ Belarusan Institite of Arts and Sciences. New York – Miensk. 2013. 130 s.; 
Mušinka M. Ivan Kraskovski – priekopník bielorusko-ukrajinských vzt’anov a Slovensko. 
Historický časopis. Bratislava, 2000. № 3. S. 495–504; Матяш Ірина. Внесок білоруса 
Івана Красковського у формування української дипломатії (1918–1921 рр.). Украї-
на – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2017. Вип. 19. С. 314–329; 
Tomasz Błaszczak, Iryna Matiash, Dorota Michaluk. Iwan Kraskowski (1880–1955). W 
służbie Białorusi i Ukrainy. Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne : Polskie 
Towarzystwo Historyczne, 2019. 328 s.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: ф. 3696 

«Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1918–1924 рр.»; 
Відділ рідкісних книг і рукописів Центральної бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Бі-
лорусі, ф. 16 «Особовий фонд Івана Гнатовича Красковського».

Ірина Матяш

Іван Красковський з донькою Людмилою. З фондів Відділу рідкісних книг  
і рукописів Центральної бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі

Словенія

Місце поховання Івана Боберського (м. Тржіч, Головний цвинтар, гро-
бівець родини Поллаків). Громадсько-політичний діяч, керівник відділу 
пропаганди ЗУНР, дипломатичний представник ЗУНР в США та Канаді 
(1919–1924 рр.), теоретик і практик української фізичної культури, орга-
нізатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання 
молоді, Іван Миколайович Боберський (1878–1947) від 1932 року прожи-
вав у тоді югославському містечку Тржич, звідки була родом його дружина 
Йосифина. Хворів на туберкульоз. Помер 17 серпня 1947 р. 

І. Борберський походив з Галичини, народився 14 серпня 1873 р. у 
с. Доброгостів Дрогобицького повіту в багатодітній родині греко-като-
лицького священника. Навчався в цісарсько-королівській Самбірській 
гімназії (1883–1891), особливо цікавився німецькою мовою. Вищу 
освіту отримав на філософському факультеті Львівського університе-
ту, на філологічному факультеті Університету міста Ґраца. Там був чле-
ном українського товариства «Русь» і захопився фізичною культурою, 
пройшов однорічний курс підготовки на вчителя руханки. У 1898–
1899 рр. подорожував країнами Західної Європи: Францією, Швецією, 
Чехією, Німеччиною, де познайомився з роботою осередків фізкульту-
ри, вивчав форми й методи фізичного виховання.

З червня 1901 р. І. Боберський працював у Першій академічній гім-
назії у Львові на посаді учителя, проводив заняття з руханки, разом з 
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Альфредом та Леонардом Будзиновськими ство-
рив Учительський гурток для підготовки вчителів 
руханки; від 1905 р. викладав німецьку мову і кла-
сичну філологію, завідував бібліотекою. Серед його 
вихованців були Євген Коновалець, Роман Сушко, 
Олена Степанів, Олександр Тисовський. 

Упродовж 1908–1918 рр. рр. І. Боберський очо-
лював Товариство «Сокіл – Батько», організував 
Львові два Краєві здвиги (1911, 1914) Товариства, 
разом зі своїми гімназійними вихованцями О. Ти-
совським та П. Франком долучився до створення 
«Пласту», отримав від громадськості Львова срібну 
булаву як символ проводу з присвоєнням почесного 
титула «Батько української фізичної культури». 

Учасник Першої світової війни в лавах Україн-
ських січових стрільців. У серпні 1914 р. увійшов як 
голова «Сокола-Батька» до складу організаторів 
Головної української ради, був її скарбником. Вхо-
див до секції організації створеної при ГУР Україн-
ської Бойової Управи, очолював Пресову квартиру 
при УБУ УСС, опрацьовував зібрані в створеному 
у Відні архіві УБУ матеріали зі стрілецького життя, 
готував на підставі архівних матеріалів публікації 
до часописів, зібрав великий фотоархів. Під час 
Польсько-української війни 1918 – 1919 рр. І. Бо-
берський був референтом пропаганди у Державно-
му секретаріаті військових справ ЗУНР та редакто-
ром часопису «Вісник Державного Секретаріату 
Військових справ». 

1919 року за дорученням Державного секре-
таріату ЗУНР – ЗОУНР виїхав як його офіційний 
представник до США для організації допомоги 
стрілецькому війську, в листопаді 1920 р. переїхав 
до Канади. Упродовж 1922–1932 рр. проживав у 
Вінніпезі, був заступником голови та секретарем 
представництва ЗУНР (керівник Осип Назарук). 
Від початку серпня 1923 р. до червня 1924 р. ви-

Словенія

конував обов’язки керівника представництва ЗУНР у Канаді та пред-
ставника Українського товариства Червоного Хреста. Після завер-
шення роботи представництва організував бюро «Трансатлантик», з 
грудня1924 р. очолював український відділ корабельної компанії «Ку-
нард», був редактором канадської філії Товариство опіки ім. св. Рафаїла 
львівського Товариство опіки над українськими емігрантами. В 1927–
1929  рр. зредагував альманахи «Нове поле, «Прерія», «Кленовий 
лист». Проводив організаційну, наукову, педагогічну діяльність.

1932 року І. Боберський з родиною переїхав на батьківщину дру-
жини – до югославського містечка Тржич (нині – Словенія). У грудні 
1933 року його обрали почесним головою Союзу українських сокіль-
ських організацій за кордоном. 23 вересня 2020 р. у м. Тржич відкри-
то пам’ятну дошку на вшанування діяльності І. Боберського. Його ім’я 
присвоєно Дрогобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі (2013) та 
Львівськомй державному університету фізичної культури (2016).

Література:
Марунчак М. Студії до історії українців Канади / Українська Вільна Акад. 

Наук. Вінніпег: Printed by Trident Press Ltd., 1973. Т. 5: Розвідки та документи 
міжвоєнноі доби. 299 с. : іл.; Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упоряд. 
Ю. А. Мицик. Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. 260 с.; Сова А., Тимчак Я. Іван 
Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / 
за наук. ред. Євгена Приступи. Львів: ЛДУФК; Апріорі, 2017. 232 с.: іл.; Сова 
Андрій. Іван Боберський суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-
виховна діяльність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 
Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 4379 «Боберський Іван (1873–1947) – педагог, діяч ЗУНР ЗОУНР, голова товари-
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Центральний державний історичний архів України, м. Львів: ф. 366 «Боберський 
Іван (1873–1947), педагог, організатор, українського спортивного руху в Галичині та 
за кордоном, голова товариства «Сокіл-Батько» у Львові, професор»; Бібліотека та 
архіви Канади (Librare and Archives Canada): MG31 листування Івана Боберського; 
Архів Осередку української культури та освіти (Вінніпег, Манітоба Канада): фонд 
Івана Боберського. Центральний державний архів громадських об’єднань України: 
ф. 269 «Колекція документів «Український музей в Празі».

Ірина Матяш
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Місце розташування першого українського дипломатичного пред-
ставництва у США (1960 Biltmore Street NW, Washington). Надзвичай-
ну дипломатичну місію УНР у США було створено згідно з рішенням 
Ради Народних Міністрів УНР від 6 січня 1919 р., ухвалою Директорії 
УНР від 9 січня та наказом № 6 МЗС УНР від 11 січня з асигнуванням 
на її утримання протягом шести місяців 1 471 400 карб. Добором чле-
нів місії займався особисто Голова Директорії УНР Володимир Винни-
ченко. Призначення на посаду Голови місії отримав інженер-хімік за 
освітою, однопартієць В. Винниченка і чоловік відомої акторки Євген 
Миколайович Голіцинський (1978–1932), який 1918 року очолював де-
легацію УНР до Німецької імперії для вирішення питання щодо друку 
українських грошей. 

До складу місії спершу увійшли правник, фахівець з міжнародного 
права, перший державний секретар внутрішніх справ ЗУНР Льонгин 
Цегельський (через заплановане призначення заступником міністра 
закордонних справ його було замінено на Іллю Епштайна); публіцист, 

Місце розташування НДМ УНР у США. Фото надано Посольством України у США

член Української радикальної партії, автор праці «Україна уярмлена» 
(«Ukraina Irredenta») Юліан Бачинський та Максим Гехтер (радники), 
секретар Віктор Казакевич, перший аташе Андрій Шумицький, аташе 
Євген Слабченко, урядовці: Ісай Баршак (Ілько Борщак) та лікар, ко-
трий працював у шпиталі Американського товариства Червоного Хре ста 
в Україні, Мойсей (Мусій) Кадець. Передбачалося, що загальна штатна 
кількість співробітників дипмісії становитиме 13 осіб. Заступника секре-
таря місії та двох урядовців планували набрати з українських емігрантів 
на місці. Під керівництвом Є. Голіцинського семеро із вісьмох призначе-
них осіб вирушили в нелегку подорож до місця призначення через Відень 
і Берлін. Радник Ілля Епштайн виїхав окремо від інших через Одесу і до 
складу місії не приєднався. Під час зупинки у Відні члени місії подали за-
яви на отримання віз для в’їзду в США. 20 лютого 1919 р. Голова місії від-
правив у розпорядження МЗС УНР для призначення в кур’єрську службу 
Андрія Шумицького. Останнім європейським містом, де зупинилися чле-
ни українського диппредставництва перед виїздом до США, був Копен-

гаген. Тут вони кілька місяців очікували на отримання американських віз. 
8 квітня Є. Голіцинський отримав повідомлення про відкликання з посади 
голови дипмісії і нове призначення до країн Балтії. На початку травня він 

Надзвичайна дипломатична місія УНР у США. Копенгаген, [липень] 1919 р. Сидять: радник Максим Гехтер, 
секретар Віктор Казакевич, перший аташе Андрій Шумицький, голова Євген Голіцинський, радник Юліан 

Бачинський. Стоять: аташе Євген Слабченко, урядовець Ісай Баршак
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взяв участь у нараді керівників укра-
їнських дипмісій в Данії, Норвегії 
та Швеції, США і Великій Британії, 
представники якої теж затримали-
ся в Копенгагені, щодо створення 
спільного пресового бюро. 20 трав-
ня Є. Голіцинський передав керів-
ництво дипмісією Ю. Бачинському. 
Лише виконувач обов’язків Голови 
та секретар місії отримали візи для 
в’їзду в США. 

1 серпня 1919 р. Ю. Бачинський 
і В. Козакевич прибули до Нью-
Йорку, де деякий час перебували в 
готелі перед виїздом до Вашингтону. 
Їхнє завдання полягало в досягненні 
визнання незалежності УНР, запо-
чаткуванні торговельних відносин, 
популяризації української справи 
через американську пресу та вста-
новленні контактів з українською 
громадою. Діставшись місця при-
значення, Ю. Бачинський розпочав 
візити до державних діячів і форму-
вання штату місії. Насамперед він 
негайно звернувся до державного 
секретаря США Р.  Лансінга щодо 
своєї місії, розпочав переговори з 
Американським відділенням Това-
риства Червоного Хреста та інши-
ми гуманітарними організаціями 
про надання фінансової допомоги 
українській армії, публікував повідо-
млення в місцевій пресі про Україну. 
До складу місії долучився Михайло 
Імханецький, який очолив Україн-
ську торговельну місію в США з міс-

Аташе місії Надзвичайної дипломатичної місії УНР у США  
Ісай Баршак (Ілько Борщак)

Рукопис щоденника Ілька Борщака.  
Копію надано Олександром Кучеруком

цем осідку в Нью-Йорку, однак розвинути діяльність не зміг. Згодом його 
робота негативно вплинула на імідж місії. 

Створене при місії пресове бюро очолив колишній редактор часо-
писів «Свобода» і «Народна воля» Іван Ардан, якого Ю. Бачинський 
призначив на посаду радника. Під його керівництвом працювали укра-
їнці Мирослав Січинський та Омелян Ревюк (базувався у Нью-Йорку), 
американець Даналд Брід, невдовзі призначений до торговельної мі-
сії до Центральної і Східної Європи з осідком у Празі. Через півроку 
до складу прес-бюро долучився редактор часопису «Народна Воля» 
Мирослав Стечишин. Співробітники бюро реферували американську 
пресу, подавали тематичні публікації про українське питання та реалі-
зували проєкт “Friends of Ukraine”, підготувавшии серію брошур про 
історію, географію, природні ресурси України ( “Ukraine and Russia”, 
“Trade with Ukraine”, “Ukraine and Ukrainians” та ін.) накладом по 5 000 
примірників кожна і розіслали до американського уряду, дипломатич-
ного корпусу, послам і сенаторам американського Конгресу, до преси, 

Дипломатичні паспорти очільників НДМ УНР у США Євгена Голіцинського та Юліана Бачинського.  
З фондів ЦДАВО України
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політиків, університетських библіотек і великих публічних бібліотек. 
Зусиллями голови місії Ю. Бачинського стаття “Ukraine” з мапою Украї-
ни з’явилася в “Exporters Encyclopedia” 1921 р. Однак через брак коштів 
видавнича діяльність зупинилася. Брак систематичних контактів з ке-
рівництвом УНР і нестача фінансів, відсутність визнання незалежності 
УНР гальмували діяльність місії. Офіційного визнання місії досягти не 
вдалося. 31 травня 1921 р. МЗС УНР ліквідувало місію через скрутне 
фінансове становище. Місія перебувала в США до червня 1921 р. 

Поразка Української революції 1917–1921 рр. поставила під загрозу 
і державний статус Української республіканської капели, яка вируши-
ла за океан з настановами С. Петлюри О. Кошицю: «Коли Вас будуть 
інтерв’ювати – незамітно говоріть: «українська музика – пісня «неза-
лежна» – «своя»  – «непохожа»  – «своєрідна» – є частиною неза-
лежної України». Гастролі капели розпочалися в США з кінця вересня 
1922 р. вже як Українського національного хору під орудою О. Коши-
ця на комерційних засадах, без державного фінансування, але з вико-
нанням місії культурної дипломатії: піснею переконувати суспільство 
Північної Америки в реальності відновлення державної незалежності 
України та створювати її образ, відмінний від образу більшовицької 
УСРР, що увійшла до складу Радянського Союзу. 

Література:
Стечишин Мир. Українська дипломатична місія в Вашингтоні. Український го-

лос. 1927, 7 вересня; Матяш Ірина. Чи був Євген Слабченко дипломатом? Зовніш-
ні справи. 2014. № 10. С. 46–51; Слабченко Є. А. Дипломатична історія України / 
Упоряд. Ірина Матяш. Київ : Кліо, 2016. 493, [1] с. : іл.

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.»; ф. 3934 «Бачинський Юліан Олександрович (1870–1940) – 
громадський та політичний діяч, публіцист, Голова УСДП (до 1914), представник 
УНР у Вашингтоні, професор»; ф. 4449 «Голіцинський Євген М. – активний діяч 
РУП, Голова дипломатичної місії УНР у Вашингтоні (1919), Естонії (1921), до-
цент Української господарської академії в м. Подєбрадах». 

Ірина Матяш

Повідомлення в пресі про виступи Української  
республіканської капели у США. З фондів ЦДАВО України
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Місце поховання Арнольда Марголіна (Цвинтар Адас Ізраїль 
Українського цвинтаря св. Андрія у Саут-Бавнд-Бруку/ Adas Israel 
Cemetery St. Andrew’s Ukrainian Cemetery). Громадський і державний 
діяч, заступник міністра закордонних справ УНР, член української 
делегації на Паризькій мирній конференції 1919 р., Голова Надзви-
чайної дипломатичної місії УНР у Великій Британії 1919–1920 р., 
Арнольд Давидович Марголін (1877–1956) перебував в еміграції в 
США з 1922 р. Помер 30 жовтня 1956 р. у Вашингтоні.

А. Марголін походив з родини київського підприємця, купця першої 
гільдії. Народився 4 листопада 1877 р. у Києві. Закінчив юридичний 
факультет Університету св. Володимира (1900), продовжив навчання у 
м. Ляйпциґу (Німеччина) та Ліоні (Франція). Впродовж 1905–1917 рр. 
–  Генеральний секретар Південноросійського відділення Союзу за рівні 
права євреїв у Росії. Як адвокат брав участь у кількох процесах щодо єв-

рейських погромів, зокрема, щодо 
погрому 1905 р. у Ніжині та в про-
цесі М. Бейліса. В 1911–1913  рр. 
керував таємним «Комітетом за-
хисту Бейліса», за що був виключе-
ний з Палати юристів (поновився 
після Лютневої революції 1917 р.). 
У червні 1917 р. став членом ЦК 
Трудової народно-соціалістичної 
партії, 1918 р. перейшов до УПСФ. 
Від квітня 1918 р. – генеральний. 
суддя УНР. 

З березня 1918 р. був членом Ге-
нерального суду УНР, за Гетьманату 
– сенатором карного суду Генераль-
ного суду Державного сенату. З при-
ходом до влади Директорії в грудні 
1919 р. обійняв посаду заступника 
міністра закордонних справ УНР. 
Брав участь у переговорах з пред-
ставниками Антанти в Одесі в лю-
тому 1919 р., куди згідно з рішенням 
об’єднаного засідання Директорії, Могила А. Марголіна. Цвинтар Адас Ізраїль

міністерств, керуючих міністерствами та комісарів міністерств було ске-
ровано до верховного командування військ Антанти уповноважених 
представників Директорії задля досягнення порозуміння щодо припи-
нення державами Антанти сприяння генералу А. Денікіну та надання 
допомоги УНР у виведенні його військ з української території. Разом з 
представниками БНР, Всевеликого Війська Донського і Кубані підпи-
сав Меморандум до країн Антанти про необхідність визначення май-
бутнього України, Білорусі, Дону і Кубані та викорінення більшовизму 
і анархії. Проводив переговори щодо підписання Французько-україн-
ської угоди. В середині березня залишив посаду заступника міністра 
закордонних справ. 1 квітня 1919  р. на борту італійського міноносця 
вирушив з Одеси через Румунію до Парижу для участі в делегації УНР – 
ЗУНР на Паризьку мирну конференцію. Там констатував катастрофічну 
нестачу інформації в Європі про українські проблеми, вказав на пооди-
нокий хибний канал цієї інформа-
ції – російські джерела. З метою 
реалізації поставлених перед місією 
завдань тісно контактував з Росій-
ським департаментом МЗС Франції 
та британською делегацією. В травні 
1919 р. був делегований до Лондона 
для встановлення контактів з відді-
лом Форін Офісу в справах Східної 
Європи.  З січня 1920 р. очолював 
Надзвичайну дипломатичну місію 
УНР у Великій Британії. Брав участь 
у засіданні Верховної ради Антанти 
в Сан-Ремо в квітні та конференції в 
Спа в червні. В листопаді передав ке-
рівництво місією Я. Олесьницькому. 

Від 1922 року А. Марголін емігру-
вав до США. Працював юристом, ви-
ступив на захист Симона Петлюри, 
показавши безпідставність звинува-
чень останнього в антисемітизмі, 
сприяв українсько-єврейському по-
розумінню. Займався перекладами, 

Дипломатичний паспорт Арнольда Марголіна.  
З фондів ЦДАВО України
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читав лекції в університетах. Під час Другої світової війни А. Марголін 
був у штаті Управління Стратегічних Служб США, працював деканом 
Школи розвідки Європейського командування армії США. Згуртував 
навколо себе українську та єврейську громади.

1950 року А. Марголіна було обрано почесним доктором права 
Українського вільного університету в Мюнхені. Працював на посаді 
професора в Українському технічному інституті в Нью-Йорку США, 
був його президентом у 1954–1955 рр. Читав лекції з історії Східної 
Європи у Пенсильванському, Колумбійському та інших університетах. 
Член-кореспондент УВАН у США, керівник Правничої секції. 

Співпрацював з тижневиком «Народна Воля». Виступав у ЗМІ і пу-
блічно, обстоюючи право українського народу на суверенність. Дослі-
джував становище євреїв у країнах Східної Європи, історію української 
дипломатії 1917–1920 рр. У 2003 р. О. Муратов у рамках культурологіч-
ного проекту «Обрані часом» зняв за власним сценарієм документаль-
ний фільм«Арнольд Марголін – видатний українець і єврей».

Література: 
Марголін А. Україна і Антанта : Розмова з послом УНР в Англії. Воля. Відень, 

1920. Т. 2, № 7/8. С. 305–306; Марголін А. Льондон : [спогади про укр. місію у 
Великобританії]. Червона калина : іст. календар-альманах на 1939 рік. Львів, 1938. 
Т. 18 : Україна на дипломатичному фронті. С. 157–164; Стрельський Г. В. Укра-
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1919 р. (Деякі неформальні результати формальної поразки української дипло-
матії). Україна дипломатична. 2004. Вип. 4. С. 178–196; Стрельський Г. Марго-
лін Арнольд Давидович. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник: 
(Серія: «Українські історики», вип. 2, ч. 2). Київ, 2004. С. 247–248; Зозуля Я. 
А. Д. Марґолін: перший президент УТІ. Вісті. Український технічний інститут. 
Нью-Йорк, 1957. Ч. 5–6. С. 1–6.

Архіви: 
Центральний державний історичний архів України, м. Київ: Ф. 1164. Запис 

про народження № 363(м) у метричній книзі київського равінату за 1877 рік.

Дмитро Ведєнєєв, Ірина Матяш

Місце поховання Дмитра Донцова (Український цвинтар св. Андрія 
у Саут-Бавнд-Бруку / St. Andrew’s Ukrainian Cemetery). Український 
державний і політичний діяч, перший очільник Української Телеграф-
ної Агенції, член делегації УНР–ЗУНР на Паризьку мирну конферен-
цію,  керівник прес-бюро Надзвичайної дипломатичної місії УНР у 
Швейцарії, ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро 
Іванович Донцов (1883–1973) від 1939 року перебував у еміграції, від 
1947 року жив у Канаді. Помер 30 березня 1973 р. у Монреалі. 

Д. Донцов походив з купецької родини. Народився 17 серпня 1883 
року в Мелітополі Таврійської губернії (нині Запорізька область). На-
вчався в Санкт-Петербурзькому, Віденському і Львівському універси-
тетах, вивчав право і політичні науки. 4 серпня 1914 р. очолив Союз ви-
зволення України, мета якого полягала в проголошенні самостійності 
і соборності України. Керував українським пресовим бюро в Берліні, 
видавав тижневик "Korrespondenz" 
та часопис "Korrespondenz der 
Nationalitäten Russlands" у Берні. 
1918 року очолив перший україн-
ський інформаційний державний 
орган – Українську Телеграфну 
Агенцію. За доби Гетьманату керу-
вав Бюро преси при Міністерстві 
внутрішніх справ Української Дер-
жави. З відновленням УНР був ске-
рований в січні 1919 р. до Парижу 
в складі делегації УНР–ЗУНР для 
участі в Мирній конференції деле-
гацій держав-переможців у Світовій 
війні та їхніх союзників. Однак діс-
татися Парижу не зміг. Під час його 
перебування у Відні вийшов наказ 
про повернення членів місії, які не 
доїхали до місця призначення. 

На запрошення Є. Лукасевича 
з лютого 1919 р. до кінця серпня 

Могила Д. Донцова. Фото надано  
Генеральним консульством України в Нью-Йорку
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1920 р. керував пресовим бюро Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
у Швейцарії. 1922 року повернувся до Львова, редагував журнал «Лі-
тературно-науковий вістник». 1926 року Д. Донцов видав свою про-
грамну працю «Націоналізм». Велику допомогу у виданні ЛНВ йому 
надавала дружина Марія Донцова. Після припинення виходу журналу 
1932 року доводилося боротися за його відновлення. З початком Дру-
гої світової війни подружжя роз’їхалося в різні країни: Марія – до Поль-
щі, Дмитро – до Бухареста. Відтоді Д. Донцов перебував у еміграції в 
Чехословаччині, Німеччині, Франції, США. Від 1947 року жив у Канаді, 
викладав у Монреальському університеті українську літературу. 

 
Література: 
Донцов Д. І. Рік 1918. Київ: Документально-художнє видання / Упоряд.: 

К. Ю. Галушко. Київ: Темпора, 2002. 208 с.; Сварник Галина. Архів Дмитра Дон-
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Ірина Матяш

Дипломатичний паспорт Дмитра Донцова. З фондів ЦДАВО України

Могила А. Лівицького. Фото надано Генеральним консульством України в Нью-Йорку

Місце поховання Андрія Лівицького (Український цвинтар св. 
Андрія у Саут-Бавнд-Бруку/ St. Andrew’s Ukrainian Cemetery). 
Український громадсько-політичний і державний діяч, міністр юс-
тиції УНР, міністр закордонних справ УНР, Голова Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР у Польщі, очільник Державного центру 
УНР в екзилі та Президент УНР в екзилі (1926–1954 рр.) Андрій 
Миколайович Левицький (1879–1954) перебував у еміграції після 
трагічного закінчення Української революції 1917–1921 рр. Обсто-
ював ідею продовження діяльності Уряду УНР в еміграції. Залишив-
ся на посаді голови Ради народних міністрів і міністра юстиції УНР 
з травня 1920 р., у 1920–1921 рр. виконував обов’язки Голови Уряду 
УНР, в 1922–1926 рр. – Голова Уряду УНР в екзилі. Після загибелі 
Симона Петлюри в травні 1926 р. перейняв посаду Головного Ота-
мана військ УНР, очолив Державний Центр УНР в екзилі. Належав 
до ініціаторів Прометеївського руху.
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Під час Другої світової війни жив 
у Польщі, згодом переїхав до Ні-
меччини. Упродовж 1945–1948 рр. 
проводив активну діяльність щодо 
об’єднання політичних організацій 
українців за кордоном, що заверши-
лася створенням Українська Наці-
ональна Рада. 1948 року було реор-
ганізовано Державний Центр УНР 
і запроваджено посаду Президента 
УНР в екзилі. Першим обійняв цю 
виборну посаду А. Лівицький. 

Помер 17 січня 1954 р. у м. Кар-
лсруе. 1965 року перепохований на 
Українському цвинтарі св. Андрія в 
Бавнд-Бруку.

Література: 
Паньківський К. Лівицький Андрій. 

Енциклопедія українознавства. Словникова 
частина (ЕУ-II). Париж, Нью-Йорк, 1962. 
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Андрій Миколайович. Енциклопедія історії 
України: Т. 6. Київ: В-во «Наукова думка», 
2009. С. 199; Андрій Лівицький. Листуван-
ня (1919–1953 роки) / Упорядкування, 
вступна стаття, загальна редакція Яросла-
ва Файзуліна. Український інститут націо-
нальної пам’яті. Київ: Фенікс, 2019. 688 с. 

Архіви: 
Центральний державний архів ви-

щих органів влади та управління Украї-
ни: ф. 3696 «Міністерство закордонних 
справ Української Народної Республіки, 
1918–1924 рр.»; Архів Осередку україн-
ської культури і освіти (Вінніпег, Мані-
тоба, Канада), фонд Андрія Лівицького.

Ірина Матяш

«Мусимо завжди пам’ятати, що не можна покла-
дати романтичних надій на найліпших чужинців, 
що не розумно мріяти занадто про чужі непевні 
багнети. Мусимо пам’ятати, що горда Нація наша 
не прийме чужої влади проти найлютішого навіть 
ворога; прийме тільки охоче щирих, хоч, певно, 
егоїстичних союзників для спільної боротьби. 
Мусимо ніколи не забувати, що українську зем-
лю можна визволяти лише з центру – Києва, а не 
з більших чи менших окраїн нашої землі» 

Андрій Лівицький

Фотокартка з зображенням і підписом Андрія Левицького.  
З фондів ЦДАЗУ

Місце поховання Андрія Яковліва (Український цвинтар св. Ан-
дрія у Саут-Бавнд-Бруку, 5C, номер сектору 5 / St. Andrew’s Ukrainian 
Cemetery). Український громадський і політичний діяч, дипломат, 
Голова Надвичайної дипломатичної місії УНР у Голландії та Бельгії, 
правник, історик Андрій Іванович Яковлів (1872–1955) перебував у 
еміграції від 1923 р. у Чехословаччині, Бельгії; від 1952 р. – у США. 
Помер 14 травня 1955 р. у Нью-Йорку.  

А. Яковлів походив з родини поміщика, народився в м. Чигирин Київ-
ської губернії (нині – Черкаська область) 28 листопада 1872 р.  Навчався 
в духовній семінарії, з  1894 року викладав у школі в м. Черкаси. Упродовж 
1898–1904 рр. навчався в Дерптському університеті, де написав диплом-
ну роботу  на тему «Черкаський повіт в XV—XVII століттях» і склав дер-
жавний іспит з відзнакою. По завершенні навчання працював у Київській 
казенній палаті, викладав основи законодавства у першій комерційній 
школі, згодом став юрисконсультом Київської міської управи.

Після Жовтневого перевороту був членом Української Централь-
ної Ради, 1918 року – директором канцелярії УЦР. У квітні 1918 р. як 
офіційний представник УНР був скерований до Відня з метою органі-
зації обміну ратифікаційними грамотами Берестейського мирного до-
говору. Однак реалізувати повноваження не встиг. З проходом до влади 
гетьмана П. Скоропадського був відкликаний з посади і призначений 
директором департаменту чужоземних зносин МЗС Української Дер-
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жави. Займався питаннями створення дипломатичних представництв 
Української Держави в зарубіжних країнах та консульських установ, за-
безпечував взаємодію гетьманського зовнішньополітичного відомства 
з іноземними представництвами. 

Після відновлення УНР у січні 1919  р.  отримав призначення на 
посаду голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Нідерландах 
та Бельгії. З лютого 1919 р. організовував діяльність дипмісії у Гаазі 
(створив прес-бюро з метою поширення правдивої інформації про 
українські проблеми, займався питання започаткування економічних 
відносин, допомагав українським військовополоненим, сприяв про-
веденню концертів Української республіканської капели), з березня 
1920 р. забезпечував діяльність дипмісії в Брюсселі (докладав зусиль 
до просування питання про визнання незалежності УНР на міжна-
родних конференціях). 

З припиненням діяльності дипмісії у квітні 1922 р. залишився в емі-
грації. Спершу проживав у Празі, викладав в Українській господарській 
академії в Подєбрадах та Українському вільному університеті. Був се-
кретарем (1924–1926), референтом (1926–1930) з економічних пи-
тань, 1930 р. і 1944 р. обирався ректором УВУ. 1939 року А. Яковлів 
переїхав до Варшави, щоб очолити Український науковий інститут, 
увійшов до складу Державного центру УНР в екзилі як міністр юстиції, 
в 1944–1945 рр. виконував обов’язки голови прем’єр-міністра. 

Після Другої світової війни А. Яковлів жив у Бельгії, від 1952 р. –  
у США. 

Ім’ям А. Яковліва названо провулок у м. Черкаси.
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Ірина Матяш

Місце поховання Василя Филоновича (Меморіальний парк Форест 
Лоун, Сен Пол (штат Міннесота), сектор 32, ряд 619, місце 2 / Forest 
Lawn Memorial Park 1800 Edgerton St., St. Paul, MN м. Чикаго). Держав-
ний і військовий діяч, військовий міністр УНР в еміграції, підполковник 
Армії УНР, дипломат Василь Захарович Филонович (1894–1897) про-
живав у США з 1951 р. Помер 3 червня 1987 р. Відспіваний у церкві св. 
Юрія Переможця в Міннеаполісі. Похований 6 червня 1987 р. 

В. Филонович походив з дворянського роду, народився 15 січня 
1894 р. у с. Рогізне (нині – Сумського району Сумської області). На-

Поховання подружжя Филоновичів
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вчався у Сумському реальному учи-
лищі, закінчив Курську землемірну 
школу, Чугуївське військове учили-
ще. Учасник Першої світової війни. 
1917 року брав участь в українізації 
516-го Мезенського піхотного пол-
ку. 1918 року став військовим комен-
дантом Сумського повіту, 1919-го 
– організатор і командир окремого 
куреня 4-го полку Січових стрільців 
Дієвої армії УНР, голова Закордон-
ної закупівельної комісії (закупівля 
зброї). В червні 1919 р. прибув у 
складі Української військової мі-
сії до народів Північного Кавказу, 
сформованої з ініціативи міністра 
військових справ отамана О. Шапо-
вала з метою проведення підготов-
чої роботи щодо вербування горців 
до української армії. Оскільки пов-

ноцінно розгорнути роботу місії не вдалося, її очільник М. Чеховський 
обійняв посаду військового аташе Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР на Кавказі, а Ф. Филонович деякий час працював віце-консулом 
Консульства УНР у Батумі – Поті, оскільки голова місії вживав заходів 
щодо створення в Поті табору для примусово мобілізованих до Добро-
вольчої армії українців, які відмовилися евакуйовуватися з цією армією 
в Грузію і Крим і висловили бажання боротися в Україні в лавах укра-
їнської армії за демократичні республіканські ідеї. 1920 року В. Фило-
нович перебував у Грузії, відвідав Азербайджан і Вірменію, побував як 
старшина у складі делегації Кубанського військового отамана (В. Іва-
нис) до Криму. 

З кінця 1920 року – в Болгарії, організатор і керівник Української 
громади в Болгарії, військово-гімнастичного товариства «Січ», куль-
турно-освітнього гуртка, притулку для поранених, хворих і немічних 
емігрантів «Українська хата», член тимчасового комітету Українського 
товариства Червоного Хреста. З 1923 р. – у Чехословаччині. Закінчив 
Вищу технічну школу (лісівник). Представник військового міністра 

Василь Филонович

УНР на Балканах (Болгарія, Югославія) і в Туреччині. Видавець і редак-
тор журналу «Гуртуймося!» (1929–1938), член управи Українського 
військового союзу, Товариства колишніх вояків Армії УНР, Союзу укра-
їнських старшин в ЧСР, Союзу організацій вояків Армії УНР, Спілки 
українських журналістів і письменників на чужині, член Українського 
республікансько-демократичного клубу, Товариства «Музей визволь-
ної боротьби України», Центрального союзу українського студент-
ства, Комітету з будівництва пам’ятника М. Драгоманову в Софії. Член 
президії та ревізійної комісії Української головної еміграційної ради 
(Париж), Підготовчого конгресового комітету закордоном (Комітет 
для скликання Всеукраїнського національного конгресу). Учасник бо-
ротьби за Карпатську Україну. 14–17 березня 1939 р. – член начального 
штабу Національної Оборони Карпатської України. Перебував в угор-
ському полоні. Після звільнення жив у Словаччині. 

З 1951 р. – у США. В 1973–1978 рр. – генерал-хорунжий, військо-
вий міністр уряду УНР в екзилі. Голова Товариства прихильників УНР 
у Міннеаполісі, Союзу українських ветеранів у США, почесний голова 
Союзу українських ветеранів Армії УНР. Нагороджений російськими 
царськими нагородами, Хрестом Симона Петлюри (№ 33), Воєнним 
Хрестом (№ 168).
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син: зб. наук. пр. / НАН України, Інститут історії України, Наукове товариство іс-
торії дипломатії та міжнародних відносин. Київ, 2018. С. 38–63.

Валерій Власенко
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Місце поховання та архів Яна Токаржевського-Карашевича (Укра-
їнський цвинтар св. Андрія у Саут-Бавнд-Бруку / St. Andrew's Ukrainian 
Cemetery). Громадський і політичний діяч, дипломат, історик, гераль-
дист, уповноважений міністр-керуючий Посольством УНР в Туреччи-
ні, керуючий МЗС УНР в екзилі, Голова Делегатури Антибільшовиць-
кого блоку народів у Великій Британії  Ян-Стефан-Мар’ян Стефанович 
Токаржевський-Карашевич (1885–1954) перебував після завершення 
дипломатичної діяльності в еміграції у Франції, останні роки життя 
провів у Великій Британії. 

У сфері дипломатії працював з 11 червня 1918 р. радником Посоль-
ства Української Держави у Відні; з 2 серпня 1919 р. – радником По-
сольства УНР у Туреччині; з 25 березня 1920  р. – тимчасово виконую-
чим обов’язки, з 3 квітня 1920 р. по 11 грудня 1921 р. – уповноваженим 

міністром-керуючим Посольством 
УНР в Туреччині; в грудні 1921 р. 
відкликаний до місця розташуван-
ня Уряду УНР у м. Тарнові (Поль-
ща), з 12 січня 1922 р. – віце-мі-
ністр закордонних справ УНР, а з 
12 лютого 1922 р. – міністр, з серп-
ня 1923 р. – керуючий МЗС УНР в 
екзилі. У 1925 р. із сім’єю переїхав 
до Франції в м. Париж, відтоді на 
дипломатичних посадах не працю-
вав, займався громадською і науко-
вою роботою, заснував і редагував 
інформаційний бюлетень "France 
– Ukraine", співпрацював з часопи-
сом «Тризуб». Від 1936 р. мешкав у 
Римі, був секретарем редакції місяч-
ника Мальтійського ордену; очолю-
вав римський відділ Міжнародного 
союзу іноземних біженців. Від лип-
ня 1948 року проживав у Лондо-
ні, очолював  українську делегацію 

Могила Оксани та Яна Токаржевських  
у Саут-Бавнд-Бруці

Анти більшовицького блоку народів у 
Великій Британії, досліджував історію 
дипломатії, публікував частини праці 
в журналі «Визвольний шлях». По-
мер 18 листопада 1954 р. Похований 
27 листопада на цвинтарі Ганнерсбе-
рібіля дружини Оксани Лотоцької. 7 
липня 1978 р. останки Я. Токаржев-
ського-Карашевича та його дружини 
перепоховано на Українському цвин-
тарі св. Андрія у Саут-Бавнд-Бруку.

Цінні матеріали про його діяльність 
відклалися в фонді «Токаржевський-
Карашевич, Ян, 1885–1954, істо рик-
геральдист, політичний та диплома-
тичний діяч» в Архіві та бібліотеці Наукового Товариства імені Тараса 
Шевченка в Нью-Йорку, загальним обсягом 11 099 документів у 67 
папках (файлах) за 1902–1954 рр. За складом це зібрання досить різ-
номанітне, воно акумулювало історичні, геральдичні, генеалогічні ма-
теріали, в тому числі з історії дипломатії, еміграції та оцінки діяльності 
С. Петлюри.  В окремій папці зберігаються «Матеріали з історії дипло-
матії та державного устрою», що містять погляди Я. Токаржевського 
на структуру і функції підрозділів МЗС, роздуми автора про поняття 
«дипломатія» і покликання дипломата, висновки щодо обсягу знань, 
необхідних майбутньому працівникові дипломатичної і консульської 
служби (від політичної історії до уміння вести переговори і писати ди-
пломатичні ноти). 

Література:
Курас Г. Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич). Науко-

ві записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. 
Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної наукової конфе ренції «Українська діаспо-
ра: проблеми дослідження». Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Ата-
маненко. Острог: РВВ Національного університету «Острозька ака демія», 
2007. С. 189–190; Велика втрата. Визвольний шлях. 1954. Ч. 12. С. 3–4; Prince Ivan 
Tokarzhevsky-Karashevych (1885–1954). The Ukrainian Quarterly. New York, 1955. 
No. 1 (Winter). P. 73–74.

Віталій Галатир, Ірина Матяш

Ян Токаржевський
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Місце поховання Олександра Лотоцького (Український цвинтар 
св.  Андрія у Саут-Бавнд-Бруку/ St. Andrew’s Ukrainian Cemetery). 
Український державний і громадсько-політичний діяч, Посол УНР 
у Туреччині, науковець, публіцист Олександр Гнатович Лотоцький 
(1870–1939) перебував у еміграції з 1920 р. Проживав у Австрії, Че-
хословаччині, з 1928 р. – у Польщі. Помер 22 жовтня 1939 р. у Варшаві. 
1971 р. його прах перепоховано на Українському цвинтарі св. Андрія в 
Саут-Бавнд-Брукутричі.

О. Лотоцький походив зі старовинного роду, відомого з XV ст. Наро-
дився 9 березня 1870 р. у с. Бронниця Подільської губернії (нині Моги-
лів-Подільського району Вінницької області). Навчався в Подільській, 
Тифліській та Київській духовних семінаріях. Упродовж 1892–1896 рр. 
– у Київській духовної академії. В 1897–1900 рр. працював у київській 
Контрольній палаті Державного контролю. Водночас публікував свої 
дослідження в часописах «Киевская старина», «Дзвінок», «Літера-
турно-науковий вістник», належав до членів-засновників Наукового 
товариства імені Шевченка, 1 квітня 1900 р. – його дійсний член, публі-
кувався в «Записках НТШ». 

З 1900 р. працював у Контрольній палаті Державного контролю в 
Санкт-Петербурзі, активно займався громадською роботою: очолював 

українську громаду, був заступни-
ком голови Благодійного товари-
ства видання загальнокорисних та 
дешевих книг, секретарем Това-
риства імені Т. Шевченка для до-
помоги нужденним уродженцям 
Південної Росії, що вчаться у ви-
щих навчальних закладах Санкт-
Петербурга та ін. У 1906–1907 рр. 
належав до засновників українсько-
го парламентського клубу 1-ї та 2-ї 
Державних дум, Української дум-
ської громади (1907), брав участь 
у підготовці меморандуму Петер-
бурзької Академії Наук «Об отме-

Могила Олександра Лотоцького  
у Саут-Бавнд-Бруці

не стеснений малороссийского печатного 
слова». 1906 року заснував і згодом очолив 
український клуб «Громада» (1910–1912) 
та нелегальний гурток «Наша школа» 
(1914–1917). У березні 1917 р. обраний 
заступником голови Союзу українських 
автономістів-федералістів (з червня 1917 – 
Українська партія соціалістів-федералістів). 
У березні–травні 1917 р. очолював виконав-
чий комітет Української національної ради 
в Петрограді.

Навесні 1917 р. переїхав до Києва, увій-
шов до першого складу Української Цен-
тральної Ради (7 березня – 7 квітня 1917 р.). 
У травні – вересні 1917 р. був губернським 
комісаром Тимчасового уряду на Буковині і 
Покутті. 

Від 1 вересня до 20 листопада 1917 р. – генеральний писар Генераль-
ного секретаріату УЦР, підписав угоду з верховним головнокоман-
дувачем російської армії генерал-лейтенантом М. Духоніним про зо-
середження на Південно-Західному фронті й Румунському фронті 
українських військових частин (4–10 листопада 1917 р.). У березні 
– квітні 1918 р. обіймав посаду державного контролера УНР. За доби 
Гетьманату 28 жовтня до 14 листопада 1918 р. очолював Міністерство 
віросповідань. З відновленням УНР у грудні 1918 р. був призначений 
тимчасовим комісаром Міністерства віросповідань, ініціював при-
йняття Директорією УНР «Закону про Верховну владу в Українській 
автокефальній православній миротворчій церкві» (1 січня 1919 р.). Від 
січня 1919 р. до березня 1920 р. перебував у Стамбулі як надзвичайний 
посол УНР у Туреччині зі спеціальною місією провадження перегово-
рів із Вселенським патріархатом про визнання автокефалії Української 
православної церкви. Після завершення посольської діяльності за-
лишився на еміграції: в 1920–1922 рр. у Австрії, в 1922–1928 рр. – у 
Чехословаччині. Від 1923 р. – доцент, згодом – професор Українського 
вільного університету. Один із фундаторів осередку УРДП в Празі, го-
лова її Закордонного бюро, засновник і голова Українського республі-
кансько-демократичного клубу (21 грудня 1925–1928 рр.). Очолював 

Олександр Лотоцький. З фондів НБУВ
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комісії з підготовки видань на по-
шану С. Петлюри (1926–1929), був 
заступником голови управи Това-
риства «Музей визвольної бороть-
би України», брав участь у роботі 
Ліги української культури.

1927 року став членом Державного центру УНР на еміграції. Від 1928 
мешкав у Польщі, в Уряді В. Прокоповича до 1930 р. обіймав посади віце-
прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ. Працював професором 
Варшавського університету. Очолював Управу Українського централь-
ного комітету (1929–1930). Був засновником і директором Українського 
наукового інституту у Варшаві (1930–1939). Брав участь у роботі Укра-
їнського воєнно-історичного товариства, клубу «Прометей» та ін. Ініці-
ював повне видання творів Т. Шевченка (1934–1938). Учасник числен-
них наукових і громадсько-політичних форумів, конференцій.

Література:
Токаржевський-Карашевич, Кн. Царгородські спомини (1919–

1921  рр.). Визвольний шлях. Лондон, 1952. Рік 5. Ч. 7 (58). С. 25–34; 
Швидкий В. П. Лотоцький Олександр Гнатович. Енциклопедія історії 
України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 
України НАН України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла – Мі. С. 277; 
Головченко В. І. Лотоцький Олександр Гнатович. Українська диплома-
тична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. 
Київ: Знання України, 2004. Т. 1. С. 749; Токаржевський-Карашевич Ів. 
Олександер Лотоцький як дипломат. Лицар праці і обов’язку: Збірник, 
присвячений пам’яті Олександра Лотоцького-Білоусенка. Торонто – 
Нью-Йорк: Євшан-зілля, 1983. С. 56 – 63; Михайленко Г.М. Олександр 
Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика. Хер-
сон : Видавничій дім «Гельветика», 2014. 312 с. 

Архіви:
Центральний державний історичний архів України, м. Київ: ф. 1225 

«Бумаги Лотоцких (1887–1916)»; Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, Інститут рукопису: ф. 335 «Особовий архівний фонд 
Лотоцького О. Г.».

Василь Швидкий

«Тільки в самостійності, в державній незалеж-
ності добро і щастя українського народу. Це – 
альфа і омега нашої національної справи. Це 
– наш національний догмат». 

Олександр Лотоцький

Місце поховання Романа Смаль-Стоцького (Український католиць-
кий цвинтар Святого Духу, м. Кемпбел Холл, штат Нью-Йорк). Україн-
ський учений-мовознавець, професор, політичний і громадський діяч, 
дипломат, віце-прем’єр і міністр закордонних справ уряду УНР в екзилі, 
голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка у США, президент Го-
ловної Ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка Роман Степанович 
Смаль-Стоцький (1893–1969) проживав у США з 1947 р. Помер у лі-
карні Джорджтаунського університету в Вашингтоні 27 квітня 1969 р. 
Похоронна служба відбулася у Митрополичій кафедральній церкві Не-
порочного Зачаття у Філадельфії. Панахиду відправив Всепреосвящен-
ний митрополит Кир Амврозій Сенишиш. 

Р. Смаль-Стоцький народився в Чернівцях 8 січня 1893 р. Закінчив 
Другу Чернівецьку гімназію. Навчався у Віденському університеті, по-
тім у Лейпцигу і Мюнхені. Захистив докторат у 1916 р. У роки Першої 
світової війни став членом Союзу Визволення України. З 1916 р. пере-
бував у Берліні після обрання до центрального керівництва СВУ. Після 
утворення Західноукраїнської Народної Республіки у грудні 1918 р. Ро-
мана Смаль-Стоцького призначено 
послом при німецькому уряді у Бер-
ліні. У 1919 р. після злуки УНР та 
ЗУНР, створено єдине посольство 
УНР, в якому Р. Смаль-Стоцький 
залишився радником. З 1921 p. він 
став послом та уповноваженим мі-
ністром УНР у Німеччині й зали-
шався на цій посаді аж до ліквідації 
посольства 1923 року.

У 1923–1924 рр. Р. Смаль-Стоць-
кий працював професором Україн-
ського вільного університету у Пра-
зі. У 1923 та у 1925 рр. він виїжджав 
до Великої Британії, де проходив 
стажування в Інституті славістики 
Кембриджського університету. З 
1926 р. до початку Другої світової 
війни Р. Смаль-Стоцький перебу-
вав у Варшаві. Важливою ділянкою 

Місце поховання Р. Смаль-Стоцького.  
Фото надано Генеральним консульством України в Нью-Йорку
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його роботи у цей час стала участь в Уряді УНР в екзилі. В різний час 
він займав посади міністра культури, заступника і міністра закордон-
них справ, віце-прем’єра. Приділяв велику увагу роботі у міжнародних 
організаціях та участі у міжнародних форумах і зібраннях. Брав участь у 
Генуезькій конференції 1922 р., був постійним членом делегації УНР до 
Ліги Націй, у 1929–1939 pр. виконував повноваження заступника го-
лови Українського Товариства Прихильників Ліги Націй, брав участь у 
всіх конгресах Міжнародної Унії Товариства Ліги Націй. Активний діяч 
прометеївського руху, в 1929–1939 рр. очолював клуб «Прометей» у 
Варшаві. Також з 1929 р. був секретарем та науковим редактором Укра-
їнського наукового інституту у Варшаві.

У 1939–1945 рр. Р. Смаль-Стоцький викладав у Карловому універ-
ситеті в Празі, з 1945 р. перебував у Німеччині, в американській зоні 
окупації, а 1947 року емігрував до США. За океаном став професором 
університету Маркета в Мілуокі, штат Вісконсин, де викладав історію 
та філологію. Заснував Слов’янський інститут у цьому університеті. 
Був Президентом Головної Ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка, 
очолював Товариство ім. Т. Шевченка в США. Однин з ініціаторів та 
організаторів встановлення пам’ятника Т. Шевченку в Вашингтоні. 
Останнє місце роботи Р. Смаль-Стоцького – Католицький університет 
у Вашингтоні, де він працював на посаді професора. 

Література: 
Даниленко В., Добржанський О. Роман Смаль-Стоцький. Україна ХХ ст.: 

культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Київ, 1999. Вип. 3. С. 51–67; 
Брицький П. П., Добржанський О. В. Роман Смаль-Стоцький – дипломатична, 
громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність / Брицький П., Доб-
ржанський О., Юрійчук Є. Буковинці у боротьбі за українську державність 
(1917–1922 рр.). Чернівці : Золоті литаври, 2007. С. 315–344;Брицький П. Ро-
ман Смаль-Стоцький: дипломатична, громадсько-політична та науково-педаго-
гічна діяльність. Україна дипломатична: науковий щорічник. Київ, 2004. Вип. 4. 
С. 682–698; Брицький  П.  П. Роман Смаль-Стоцький: дипломатична, громад-
сько-політична та науково-педагогічна діяльність. Пам’ять століть. 2010. № 3. 
С. 119–131; Добржанський О. До питання про ідейні переконання визначно-
го діяча прометеївського руху в Польщі Романа Смаль-Стоцького. Przegląd 
Wschodni. T. XVI. Z. 2 (62). С. 1–10. 

Олександр Добржанський

Місце поховання Сергія Тимошенка (Цвинтар Альта Меса Мемо-
ріал Парк м. Пало Альто, округ Санта Клара, Каліфорія/ Alta Mesa 
Memorial Park, Palo Alto, Santa Clara County, California: 695 Arastradero 
Road, Palo Alto, CA 94306). Державний і громадський діяч, професор, 
архітектор, інженер Сергій Прокопович Тимошенко (1881–1950) про-
живав у США з 1946 р. Помер 6 липня 1950 р. 

С. Тимошенко походив з родини землеміра. Народився 23 січня 1881 р.  
у с. Базилівка Конотопського повіту Чернігівської губернії, нині Сумської 
області. 1898 року закінчив Роменське реальне училище, 1907-го – Пе-
тербурзький інститут цивільних інженерів. Учасник українського націо-
нально-визвольного руху початку ХХ ст. Голова Української студентської 
громади в Петербурзі. З 1903 р. – член Петербурзької групи (Північний 
комітет) Революційної української партії. У 1906–1908 рр. працював на 
будівництві Ковельського залізничного вузла, в 1908–1909 рр. – на Пів-
денно-Західній залізниці у Києві. Був головою київської «Просвіти», 
упродовж 1909–1918  рр. жив у Хар-
кові, брав участь у розбудові Північно-
Донецької залізниці. 

В 1917–1918 рр. – член Української 
Центральної Ради, 1918-го – губерн-
ський комісар Харківщини, в 1919–
1920 рр. – міністр шляхів УНР в урядах 
В. Прокоповича та А. Лівицького. У 
липні 1920 р. брав участь у перегово-
рах та підписанні угоди між урядами 
Української Народної Республіки та 
Кубанського Краю про визнання не-
залежності обох українських держав 
і співробітництво та взаємодопомогу 
між ними. 1921 р. – член (від уряду) Ви-
щої військової ради УНР, Ради Респу-
бліки, брав участь у Другому Зимово-
му поході Армії УНР. У 1921–1923 рр. 
жив у Львові. Член Гуртка діячів укра-
їнського мистецтва, Українського това-
риства допомоги емігрантам з Великої 
України та їх родинам. 
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1923-го виїхав до Чехословаччини. Працював професором, ректором 
(1927–1928) Української господарської академії в Подєбрадах, професо-
ром Української студії пластичного мистецтва у Празі. Член подєбрад-

ського осередку Братства Української Держав-
ності. 1929-го набув польське громадянство, 
з 1930 р. жив на Волині. Був членом Луцької 
міської ради, головою Волинського українсько-
го об’єднання, лідером Луцького центру УНР, 
членом низки укр. громадських і культурних 
організацій. В 1935–1938 рр. – депутат Сейму, 
в 1938–1939 рр. – Сенату. 

У роки Другої світової війни жив у Варша-
ві, Луцьку, Любліні, Перемишлі, Львові, Дал-
мації, Загребі, Граці, Більську, Празі, Карлсба-
ді, Гейдельбергу. 1946 року переїхав до США, 
жив у Пало Альто в Каліфорнії. Один із фун-
даторів українського архітектурного модерну 

початку ХХ  ст. Автор близько 400 архітектурних споруд, комплексів, 
пам’ятників, надгробних плит (зокрема на могилі Симона Петлюри 
в Парижі), що були зведені в Україні, Росії, Польщі, Чехословаччині, 
Франції, Канаді, США та країнах Південної Америки. Переможець чис-
ленних мистецьких конкурсів і виставок у Єлисаветграді, Києві, Харко-
ві, Львові, Луцьку, Москві, Празі, Варшаві та ін. 

У Львові одна з вулиць носить ім’я братів Тимошенків, у Харкові та 
Луцьку встановлені меморіальні дошки С. Тимошенку, 2021 р. у с. Шпо-
тівка Конотопського р-ну – пам’ятний знак братам Тимошенкам (Сте-
пан, Сергій, Володимир).

Література: 
Кекало М. Сергій Прокопович Тимошенко. Свобода. Джерзі Сіті і Нью-Йорк, 

1950, 18 липня. № 164. С. 3; Власенко В. «Як осінній лист по вітру…». Наука і суспіль-
ство. Київ, 1996. №. 11–12. С. 14–16; Власенко В. Сергій Тимошенко – архітектор і 
політик. Сумський історико-архівний журнал. 2007. № ІІ–ІІІ. С. 29–37; Давидюк Р. Ар-
хітектор у політиці: громадсько-політична діяльність Сергія Тимошенка в 30-х роках 
ХХ століття. Волинські історичні записки. Житомир, 2010. Т. 5. С. 228–235; Власенко 
В. Тимошенко Сергій Прокопович. Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедич-
ний словник-довідник. Вип. 6: Н–Я. Київ, 2016. С. 242–245. 

Валерій Власенко 

Сергій Тимошенко

Місце поховання Степана Витвицького (Український цвинтар св. Ан-
дріям. Саут-Бавнд-Брук, сектор 3, поховання 3В / 280 Main St, South 
Bound Brook). Громадсько-політичний і державний діяч, урядовець 
ЗУНР, керівник дипломатичних місій ЗУНР Степан Витвицький 
(1884–1965) проживав у США з 1951 р. Упокоївся  9 жовтня 1965 р.  
у Пресвітеріанському шпиталі Нью-Йорка. 

С. Витвицький народився 13 березня 1884 р. у с. Угорники Товмаць-
кого повіту (тепер Коломийський р-н Івано-Франківської обл.) у родині 
управителя народної школи. Навчався в Станиславівській гімназії (1902), 
на правничому факультеті Львівського (1902–1904) та Віденського 
(1904–1908) університетів. У гімназії був діячем таємного українського 
товариства «Громада». Голова студентського товариства «Академічна 
Громада» у Львові (1903–1904). Голова українського студентського то-
вариства «Січ» у Відні (17 травня – 10 грудня 1905 р.). Доктор права 
(Віденський університет, 1910). Помічник в адвокатських конторах Во-
лодимира Охримовича у Львові (1908–1912) та Ярослава Олесницького 
у Дрогобичі (1912–1914). Діяч УНДП. Провадив активну громадсько-
політичну та освітянську діяльність на Дрогобиччині. Доброволець Легі-
ону УСС, служив у Пресовій Квартирі (1914–1915). Працював у редак-
ції львівських часописів «Діло» та 
«Свобода» (1915–1918). Львівська 
делегація УНРади 27 жовтня 1918 
р. призначила його відповідальним 
за підбір українських фахівців для 
організації політичної адміністрації 
Української держави. Один з орга-
нізаторів Листопадового повстання 
у Львові 1918  р., 1–22 листопада – 
Повітовий комісар ЗУНР у Львові, 
1–10 листопада – працівник Прези-
дії УНРади у Львові, 13 листопада 
кооптований як депутат до львів-
ської делегації УНРади від УНДП, 
10–21 листопада – шеф Президіаль-
ного Бюро РДС. Член УНРади та 
працівник Президії у Станиславові 
(січень–травень 1919). Член комі-

Місце поховання С. Витвицького. Фото надано Генеральним 
консульством України в Нью-Йорку
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сій: законодавчої та закордонних справ. Учасник урочистого проголо-
шення Акту Злуки УНР і ЗУНР у Києві 22 січня 1919 р. Член делегації 
ЗУНР на Трудовому Конгресі. Перший шеф секції, керівник Державного 
секретаріату закордонних справ (12 лютого – перша половина березня, 
травень–09 червня1919 р.). Голова делегації ЗУНР на переговорах із спе-
ціальними місіями держав Антанти на чолі з генералами Ю.  Бертелемі 
(лютий 1919) і Л. Ботою (травень 1919) у справі миру з Польщею. Член 
спеціальної дипломатичної місії ЗУНР в Румунії (25 березня – квітень 
1919 р.). Заступник голови дипломатичної місії УНР у Варшаві (жов-
тень–листопад 1919 р.). Був противником умов Варшавського договору 
1920 р. Уповноважений для закордонних справ Колегії Уповноважених 
Диктатора ЗУНР (25 липня 1920 р.–січень 1921 р.). Голова дипломатич-
них місій ЗУНР у Парижі та Лондоні (1921–1923). 

За дозволом польської влади повернувся до Галичини, працював адво-
катом у Дрогобичі (1924–1939). Відновив громадсько-політичну діяль-
ність в українському русі, увійшов до складу УНДО. Посол до польського 
Сойму (1935–1939). Заступник бургомістра м. Дрогобича (1935–1939). 
Заступник голови УНДО та Української Парламентарної Репрезентації у 
Варшаві (1938–1939). 

Втікаючи від радянської окупації, восени 1939 р. переїхав з родиною 
до Сянока, працював адвокатом (1940–1944). Перед наступом Червоної 
Армії емігрував до Авґсбурга (Німеччина). Від 1945 р. заступник голови 
та юридичний референт Центрального Представництва Української Емі-
грації в Німеччині. Співзасновник, член Української Національної Ради 
(1948–1949), заступник голови Виконавчого Органу УНРади і керівник 
ресорту закордонних справ (1949–1951). Представник УНРади в США 
(1951–1954). Від 6 березня 1954 р. до смерті – Президент УНР в екзилі. 
Ініціатор та співзасновник Ліґи підсовєтських поневолених народів. 

Література: 
Павлишин  О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки 

(1918–1919). Львів: Літопис, 2008. С. 169–171; Степан Витвицький – Президент 
Української Народної Республіки в екзилі: Документи і матеріали / Упорядник 
О. Кучерук. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2007. 248 с.; Швед О. Степан 
Витвицький: громадсько-політична діяльність/ Інститут гуманітарних і соціаль-
них наук Національного університету «Львівська політехніка». Львів : Видавни-
цтво «Астролябія», 2010. 180 с. 

Олег Павлишин

Місце поховання Лонгина Цегельського (Український католицький 
цвинтар св. Марії у Фокс Чейз, штат Пенсільванія/ St. Mary Ukrainian 
Cemetery). Громадсько-політичний і державний діяч, дипломат ЗУНР, 
правник, публіцист Лонгин Цегельський (1875–1950) проживав у 
США з 1921 р. Упокоївся 13 грудня 1950 р. у м. Філадельфія.

Л. Цегельський походив зі священницької родини. Народився у м. Ка-
мінка Струмилова (тепер – м. Кам’янка Бузька Львівської області) 29 серп-
ня 1875 р. Навчався в Львівській Академічній гімназії та на правничому 
факультеті Львівського університету. Активний учасник українського 
студентського руху. Член літературної секції наукового гуртка «Акаде-
мічної громади» (1898). Співорганізатор з’їзду українських студентів 
у Львові (1900). Відбув фахову практику в Міністерстві закордонних 
справ Австро-Угорщини та посольстві у Швеції. Захистив у Львівському 
університеті докторат з міжнарод-
ного права (1902). Деякий час пра-
цював у адвокатській конторі, проте 
невдовзі присвятив себе журналіст-
ській діяльності і видавничій справі. 
Його науково-популярна брошура 
«Русь-Україна а Московщина-Ро-
сія» (1901, перевидання 1915) мала 
широкий суспільний резонанс. Спів-
робітник часопису «Молода Укра-
їна» (1900–1902), відповідальний 
редактор «Літературно-Наукового 
Вісника», редактор львівських газет 
«Діло» (1906–1908), «Свобода» 
(1907–1908) та «Українське Слово» 
(1915–1918), видавець і редактор га-
зети «Товариш» (Львів, 1914); член 
редколегії газети «Трибуна» (Київ, 
1918). Підтримував тісні зв’язки з 
наддніпрянськими діячами, зокрема, 
з М.  Міхновським. Сприяв видан-
ню у Львові його брошури «Само-
стійна Україна» (1900). Звичайний 
член НТШ. 1905  року одружився 
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Місце поховання Лонгина Цегельського. Український цвинтар святої Марії у передмісті Фокс Чейз у Філадельфії

з Ольгою Дудкевич, з якою мав си-
нів Юрія та Лавра. Діяч Україн-
ської Національно-Демократичної 
Партії, член Тіснішого Народного 
Комітету УНДП (1913–1919). Де-
путат австрійської Державної Ради 
(1911–1918) та Галицького Сойму 
(1913–1914). Член Головної упра-
ви Товариства «Сокіл», Надзірної 
ради страхового товариства «Дніс-
тер». Член Головної Української 
Ради (1914–1915), Загальної Укра-

їнської Ради (1915–1916), секретар Української Парламентарної Репре-
зентації (1916–1918). Член Бойової Управи УСС, співробітник Союзу 
Визволення України. Член дипломатичних місій до Туреччини, Швеції та 
Болгарії. Учасник засідань 18–19 жовтня 1918 р. української Конституан-
ти у Львові, член Української Національної Ради (УНРади). 

З 11 листопада 1918 р. – секретар внутрішніх справ першої Ради Дер-
жавних Секретарів ЗУНР. 1 грудня 1918 р. у Фастові разом з Дмитром 
Левицьким від імені УНРади підписав з Директорією т. зв. Передвступ-

ний договір про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. У січні – лю-
тому 1919 р. – секретар без портфеля і керівник секретаріату зовнішніх 
справ ЗУНР в уряді Сидора Голубовича. У складі делегації наддністрян-
ської України брав участь в урочистому проголошенні злуки УНР і ЗУНР 
на Софійській площі Києва (зачитував Акт злуки) та у роботі Трудового 
Конгресу України. 22 січня 1919 р. призначений заступником міністра зо-
внішніх справ Української Народної Республіки. У січні–березні 1919 р. 
здійснив ряд дипломатичних візитів до Австрії, Німеччини та Чехії. 

Голова місії ЗУНР у США (1920–1921). Пропагував у США ідею 
самостійної української держави в Східній Галичині та організовував 
грошову позику на визвольну боротьбу. Член Українського Допомого-
вого Комітету (Вашингтон). 

Після завершення повноважень місії залишився в еміграції й став ак-
тивним діячем української громади. Працював викладачем в українській 
філії протестантської теологічної семінарії в Балтиморі, редагував газе-
ту «Український вісник» (Нью-Йорк), єпархіальний часопис «Шлях» 
(Філадельфія). Співпрацював з українським католицьким щоденником 
«Америка» (1943–1950 рр. – його редактор). 1938 року для з’ясування 
перспектив вирішення українського питання здійснив візит до Євро-
пи, де мав консультації з міністрами закордонних справ Німеччини, 
Польщі та Чехо-Словаччини. Заступник голови Пан-Американської 
Української Конференції (ПАУК), співзасновник та діяч Українського 
Конгресового Комітету Америки (УККА), співзасновник Літератур-
но-Мистецького клубу у Філадельфії. 
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Приміщення українського дипломатичного представництва в 
Османській імперії (вул. Таксім (нині – Замбак), 25). Дипломатичну 
місію УНР відповідно до Берестейського мирного договору було ске-
ровано до Стамбула 8 квітня 1918 р. Її очолив учасник переговорів у Бе-
ресті Микола Левитський, який мав тимчасово представляти інтереси 
УНР у Османській імперії до моменту обміну ратифікаційними грамо-
тами. На місце призначення він прибув разом з секретарем Миколою 
Вовком-Вовченком і урядовцем Миколою Ковальським 19 квітня. На 
вокзалі представників УНР від імені уряду привітав директор секції ту-
рецького МЗС. Повагу до посольства підкреслило надання автомобіля, 
який відвіз їх до «Пера-палас готелю», де для них були приготовлені 
приміщення. Допис про приїзд українців до Стамбулу подала газета 
«Танін». 22 квітня М. Левитський вручив Вірчу грамоту Великому Візи-
ру і копію – міністру закордонних справ, обмінявся візитами з послами 
Німеччини, Болгарії, Австро-Угорщини та обговорив питання обміну 
ратифікаційними грамотами. За результатами візитів посол телеграфу-
вав до Києва з прохання надіслати до Відня ратифікаційну грамоту для 
Туреччини, тамтешній представник якої вже чекав обміну грамотами. 
Негайно розпочав М. Левитський і виконання доручення очільника 
зовнішньополітичного відомства М. Любинського – запросити пред-
ставників турецького бізнесу та інших країн, посли яких перебували в 

Стамбулі, до участі в Виставці з то-
варообміну в Києві. На день вступу 
на трон Султана Мехмеда ІV Вах-
деттіна 27 квітня М. Левитський 
відвідав палац Султана і залишив 
вітання від імені українського по-
сольства в книзі привітань. Та вже 
за кілька днів новий гетьманський 
уряд відкликав його з посади. 

Наступний український пред-
ставник у ранзі Надзвичайного по-
сланника і Уповноваженого міністра 
Михайло Суковкин приїхав 30 жов-
тня 1918 р. Посаду радника посоль-
ства обійняв Люцій Кобилянський, 
другого секретаря – В’ячеслав Тені-
шев. М. Суковкин наніс перші візити 
до османського міністра закордон-
них справ та послів Німеччини, Австро-Угорщини і Болгарії, однак візит 
до Великого Візира і Султана негайно організувати не вдалося. Про свою 
згоду визнати повноваження М. Суковкина Османський уряд заявив 9 лис-

Будинок, в якому розташовувалося Посольство УНР у Стамбулі. 
Фото надано Генеральным консульством України в Стамбулі
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топада 1918 р. Церемонія вручення Вірчих грамот Султанові Мехмеду ІV 
Вахдеттіну відбулася урочисто в його палаці Йилдиз за участі всіх дипло-
матів посольства. Поставлене перед посольством завдання досягти ви-
знання українською частини Чорноморського флоту шляхом підписання 
спеціальної угоди М. Суковкин вирішив на власний розсуд. Крім части-
ни військового флоту, українська сторона претендувала на торговельні 
судна, зареєстровані в українських портах. 26 листопада 1918 р. М. Су-
ковкин підписав з Верховним комісаром Франції в Стамбулі й Головним 
представником Військово-Морських Сил Антанти на Сході віце-адміра-
лом Аметом угоду про умови використання таких суден, згідно з якою 
судна, які французька військово-морська влада визначила придатними, 
мали передаватися в розпорядження Антанти для використання в опе-
раціях в Україні, відтак вони потрапляли в розпорядження Російської До-
бровольчої армії. Договір мав лише шкідливі наслідки. Проросійська по-
зиція М. Суковкина, некоректна поведінка, інтриги, спроби представити 
уряд Директорії перед турецьким урядом як більшовиків не додали авто-
ритету посольству. Діяльність, пов’язана зі спробами відчуження майна 
посольства, про припинення існування якого він оголосив з приходом до 
влади Директорії, завдала шкоди репутації посольства та іміджу держави. 

Налагоджувати українсько-турецькі зв’язки було уповноважено Олек-
садра Лотоцького. Він мав реанімувати повноцінну діяльність посольства, 
дискредитованого його попередником, забезпечити консульський захист 
українцям у Стамбулі та реалізувати поставлені урядом зовнішньополі-

Дипломатичний паспорт Михайла Суковкина.  
З фондів ЦДАВО України

Дипломатичний паспорт радника Посольства Української Держави в Османській імперії  
Люція Кобилянського. З фондів ЦДАВО України

тичному відомству завдання щодо встановлення контактів зі Вселен-
ським Патріархатом. У виконанні своїх прямих обов’язків посол вбачав 
спосіб привернути увагу до українського питання, поширити правдиву 
інформацію про УНР, зробити крок до налагодження торгових відносин 
між Туреччиною і Україною, допомогти українським громадянам, які 
опинилися в Стамбулі внаслідок війни чи тікаючи від більшовиків. В шта-
ті посольства на момент приїзду Посла залишилися призначені раніше 
радник Л. Кобилянський, перший секретар П. Чикаленко, другий секре-
тар М. Любимський, консул О. Ратгауз, перекладач І. Спафаріс. Вони не 
отримували заробітної плати і перебували в надто скрутних умовах. Ді-
ловодні документи і листування місії було розпорошено – частково втра-
чено, частково забрано М. Суковкиним. Призначена на посаду секрета-
ря О. Лотоцька, стала перекладачем, зважаючи на її досконале знання 
кількох іноземних мов. Секретарем став В. Приходько. На посаду рад-
ника О. Лотоцький запросив Яна (Івана) Токаржевського-Карашевича, 
з яким познайомився у Відні й був вражений його шляхетністю, тактом, 
знання іноземних мов. До головних завдань посла належало досягнення 
визнання Вселенським патріархом автокефалії Української православної 
церкви та поширення правдивої інформації про УНР. З метою захисту 
українських громадян на турецькій території О.  Лотоцький ініціював 
створення у Трабзоні та Смирні тимчасових українських консульств. Од-
нак ускладнення позиції УНР на зовнішній арені, відсутність належного 
фінансування, вимоги уряду щодо скорочення штату посольства, призве-
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ли до рішення О. Лотоцького піти у відставку. 25 березня 1920 р. він за-
лишив Стамбул.

Останнім очільником посольства став Я. Токаржевський-Карашевич. 
На його пропозицію Симон Петлюра затвердив 20 листопада 1921 р. по-
станову РНК УНР про відкриття у Стамбулі генерального консульства 
УНР. Наприкінці грудня 1921 р. Я Токаржевський-Карашевич виїхав до 
Тарнова, де тимчасово перебував Державний центр УНР в екзилі, й роз-
почав роботу на посаді заступника міністра закордонних справ, а 12 січня 
1922 р. очолив МЗС УНР в екзилі. 1 червня 1922 р. доручення виконувати 
обов’язки генерального консула УНР у Стамбулі з покладанням на нього 
обов’язків керуючого посольством отримав Лев Лісняк. Попри ліквідацію 
посольства в зв’язку з підписанням 2 січня 1922 р. договору між УСРР і Ту-
реччиною посольство УНР у Стамбулі ще деякий час формально існувало. 

2006 року будівлю колишнього Посольства УНР після реконструк-
ції історичної частини району Бейоглу в 1986–1988 рр. було реконстру-
йовано і викуплено Урядом Іспанії для розташування Інституту Сер-
вантеса. 3 листопада 2018 року Президент України Петро Порошенко 
разом із представниками української та кримськотатарської громад в 
Туреччині відкрив на цій будівлі меморіальну дошку.
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Ірина Матяш

Місце поховання Володимира Мурського (Французький римо-
католицький цвинтар, м. Стамбул /Feriköy Latin Catholic Cemetery 
Cumhuriyet, Teyyareci Fehmi Sk. No: 9, 34380 Şişli/İstanbul). Громад-
сько-політичний діяч, журналіст, дипломат, представник Державного 
Центру УНР в екзилі в Туреччині Володимир Васильович Мурський 
(1888–1935) перебував у Стамбулі з 1929 р. Помер 19 липня 1935 р. На 
похованні, що відбулося 20 липня 1935 р., були присутні члени україн-
ської громади, представники азербайджанської, грузинської, кримсько-
татарської, північнокавказької та туркменської емігрантських колоній 
Стамбула. Могилу було відновлено 2018 року за рахунок фінансування 
в рамках бюджетної програми 1401110 «Фінансова підтримка забезпе-
чення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяль-
ності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з україн-
цями, які проживають за межами України».

В. Мурський народився 10 листопада 1888 р. у м. Замарстинів (ра-
йон Підзамче у Львові). З кінця ХІХ ст. жив в Одесі, навчався у Ріше-
льєвській гімназії. У 1905 р. повернувся до Галичини, де здобув серед-
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ню освіту, закінчив філософський 
факультет Львівського університету. 
З 1914 р. – учитель, член львівських 
товариств «Просвіта» та «Взаємна 
поміч українського вчительства». 
З  1917 р. жив в Одесі. Був членом 
редакції часопису «Українське 
слово», Комітету допомоги пере-
селенцям з Галичини, Буковини та 
Угорщини, товариства «Просвіта», 
секретарем ради Українського вчи-
тельського товариства, викладачем 
української мови у середніх закладах 
освіти та на курсах. У січні 1918 р. 
був заарештований більшовиками. 
У березні 1918  р. після звільнення 
Одеси очолював відділ юстиції міс-
цевої ради, координував від імені 
української влади в Одесі відносини 
з австро-німецьким військовим ко-
мандуванням, брав участь у редагу-
ванні газети «Вільне життя». 

30 серпня 1918 р. переїхав до 
Києва, де працював у редакціях га-
зет «Відродження» та «Трибуна». 
1919 року працював радником у Мі-
ністерстві закордонних справ УНР, 
виїхав у складі української делегації 
на Паризьку мирну конференцію, 
але до французької столиці не до-
їхав. Жив у Відні, працював у редак-
ції журналу «Воля» («Воля Укра-
їни»), був членом управи Союзу 
українських журналістів і письмен-
ників. Там одружився зі співробіт-
ницею МЗС УНР, членкинею деле-
гації Софією (Зосею) Вольською. 

Володимир Мурський. Стамбул. 1932 р.

Фото з архіву А. Усенової

На початку 1920 р. заснував разом із О. Олесем журнал «На переломі», 
згодом був пресовим референтом Посольства УНР в Австрії. 

У вересні 1920 р. переїхав до Польщі. Жив у Тарнові. У квітні 1921 р. 
був обраний до Ради Республіки від УПСС. Долучився до видання 
збірника «За державність». У лютому 1922 р. виконував обов’язки 
директора департаменту преси та пропаганди Міністерства преси та 
пропаганди УНР. Співпрацював із редакцією місячника «Le Moniteur 
Ukrainien: Revue mensuelle», що видавався 1923 р. Згодом став членом 
краківського відділення Українського Центрального Комітету в Поль-
щі. Брав активну участь в українському пластовому русі в еміграції. 

У 1929–1935 рр. був представником Державного Центру УНР в ек-
зилі в Туреччині. Здійснював заходи з консолідації української громади 
в Туреччині, встановив зв’язки із представниками тамтешньої влади, 
іноземних дипломатичних представництв і спецслужб (Великобрита-
нія, Італія, Німеччина, Франція, Японія) та кримськотатарськими емі-
грантами. Збирав інформацію розвідувального характеру щодо України, 
організував доставку морськими шляхом до Одеси пропагандистської 
літератури Державного Центру УНР в еміграції. Налагодив відносини 
Уряду УНР в еміграції з Константинопольським патріархатом, зокрема 
з патріархом Фотієм ІІ. У 1930 р. опублікував в азербайджанському ви-
данні «Almanak» статтю турецькою мовою про Україну. Автор праць 
турецькою мовою про Україну та Росію.

Література: 
Стрельський Г. В. Мурський Володимир. Енциклопедія історії України. Т. 7: 

Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Інститут історії України НАН Укра-
їни. Київ: Наук. думка, 2010. С. 136–137; Сова А. Участь Володимира Мурсько-
го в організації «Пласт» у світлі документів Центрального державного істо-
ричного архіву України у Львові. Брідщина – край на межі Галичини й Волині : 
матеріали IX науково-краєзнавчої конф., присвяч. Міжнар. дню пам’яток історії 
та культури : [зб. наук. пр.]. Броди, 2015. Вип. 8. С. 100–106; Вінцковський Т. 
Курси українознавства в Одесі у 1917–1919 роках: ідеї, кадри, результати. Кра-
єзнавство. 2019. № 2. С. 96–110. 

Валерій Власенко 
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині 
(1027 Budapest, Margit rkp. (нині – Bem rkp. ), 53). 9 січня 1919 р. на 
посаді голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині 
було затверджено Миколу Ґалаґана – колишнього очільника делега-
ції УНР для переговорів з Південно-Східним Союзом та посла УНР 
у Румунії. Рішення про створення дипмісії Директорія ухвалила  
24 січня 1919 р., а 7 лютого його було опубліковано в «Віснику УНР». 
Штатна чисельність місії склала сім осіб (голова, радник, 2 урядовця 
за дорученнями, 2 аташе, секретар). На посаду радника, яка планува-
лася для представника Західної Області УНР, був призначений член 
Президії УЦР М. Шраг, посади аташе обійняли поет Олександр Кан-
диба (Олесь) і Тиміш Яцкевич, посаду урядовця – Олекса Клор, який 
працював з М. Ґалаґаном у Румунії. Серед членів місії угорської мови 
ніхто не знав, тому надія покладалася на такі знання у майбутніх спів-
робітників.

10 лютого М. Ґалаґан, М. Шраг і О. Клор прибули до Будапешту і 
розташувалися в готелі «Dunapalota» на вулиці Марії-Валерії, 14. Клю-
чове завдання спільної дипмісії полягала в тому, щоб домогтися визна-

Меморіальна дошка і будинок,  у якому працювала в Будапешті НДМ УНР в Угорщині до травня 1924 р. 
Фото надано Посольством України в Угорщині

ння Угорщиною державної незалежності УНР. Насамперед М. Ґалаґан 
порозумівся з Я. Біберовичем щодо об’єднання місій УНР і ЗУНР.

13 лютого М. Ґалаґан вручив Вірчу грамоту заступнику міністра за-
кордонних справ графу І. Ча кі, отримавши запевнення у визнанні де-
факто. 22 лютого М. Ґа ла ґана та Я. Біберовича прийняв тим часовий 
президент Угорщини М. Карої. Говорили про ймовірність поширення 
біль шовицького руху, можливість ви знання українським урядом Закар-
паття інтегральною час ти ною Угорщини та спільних українсько-угор-
ських дій проти Румунії. Попри складність порушених проблем, роз-
мова мала позитивний результат, який давав сподівання українським 
представникам на сприяння. До кінця лютого 1919 р. було створено 
прес-бюро місії, яке займалося реферуванням угорської преси, підго-
товкою інформації про події в Україні та організацією часопису, який 
незабаром вийшов німецькою мовою під назвою «Die Ukraine». 

Та 21 березня в Угорщині відбулася зміна влади – лівий уряд Ш. Га-
браї проголосив Угорську Радянську Республіку. Комісаріат закордонних 
справ очолив Бела Кун. Завдання дипмісії за нового режиму М. Ґалаґан 
визначив як спробу через посередництво угорської радянської влади 

Надзвичайна Дипломатична Місія УНР в Угорщині (серпень 1919 р.)
Сидять (зліва направо): аташе І. Флюнт, секретар М. Шаповал, голова М. Галаган, радник М. Шраг;  

Стоять: референт преси П. Ходаркевич, урядовець І. Стасів, служник М. Курчак.  
З фондів Архіву Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба, Канада).
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припинити війну між УНР та радянською Росією. Він наніс до Комісарі-
ату закордонних справ УРР й домігся того, що власники українських пас-
портів звіль нялися від спеціальних обов’язків громадян УРР. Згідно з уго-
дою російського та угорського радянських урядів, громадяни цих країн 
користувалися під час перебування на території ін шої держави ширши-
ми правами й мали виконувати від по від ні обов’язки. Відтак російським 
громадянам загрожувала участь у примусових роботах, служба в угор-
ській червоній армії тощо. НДМ УНР видавала українцям національні 
паспорти, тим самим відокремлюючи їх від громадян РСФРР. 7 серпня 
розпочав діяльність новий уряд на чолі з І. Фрідріхом, засновником і лі-
дером Християнської національної партії, який обіймав посаду прем’єр-
міністра до 25 листопада 1919 р. По стій ні зміни влади та складу уряду 
гальмували розгортання українсько-угорських дипломатичних відносин. 

Після зайняття в серпні Будапешту румунськими військами було 
запроваджено сувору цензуру й заборонено видання “Die Ukraine”, 
обмежувалися громадянські свободи населення, в тому числі обмін 
інформацією між дипломатичними представництвами УНР в Буда-
пешті та Бухаресті. Для вирішення цих питань М. Ґалаґан зустрівся 
з румунським міністром К. Діаманді й домігся припинення інформа-
ційної ізоляції, відновлення діяльності пре с-бюро  та дозволу на пере-
правлення військовополонених че рез зайняті румунськими військами 
території. В Будапешті знову почала виходити газета “Die Ukraine”, 
окремою брошурою з’явилася угорською мовою праця О. Шульгина 
“Ukrain problemak”. Та М. Ґалаґан, не приймаючи нового урядового 
курсу, спрямованого на зближення з Польщею, подав прохання про 
демісію й був звільнений 28 вересня 1920 р. 

28 листопада в Будапешті розпочав діяльність новий коаліційний 
уряд на чолі з колишнім міністром освіти К. Гусаром. Далі час тота змін 
урядів не уповільнилася. 1 березня 1921 р. до влади при йшов адмірал 
М. Горті. В цей час НДМ УНР очолив Володимир Сікевич – кадровий 
вій ськовик, який прибув до Бу да пешта на початку 1919 р. для організа-
ції допомоги україн ським військовополоненим. Він дотримувався прі-
оритетів зовнішньополітичної діяльності, встановлених Директорією. 
Канцелярії місії тимчасово розташувалася в готелі «Британка» (Теrez-
körut, буд. 39), де раніше працювала військово-санітарна місія.

До завдань дипмісії належала консульська діяльність. В січні 1922 р. до 
них додалося полагодження консульських справ щодо українців, які пере-

бували в Австрії. З ана ло гіч ною пропозицією у вересні 1922 р. звернуло-
ся до В. Сі ке ви ча Консульство УНР у Данцигу. В зв’язку зі ска  суванням 
По сольства УНР в Берліні додалася допомога в  оформ ленні пас портів 
українським біженцям у Ні меч чи ні. Зменшення фінансування місії зму-
сило змінити адресу по мешкання й переміститися на Margitrakpart, 53. 

Незабаром В. Сікевича було залучено до організації переїзду голов-
ного отамана військ УНР С. Петлюри через Будапешт і короткотермі-
нового там перебування. Діяльність дипмісії тривала до травня 1924 р. 

Література: 
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР 

в Угорщині: Історія. Спогади. Архівні документи. Київ: Видавничий дім «Києво-
Могилянська академія», 2005. 400 с.; Матяш Ірина. Діяльність Надзвичайної ди-
пломатичної місії в Угорщині у світлі архівних документів. Україна дипломатич-
на. 2005. Вип. 5. С. 164–178. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки, 1919–
1924 рр.»; ф. 3518 «Надзвичайна дипломатична місія УНР в Угорщині, м. Будапешт».

Ірина Матяш

Микола Василько, Симон Петлюра і Володимир Сікевич у Будапешті. 1924 р.  
З фондів Архіву Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Канада)
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Приміщення дипломатичного представництва ЗУНР в Угорщині 
(Academia utca, 17). Створення дипломатичних представництв ЗУНР 
розпочалося в грудні 1918 р., коли уряд щойно посталої Західно-Укра-
їнської Народної Республіки тимчасово під натиском польських військ 
перемістився зі Львова до Тернополя перед осідком у Станіславі, що 
став на деякий час столицею ЗУНР – ЗОУНР. Призначення пред-
ставника в Будапешті відбулося після консультацій Є. Петрушевича з 
прем’єр-міністром Уряду Угорщини М. Карої та міністром у справах на-
ціональностей О. Ясі 30 грудня 1918 р. Попри територіальні претензії 
Угорщини  щодо Закарпаття, уряд ЗУНР розраховував на формування 
спільної  з Угорщиною політики щодо Румунії. Керувати дипломатич-
ною місією в Будапешті за рекомендацією Л. Цегельського було дору-
чено отаману УГА з досвідом служби в австро-угорській армії, сотнику 
Ярославу Івановичу Біберовичу (1883–1948), який з листопада 1918 р. 
займався там організацією транспортування українських військових і 
полонених, що перебували в колишній Австро-Угорщині, Італії та Бал-
канських країнах. На дорученням УНРади з цією метою він заснував 

Українську збірну станицю. За результатами візиту Є. Петрушевича до 
Будапешту Я. Біберович отримав статус дипломатичного представника 
ЗУНР в Угорщині.

Зі створенням у січні 1919 р. Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Угорщині на чолі з М. Галаганом відповідно до урядової по-
літики злиття місій ЗУНР і УНР було вирішено об’єднання представ-
ництв, включення до єдиного представництва сотника Я. Біберовича 
на посаду радника місії та двох членів місії за його рекомендацією. 
Після приїзду до Будапешту 10 лютого 1919 р. М. Галаган через від-
сутність вільної посади радника, запропонував Я. Біберовичу зайня-
ти вакантну посаду секретаря. Той відмовився, погодившись лише на 
призначення його на посаду радника. Тим самим формально відбуло-
ся об’єднання представництв УНР і ЗО УНР. Водночас Я. Біберович 
продовжував виконувати доручення уряду ЗО УНР, що непокоїло 
М. Галагана як прояв сепаратизму. Під час першої зустрічі Я. Біберо-
вич повідомив М. Галагану про перебування в Будапешті військових 
представників Антанти на чолі з французьким полковником Віксом, 
відомого негативним ставленням до українців. 

22 лютого Я. Біберовича разом з М. Галаганом прийняв тимчасовий 
президент Угорщини граф Михай Карої. Зустріч залишила сподівання 
на сприяння угорського уряду об’єднаній українській місії. 

15 березня Я. Біберович забезпечував візит до Будапешту торговель-
ної місія ЗО УНР на чолі з С. Вітиком. Загалом робота місії формально 
була результативною: було досягнуто домовленості про поставляння 
Угорщиною промислових виробів, вугілля та зброї. Після приходу до 
влади в Угорщині 21 березня лівого уряду Ш. Габраї і проголошення 
Угорської Радянської Республіки комісар закордонних справ Бела Кун 
запропонував Я. Біберовичу посередництво між урядами ЗО УНР і Ра-
дянської Росії та встановлення торговельних відносин між Східною Га-
личиною та Угорщиною, але Держсекретаріат ЗО УНР цю пропозицію 
відхилив. Так само було відмовлено командувачеві угорських військ Віл-
мошу Бему щодо допомоги в боротьбі проти Румунії через складнощі 
на українсько-польському фронті та передбачувану реакцію Антанти. 
Представники нової влади здійснили трус у приміщенні Я. Біберовича, 
вилучивши в нього 2 млн крон. Хоч наступного дня член комісаріату 
закордонних справ Е. Пор особисто привіз забрані гроші (в конфіско-
ваній сумі бракувало 200 000 крон), але ставлення до дипломатичного 
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імунітету було продемонстровано. Взаємна непоступливість, складно-
щі польсько-української війни, зміни влади в Угорщині, непорозуміння, 
що виникали між М. Ґалаґаном та Я. Біберовичем поступово ослабляли 
авторитет дипмісії.

У квітні 1919 р. Я. Біберович перебував у відрядженні в Відні, а  піс-
ля повернення до Будапешту ініціював відокремлення місії ЗО УНР. 
Остаточне роз’єднання місії з розподілом коштів і майна сталося 8 трав-
ня. Для Уповноваженого заступництва ЗО УНР було виокремлено з 
бюджету дипмісії 2 211 крон та відведено дві кімнати в колишньому 
будинку Австрії на вул. Академічній (Academia utca), 17. Негайно після 
відокремлення представництва Я. Біберович рішенням уряду ЗО УНР 
було ліквідовано засновану ним збірну станицю для українських вій-
ськовополонених. Питання опіки над військовополоненими довелося 
вирішувати згодом НДМ УНР на чолі з В. Сікевичем.   

 6–14 серпня 1919 р.  Я. Біберович взяв участь у Нараді послів і голів 
дипломатичних місій УНР у Карлсбаді (нині – Карлові Вари, Чехія) як 

Ярослав Біберович (крайній праворуч у першому ряду) серед учасників Наради послів та голів  
дипломатичних місій УНР у Карлсбаді (Карлові Вари), 6–14 серпня 1919 р.  

З фондів Архіву Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Канада)

представник ЗО УНР в Угорщині. На зустрічі обговорювалися питан-
ня організації та координації діяльності дипломатичних представництв, 
пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики УНР, її позиції в світі. 
В доповіді міністра наголошувалося на існуванні протиріч у зовнішній 
політиці УНР та ЗО УНР. Ситуацію, що склалася, В. Темницький оха-
рактеризував як існування двох «зовнішніх політик». Резолюція наради 
орієнтувала на чіткішу координацію діяльності дипломатичних установ. 

Після наради В. Темницького, який у серпні 1919 р. передав керівни-
цтво зовнішньополітичним відомством А. Лівицькому, наголошував у 
доповіді МЗС УНР на потребі об’єднання місій УНР та ЗО УНР, очолю-
ваної Я. Біберовичем, навіть шляхом переведення М. Галагана до іншої 
країни. Претендентом на посаду очільника місії він назвав Я. Біберови-
ча як дипломата, який добре розуміється на угорській політиці.  Однак 
цей проект не було втілено. Два представництва існували в Будапешті 
деякий час окремо. Невдовзі Я. Біберовича було переведено до Берліну. 

Література:
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР 

в Угорщині: Історія. Спогади. Архівні документи. Київ: Видавничий дім «Києво-
Могилянська академія», 2005. 400 с.; Волошинський Богдан. Родина Біберови-
чів. Івано-Франківськ: «Лілея НВ», 2021.  
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: ф. 3696 
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Приміщення дипломатичного представництва УНР у Фінляндії 
(Meritullinkatu, 15). Після Жовтневого перевороту та проголошення 
Української Народної Республіки організацією повернення військови-
ків-українців додому з грудня 1917 р. у Фінляндії на пропозицію Ви-
конавчого Українського Комітету Північного фронту займався Петро 
Сливенко як комісар у справах українців у Фінляндії. Він фактично ви-
конував роль офіційного представника УНР. З приходом до влади геть-
мана П. Скоропадського П. Сливенко був призначений 4 липня 1918 р. 
консульським агентом першого розряду Української Держави. Уряд 
Фінляндії дозволив П. Сливенку відкрити приміщення для проведення 
реєстрації українських громадян та вивісити над входом український 
прапор. На підставі документальних доказів він видавав українцям по-
свідчення про народження в українських губерніях або володіння там 
нерухомим майном. Призначення П. Сливенка консулом легалізувало 
його статус.

Дипломатичне представництво Української Держави у Гельсінкі в 
статусі посольства другого розряду було засновано 10 вересня 1918 р. 
у відповідь на прибуття до Києва офіційного представника Фінляндії в 
ранзі тимчасового дипломатичного представника для особливих дору-
чень (agent diplomatique en mission spéciale) при уряді Української Дер-
жави Германа Гуммеруса. Посольство Української Держави очолив ди-

Фінляндія

ректор загального департаменту МЗС Української Держави Костянтин 
Володимирович Лоський (1874–1933). До штату диппредставництва 
увійшов д-р М. Галущинський як секретар. К. Лоський і М. Галущин-
ський приїхали в Гельсінкі 15 жовтня і розташувалися в готелі «Фен-
ніа». 20 жовтня 1919 р. інформація про приїзд дипломатів та відкриття 
українського посольства з’явилася в газеті «Helsingin Sanomat». 

21–22 жовтня К. Лоський вручив Вірчі грамоти міністру закордонних 
справ О. Стенроту й мав аудієнцію 
у регента Фінляндії П.  Свінхувуда 
та Голови Ради Міністрів Ю. Паасі-
ківі. Завдання посольства полягало 
у інформуванні фінської громад-
ськості про події в Українській Дер-
жаві, налагодженні дипломатичних 
та торговельних відносин, грошо-
вого обігу, підготовці встановлен-
ня взаємного курсу грошей. Задля 

Меморіальна дошка та будинок  у Гельсінкі, де  
розташовувалося посольство УНР у Фінляндії. Фото 
надано Посольством України в Фінській Республіці
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привернення уваги до українського питання 
К. Лоський активно давав інтерв’ю фінській 
пресі. На посаду перекладача в Гельсінкі по-
сол прийняв д-ра Веліо Мансікке. Деякий час 
для посольства винаймали помешкання на вул. 
Генриківській, 20, кв. 1. Водночас виконання 
консульських обов’язків продовжував П. Сли-
венко. Відповідно до закону від 6 листопада 
1918 р. виконання консульських функцій було 
покладено на дипломатичне представництво, а 
П. Сливенко 1 січня 1919 р. увійшов до штату 
посольства. 

Після приходу до влади Директорії К. Лось-
кий деякий час очолював посольство. 25 липня 
1919 р. тимчасово, до затвердження Дирек-
торією, виконувачем обов’язків повіреного 

Дипломатичний паспорт Повіреного в справах Української Держави в Фінляндії Костя Лоського.  
З фондів ЦДАВО України

Петро Сливенко

Фінляндія

УНР при Уряді Фінляндії з 1 серп-
ня 1919  р. наказом МЗС УНР був 
призначений Микола Залізняк з 
одночасним звільненням К.  Лось-
кого. Призначення на посаду се-
кретаря посольства отримав Микола Чечель, молодшого урядовця – 
Володимир Залізняк, П. Сливенка було переведено на посаду урядовця, 
а перекладача В. Мансікке виведено за штат. 

М. Залізняк прибув до Гельсінкі на початку жовтня 1919 р. й за два 
дні вручив Вірчу грамоту міністру закордонних справ Р. Голсті. 25–26 
серпня 1920 р. М. Залізняк разом з братом виїхав з Гельсінкі до Відня 
під приводом необхідності залагодження фінансових справ посольства, 
залишивши завідувати всіма його справами секретаря П. Сливенка. 
12 червня 1920 р. у день початку тартуських переговорів між Фінлян-
дією і Радянською Росією фінський уряд визнав де-факто Уряд Дирек-
торії УНР. 5 лютого 1921 р. МЗС Фінляндії дало згоду на приїзд В. Ке-
дровського як глави посольства за сумісництвом, але той не приїхав до 
Гельсінкі. Зусиллями П. Сливенка посольство діяло до червня 1922 р.

2004 року з ініціативи Посольства України в Фінляндській Республі-
ці на приміщенні, де розташовувалося перше українське диппредстав-
ництво доби УНР було відкрито меморіальну дошку. Під час урочистих 
заходів, відзначення видатних подій в історії України, візитів на висо-
кому та найвищому рівні біля пам’ятної дошки відбувається покладання 
квітів, зустрічі із українською громадою Фінляндії.

 
Література: 
Пилипенко В. В., Ремі Й. Відносини між Україною та Фінляндією. 1917–1921 рр. 
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Ірина Матяш

«Наші держави підуть разом на шляху закрі-
плення здобутих нами самостійности і націо-
нального відродження». 

Андрій Яковлів
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Приміщення дипломатичного представництва УНР у Франції (кві-
тень 1919 р. – липень 1921 р., 37, rue de la Perouse; 20 липня – 15 грудня 
1921 р. 139, rue de Longchamp; 15 грудня 1921 р. – 24 дистопада 1923 р. 
90 rue de Longchamp). Делегацію УНР до Парижу, де в січні 1919  р. 
мала розпочатися Мирна конференція делегацій держав-переможців у 
світовій війні та їхніх союзників для вироблення консолідованої пози-
ції щодо умов підписання договорів з переможеними державами, Ди-
ректорія УНР скерувала 28 грудня 1918 р. Її очолив колишній міністр 
пошт і телеграфів Григорій Сидоренко. Урядовим рішенням делегацію 
УНР було об’єднано зі створеною 22 грудня делегацією ЗО УНР на чолі 
з Василем Панейком. Завдання чисельно потужної делегації, в складі 
якої виокремлювалися політична і дипломатична секції, полягало в до-
сягненні визнання державної незалежності УНР державами-учасницями 
міжнародного форуму, виводу з української території іноземних військ, 
отримання допомоги в боротьбі з більшовиками.

Адреси розташування НДМ УНР у Франції, виявлені Г.-М. Тичкою

Г. Сидоренко та В. Панейко дісталися місця призначення 20 січня 
1919 р., інші члени делегації – лише в квітні. Переможені держави до 
участі в роботі конференції не запрошувались, тому українці могли роз-
раховувати лише на переговори в кулуарах. Основним інструментом 
привернення уваги до українського питання стали ноти і меморандуми 
щодо визнання самостійності України, допомоги українським полоне-
ним у Італії та Німеччині, вирішення питання Східної Галичини; про-
тести проти військових дій Добровольчої армії, які подавалися голові 
конференції і розсилалися до делегацій країн-учасниць конференції та 
урядових і громадських кіл Франції. 30 квітня представники делегації 
мали зустріч з представництвом конференції, однак обговорювалося 
лише питання перемир’я між ЗУНР і Польщею. Невдовзі через певні 
дипломатичні й політичні помилки, яких припустилося керівництво 
делегації, об’єднана місія, фактично, опинилася у міжнародній ізоля-
ції. 16 липня 1919 р. Г. Сидоренка було відкликано. 

Його змінив граф Михайло Тишкевич, який виконував обов’язки По-
сла УНР при Святому Престолі. До Парижу він прибув у вересні 1919 р. 
На той час можливість визнання незалежності УНР було поставлено під 
загрозу через рішення Найвищої ради Паризької мирної конференції від 
25 червня і 11 липня 1919 р., що дозволяли окупацію Польщею Східної 
Галичини та запровадження там цивільної адміністрації. Крім того, на-

Дипломатичні паспорти членів делегації УНР на Паризькій мирній конференції. З фондів ЦДАВО України
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пруженими були стосунки між членами місії. М. Тишкевичу не вдалося 
їх примирити і протистояння лише наростало. Посол докладав зусиль 
для пошуків підтримки УНР в урядових, дипломатичних та ділових ко-
лах. Високо оцінюючи вплив преси на вирішення політичних проблем, у 
своїй дипломатичній діяльності він дотримувався принципу тісного кон-
такту із засобами масової інформації, часто давав інтерв’ю для паризьких 
видань, пропагував українську ідею в наукових і публіцистичних працях. 
Отримавши дозвіл на ознайомлення з документами архіву МЗС Франції, 
М. Тишкевич організував виявлення документів, пов’язаних із історією 
України. 

16 грудня 1919 р. представники ЗО УНР через укладений УНР з 
Польською Республікою договір про взаємне визнання кордонів ви-
йшли зі складу делегації. Натомість представники УНР висловилися за 
вихід зі складу делегації представників ЗО УНР через перехід УГА на 
бік армії А. Денікіна. 30 грудня 1919 р. М. Тишкевич повідомив МЗС 
УНР про назрілу потребу змінити склад місії. 

В січні 1920 р. делегацію було реорганізовано в Надзвичайну диплома-
тичну місію УНР у Франції. Внутрішню кризу було подолано шляхом на-
дання М. Тишкевичу повноважень звільняти і приймати на службу членів 
місії на власний розсуд та вільно розпоряджатися касою делегації. Відтак 

Інформація М. Тишкевича про підтвердження визнання  
Францією незалежності України. З фондів ЦДАВО України

Михайло Тишкевич

М. Тишкевич розпустив делегацію і 
сформував новий склад представни-
цтва. При цьому С. Петлюра ставив 
перед місією завдання зацікавити 
політичні та підприємницькі кола 
можливістю розпочати економічні 
зносини з УНР. До завдань місії до-
лучилися консульські функції: вида-
вання національних паспортів і візи 
та реєстрування отримувачів. 29 
січня 1920 р. М. Тишкевич мав офі-
ційну аудієнцію у президента Фран-
ції  Поля Дешанеля, який передав 
українському урядові найкращі по-
бажання. Та помітних наслідків для 
УНР ця зустріч не мала. Французька 
сторона очікувала від української 
реформи державного управління і 
контролю своїх територій. Величез-
ну проблему в продовженні роботи 
делегації створював брак фінансу-
вання. Голова місії часто здійснював 
видатки на утримання місії власним коштом, місяцями не брав заробітної 
платні. В квітні 1920 р. М. Тишкевич взяв участь у засіданні Верховної 
ради Антанти в Сан-Ремо та в червні 1920 р. – в Спа, де серед інших пи-
тань розглядалися питання про ставлення до радянської Росії. 26 травня 
відбулася зустріч М. Тишкевича з Р. Пуанкаре, під час якої обговорюва-
лося питання взаємовідносин між УНР та Францією. Однак вимога фран-
цузьких політиків до уряду Директорії залишалася незмінною. 4 січня 
1921 р. М. Тишкевич залишив посаду голови НДМ УНР у Парижі. 

 Новий очільник місії – Олександр Шульгин – почав свою діяльність 
наприкінці січня зі скорочення видатків, винайнявши дешевше при-
міщення для місії, продавши деяке майно та розпочавши переговори з 
українськими кооператорами, які заборгували місії значні кошти. Голо-
вними напрямками діяльності місії стали заходи зі здобуття матеріальної 
і політичної підтримки французького уряду щодо формування україн-
ських військових підрозділів з вояків, що залишили армію П.  Вранге-

О. Шульгин. Малюнок М. Паращука.  
З фондів ЦДА Республіки Болгарії

«Історія колись скаже, чи досягли ми хоч чого 
не будь в Парижі, чи закріпили ми хоч де які 
симпатії…». 

Олександр Шульгин
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Копія повідомлення НДМ УНР у Франції про визнання  
УНР Аргентиною. З фондів ЦДАВО України

ля; виконання консульських функцій, інформаційна діяльність. Через 
байдужість французьких політичних кіл і фінансову скруту О. Шульгин 
поставив питання про припинення діяльності місії вже в липні 1921 р. 

Однак на початок 1922 року він був 
залучений до формування Чорно-
морського союзу держав та разом 
із Р. Смаль-Стоцьким представляв 
УНР на міжнародній економічній 
конференції в Генуї, яка мала обго-
ворити питання російських боргів 
перед західними державами. НДМ 
УНР у Франції припинила існуван-
ня в середині 1923 р. 

Література:
Попенко Я. В. Діяльність диплома-

тичної місії УНР у Франції (січень – чер-
вень 1920 р.). Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного 
університету. 2010. Вип. 28. С. 169–174; 
Попенко Я. Діяльність дипломатичної 
місії УНР у Франції (червень–грудень 
1920  р.) Наукові праці історичного фа-
культету Запорізького національного 
університету. 2010. Вип. 29. С. 105–109; 
Акинджи Е. Діяльність О. Шульгина у 

складі надзвичайної дипломатичної місії УНР в Парижі (1919–1922 рр.) Військово-
історичний альманах. 2011. Ч. 2 (23). С. 138–159; Тимченко Р. Українські диплома-
ти на Паризькій Мирній Конференції. Український історичний збірник. 2013. Вип. 
16. С. 147–161; Тичка Г.-М. Діяльність Михайла Тишкевича на чолі української ди-
пломатичної місії у Парижі (1919–1921 рр.). Наукові записки Тернопільського наці-
онального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за 
ред. проф. І. С. Зуляка. 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 145–151. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни, ф.  3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної Респу-
бліки, 1919–1924 рр.»; ф. 3603 «Делегація Української Народної Республіки 
в Парижі (Франція)».

Ірина Матяш

Приміщення Делеґації ЗУНР у Франції (15, rue Henry Martin (нині 
15, rue Massenet), 16-ий округ). Делеґацію Західно-Української Народ-
ної Республіки в Парижі було створено після виходу 16 грудня 1919 р. 
представників ЗУНР зі складу Надзвичайної ди-
пломатичної місії УНР у Франції. Спільне пред-
ставництво УНР – ЗО УНР розпочало свою 
роботу у квітні 1919 р. Невдовзі В. Панейко та 
С. Томашівський створили Галицьке бюро – 
організацію, яка таємно від решти українських 
делегатів намагалася діяти у Парижі від імені 
ЗО УНР. У дипломатичних нотах, які вони роз-
силали іноземним делегаціям, проголошувалися 
зовсім інші вимоги, аніж ті, які декларувала де-
легація УНР. Однак наприкінці серпня 1919 р. 
діяльність Галицького бюро було припинено, а 
В. Панейко і С. Томашівський повернулися до роботи у місії УНР. 

Делегацію Західно-Української Народної Республіки в Парижі від 
грудня 1919  р. до травня 1920  р. очолював Василь Панейко, секрета-
рем представництва був А. Петрушевич. Після звільнення В. Панейка, 
спричиненого, начебто, відмовою Є. Петрушевича від проросійської 
орієнтації, тимчасовим головою галицького представництва у Франції 
став С. Томашівський. Він одночасно очолював галицьке представни-
цтво в Лондоні. На той час для уряду ЗУНР уже було очевидно, що у Ве-
ликій Британії можна досягнути набагато більших політичних успіхів, 
аніж у Франції. Саме тому голова паризької делегації часто їздив до бри-
танської столиці з метою проведення переговорів та організації роботи 
тамтешнього представництва. Під час урядування на посаді голови де-
легації С. Томашівського виявляв упертість, дозволяючи собі ігнорувати 
вказівки Є. Петрушевича та перевіряти ноти, надіслані ним до Антанти. 
У відповідь на повідомлення секретаря делегації про такі дії вже у серпні 
1920 р. усім представникам ЗУНР за кордоном було видано наказ дотри-
муватися виключно тієї політичної лінії, яку декларує галицький уряд у 
Відні. С. Томашівський сприйняв це майже за особисту образу.

20 січня 1921 р. за наказом Є. Петрушевича С. Томашівського було 
звільнено з посади тимчасового голови представництва Західно-Укра-
їнської Народної Республіки у Парижі й призначено на посаду радника 
Голови Степана Витвицького. Однак, С. Томашівському ця посадова 

Василь Панейко
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ротація не дуже сподобалося. Призначення С. Витвицького викликало 
протест і з боку А. Петрушевича. На початку 1921 р. до складу пред-
ставництва ЗУНР входили С. Витвицький, А. Петрушевич та О. Куль-
чицький. Двоє останніх були незмінними секретарями делегації, аж 
поки у червні 1922 р. О. Кульчицький не був звільнений. Крім згаданих 
осіб, восени 1922 р. у галицькій делегації працювали Григорій Мики-
тей та Лев Петрушевич. Також у дипломатичній діяльності у Франції 
у різний час брали участь такі представники ЗУНР, як Є. Петрушевич, 
К. Левицький, Митрополит А. Шептицький, Й. Жан та Ф.- К. Бонн.

Уявлення західноукраїнських делегатів про майбутнє Східної Гали-
чини були доволі неоднозначними. У своїх зверненнях до європейських 
політиків галицький уряд послідовно виступав за визнання незалежнос-
ті Східної Галичини. Цей постулат був чітко прописаний у датованому 
1921 р. проекті конституції під назвою «Основи державного устрою 
галицької республіки». Такі ж вимоги були озвучені у ноті галицької 
делегації до Ліги Націй, опублікованій в «Українському прапорі» за  
4 грудня 1920 р. Водночас у діяльності західноукраїнських представ-
ників у Парижі чітко простежувався також проросійський ухил. Так, 
В. Панейко намагався налагодити контакти з російськими антибільшо-
вицькими колами у Парижі, а згодом серед галицьких політиків набрали 
популярності прорадянські погляди. 

Представництво ЗУНР існувало у Парижі до березня 1923 р., коли 
Рада Амбасадорів прийняла рішення про приєднання Східної Галичини 
до Польщі.

Література:
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українських земель і галицьким сепаратизмом. Наукові записки [Національного 
університету «Острозька академія»]. Історичні науки. 2012. Вип. 19. С. 126–
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Ганна-Меланія Тичка

Місце поховання Симона Петлюри (м. Париж, кладовище Монпарнас, 
ділянка №11). Державний, політичний і військовий діяч, публіцист, Голо-
ва Директорії УНР, організатор Армії УНР, Головний Отаман військ і фло-
ту УНР Симон Васильович Петлюра (1879–1926) перебував у еміграції 
з 1920  р., очолював Державний Центр УНР у екзилі (Тернів, Варшава). 
В грудні 1923 року, уникаючи переслідування більшовиків, інкогніто ви-
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їхав до Будапешту, де впродовж січ-
ня – травня 1924 року працював як 
керівник прес-бюро НДМ УНР в 
Угорщині, переїхав через Женеву 
за сприяння секретаря НДМ УНР 
у Швейцарії З. Курбаса до Парижу. 
25 травня 1926 року був смертельно 
поранений терористом С. Шварц-
бардом. Помер у клініці «Шаріте». 
Приміщення лікарні, де помирав 
С. Петлюра, з 1942 р. належить укра-
їнській громаді – тут діє греко-като-
лицька церква св. Володимира, по-
руч з нею встановлений пам’ятник 
Тарасу Шевченку. Обабіч від входу в 
церкву встановлені мармурові табли-
ці із текстами французькою й укра-
їнською мовами, які сповіщають, що 
саме тут завершилося земне життя 
Голови Директорії УНР та Головного 
отамана військ і флоту УНР.

Ріг вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель у Парижі. Фото Ярослава Файзуліна

Похорон відбувся 30 травня 1926 р. 
на цвинтарі Монпарнас. Відспівува-
ли С. Петлюру в румунській право-
славній церкві св. Архангелів, непода-
лік готелю, де він мешкав з родиною. 
Віддати шану лідеру УНР приїхали 
А. Лівицкий, В. Садовський, генерал 
В. Сальський, делегати українських 
громад в країнах Європи та Америки, 
польський військовий аташе полков-
ник Клеберг, що представляв Ю.  Піл-
судського, посланці французького і чеського урядів. Догляд за могилою 
С.  Петлюри здійснюють співробітники Бібліотеки Симона Петлюри 
в Парижі. 16 травня 2005 р. Президент України Віктор Ющенко підпи-
сав Указ про увічнення пам’яті Симона Петлюри та встановлення йому 
пам’ятників у місті Києві та інших місцях, присвоєння окремим військо-
вим частинам його імені. Пам’ятник С. Петлюрі на місці його поховання 
побудовано заходами Уряду України. Автором першої надгробної плити 
став С. Тимошенко, пам’ятника – Г. Крук. Оригінальну плиту, під якою 
було поховано С. Петлюру, після оновлення могили перевезено до США, 
де вона лежить на цвинтарі у Саут-Бавнд-Бруку.

С. Петлюра походив з багатодітної міщанської родини, що мала іс-
торичні зв’язки з козаччиною. Народився в Полтаві 10 травня 1879 р., 
навчався в церковно-парафіяльній школі та Полтавській духовній семі-
нарії. Від 1900 р. був активним членом Революційної української партії. 
Через загрозу арешту навесні 1902 р. виїхав до Єкатеринодара (нині 
м. Краснодар), де вчителював, збирав матеріали з історії кубанського 
козацтва, почав дописувати в газети. Від 1902 р. почав співпрацювати 
з «Літературно-науковим вістником», а від 1903 р. – із «Записками 
Наукового товариства імені Шевченка». У той час на прохання РУП 
облаштував у власному помешканні малу друкарню, що друкувала ан-
тицарські листівки. В грудні 1903 р. був викритий та заарештований, 
в березні 1904 р. випущений під заставу й виїхав до Києва, а звідти до 
Львова, де познайомився з М. Грушевським і вступив до НТШ. 

Упродовж 1906–1915 рр. займався журналістикою і видавничою спра-
вою в Санкт-Петербурзі, Києві, Москві, активною політичною діяльніс-
тю. 1915 року перейшов працювати до Союзу земств і міст на Західному 
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фронті, упродовж 1916–1917 рр. 
був заступником уповноваженого 
союзу. У квітні 1917 р. обраний го-
ловою Української фронтової ради 
військ Західного фронту. На Пер-

шому Українському військовому з’їзді (18–21 травня 1917 р.) обраний 
головою Українського генерального військового комітету. Член Україн-
ської Центральної Ради. 15 листопада 1917 р. призначений генеральним 
секретарем військових справ, займався створенням українських зброй-
них сил й переведенням з Росії українізованих військових частин. 31 
грудня 1917 р., як прибічник рішучої боротьби з більшовиками й не по-
годжуючися з політикою голови Генерального секретаріату Української 
Центральної Ради В. Винниченка, вийшов з уряду. Під час Гетьманату 
працював у Київському губернському земстві, з квітня 1918 р. очолював 
Всеукраїнську спілку земств, опозиційну до гетьманату П. Скоропадсько-
го. 27 липня 1918 р. ув’язнений за підозрою в участі в антидержавному 
заколоті. Після звільнення 14 листопада 1918 р. виїхав до Білої Церкви, 
звідки керував антигетьманським виступом Директорії УНР, членом якої 
був обраний заочно і яка надала йому повноваження Головного Отамана 
Армії УНР. Під тиском повстанських військ гетьман П. Скоропадський 

«В українську державність віримо, українську 
державність визнаємо, про її неминучість ми 
переконані». 

Симон Петлюра

14 грудня 1918 р. зрікся посади. Упродовж 10 місяців Армія УНР під 
командуванням С. Петлюри билася з більшовиками та армією А. Де-
нікіна. Водночас велику увагу С. Петлюра приділяв завданням дипло-
матії, скерував дипломатичні місії до країн Європи, ініціював виїзд до 
Парижу Української республіканської капели під орудою О. Кошиця, 
що поклало початок української культурної дипломатії. Після відсту-
пу військ УНР з Києва (4 лютого 1919 р. столицю захопили більшови-
ки) й виїзду В. Винниченка за кордон С. Петлюра 11 лютого 1919 р. 
став Головою Директорії УНР. Йому, одначе, не вдалася спроба по-
розуміння з Антантою. Незважаючи на сильну внутрішню опозицію, 
трагічну ситуацію на фронті, атаки більшовиків і денікінців, С. Пет-
люра наважився на порозуміння з Варшавою, переговори щодо якого 
вели дипломатичні місії. 7 грудня 1919 р. С. Петлюра виїхав до Вар-
шави й залишився там до весни 1920 р. спостерігати за польсько-укра-
їнськими переговорами. Переговори завершилися підписанням у ніч 
з 21 на 22 квітня 1920 р. Варшавського договору, відповідно до якого 
25 квітня розпочався спільний польсько-український наступ на Київ. 
8 травня 1920 союзницькі війська здобули Київ, однак уже 11 червня, 
під тиском Червоної армії, змушені були відступити. З кінця жовтня 
1920  р. С. Петлюра перебував разом з урядом у Тарнові (Польща). 
Директиви щодо подальшої роботи за еміграційних умов він опри-
люднив 1923 р. під псевдонімом О. Ряст у брошурі «Сучасна укра-
їнська еміграція та її завдання». 30 грудня 1923 року з паспортом на 
прізвище Степана Могили залишив Варшаву й через Відень, Будапешт 
та Женеву восени 1924 р. дістався Франції. У жовтні 1925 р. ініцію-
вав створення еміграційного друкованого органу УНР – тижневика 
«Тризуб», став його головним редактором. 

Література:
Литвин Сергій. Суд історії : Симон Петлюра і петлюріана. Київ : Вид-во імені 

Олени Теліги, 2001. 640 с.; Сергійчук В. І. Симон Петлюра Київ: Україна, 2004. 
446 с. (Українські державники); Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний пор-
трет. Український історичний журнал. 2004. № 3. С. 112 – 126; Ковальчук М. А. 
Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920 – 1921 рр. Український 
історичний журнал. 2005. № 1. С. 97 – 107; Матяш Ірина. Про невідому диплома-
тичну посаду Петлюри. Україна дипломатична. 2006. Вип. VII. С. 289 – 305. 

Станіслав Стемпень, Ярослав Файзулін
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Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі (6, rue de 
Palestine 75019 Paris, France). Український культурно-освітній осеред-
ок у Франції, ідея про заснування якого була висловлена Симоном 
Петлюрою в умовах перебування Уряду УНР в екзилі. Його завданням 

передбачалося збирання україн-
ських книг та періодичних видань, 
документальних свідчень боротьби 
за національну державність з ме-
тою збереження та репрезентації 
української культурної спадщини 
в Європі та світі. Після трагічної 
загибелі С.  Петлюри втілення цієї 
ідеї було продовжено заходами Ко-
мітету вшанування пам’яті Симона 
Петлюри, який у червні 1926 р. ухва-
лив рішення про створення бібліо-
теки, що, за висловом В. Прокопо-
вича, мала стати «нерукотворним 
пам’ятником» лідеру УНР. Навесні 
1927 р. було створено Раду Бібліоте-
ки у складі В. Прокоповича (голова), 
І. Косенка, І. Рудичева, О. Удовичен-
ка та О.  Шульгина. Бібліотека офі-
ційно відкрилася 25 травня 1929  р. 
після затвердження французькою 
владою статуту Товариства Україн-
ської бібліотеки імені Симона Пет-
люри в Парижі. Установа неоднора-
зово змінювала адреси перебування 
у Парижі, поділяючи приміщення 
з Генеральною радою Союзу укра-
їнських емігрантських організацій 
(19, rue des Gobelins), редакцією 
часопису «Тризуб» (42, rue Denfert 
Rochereau; 11, rue Square de Port 
Royal; 41, rue de la Tour d’Auvergne), 
де було розміщено книгозбірню, 

Будівля Української бібліотеки імені Симона Петлюри  
у Парижі (6, rue de Palestine)

Музейна експозиція Української бібліотеки  
імені Симона Петлюри

читальну залу та музей – Меморіальну 
кімнату Симона Петлюри. 

Ключову роль у розгортанні діяль-
ності Української бібліотеки в Парижі у 
міжвоєнний період, комплектуванні та 
упорядкуванні її фондів відіграли пер-
ший голова Ради Товариства, очільник 
Уряду УНР в екзилі Вячеслав Прокопо-
вич та її перший директор, бібліотекар 
Іван Рудичів. Їхніми зусиллями у тісній 
співпраці з українськими емігрантами 
було зібрано близько 15 тисяч книг та 
періодичних видань, цінні архівні до-
кументи, альбоми українських гербів та 
екслібрисів, колекції поштових марок і 
грошових банкнотів доби Української 
революції 1917–1921 рр. Представни-
ками Бібліотеки в різних країнах були 
колишні дипломати: В. Королів-Старий 
– в Чехословаччині, В. Сікевич – в Канаді, М. Антонович – у Берліні, М. За-
бєло – в Туреччині. Окремим підрозділом Бібліотеки стала кімната-музей 
С. Петлюри, де було відтворено інтер’єр кімнати, у якій він проживав у Па-
рижі. Приміщення Бібліотеки слугувало місцем проведення важливих по-
літичних акцій, в ній збиралися члени «Прометеївського клубу». У другій 
половині 1930-х рр. Бібліотека розгорнула активну виставкову та культур-
ну діяльність; у її приміщенні з лекціями виступали відомі науковці та митці 
– Є. Вировий, Є. Деслав, С. Сірополко, В. Щербаківський, А. Яковлів.

Під час Другої світової війни, в січні 1941 р., міжвоєнне книжкове 
та архівне зібрання Бібліотеки конфіскувало гестапо і незаконно вивез-
ло фонди до Німеччини. По закінченні війни вони були переміщені до 
СРСР, розпорошені та засекречені у радянських спецфондах. 

Відродження Бібліотеки розпочалося 1946 р. у невеликому примі-
щенні (24, rue de la Glacière,) шляхом нової комплектації фондів. 1968 
року Товариство Бібліотеки виграло судовий процес проти уряду ФРН 
і домоглося виплати компенсації за заподіяні в роки війни збитки, що 
дало змогу придбати нове приміщення (6, rue de Palestine) та значно 
поповнити зібрання.

Директор Української бібліотеки  
імені Симона Петлюри д-р Ярослава Йосипишин.



ФранціяМісця пам’яті української дипломатії 571570

Поважний внесок у розбудову Бібліотеки у повоєнний час здійснили 
Г. Довженко, П. Йосипишин, М. Ковальський, Є. Прокопович, М. Шу-
мицький, П. Шумовський, згодом – А. Жуковський, В. Михальчук та ін.

У зібранні Бібліотеки зберігаються понад 30 тис. книжок, цінні ко-
лекції періодики, плакатів та оголошень, музейні артефакти, архівні до-
кументи з історії української еміграції у Франції у міжвоєнний та по-
воєнний періоди, у т. ч. офіційне та приватне листування політичних, 
військових та культурних діячів, дипломатів: С. Петлюри, А. Лівицько-
го, В. Прокоповича, Д. Дорошенка, О. Удовиченка, І. Рудичева, І. Косен-
ка, Є. Бачинського, К. Лисюка, І. Фещенка-Чопівського, М. Чеботаріва, 
О. Шульгина, документи Дипломатичної місії УНР у Франції, Судового 
процесу над С. Шварцбардом, Товариства бувших вояків Армії УНР у 
Франції, Української громадської опіки у Франції та ін. 

Рада Бібліотеки здійснює догляд за могилою Головного Отамана на 
цвинтарі Монпарнас, де щороку у пам’ятні дні відбуваються панахиди 
та покладання квітів від українських представництв та організацій.

Діяльність Бібліотеки забезпечують українська та французька гро-
мадська діячка, докторка філософії Ярослава Йосипишин – від 1997 р. 
голова Ради, від 1998 р. – директорка Української бібліотеки імені Си-
мона Петлюри, головна редакторка «Бюлетеня Української Бібліотеки 
імени Симона Петлюри», та бібліотекарка – українська громадська ді-
ячка Дарія Мельникович. 

Протягом усього часу існування діяльність Бібліотеки забезпечува-
лася завдяки благодійним внескам українських жертводавців з різних 
країн світу. Впродовж останніх десятиліть значна фінансова допомога 
надходила від Меморіального фонду імені Симона Петлюри в США 
(голова – М. Кочерга).
 

Література:
Йосипишин Ярослава, Палієнко Марина. Українська бібліотека імені Симона 

Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів. Київ – Париж, 2006. 130 с.; Палі-
єнко Марина. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, 
доля документальних колекцій). Київ: Темпора, 2008. 688 с.; Йосипишин Ярослава, 
Палієнко Марина. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі як місце 
національної пам’яті (до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри та 90-річ-
чя відкриття бібліотеки). Архіви України. 2019. № 2. С. 7–25. 

Марина Палієнко

Місце поховання Олександра Шульгина (Комунальний цвинтар 
м. Сарсель). Український державний і громадський діяч, генеральний ко-
місар закордонних справ УНР, Посол Української Держави в Республіці 
Болгарія, член делегації УНР на Мирній конференції в Парижі, Голова 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Франції, міністр закордонних 
справ Державного центру УНР у екзилі Олександр Якович Шульгин 
(1889–1960) перебував у еміграції з 1923 р. Проживав у Чехословаччині 
та від 1927 р. – у Франції. Помер у Парижі 4 березня 1960 р. 

О. Шульгин походив зі старовинного роду з Полтавщини, пов’язаного 
з сім’ями Полуботків, Скоропад-
ських, Апостолів та Самойлови-
чів. Народився 11 серпня 1889 р. 
у с.  Софине Хорольського повіту. 
Навчався на історико-філологічного 
факультеті Санкт-Петербурзького 
університету, потім викладав там 
історію і філософію, був активним 
членом української громади, почав 
політичну діяльність в Українській 
демократично-радикальній партії 
(з 1917 р. – Українській партії соці-
алістів-федералістів), був членом її 
ЦК. Після Жовтневого перевороту, 
з постанням Української Централь-
ної Ради приїхав до Києва, увійшов 
до складу УЦР. Упродовж липня 
– грудня 1917 р. обіймав посаду за-
ступника генерального секретаря 
міжнаціональних справ, потім очо-
лював Генеральне секретарство між-
національних справ. Ініціював його 
перетворення на Генеральне секре-
тарство справ міжнародних, що ста-
лося 22 грудня 1917 р. Цей день від-
значають в Україні щорічно як День 
працівників дипломатичної служби. 
О. Шульгин очолив секретарство, в 

Місце поховання О. Шульгина. Фото надав  Микола Железняк

Будинок НТШ у Європі (м. Сарсель).  
Фото надав Микола Железняк
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січні 1918 р. – народним міністром закордонних справ. Залишив посаду че-
рез незгоду з зовнішньополітичним курсом УНР після підписання Берес-
тейського мирного договору. За доби Гетьманату обійняв посаду радника 
міністра закордонних справ Української Держави.

25 червня 1918 р. був призначений дипломатичним представником 
до Царства Болгарія в ранзі Надзвичайного Посланника і Повноваж-
ного Міністра при Царському Болгарському Урядові і при Його Велич-
ності Царі Болгарії. Очолював Посольство Української Держави в Цар-
стві Болгарія до кінця 1918 р.

Після приходу до влади Директорії та відновлення УНР в середині 
грудня 1918 р. отримав призначення до складу урядової делегації УНР 
і ЗУНР, якій належало досягти визнання незалежності УНР державами-
учасницями Мирної конференції в Парижі. Досвід О. Шульгина та його 
антантофільська позиція для втілення поставлених перед делегацією за-
вдань мали надзвичайне значення. 1920 р. очолював делегацію на Першій 
Асамблеї Ліги Націй у Женеві, 1921 р. був призначений Головою Надзви-
чайної дипломатичної місії УНР у Франції. 

Після завершенні діяльності дипмісії О. Шульгин залишився в еміграції, 
обіймав посади професора в Українському вільному університеті та Укра-
їнському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі, 
брав участь у діяльності створених при інституті Товариства ім. Г. Сково-
роди та Науково-педагогічного товариства, виступав з доповідями в Лізі 
української культури в Празі та Товаристві прихильників книги. Професор 
Шульгин ініціював створення у листопаді 1924 р. при Українському істо-

Будинок НТШ у Європі (м. Сарсель). З фондів ЦДАВО України

рико-філологічному товаристві Українського Академічного Комітету для 
міжнародної інтелектуальної співпраці та очолив його як генеральний се-
кретар, брав участь 1926 р. у відкритті Інституту інтелектуальної співпраці 
при Лізі Націй в Парижі. 

Тісно співпрацював з Урядом УНР в екзилі: упродовж 1926–1936 рр. 
та 1939–1940 рр. був міністром закордонних справ УНР в екзилі та 
прем’єр-міністром, залишався на посаді міністра в 1945–1946 рр. Був 
упродовж 10 років головою утвореної 1929 року на Першій еміграцій-
ній конференції в Празі Головної Еміграційної Ради, членом міжнарод-
ного Наукового Інституту в Парижі, брав участь у редагуванні часопи-
су «Тризуб» та ревю «Прометей». 

Проводив активну пропагандистську лекційну роботу з метою по-
ширення правдивої інформації про Україну та її боротьбу за незалеж-
ність. У 1933–1938 рр. О. Шульгин був Головою Міжнародної Унії для 
Ліги Націй, захищав інтереси українського населення в різних країнах 
на з’їздах Унії, 1934 року виголосив доповідь про проблеми України в 
Королівському міжнародному інституті міжнародних справ у Вели-
кій Британії. В липні 1934 р. разом з колишнім міністром закордонних 
справ Грузії Є. Гегечкорі ініціював створення Комітету дружби народів 
Кавказу, Туркестану й України, був обраний його головою. 

1946 року заснував і очолював до смерті Українське Академічне То-
вариство в Парижі (1946–1960), був представником українців у Між-
народній організації біженців (1948–1952) і співробітником французь-
кої організації для охорони біженців і бездержавних при Міністерстві 
закордонних справ (1952–1960), співзасновником і віце-президентом 
Міжнародної Вільної Академії Наук у Парижі (1952–1960).

Література:
Пивовар С. Олександр Шульгин як історик української державності доби Цен-

тральної Ради. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль: Економічна 
думка, 1999. С. 19–22; Гончар Б. Олександр Шульгин − перший міністр закордон-
них справ незалежної України. Україна дипломатична. 2003. Вип. ІІІ. С. 631–655; 
Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889–1960). Праці історично-філософ-
ської секції. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. CLXXXVI. За ред. Воло-
димира Янева. Париж – Мюнхен, 1969. 359 с.; Олександр Шульгин в українському 
державотворенні та міжнародній політиці: збірник наукових праць та документів 
/упоряд. В. Піскун. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України, 2016. 432 с. 

Ірина Матяш
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Місце поховання Євгена Слабченка (Православний цвинтар «Кокад», 
могила № 371). Український громадський діяч, представник світового 
кіноавангарду, аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР у США, 
автор «Дипломатичної історії України» Євген Антонович Слабченко 
(1899–1966) перебував у еміграції з 1919 року. Від 1923 року мешкав у 
Франції. Помер у Ніцці 10 вересня 1966 р. 13 серпня 2021 р. було урочис-
то відкрито за участі Посла України у Французькій Республіці О. Омель-
ченка, представників посольства, президентки Французько-української 
асоціації Лазурового узбережжя І. Подиряко реставрований надгробок 
могили Є. Слабченка з написом «Євген Деслав (Слабченко) український 
кінематографіст, видатний представник французького кіноавангарду». 
Проведення відновлювальних робіт ініціювало Наукове товариство істо-
рії дипломатії та міжнародних відносин, вони здійснювалися за фінансу-
вання МЗС України та активної участі Французько-української асоціації 
Лазурового узбережжя, Посольства України у Французькій республіці.

Є. Слабченко народився 8 грудня 1899 р. у селянській родині у м. Та-
ганча Канівського повіту Київської губернії (нині – Черкаська обл.). 
Навчався в Білоцерківської гімназії, був одним із засновників дружин 
бой-скаутів у Білій Церкві, з листопада 1918 р. деякий час перебував у 

найближчому оточенні С. Петлюри 
і В. Винниченка, долучився до по-
встання Січових Стрільців. 11 січня 
1919 р. призначений на посаду дру-
гого аташе Надзвичайної дипло-
матичної місії УНР в США. Однак 
візу на в’їзд до США не отримав. 1 
липня 1919 р. його було звільнено. 
Є.  Слабченко вирушив до Відня і 
деякий час залишався там, намагаю-
чись зберегти дипломатичну поса-
ду. Однак, попри підтримку С. Пет-
люри, до складу місії не повернувся, 
залишився в еміграції.

Упродовж 1920–1923 рр. мешкав 
у Празі, Подєбрадах. Брав участь у 
формуванні пластунських загонів 
серед еміграційної молоді в Чехос-

ловаччині разом із В. Гайдовським-Потаповичем та Ю. Гончарівом-Гон-
чаренком. 1923 року виїхав до Франції. Мешкав у Парижі, працював ро-
бітником на автомобільному заводі «Рено». В середині 1920-х р. почав 
займатися мистецтвом кіно. В квітні 1924 р. закінчив спеціальні курси 
кіномеханіки, а 1925 року був слухачем навчальної кіностудії. Першою 
працею в цій сфері став кіноскетч «Кров і любов» за співавторством у 
постановці з бразильцем Альберто Кавальканті. Взяв мистецький псев-
донім Ежен Деслав.

У вересні 1926 р. Є. Слабченко записався на юридичний факультет 
Сорбонни, однак числився там перший триместр. 1926 року належав 
до засновників Монмартрського гуртка з вивчення кіномистецтва 
(Шарль Вольф, Жорж Пілон, Наталі Жером де Лаваль та ін.). 1928 року 
з’явилися його «Марш машин» та «Електричні ночі», які згодом уві-
йшли до світової класики кіноавангарду. 1929 року Ежен Деслав зняв 
фільм «Монпарнас», із успіхом показаний в Празі, Стокгольмі, Лондо-
ні, Мадриді, Гельсінкі, Бухаресті, і 20 жовтня 1930 р. – у новому паризь-
кому кінотеатрі «Студіо де Парі».

В цей час Е. Деслав дописував до більшості світових часописів з цієї 
тематики, був представником ВУФКУ в Парижі, працював у Франції,  

Дипломати і представники української громади під час відкриття оновленої могили Є . Слабченка (Ежена 
Деслава). Стоять зліва направо: Олег Мазур, Вікторія Гуленко, Вадим Омельченко, Ірина Подиряко, Тетяна Бак; 

другий ряд: Уляна Когут, Олександр Когут. Фото надано Посольством України у Французькій Республіці
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Іспанії, Швейцарії. В другій половині 1940-х років побував у Канаді з 
метою пошуків роботи, однак незабаром повернувся у Францію. По-
знайомившись у Канаді з діяльністю Осередку української культури і 
освіти у Вінніпегу, його архівом, бібліотекою і музеєм, Є. Слабченко 
зацікавився проблемою збереження архівів і бібліотек у сенсі локаліза-
ції колективної пам’яті українців поза межами України та репрезентації 
української ідеї. Відтоді почав збирати українські архіви, широко ре-

Ірина Матяш та Ірина Подиряко біля могили Є. Слабченка. 2018 р. 

Дипломатичний паспорт Є. Слабченка. З фондів ЦДАВО України

кламував свою діяльність у цій сфері 
й залучав до неї знаних співвітчиз-
ників, розшукував дарувальників, 
а іноді купував бібліотечно-архівні 
колекції українських діячів. Дипло-
матичний архів Є. Слабченка було 
розташовано на віллі Д. Гречкосія 
в Ніцці за адресою 20 bis Avenue 
Mont-Rabeau. У березні 1963 р. Є. 
Слабченко погодив з офіційними ко-
лами Швейцарії бажання передати 
збірку і архів «лише в розпоряджен-
ня Уряду Суверенної України». 

Митець презентував українську культуру на всіх доступних йому 
інформаційних майданчиках, висунув ідею запровадження титула 
«Амбасадора Української Культури» з призначенням на цю посаду ав-
торитетних діячів, пропонував зафундувати премію за твір іноземною 
мовою, написаний про Україну; створити «Міжнародну бібліотеку 
українознавства» з осідком у Швейцарії (Женеві або Лозанні). В про-
цесі збирання дипломатичних архівів Є. Слабченко підготував до ви-
дання «Дипломатичну історію України», яку за життя автора не було 
опубліковано. Першу частину праці опубліковано в Києві 2016 р.

Література: 
Журовський Ярослав. Євген Деслав: забутий український кінорежисер. Дзвін. 

1993. № 7–9 (585–587). С. 114–116; Госейко Л. Український представник французь-
кого кіноавангарду: (Євген Деслав (Слабченко). Хроніка 2000. 1995. № 2–3. С. 294–
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historien ukrainien de la diplomatie / Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, 
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d’histoire de l’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, Sociétés historiques 
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Ірина Матяш

«Дипломатична історія України» Євгена Слабченка,  
упорядкована І. Матяш і  видана видавництвом «Кліо» 2016 р.
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Приміщення Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Чехосло-
ваччині (вул. Голечкова, 104, Прага – Сміхов/ ul. Holečkovа 104, Praha 
– Smíchov; вул. Шержікова 4, Прага ІІІ – Мала Страна /ul. Šeříková 4, 
Praha III – Malá Strana). Надзвичайну дипломатичну місію УНР у Чехос-
ловаччині було створено в січні 1919 р. Її очолив Максим Антонович Сла-
винський (1868–1945) – відомий письменник і перекладач, правник за 
освітою, колишній очільник політичної секції під час мирних переговорів 
у Києві між Українською Державою і РСФРР у травні – жовтні 1918 р.

Структура місії включала особисту канцелярію голови місії, що 
виконувала виключно дипломатичні завдання; інформаційно-пре-
совий відділ і загальну канцелярію, на яку покладалися консульські 
функції. Посаду завідувача загальною канцелярією в ранзі радника 
(заступника голови) на виконання урядового рішення об’єднання 
дипмісій після проголошення Злуки УНР і ЗУНР обійняв представ-
ник ЗО УНР правник Айталь Вітошинський, начальника загальної 
канцелярії – А. Ластовецький. До штату місії увійшли також аташе 
Василь Королів-Старий, на посаду секретарки була призначена його 
дружина – письменниця Наталена Королева, перекладачем став 
Вєнцеслав Швіговський. 

Приміщення, в яких розташовувалася НДМ УНР у Чехословаччині (вул. Голечковій 104; вул. Шержікова 4). 
Фото надані Посольством України в Чеській Республіці

Новопризначені дипломати прибули до 
столиці Чехословаччини 2 лютого 1919 р. 
Спершу дипмісія розташувалася в готелі 
«Central» на вул. Гібернскій. Головне за-
вдання місії полягало в досягненні визна-
ння УНР чехословацьким урядом. Однак під 
час аудієнції М. Славинського у президен-
та ЧСР Томаша Масарика та спілкування 
з міністром закордонних справ Едуардом 
Бенешем стало зрозуміло, що українське 
дипломатичне представництво буде визна-
но де-факто, а визнання УНР залежатиме 
від позиції Антанти. Відтак М. Славинський 
розпочав встановлення контактів з диплома-
тичним корпусом і став активним учасником 
заходів, що їх організовували зокрема посли 
Великої Британії, Італії, США, Франції; ак-
тивно давав інтерв’ю чеській пресі. 

Невдовзі дипломатам випала нагода для 
презентації української культури в Чехос-
ловаччині: 11 травня 1919 р. у Національ-
ному театрі Праги відбувся перший виступ зарубіжного турне Україн-
ської республіканської капели під орудою О. Кошиця. Свідками тріумфу 
українського мистецтва стали в глядацькій залі разом з чеською публікою 
М. Грушевський з родиною, Д. Дорошенко, О. Жуковський, М. Славин-
ський та інші співробітники дипмісії. 13 червня М. Славинський влашту-
вав на честь артистів велелюдне прийняття. 

З метою донесення до чехословацького суспільства правдивої інформа-
ції про українські проблеми М. Славинський розгорнув широку видавничу 
та інформаційну діяльність. Ці завдання належали до компетенції інфор-
маційно-пресового відділу дипмісії, який очолив журналіст О. І. Бочков-
ський. Він започаткував видання популярних брошур чеською мовою про 
історію, культуру, національно-визвольну боротьбу українців – “Poznejme 
Ukrajinu. Sbírka informačních a časových pojednání o ukrajinské otázce» 
(«Пізнаймо Україну. Збірка інформаційних есе та роздумів про минуле 
щодо українського питання»). Першим виданням серії стала праця С. Дні-
стрянського «Українці та чехи», другим – брошура очільника місії ЗУНР 

Готель «Централ» у Празі, де розташувалася після  
приїзду НДМ УНР у Чехословаччині. Фото надано  

Посольством України в Чеській Республіці
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С. Смаль-Стоцького «Львів – серце Захід-
ної України». Загалом вийшло 41 видання 
обсягом до 20 сторінок кожне з вказівкою 
на місце видання Київ – Прага, серед яких 
збірка «Культура України», біографічні 
нариси про Т. Шевченка, Лесю Українку, 
О. Кобилянську та ін. Серію видавало за-
сноване О. І. Бочковським за фінансової 
підтримки дипмісії українсько-чеське 
видавництво «Всесвіт» та видавництво 
«Час». До середини 1920 року видавався 
українською мовою часопис «Народ». 

В серпні 1919 р. М. Славинський взяв 
участь у конференції послів і голів ди-
пломатичних місій, що відбулася 5–11 
серпня 1919 р. у Карлсбаді. Звіт про хід 
конференції він негайно скерував голо-
ві Директорії С. Петлюрі. В цей час при 
місії було створено Український клуб у 
Празі з курсами української мови та лек-
ціями з українознавства.

В грудні 1919 р. дипмісія змінила міс-
це перебування і розташувалася в при-
міщенні Школи для глухонімих на вул. 
Голечковій, 104. Тут дипломати приймали 
учасників XIII Міжнародного конгресу 
есперантистів, на одному з засідань якого 

українські учасники виступили мовою есперанто з повідомленнями про 
економічне значення України в європейському господарстві та політич-
ну ситуацію. Мовою есперанто та чеською дипмісія підготувала навесні 
1921 р. інформаційні листівки, які поширювала під час проведення міжна-
родного ярмарку промислових товарів у Празі. Пресовий відділ активно 
працював також над підготовкою «Синьо-жовтої книги» – проєкту Мініс-
терства преси і пропаганди, спрямованого на інформування світової спіль-
ноти про УНР. На початку 1921 р. дипмісією у ЧСР було укладено договір 
з видавництвом у Празі «Народня Політика» про друк видання накладом 
5 000 примірників французькою і 2 000 примірників українською мовами. 

«Головним моїм обов’язком було здобути 
визнання у чехословацького уряду Укра-
їнської Народної Республіки і Директорії 
як її верховної влади». 

«Геть від Москви, від всякої Москви – чер-
воної і білої. Подалі від режиму – царсько-
го, більшовицького і демократичного, від 
всякої імперської єдності – зовнішньої і 
внутрішньої, геть від Москви взагалі».

Максим Славинський

 Консульські функції місії полягали в реєстрації українських грома-
дян, які перебували на чеській території, та ведення відповідного реє-
стру; видаванні національних і дипломатичних паспортів, кур’єрських 
посвідок та інших документів; вчиненні нотаріальних дій; засвідченні 
копій та перекладів документів. До завдань місії належала опіка україн-
ськими військовиками, інтернованими в таборах у Німецькому Яблон-
ному (нині м. Яблонне в Под‘єштєді), Ліберці і Йозефові, та їхніми ро-
динами. Опікувалися дипломати й українськими студентами: сприяли 
звільненню їх від сплати за навчання, визнання семестрів, пропущених 
через військову службу, отриманню дозволу на навчання в Чехії, надан-
ню віз. Місія сприяла виїзду українських емігрантів з Праги, оформляла 
для них проїзді документи, надавала матеріальну допомогу. В 1921–
1922 рр. дипмісія розташовувалася у будинку № 4 по вул. Шержікова. 

Окремий напрямок діяльності дипломатів складало вивчення можли-
востей налагодження українсько-чехословацьких торговельних зносин: 
збиралися відомості про чехословацькі фірми і фахівців у сфері економіки, 
торгівлі, господарства, що виявили бажання співпрацювати з українськими 
установами, й пересилалися до відповідних державних органів УНР. Було 
підготовлено договір про поставки чехословацьких промислових товарів 
в обмін на нафту Прикарпаття, однак він не був реалізований через окупа-
цію Польщею Східної Галичини. Місія існувала до квітня 1923 р. 
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Меморіальна дошка Михайлові Грушевському (Прага, район Голешо-
віце, вул. Добровського, 872/28 / čp. 872 v Dobrovského ulici 28 Praha 7 
Holešovice) встановлена 1996 року на будинку, в якому проживала роди-
на Грушевських. Містить текст двома мовами (українською і чеською): 
«В цьому будинку 1920 року жив президент Української Народної Рес-
публіки, видатний державний діяч і вчений, почесний член Чеської акаде-
мії наук Михайло Грушевський 1866–1934»; «V tomto domě roku 1920 
žil prezident ukrajinské lidové republiky, významný státník a vědec, čestný 
člen České akademie věd Mychajlo Hruševskyj 1866–1934».

Залишивши Київ наприкінці 1918 р., родина Грушевських в лютому 
1919 р. опинилася в Кам’янці-Подільському, а 31 березня разом з родиною 
Жуковських спеціальним вагоном, наданим державним секретарем ЗУНР, 

вирушила з Кам’янця-Подільського до 
Чехословаччини. Там М.  Грушевського 
знали як історика, учений був членом 
Чеської Академії наук і мистецтва. 18 
квітня обидві родини прибули в Прагу й 
зупинилися в готелі «Central» на вул. Гі-
бернскій, де з лютого 1919 р. перебувала 
НДМ УНР у Чехословаччині. 11 травня 
1919 р. вони відвідали разом з українськи-
ми дипломатами в Національному театрі 
прем’єрний виступ Української республі-
канської капели під орудою О. Кошиця. 
В започаткованій пресовим бюро дип-
представництва серії «Poznejme Uk ra-
jinu. Sbírka informačních a časových po-
jednání o ukrajinské otázce» («Пізнаймо 
Україну. Збірка інформаційних есе та 
роздумів про минуле щодо українського 
питання») невдовзі вийшла в перекладі 
чеською мовою популярна брошура М. Грушевського «Україна і Росія», 
видана в Києві українською 1917 р. Восени 1919 р. Грушевські виїхали до 
Швейцарії, а навесні 1920 р. знову повернулися до Праги. Тут розгортала-
ся робота щойно заснованого Українського соціологічного інституту. 

Під час перебування в Празі в травні 1920 р. Грушевські розташува-
лися в приватній квартирі на вулиці Добровского 28. На цьому будинку 
1996 року було встановлено меморіальну дошку. Вже влітку 1920 р. Гру-
шевські виїхали в райони Мнєлника і Турова, що зумовлювалося мате-
ріальними нестатками та станом здоров’я Катерини.
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Приміщення, в якому відбувся перший закордонний виступ Укра-
їнської республіканської капели (Національний театр / Národní 
divadlo). 11 травня 1919 р. у приміщенні Національного театру в 
Празі – неоренесансній будівлі, зведеній в 1868–1881 роках, відбув-
ся перший виступ за кордоном Української республіканської капели 
під орудою О. Кошиця. Під час тріумфальної прем’єри уперше було 
виконано «Щедрик» М. Леонтовича. В глядацькій залі зібралася ви-
шукана публіка: музиканти і композитори, музичні критики, політи-
ки і урядовці, журналісти, науковці, дипломати, студентська молодь, 
а також українські діячі: М. Грушевський з родиною, Д. Дорошенко, 
М.  Славинський та інші дипломати. Надзвичайна дипломатична місія 
УНР, зокрема Голова місії М. Славинський і керівник інформаційно-

пресового відділу місії О. І. Бочков-
ський, долучилися до організації 
перебування українських співаків у 
Чехословаччині. 

Особливо вимогливі до музики і 
пісні чехи в різні способи висловлю-
вали своє захоплення виконавською 
майстерністю українців. Керівник 

капели Олександр Кошиць був наго-
роджений лавровим вінком. Численні 
схвальні відгуки з’явилися в пресі. 

Загалом капела провела в Чехосло-
ваччині майже три місяці й дала майже 
30 концертів, зокрема сім концертів 
у Празі: п’ять у травні й два у червні. 
Тривалий час залишатися у Празі, по-
при численні схвальні відзиви в пресі, 
артисти не мали фінансових можливос-
тей. 13 червня на честь капели М. Сла-
винський влаштував від імені диплома-
тичної місії велелюдне прийняття. 
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Приміщення місії ЗУНР у Чехословаччині (вул. Штєпанска 49, Прага 
ІІ/ ul. Štěpánská 49, Praha II). Представництво ЗУНР у Чехословаччині 
було створено в грудні 1918 р. Попри територіальні претензії Чехосло-
ваччини на галицькі землі, уряд ЗУНР розраховував на допомогу чехів 
у війні з Польщею, оскільки ЧСР не визнавала претензій Польщі на Га-
личину. Призначення представника ЗУНР у Празі відбулося після кон-
сультацій Голови УНРади ЗУНР Є. Петрушевича з президентом Чехо-
словаччини Т. Масариком. За результатом зустрічі Т. Масарик пообіцяв 
підтримати галицьку справу на Паризькій мирній конференції. Вже 19 
грудня 1918 р. Є. Петрушевич призначив Послом ЗУНР у Празі Сте-
пана Йосиповича Смаль-Стоцького (1859–1938) – видатного вченого, 
одного з фундаторів Української Академії Наук, дійсного члена і очіль-
ника філологічної секції Наукового товариства імені Тараса Шевченка, 
щойно призначеного державним секретарем ЗУНР у справах освіти. 
На той момент С. Смаль-Стоцький перебував у Відні, де очолював вій-
ськове представництво ЗУНР. Як військовий представник, він опублі-
кував звернення до всіх українських вояків з повідомленням про ство-
рення української національної армії та умови вступу до її лав українців 
та іноземців. На посаду військового аташе місії отримав призначення 
Іван Рудницький. 

На початку січня 1919 р. С. Смаль-Стоцького прийняв прем’єр-
міністр чехословацького уряду К. Крамарж, який заявив, що Чехос-
ловаччина не визнає ЗУНР і не може дозволити галицькому пред-
ставництву виконувати свої функції навіть напівофіційно. Натомість 
Президент ЧСР Т. Масарик дав дозвіл на в’їзд до Праги НДМ УНР. 
Подвійність українських дипломатичних представництв у зв’язку 
з об’єднанням УНР і ЗУНР допускалися лише в окремих випадках. 
Для забезпечення інтересів ЗО УНР у кожній місії гарантувалося 
місце галичанину. Таким представником у дипмісії УНР став А. Віто-
шинський. Водночас у Празі лишався С. Смаль-Стоцький. З метою 
популяризації ідеї української державності він співпрацював з дип-
місією УНР у реалізації видавничого проєкту “Poznejme Ukrajinu” 
(«Пізнаймо Україну»). Його брошура чеською мовою "Lvov, srdce 
zäpadny Ukrajiny" («Львів – серце Західної України») стала другим 
виданням проєкту. С. Смаль-Стоцький показував значення Україн-
ської революції 1917–1921 рр. для українців і зокрема для населення 
Львова, доводив хибність сприйняття поляками належності Льво-
ва. Невдовзі брошура вийшла ще й французькою мовою "Lemberg 
(Leopol) coeur de l’Ukraine oceidentale" з огляду на важливість по-
ширення її на засіданнях Паризької мирної конференції. Чеською 
і французькою мовою вийшла також його праця "Vyshlidky prave 
vzajemnosti Ceskoslovenska a Ukrajine" («Вигляди прав взаємності 
чехословацького і українського народів»). С. Смаль-Стоцький тіс-
но співпрацював з пресою як каналом поширення правдивої інфор-
мації про українські проблеми.

Між Прагою і Станіславом було налагоджено обмін кур’єрами та 
залізничний зв’язок. У лютому 1919 р. до Праги прибув спеціальний 
посол ЗО УНР Л. Цегельський для переговорів щодо товарообміну. 
У квітні 1919 р. уряди ЧСР і ЗУНР уклали торговельну угоду, за якою 
Чехословаччина в обмін на промислові товари і зброю отримувала 
9 тис. цистерн бориславської нафти. Проте чехословацька сторона в 
своїй політиці щодо УНР і ЗО УНР зважала на Антанту. Вимога при-
єднання Закарпаття була у територіальній програмі Т. Масарика, яка 
обґрунтовувалася «бажанням населення» звільнитися від Угорщи-
ни, але «всенародні збори угорських українців» в Хусті 21 січня 
1919 р. заявили про об’єднання з Україною. Галицькі війська тоді 
наступали в напрямку Мукачева і Сигета. Але українці зазнали по-
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разки від угорців, і чехословацька 
армія вже у лютому окупувала За-
карпаття. Уряд ЗУНР довго не міг 
визначити своє офіційне ставлення 
до чехословацької акції, але продо-
вжував підтримувати український 
рух на Закарпатті. 

Відтак Прагу відвідували делегації 
ЗО УНР: у травні 1919 р. приїздив 
представник уряду ЗО УНР Т. Оку-
невський; поглиблення політичних 
контактів та можливість укладення 
військового союзу обговорювала де-
легація в складі М. Здерковського, 
С. Барана, Т. Рожанківського; пере-
говори з Т. Масариком вели міністр 
закордонних справ УНР В. Темниць-
кий і держсекретар ЗОУНР О. Бура-
чинський. Т. Масарик апелював до 
Антанти й наголошував, що чехи самі 
потребують військової допомоги. Від-
так пропозиції української сторони не 
знайшли відгуку. Проте влітку 1919 р. 
було подаровано на станції Лавочне 
частину залізничного складу ЗУНР, а 
в Німецькому Яблонному, Ліберцях, 
Йозефові та ін. розташовано табори 
інтернованої Галицької Армії. 

Підтримати національно-культур-
ні потреби українців був покликаний 
заснований 19 серпня 1919  р. Укра-
їнський клуб у Празі на чолі з послом 
ЗУНР С. Смаль-Стоцьким. Його 
заступником став аташе місії УНР 
В.  Королів-Старий, а секретарем – 
А. Вітошинський. В бе резні – квітні 
1921 року С. Смаль-Стоцький разом 

Степан Смаль-Стоцький

з послом УНР М. Славинським долучився до організації переведення 
Українського вільного університету з Відня до Праги. Дипломатичну 
місію С. Смаль-Стоцький очолював до 9 вересня 1921 p., після чого 
здав свої повноваження представникові УНР і перейшов на посаду 
радника НДМ УНР у Празі. Дипломати-науковці взяли участь в уро-
чистому відкритті УВУ в Празі 23 жовтня 1921 р. 

Література: 
Павлюк О. Зовнішня політика ЗУНР. Всесвіт. 1992. № 1–2. С. 176–178; 

Український Клюб в Празі. Вперед. 1919. Ч. 49. С. 3; Юра Я. Студентське житє 
в Чехословаччині. Український Голос. 1921. Ч. 32. С. 2; Павлишин О. Об’єднання 
УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918 р. – перша половина 
1919 р.). Вісник Львівського університету. Історія. 2002. Вип. 37/1. С. 329–349; 
Федоришен Любомира. Становлення дипломатичної служби ЗУНР (осінь 
1918  р. – весна 1919 р.). Галичина. Політична історія ЗУНР. С. 55–66. Кар-
пенко О. Основні напрями зовнішньої політики Західно-Української Народної 
Республіки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
Західно-Українська Народна Республіка. Львів, 2000. Вип. 6. С. 230–233; Веденєєв 
Д. З історії міжнародно-інформаційної діяльності ЗУНР–ЗОУНР. Україна: куль-
турна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народ-
на Республіка. Вип. 6. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України, 2000. С. 274–276.

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3519 «Надзвичайна дипломатична місія УНР в Чехословаччині, м. Прага»; 
Narodni archiv Ceske republiky. Fond Ukrajinske muzeum v Praze.

Ірина Матяш
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Місце поховання Сергія Бородаєвського (м. Прага, Ольшанське кла-
довище, вул. Яна Желівського, могила 2ob-19-167/Olšanské hřbitovy, 
Praha 3-Žižkov), ulice Jana Želivského). Державний і громадський діяч, 
професор, економіст, кооператор Сергій Васильович Бородаєвський 
(1870–1942) перебував у еміграції з 1919 р. Помер у Празі 6 лютого 
1942 р. Похований 10 лютого 1942 р. Відспіваний у російській право-
славній церкві Пресвятої Богородиці на Ольшанському кладовищі.

С. Бородаєвський походив з дворянської родини. Народився 28 серпня 
1870 р. у м. Охтирка. Закінчив Першу Харківську чоловічу гімназію, юри-
дичний факультет Харківського університету. З 1896 р. жив у Петербурзі. 
Працював в установах Державного банку, Управлінні у справах дрібного 
кредиту, Міністерстві торгівлі і промисловості, був членом Петербурзько-
го відділення Комітету щодо сільських ощадно-позичкових і промислових 
товариств. Учасник міжнародних, всеросійських та регіональних з’їздів 
кредитної кооперації. Автор книг з історії кооперації. Лектор Вищих ко-
мерційних курсів Побєдінського та Політехнічного інституту. 

З вересня 1918  р. – заступник 
міністра торгу і промисловості в 
Уряді Української Держави. Під-
готував проект договору про това-
рообмін між Україною та Туреччи-
ною, підписав від імені Української 
Держави угоду про впорядкування 
комунікації (залізничні переве-
зення) з країнами Четверного со-
юзу, українсько-фінську угоду про 
продаж Україні паперу в обмін на 
цукор, українсько-грузинський до-
говір, брав участь у переговорах з 
румунською делегацією на чолі з 
К. Концеску щодо визнання Украї-
ни країнами Антанти, з Кубанським 
крайовим урядом щодо підписання 
фінансово-економічного договору. 

1919  року – член української 
делегації для переговорів з пред-
ставниками країн Антанти в Одесі. 

Голова Всеукраїнського союзу виробни-
чих кооперативів «Трудсоюз», професор 
Політехнічного інституту в Одесі. Виїхав 
до Стамбула, звідти – до Парижу. У 1921–
1922 рр. – професор Міжнародної акаде-
мії в Брюсселі та російського відділення 
Паризького університету. 1923 року пе-
реїхав до Чехословаччини. Професор, де-
кан кооперативно-економічного факультету 
Української Господарської академії в По-
дєбрадах, професор Українського вільного 
університету, співробітник Українського 
соціологічного інституту в Празі. Один з 
фундаторів Міжнародного інституту кооперативних студій (Базель), 
член Міжнародного наукового інституту кооперації (Париж), учасник 
міжнародних кооперативних та сільськогосподарських конгресів. За-
сновник і голова Товариства «Українське університетське угруповання 
для Ліги Націй», брав участь у засіданнях Ради та конгресах Міжнарод-
ної університетської федерації для Ліги Націй.

Література: 
Власенко В. М. Сергій Бородаєвський (1870–1942). Українські кооператори. 

Історичні нариси. Кн. 1. Львів, 1999. С. 201–210; Власенко  В.  М., Власенко В. В. 
Корифей кооперативної справи (до 135-річчя від дня народження С. В. Бородаєв-
ського). Сумський історико-архівний журнал. 2005. № I. С. 11–22; Власенко В. М., 
Глушан О. В. До історії Українського університетського угруповання для Ліги На-
цій. Сумський історико-архівний журнал. 2010. № VІІІ – ІХ. С. 81–104; Власенко В. 
Кооператор на дипломатичній ниві (Сергій Бородаєвський). Україна дипломатич-
на. Київ, 2017. Вип. ХVІІІ: До 100-річчя української дипломатичної служби. С. 724–
732; Власенко В. Кооператор-дипломат (Сергій Бородаєвський). Дипломатична 
та консульська служба у вимірі особистості. Ч. 2. Київ, 2019. С. 205–218.

Валерій Власенко

Сергій Васильович Бородаєвський
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Місце поховання (символічне) Миколи Галагана (м. Прага, Ольшан-
ський цвинтар (могила in memoriam) спільно з Антін Хмарук). Український 
громадський і політичний діяч, дипломат, публіцист Микола Михайлович 
Галаган (1882–1945?) перебував у еміграції з 1920 р. Був заарештований 
1945 року в Празі співробітниками НКВС і вивезений до Києва. 

М. Галаган народився 24 вересня 1882 р. у с. Требухів Остерського 
повіту Чернігівської губернії (нині – Броварський район Київської об-
ласті). Навчався в Третій Київській класичній гімназії та Колегії Павла 

Галагана, на природничому відділі фізико-математичного факультету 
Університету св. Володимира. В студентські роки займався революцій-
ною діяльністю, був членом гуртка пропагандистів, неодноразово аре-
штовувався. В травні 1909 р. після складання державних іспитів потра-
пив на військову службу. 

З початком Першої світової війни прапорщик Галаган перебував у 
складі 23-го резервного батальйону. В березні 1917 р. разом з однодум-
цями створив комітет полкових старшин для попередження «контрре-
волюційних виступів» і розпочав організацію 
української полкової ради. 

6 червня 1917 р. М. Галагана було призначе-
но ад’ютантом у Першому Українському полку 
ім. Богдана Хмельницького. Він очолив полкову 
раду солдатських депутатів, а в жовтні 1917 р. 
брав участь у Третьому Всеукраїнському вій-
ськовому з’їзді, був обраний до Всеукраїнської 
ради військових депутатів і кооптований від неї 
до Української Центральної Ради, став членом 
Малої Ради. 

У грудні 1917 р. очолив офіційну делегацію 
УНР для переговорів з Південно-Східним Со-
юзом й безпосередньо провів перемови з ке-
рівництвом кубанського крайового уряду. Повернувся до Києва напри-
кінці грудня, перед більшовицьким наступом. В січні 1918 р. М. Галаган 
очолив комісію з законодавчих внесень, аналізував зокрема закони про 
створення української армії на основі міліції. 

5 квітня 1918 р. став посланцем УНР у Румунії. Разом з двома аташе 
(О. Клором і О. Галиним) він вирушив до Ясс з метою досягнення визнання 
Румунією de jure незалежності УНР. Та після приходу до влади гетьмана 
П. Скоропадського, вже на початку травня він залишив посольську посаду 
і заробляв на життя завідуванням канцелярією в Міністерстві народного 
здоров’я. За дорученням ЦК РСДРП входив до складу революційного ко-
мітету на чолі з В. Чехівським, який готував протигетьманський переворот. 

Від січня 1919 р. до серпня 1920 р. керував першим українським ди-
пломатичним представництвом в Угорщині в умовах перманентної зміни 
урядів, офіційного невизнання УНР як незалежної держави, постійної 
нестачі коштів і недовіри, яку іноді відчував до себе з боку офіційної вла-

Микола Михайлович Галаган
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ди. Через незгоду з підписанням Варшавського договору 1920 р. подав за-
яву про демісію. 11 вересня 1920 р. він відбув до Відня. Відтак займався 
науковою і викладацькою роботою. На початку 1921 р. його обрали го-
ловою створеної з ініціативи студентського товариша Б. Матюшенка за 
підтримки І. Мазепи і П. Феденка «Закордонної групи» РСДРП. 

У березні 1922 р. М. Галаган з родиною прибув до Праги, брав участь у 
створенні Української господарської академії в Подєбрадах (1922–1925), 
головував в Українському видавничому фонді (1925–1927) та Українській 
громаді в Празі (1929–1938). Після оголошення автономії Карпатської 
України в грудні 1938 р. переїхав до м. Хуст з наміром викладати природ-
ничі дисципліни в державній українській гімназії. Але вже 16 березня його 
серед інших українських емігрантів заарештували хортисти, що окупували 
Закарпаття, й в середині квітня депортували до Чехо-Словаччини.

З травня 1941 р. М. Галаган керував Українським національним 
об’єднанням, але через рік був змушений дати у відділенні гестапо під-
писку про припинення громадсько-політичної роботи. В січні 1944 р. 
його арештували за підозрою у зв’язках з ОУН – УПА. Звільнився 24 
квітня 1944 р. 12 травня 1945 р. був арештований опергрупою СМЕРШ 
за звинуваченнями в антирадянській та націоналістичній діяльності. 
Засуджений у Києві до 10 років виправно-трудових таборів у Сиблазі. 
Лише в травні 1992 р. М. Галагана було реабілітовано. 

Література: 
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
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во-Могилянська академія», 2005. 400 с.; Матяш Ірина. Діяльність Надзвичайної 
дипломатичної місії в Угорщині у світлі архівних документів. Україна диплома-
тична. 2005. Вип. 5. С. 164–178; Галаган М. З моїх споминiв (1880-тi – 1920 р.): 
Документально- художнє видання / Передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. Київ: 
Темпора, 2005. 656 с.; iл.; Матяш І., Мушка Ю. Перші українські посли в Угорщи-
ні : до питання про роль особи в історії дипломатії. «Як много слово важить...» : 
науковий збірник на пошану проф. Володимира Качкана / НАН України, Львівська 
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Архіви: 
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Ірина Матяш

Місце поховання Костя Лоського (м. Прага, Ольшанське кладовище, 
вул. Яна Желівського, могила 2ob-8-29 / Olšanské hřbitovy, Praha 3-Ži-
žkov, ulice Jana Želivského). Державний і громадський діяч, професор, 
дипломат, юрист, публіцист Кость (Костянтин) Володимирович Лось-
кий (1874 – 1933) перебував в еміграції з 1920 р. Помер у Празі 14 жов-
тня 1933 р. Похований 18 жовтня 1933 р.

К. Лоський походив з дворянської родини. Народився 28 січня 1874 р. 
у Санкт-Петербурзі. Історію вивчав у Варшавському, право – Петер-
бурзькому університетах. З 1896 р. працював у редакції петербурзько-
го журналу «Исторический вестник», потім переїхав на Холмщину. 
Працював на різних адміністративних посадах у губернських уста-
новах. У 1905 р. у м. Грубешів (нині – Люблінське воєводство, Поль-
ща) заснував товариство «Просвіта» та видавництво українських 
популярних книжок, 1906–1907 рр. – співвидавець і редактор газети 
«Буг» (вийшло лише одне число, конфісковане). 

Навесні 1917 р. перебував у Києві, брав участь у створенні й органі-
зації Української Центральної Ради. У травні 1917 р. з ініціативи Дми-
тра Дорошенка призначений комісаром Тимчасового уряду в Бучацько-
му повіті, помічником Галицько-Буковинського губернського комісара. 
У травні – вересні 1917 р. – товариш 
комісара, в. о. комісара Тимчасово-
го уряду у Тернопільській губернії. 
У червні 1917 р. вступив до Україн-
ської партії соціалістів-федералістів, 
обраний до її Головного комітету. У 
серпні 1917  р. – директор департа-
менту у справах біженців Генераль-
ного секретаріату внутрішніх справ, 
на з’їзді делегатів від селян Холм-
щини обраний комісаром Холм-
щини і затверджений на цій посаді 
Українською Центральною Радою. 
У жовтні – листопаді 1917 р. – пред-
ставник Генерального секретаріату 
при штабі Київського військового 
округу. З 6 грудня 1917  р. – дирек-
тор канцелярії Генерального секре-
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таріату міжнародних справ. Доводилося спершу вирішувати більшу 
частину питань, що порушувалися іноземними консулами у Києві. За 
часів Української Держави очолював загальний департамент Мініс-
терства закордонних справ. З 8 жовтня 1918 р. – т. в. о.  повіреного у 
справах Української Держави у Фінляндії. У Гельсінкі під псевдонімом 
К. Вишевич опублікував брошуру «Українське питання, Росія і Ан-
танта». 17 січня 1919 р. Директорія УНР призначила його головою 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Швеції та Норвегії з місцем 
перебування у Стокгольмі. У серпні 1919 р. взяв участь у конференції 
українських послів у Карлсбаді, де висловився про те, що Фінляндія є 
найважливішою для України країною Північної Європи.

Наприкінці 1920 року емігрував до Чехословаччини. З 1921 р. – до-
цент, 1922 р. – професор римського права, 1926–1928 рр. – декан юри-
дичного факультету, 1929–1930 рр. – проректор Українського вільного 
університету в Празі. Голова Українського правничого та член Україн-
ського історично-філологічного товариств у Празі, дійсний член На-
укового товариства імені Шевченка у Львові. Періодично виголошу-
вав доповіді німецькою мовою на засіданнях Українського наукового 
інституту в Берліні. Брав участь у Першому Українському науковому 
з’їзді 1926 р. в Празі, З’їзді чехословацьких правників 1930 р. у Брати-
славі. Автор праць з історії Античності, римського приватного права, 
перекладів творів Д. Байрона, Г. Гейне, А. Чехова, Т. Шевченка та ін-
ших, збірки фейлетонів «Від великого до смішного».

Література: 
Ремі Й., Пилипенко В. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 

1918–1921 рр. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2008. Вип. 24. С. 146–157; Ма-
тяш І. Іноземні консули в Києві доби Української Народної Республіки. Міжнародні 
зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2016. Вип. 25. С. 269 – 294.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3512 «Посольства Української Держави і Української Народної Республіки 
в Фінляндії (об’єднаний фонд), 1918–1921 рр.», ф. 3513 «Дипломатична місія 
Української Народної Республіки в Скандинавії, мм. Гельсінгфорс (Фінляндія), 
Стокгольм (Швеція), 1919–1920 рр.», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ 
Української Народної республіки, м. Київ, м. Кам’янець-Подільський, м. Вінниця, 
м. Тарнів (Польща), 1918–1924 рр.».

Валерій Власенко

Місце поховання Люція Кобилянського (м. Прага, Ольшанське кла-
довище, вул. Яна Желівського, ділянка 2ob / Olšanské hřbitovy, ulice Jana 
Želivského, Praha 3-Žižkov). Український громадський діяч, лікар, дипло-
мат Люцій Ремігійович Кобилянський (1855–1941) перебував у еміграції 
з вересня 1920 р. Помер у Празі 15 березня 1941 р.

Л. Кобилянський народився в м. Золотоноша (нині – Черкаська об-
ласть), навчався в Житомирській класичній гімназії та на медичному 
факультеті Університету св. Володимира в Києві. Зі студентських років 
захоплювався мистецтвом, співав у хорі М. Лисенка. У 1870-х роках нале-
жав до київської «Старої громади». Докторський іспит склав у Медико-
хірургічній академії в Петербурзі. Завершив навчання зі званням доктор 
медицини. Від 1877 року працював помічником міського лікаря в Баку, 
потім – лікарем, губернським медичним інспектором у Бакинській гу-
бернії. Займався громадською і культурно-просвітницькою діяльністю: 
1903 року організував разом з І. Черняхівським український концерт, 
присвячений 35-річчю творчої діяльності М. Лисенка; 1905 року очолив 
Товариство «Просвіта» в Баку. Там познайомився уродженцем Полтав-
щини Євгеном Засядьком, якого згодом рекомендував на посаду консула 
Української Держави в Батумі й опікувався його долею. 

Під час Першої світової війни був призначений на посаду дивізій-
ного лікаря 8-ої Сибірської стрілецької дивізії. 8 серпня 1917 р. був 
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обраний від Всеукраїнської ради військових депутатів до складу УЦР 
як представник Української партії соціалістів-революціонерів. У 1917–
1918 рр. – головний лікар Київського головного клінічного шпиталю 
Армії УНР. 

1918 року перейшов на службу до МЗС Української Держави і отри-
мав призначення на посаду радника Посольства Української Держави в 

Османській імперії. Був присутній 
на урочистій церемонії вручення Ві-
рчої грамоти послом М. Суковкіним 
султанові Мехмеду ІV Вахдеттіну  
9 листопада 1918 р. Після відсто-
ронення М. Суковкіна через дії, які 
шкодили іміджу держави, керував 
роботою Посольства в статусі тим-
часового повіреного. Звернувся до 
Великого Візиря з повідомленням 
про відновлення роботи посольства 
УНР. 15 січня 1919 р. відповідно до 
ухваленого 1 cічня 1919 р Директо-
рією УНР «Закону про Верховну 
владу в Українській Автокефальній 
Православній Миротворчій Церк-
ві» подав звернення щодо визнання 
автокефалії УПЦ Вселенським Па-
тріархатом. Залишився в штаті по-
сольства після приїзду Посла О. Ло-
тоцького. 

1919 року був переведений на 
посаду радника до Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР в Угор-
щині, 15 листопада склав урочисту 

обітницю як державний службовець. 1 липня 1920 р. увійшов до шта-
ту Відділу Українського Червоного Хреста в Будапешті на чолі з пол-
ковником В. Сікевичем на посаді урядовця-отамана. Після звільнення 
голови НДМ УНР М. Галагана впродовж з 4 по 9 грудня виконував 
обов’язки голови НДМ УНР в Угорщині як тимчасовий повірений. 9 
грудня головою місії було призначено полковника В. Сікевича.

Дипломатичний паспорт Л. Кобилянського.  
З фондів ЦДАВО України

У березні 1921 р. місія ініціювала звернення групи українців, що 
перебували на території Угорщини, секретарем якої був Л. Кобилян-
ський, звернення до Ради Ліги Націй із закликом визнати Україну як су-
веренну державу й прийняти її до Ліги Націй.

27 січня 1922 р. В. Сікевич та Л. Кобилянський були запрошені на ве-
ликий парадний бал, в якому брало участь вище керівництво держави; в 
травні брали участь у прийнятті з приводу дня народження іспанського 
короля Альфонса ХІІІ, проведеному Послом Іспанії в Угорщині. 

12 жовтня 1923 р. генерал-хорунжий Л. Кобилянський написав за-
яву про звільнення з дипломатичної служби. В 1923–1924 рр. завідував 
санаторієм с. Кваси (нині – Рахівського району Закарпатської області), 
працював лікарем, увійшов до складу Товариства українських лікарів 
у Чехословаччині. Від 1927 року викладав в Українському робітничо-
му університеті при Українському інституті громадознавства у Празі, 
підготував курс лекцій «Українська музика»; у 1930-х рр. працював в 
Українському історичному кабінеті у Празі.

Література: 
Бойчак М., Лякіна Р. Головний лікар Українського військового шпиталю Лю-
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2021. Вип. XXI. С. 32–50. 
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Ірина Матяш
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Місце поховання Отто (Оттона) Ейхельмана (м. Прага, Ольшан-
ське кладовище, вул. Яна Желівського, ділянка 2ob/Olšanské hřbitovy, 
ulice Jana Želivského, Praha 3-Žižkov). Правознавець, фахівець з між-
народного права, конституціоналіст, дипломат, керівник консульських 
курсів 1918 р. Оттон Оттонович Ейхельман (1854–1943) перебував у 
еміграції з 1920 р. Помер 21 лютого (за деякими джерелами 12 лютого) 
1943 р. після довгої і важкої хвороби у Празі. 

О. Ейхельман походив з родини балтійських німців. Народився 27 
квітня 1854 р. поблизу Санкт-Петербурга (хутір Георгієвський Ям-
бурзького повіту). Середню освіту здобув у Ревельській німецькій гім-
назії (сьогодні Таллінн, Естонія), а вищу юридичну – в Дерптському 
(Тартуському) університеті (1973–1976 рр.). Через рік після закінчен-
ня університету успішно захистив магістерську дисертацію, що дало 
йому можливість отримати посаду доцента Демидівського юридичного 
ліцею по кафедрі державного і адміністративного права (м. Ярославль). 

1880 року переїхав до Києва. В Університеті св. Володимира захистив 
докторську дисертацію на тему «Військове зайняття ворожої країни». 
З 1882 р. – екстраординарний професор кафедри історії найголовніших 
іноземних законодавств Універси-
тету св. Володимира, згодом – про-
фесор кафедри міжнародного права, 
очільник кафедри історії зарубіж-
ного законодавства, далі – кафедри 
міжнародного права, від 1905 року 
– декан юридичного факультету. 
Упродовж 1908–1913 рр. – керівник 
Київського комерційного інституту. 
Член Київського адміністративного 
суду у місцевих справах, голова си-
рітського суду м. Києва. Упродовж 
1898–1906 рр. – гласний Київської 
міської думи. Член Київського прав-
ничого товариства. 1902 року був 
Київським міським головою. 

З 1918 р. володіючи теоретични-
ми знаннями в галузі міжнародного 
права, зокрема щодо налагодження 

дипломатичної роботи, О. Ейхельман став безпосереднім учасником 
процесу інституціоналізації зовнішньополітичної діяльності УНР. Прі-
оритетним завданням молодої української дипломатії було визнання 
УНР як незалежної держави та здобуття підтримки світового співто-
вариства у справі самовизначення українського народу. О. Ейхельман 
брав участь у підготовці Берестейського мирного договору між УНР 
та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. Був чле-
ном Ради МЗС Української Держави, входив до складу в березні 1918 р. 
Комісії для здійснення товарообміну з Центральними державами (голо-
ва – М.  Порш), до повноважень якої входило проведення переговорів 
у справах товарообміну, а також укладання та вироблення із комісіями 
Центральних держав спільних умов для такої співпраці, що було суттєвим 
внеском у розвиток економічної дипломатії УНР. 1918 року О. Ейхельман 
керував Консульськими курсами – першим навчальним закладом для 
підготовки працівників дипломатичної і консульської служби УНР/
Української Держави, очолював Державну іспитову комісію МЗС для 
визначення професійної здатності випускників до виконання обов’язків 
консульських представників Української Держави. В травні – жовтні 

1918 р. був членом української деле-
гації під час мирних переговорів між 
Українською Державою та РСФРР 
(23 травня – 4 жовтня 1918  р.). 
Координував налагодження дипло-
матичних відносин Гетьманату із 
Білоруською Народною Республі-
кою, а також Румунією, Кримським 
крайовим урядом С. Сулькевича. З 
відновленням УНР – член комісії 
при Міністерстві внутрішніх справ 
під головуванням О. Саліковського 
з розроблення законопроектів про 
Тимчасове верховне управління та 
Державну народну раду УНР, один з 
авторів Конституції УНР.

У травні 1920 р. виїхав до Праги 
у складі МЗС УНР. Експерт із по-
літико-юридичних питань екзиль-
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ного уряду. Упродовж 1920–1922 рр. 
товариш міністра закордонних справ, а 
з квітня 1922 р. – керівник МЗС УНР. 
Автор Статуту МЗС УНР. Член Най-
вищої правничої ради (1921–1922 рр.). 
Професор Українського вільного уні-
верситету в Празі, Української госпо-
дарської академії в Подєбрадах, Укра-
їнського педагогічного інституту ім. М. 
Драгоманова. Член Українського інсти-
туту громадознавства та Українського 
правничого товариства у Празі. В емі-
граційний період О. Ейхельман продо-
вжив свою наукову роботу, досліджу-
ючи правове обґрунтування системи 
міжнародних відносин із врахуванням 
геополітичної ситуації та визначен-

ня місця України в ній; правову організацію держави, адміністративне 
управління із використанням провідного закордонного досвіду, адапто-
ваного до потреб України.

Література: 
 Савчук К. О. Отон Отонович Ейхельман – видатний представник київської шко-

ли міжнародного права. Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 236 – 
241; Турчин Я. Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний дискурс/ 
Національний університет «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», 2010. 519 с.: портр; Турчин Ярина. Передумо-
ви та особливості участі О. Ейхельмана у розбудові зовнішньополітичних зносин 
України (1917–1923 рр.). Дипломатична та консульська служба у вимірі особистос-
ті / авт. проекту: І. Матяш, П. Кривонос, І. Хоменська. Київ : ДП «ГДІП», 2016. 
С. 20–36 (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 13). 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 3696 «»; ф. 3882 «Ейхельман Отто Оттович – (1854–1943) – державний діяч, 
правознавець, товариш міністра закордонних справ УНР, професор Київського уні-
верситету, Українського вільного університету та Українського високого педагогіч-
ного інституту».

Ярина Турчин

Місце поховання Івана Мірного (м. Прага, Ольшанське кладовище, 
вул. Яна Желівського, могила 2ob 18 4 /Olšanské hřbitovy, ulice Jana Že-
livského, Praha 3-Žižkov). Державний і громадський діяч, юрист, дипло-
мат Іван Іванович Мірний (1872–1937) перебував у еміграції з 1924 р. 
Жив у Чехословаччині. Помер 17 березня 1937 р. у Празі. Перепохо-
ваний разом із дружиною Зінаїдою Мірною 10 лютого 1942 р. Відспі-
ваний у російській православній церкві Пресвятої Богородиці на Оль-
шанському кладовищі.

І. Мірний народився 30 серпня 1872 р. у с. Самотоївка Охтирського 
повіту (нині – Краснопільського району Сумської області). 1898 року 
закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Фахо-
ву діяльність розпочав у українських установах Міністерства фінан-
сів. Спочатку працював податковим інспектором в Умані, з 1910 р. – у 
Києві, згодом очолив відділ Київської фінансової палати. Був членом 
українських громадських і політичних організацій у Києві, зокрема То-
вариства «Просвіта», Українського клубу і клубу «Родина», місцевого 
осередку Товариства українських поступовців. Належав до Української 
радикально-демократичної партії (згодом перейменована на Україн-
ську партію соціалістів-федералістів). 

На початку квітня 1917 р. брав участь у роботі Всеукраїнського наці-
онального конгресу, на якому його 
обрали до УЦР. Невдовзі став за-
ступником губернського комісара 
Київщини. У жовтні 1917 р. в уряді 
В. Винниченка був товаришем (за-
ступник) Генерального писаря, в 
листопаді того ж року – Генераль-
ним писарем УНР. З січня 1918 р. – 
Державний секретар УНР. 

Навесні 1918 р. за поданням мі-
ністра закордонних справ Д. До-
рошенка очолив канцелярію МЗС 
Української Держави. Після від-
новлення УНР залишився на цій 
посаді. З організацією української 
делегації на Мирну конференцію у 
Парижі був призначений її скарб-
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ником. За рішенням Всеукраїнської наці-
ональної ради у Відні з квітня 1920 р. став 
речником Міністерства фінансів УНР в 
Берліні. У Німеччині активно займався гро-
мадською роботою. Був заступником голо-
ви Об’єднання українських організацій та 
Української громади. 

З 1924 жив у Чехословаччині. Був асис-
тентом, завідувачем канцелярії Українсько-
го високого педагогічного інституту ім. 
М. Драгоманова, секретарем Українсько-
го громадського комітету й Українського 
об’єднання в ЧСР, членом рад Українського 
товариства прихильників книги й Товари-
ства прихильників Української господар-
ської академії в Подєбрадах, скарбником 

Комітету допомоги голодуючим в Україні, членом ревізійної комісії 
Українського республікансько-демократичного клубу, одним з органі-
заторів та скарбником Союзу українських письменників і журналістів 
на чужині. В еміграції залишався членом УРДП, входив до складу її за-
кордонного бюро.

23 червня 2013 р. на будівлі середньої школи у с. Самотоївка Крас-
нопільського району Сумської області встановлено меморіальну дошку 
на його честь.

Література: 
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний 

довідник. Київ, 1998.  С. 130; Головченко В. І. Мірний Іван Іванович. Українська 
дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ: 
Знання України, 2004. Т. 2. С. 118; Власенко В. Державний секретар УНР: до 
135-річчя від дня народження Івана Мірного. Земляки: альманах Сумського зем-
ляцтва в Києві. Суми: Собор, 2007. Вип. 4. С. 115–116; Зубко О. Іван Мірний на 
сторінках подільської преси (вересень 1919 р.). Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». 2013. Вип. 21. С. 228–232.

Валерій Власенко

Іван Іванович Мірний

Місце поховання Григорія Сидоренка (м. Прага, Ольшанське кла-
довище, вул. Яна Желівського, могила 2ob-19-24 / Olšanské hřbitovy, 
Praha 3-Žižkov, ulice Jana Želivského). Державний і громадський діяч, 
дипломат, інженер Григорій Микитович Сидоренко (1874–1924) про-
живав в еміграції в Австрії та Чехословаччині. Помер у Празі 6 лютого 
1924 р. Надгробний пам’ятник за проєктом колишнього міністра шля-
хів УНР С. Тимошенка виготовила чеська фірма «Подпєри» (Свєтла-
над-Сазавоу). Його встановлено 1929 р. коштом сенату, викладачів і 
студентів Української господарської академії в Подєбрадах, Українсько-
го високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова та Українсько-
го вільного університету в Празі.

Народився Г. Сидоренко 10 вересня 1874 р. у Херсонській губернії. 
Під час навчання в Томському університеті очолював Українську сту-
дентську громаду. Працював у дирекції Транссибірської залізниці. 

Після Лютневої революції 1917 р. повернувся в Україну. Вступив до 
Української партії соціалістів-самостійників. Був обраний до Україн-
ської Центральної Ради. Наприкінці 
1917 р. – на початку 1918 р. – заступ-
ник генерального секретаря шляхів, 
у лютому – квітні 1918 р. – народний 
міністр пошт і телеграфу УНР в уря-
ді В. Голубовича. За часів Української 
Держави був членом президії Всеу-
країнського союзу земств. У листо-
паді 1918 р. як представник Україн-
ського Національного Союзу брав 
участь у переговорах з представ-
никами Антанти в Яссах (Румунія) 
щодо визнання УНР.

20 січня – 22 серпня 1919 р. – 
голова Надзвичайної дипломатич-
ної місії УНР на Паризькій мирній 
конференції. 10 і 12 лютого 1919 р. 
звернувся до учасників конференції 
з нотами, в яких йшлося про війну 
РСФРР проти УНР і більшовицьку 
експансію, та закликав країни Ан-
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танти і США визнати незалежність 
УНР, оскільки саме Уряд УНР проти-
діє цій експансії. Пресове бюро при 
місії видавало інформаційні бюлете-
ні та брошури французькою мовою, 
серед авторів яких був і Г. Сидорен-
ко. У липні 1919 р. його відкликано 
до Кам’янця-Подільського для звіту 
про діяльність місії. У грудні 1919 р. 
– грудні 1921 р. – в. о. Посла УНР в 
Австрії. 

Переїхав до Чехословаччини 
1923 року. Був директором бібліо-
теки та лектором креслення Укра-
їнської Господарської академії в 
Подєбрадах.

Література: 
Надгробок на могилі б. Міністра і Посла Української Народньої Республіки 

Г. М. Сидоренка. Тризуб. Париж, 1929. № 50. С. 28; Ачкіназі Б. Російський фак-
тор у відносинах Директорії УНР з Францією. Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. Київ, 2005. Вип. 13. С. 170–182; Спицька 
О. Протоколи засідань Української делегації на Паризькій мирній конференції 
1919–1920 рр. як історичне джерело. Науковий вісник Національного музею істо-
рії України. Київ, 2017. Вип. 2. С. 245–253.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-

ни: ф. 3581 «Посольство Української Народної Республіки в Австрії, м. Відень, 
1918–1922 рр.», ф. 3603 «Делегація Української Народної Республіки в Парижі 
(Франція), 1919–1921 рр.», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Україн-
ської Народної Республіки, 1918–1924 рр.».

Валерій Власенко

Григорій Микитович Сидоренко

Місце поховання Максима Славинського (м. Прага, Ольшанське 
кладовище, вул. Яна Желівського, могила 2ob 18 291 / Olšanské hřbi-
tovy, Praha 3-Žižkov, ulice Jana Želivského). Державний і громадський 
діяч, професор, дипломат, літератор, перекладач Максим Антонович 
Славинський (1868–1945) проживав у Чехословаччині з 1919 р. 
Помер у Лук’янівській в’язниці (№ 1 УНКВС) у Києві 23 листопа-
да 1945 р. Місце поховання невідоме. На надгробному пам’ятнику 
на могилі міністра охорони здоров’я Кубанської Ради Івана Бирдіна 
(1879–1943), Марії Бирдіної (1889–1950), професорки Марії Сла-
винської (1879–1958) вказано: in memorian проф. Максим Славин-
ський (1868–1945).

М. Славинський походив з дворянської родини. Народився 12 серп-
ня 1868 р. у м. Ставище, нині – Київської області. Закінчив Другу Київ-
ську чоловічу гімназію, юридичний 
(1891) та історико-філологічний 
(1895) факультети Університету 
св. Володимира у Києві. Під час на-
вчання познайомився з діяльністю 
українських громад, організованих 
ще М. Драгомановим, та провідних 
діячів українського національно-
визвольного руху. Захоплення літе-
ратурою, поезією визначило і його 
тривалу дружбу та співпрацю з Ле-
сею Українкою. Разом з поетесою 
видали три збірки перекладів тво-
рів Генріха Гейне. У 1897–1918  рр. 
з перервами жив у Петербурзі. 
Працював у редакціях газет «Се-
верный курьер», «Свобода и пра-
во», «Свободная мысль», журналів 
«Вестник Европы», «Мир Божий» 
та ін. У 1901–1902 рр., під час ви-
слання, редагував газету «Придне-
провский край» (Катеринослав), 
1904 р. – альманах «Южные запис-
ки» (Одеса), 1906 р. – друкований 
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орган Української громади в Першій Державній думі – двотижневик 
«Украинский вестник». Належав до Товариства українських посту-
повців, Української радикально-демократичної партії. У березні 1917 р. 
– співзасновник Української національної ради в Петрограді, член її 
виконавчого комітету. Представник Української Центральної Ради при 
Тимчасовому уряді. Брав участь у З’їзді народів-федералістів в Києві, на 
Демократичній нараді у Москві був обраний членом Тимчасової ради 
Російської республіки (передпарламент). 

Навесні 1918 року приїхав до Києва. З травня 1918 р. – член ради 
Міністерства закордонних справ Української Держави. Очолював по-
літичну комісію на українсько-російських мирних переговорах влітку 
1918 р. У вересні – жовтні 1918 р. – Тимчасовий надзвичайний пред-
ставник Української Держави при уряді Великого Війська Донського. 
У жовтні – листопаді 1918 р. – міністр праці у другому уряді Ф. Лизогу-
ба. Восени 1918 р. був обраний до Центрального комітету Української 
партії соціалістів-федералістів. У 1919–1923 рр. очолював Надзвичайну 
дипломатичну місію УНР у Чехословаччині. Сприяв транспортуванню 
медикаментів, обмундирування, амуніції для Армії УНР та поверненню 
на батьківщину колишніх військовополонених і біженців.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Є. Перебийніс  
та співробітники посольства біля могили М. Славинського

На еміграції жив у Чехословаччині. Був професором Української госпо-
дарської академії в Подєбрадах, Українського високого педагогічного ін-
ституту ім. М. Драгоманова в Празі. Підтримував Державний Центр УНР 
в екзилі, належав до празького осередку Братства Української Державності 
(емігрантський передпарламент), очолював Український республікансько-
демократичний клуб у Празі (з 1931 р.), був членом Закордонного бюро 
Української радикально-демократичної партії, Союзу українських жур-
налістів і письменників на чужині 
(Прага) та низки громадських орга-
нізацій, друкувався у журналах «Ві-
стник Українського Національного 
Конгресу», «Гуртуймося», «Укра-
їнський вістник» (Прага), «Тризуб» 
(Париж) та ін. У 1929 р. підписав 
резолюцію-протест викладацького 
складу Української господарської 
академії щодо судового процесу над 
членами Спілки визволення України.

27 травня 1945 р. у Празі був заарештований співробітниками радян-
ської спецслужби «СМЕРШ» («Смерть шпионам»), а в липні того ж 
року відправлений до Києва, де і помер. Реабілітований 1993 року. 

Література: 
Болабольченко А. А. Три долі: Модест Левицький, Петро Стебницький, Мак-

сим Славінський. Біографічні нариси. Київ: Літопис, 1999. 85 с.; Мандрик М. По-
стать Максима Славінського у контексті українських та міжнародних реалій пер-
шої половини ХХ століття. З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 2007. № 2 (29). 
С. 203–215; Очеретяний В. В. Арешт та слідство над М. А. Славінським (серпень 
– листопад 1945 року). Наукові праці історичного факультету Запорізького на-
ціонального університету. 2015. Вип. 42. С. 172–174; Очеретяний В. В. Журна-
лістська та публіцистична діяльність М. А. Славінського в еміграції міжвоєнного 
періоду. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія. 2015. Вип. 23. С. 108–111.

Архіви: 
Галузевий державний архів Служби безпеки України, ф. 6, спр. 71178 фп «Архів-

но-слідча справа Максима Славінського».

Валерій Власенко, Валентина Піскун

Останнє фото з архівно-слідчої справи  
М. Славінського, 1945 р.
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Місце поховання Миколи Стаховського (м. Прага, Ольшанське кладо-
вище, вул. Яна Желівського, могила 2ob-18-102 / Olšanské hřbitovy, Praha 
3-Žižkov, ulice Jana Želivského). Державний і громадський діяч, дипломат, 
лікар-отоларинголог Микола Ананійович Стаховський  (1879–1948) пе-
ребував у еміграції з 1919 р. Помер у Празі 7 грудня 1948 р. 

М. Стаховський походив із родини священника. Народився 22 травня 
1879 р. у с. Стетківці Волинської губернії, нині – Бердичівського району 
Житомирської області. Закінчив Житомирську чоловічу гімназію, 1904 р. 
– медичний факультет Варшавського університету («Summa cum laude», 
з найбільшою хвалою), захистивши перед тим дисертацію. Переїхав до 
Києва, де стажувався у відомого хірурга Б. Козловського, багато оперу-
вав, студіював найновіші праці з хірургії та імунології. Учасник російсько-
японської війни 1904–1905 рр., служив у шпиталі Російського товари-
ства Червоного Хреста у Мукдені. Після повернення 1906 року видавав 
у Києві друкований орган Української соціал-демократичної робітничої 
партії – газету «Боротьба», в якій подав гостру статтю проти існуючо-
го ладу. Його звинуватили у «спробі повалити існуючий режим». 1906 
року терміново виїхав до Франції, де продовжив вдосконалення себе як 
лікаря. Після лекції відомого отоларинголога Марселя Лєрмує невдовзі 

став його учнем, а згодом й асистентом 
у шпиталі св. Антонія. 

У січні 1908 р. повернувся в Україну. 
Приїхавши до Вінниці, 25 серпня того 
ж року був засуджений до одного року 
ув’язнення за участь у революції. Части-
ну терміну покарання відбував у земській 
лікарні, продовжуючи лікарську практи-
ку. Після відбуття покарання придбав у 
Вінниці земельну ділянку, на якій збуду-
вав за проєктом В. Кричевського двопо-
верховий будинок в українському стилі. 
На першому поверсі облаштував амбу-
латорію, де приймав хворих. У 1914  р. 
мобілізований до армії, служив орди-
нарним лікарем у шпиталях Російського 
товариства Червоного Хреста у Любліні 
та Проскурові (нині м. Хмельницький). 

У 1917 р. був головою Проскурівської земської управи, головним ліка-
рем військового шпиталю, організатором місцевої Української громади, з 
травня 1917 р. – губернським комісаром Тимчасового уряду на Поділлі. 
У  1918 р. через небезпеку бути заарештованим більшовиками виїхав до 
Одеси. 28 січня 1919 р. призначений головою Надзвичайної дипломатич-
ної місії УНР у Великобританії, але Місія прибула до Лондона лише у трав-
ні. Як голова Місії здійснював заходи щодо визнання Великобританією не-
залежності УНР, сприяв налагодженню торговельно-економічних зв’язків 
між двома країнами та створенню у Манчестері товариства «Самопоміч», 
започаткував видання інформаційного бюлетеня «The Ukraine». У верес-
ні 1919 р. припинив дипломатичну діяльність, займався приватною лікар-
ською практикою в Лондоні, з 1920 р. – Парижі, 1922 р. – Берліні. У січні 
1924 р. переїхав до Чехословаччини, був окружним лікарем у м. Берегово 
(Підкарпатська Русь, Закарпаття), у 1931–1939 рр. практикував як при-
ватний лікар. Після захоплення Карпатської України угорцями переїхав до 
Праги до свого сина Лева, а звідти німецька окупаційна влада призначила 
його лікарем до м. Румбурк в Судетах (нині – Чехія). Після приходу до міс-
та Червоної армії ним зацікавилася радянська спецслужба. Викликали на 
допит. Але через важкий стан здоров’я не заарештували. Згодом жив у Пра-
зі. Автор праць з медицини у фахових емігрантських виданнях, перекладів 
дитячої літератури. Був членом Спілки українських лікарів.

Література: 
Розгін І. Д-р Микола Стаховський. Лікарський вісник. 1965. Ч. 1. С. 32–44; Ку-

чик О. Діяльність дипломатичної місії УНР в Лондоні у 1919 р. Наукові зошити 
історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка. 1999. 
Вип. 2. С. 146–151; Логінов О. В., Семенко Л. І. Вінниця у 1917 році. Революція у 
провінційному місті. Вінниця: Держ. картагр. ф-ка, 2009. С. 26, 30, 105, 110, 112; 
Трембіцький А. А., Трембіцький А. М. Громадсько-просвітницька і професійна 
діяльність Миколи Стаховського (1979–1948 р.). Наукові записки: зб. наук. пр. 
Сер.: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбин-
ського. 2013. Вип. 21. С. 114–123; Ткач Б. В. Роль медиків Поділля в українській 
національній революції 1917–1921 рр. Східноєвропейський журнал внутрішньої 
та сімейної медицини. 2020. № 2 Б (14) (спецвипуск). С. 48–55.

Архіви:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф. 4443 «Надзвичайна дипломатична місія УНР в Англії, м. Лондон, 1919 р.».

Валерій Власенко
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Місце поховання Сергія Шелухина (м. Прага, Ольшанське кладови-
ще, місце поховання: 2гор-18 ). Голова української делегації на мирних 
переговорах між Українською Державою та РСФРР у Києві (травень 
– жовтень 1918 р.), член Делегації УНР – ЗУНР на Паризькій мирній 
конференції (1919–1920), правник, сенатор Сергій Павлович Шелухин 
(1864–1938) перебував у еміграції з 1921 р. Жив у Відні й Празі. Помер 
25 грудня 1938 р. у м. Ржевнице поблизу Праги. 

С. Шелухин походив з багатодітної поміщицької сім’ї, пов’язаної з 
козацьким родом Шолух. Народився 7 жовтня 1864 р. у с. Деньзі Золо-
тоноського повіту Полтавської губернії (нині – Черкаська область). По-
чаткову освіту отримав вдома. Першим учителем хлопця став син сестри 
Т. Шевченка Ярини – І. Бойко. Навчання С. Шелухин продовжив у Лу-
бенській класичній гімназії. 1883 року вступив до Університету св. Воло-
димира в Києві. Спочатку навчався на математичному факультеті, згодом 
– на юридичному, який закінчив у 1889 р. Був членом української грома-
ди університету. Працював в судових установах Єлисаветграда (Кропив-
ницький), Кам’янця-Подільського, Кишинева та Одеси. 

1917 року очолив Український Революційний Комітет в Одесі, увій-
шов до складу УЦР від Одеси, з квітня 1917  р. – Херсонщини. Очо-
лював позапартійну фракцію самостійників. Генеральний суддя  УНР. 
Важливою складовою державницької діяльності С. Шелухина було 
налагодження зовнішньополітичної сфери УНР, головно через безпо-

Ольшанське кладовище, на якому поховано С. Шелухина

середню участь у дипломатичних переговорах та підготоці низки між-
народних документів, спрямованих на визнання України як повноправ-
ного суб’єкта міжнародних відносин. 25 грудня 1917 р. під час засідання 
УЦР С. Шелухін разом із однодумцями наполіг на відправленні деле-
гації до Берестя та наданні їй повноважень офіційних представників 
УНР. Упродовж лютого – квітня 1918 р. – міністр судових справ в уря-
ді В. Голубовича. 1918 року отримав чин генерала за сумлінне виконан-
ня обов’язків та служіння національній ідеї.

Після квітневого перевороту 1918 р. С.  Шелухина розглядали як 
імовірного голову уряду Української Держави. У період Гетьманату 
член Державного сенату  та голова делегації на переговорах з  РСФРР 
(з травня по жовтень 1918 р.). У середині липня 1918 р. С. Шелухин 
скерував до уряду доповідну записку про перебіг мирних переговорів, 
де фактично довів, що РСФРР намагається всіляко уникати виконання 
взятих на себе зобов’язань, зафіксованих у Берестейському мирному 
договорі. Йшлося про припинення стану війни з Україною та укладан-
ня з нею миру, виведення російських військ із українських територій, а 
також згортання антиукраїнської пропаганди. Згідно з попередньо під-
писаною 12 червня 1918 р. прелімінарною мирною угодою між обома 
державами мали повністю припинитися військові дії. Проте радянська 
Росія продовжувала загарбницьку політику щодо Української Держави. 
Вихід із цього складного становища С. Шелухин вбачав у встановленні 
чітких кордонів між Українською Державою та РСФРР.

Розуміючи значення мови для утвердження державності, С. Шелу-
хин 5–6 вересня 1918 р. подав прем’єр-міністрові Ф. Лизогубу записку, 
яка була першим офіційним документом про державний статус україн-
ської мови. 

Після відновлення УНР С. Шелухин – міністр судових справ в уряді 
В. Чехівського (1919) та одночасно Генеральний прокурор УНР. Член 
української делегації (у статусі радника-юриста) на мирних перегово-
рах у Парижі впродовж 1919–1920 рр. С. Шелухин категорично засу-
див наявність у складі однієї делегації двох незалежних бюро, позаяк 
такий перебіг подій сприяв росіянам та полякам, натомість українські 
інтереси дискредитувались. З жовтня 1920 р. – голова делегації УНР у 
Ризі під час переговорів між представниками РСФРР і УСРР, з одного 
боку, та Польщі – з другого, які завершилися підписанням Ризького до-
говору 18 березня 2021 р. Автор ноти протесту керівникові польської 
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делегації Я.  Домбському з питання визнання Польщею радянського 
уряду України. 

1921 року С. Шелухин емігрував до Відня, а згодом – до Пра-
ги. У Відні очолював Всеукраїнську Національну Раду та Українське 
товариство Ліги Націй. З 1925 року – член Українського правничого 

товариства в Празі, Голова місцевого то-
вариства «Ліга української культури», 
уповноважений представник Української 
автокефальної православної церкви. Про-
фесор Українського вільного університе-
ту, Українського педагогічного інституту 
ім. Драгоманова у Празі, керівник відділу 
правознавства Українського соціологічно-
го інституту. 

Література: 
Липинський В’ячеслав. З епістолярної спад-

щини : листи до Д. Дорошенка, І. Кревецького, 
Р. Метика, О. Назарука, С. Шелухіна / упор.  
Т. С. Осташко. Київ, 1996. 190, [10] c.; Гетьман-
чук М. П., Турчин Я. Б. Сергій Шелухін: суспіль-
но-політичні погляди та державотворчі ідеали. 
Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового 

товариства ім. Шевченка, 2006. 214 с.; Турчин Ярина. С. Шелухін як представник 
української дипломатії періоду національно-визольних змагань 1917–1923 рр. 
Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості / авт. проекту: І. Ма-
тяш, П. Кривонос, І. Хоменська. Київ : ДП «ГДІП», 2016. С. 81–90 (Бібліотека 
наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 13). 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: 

ф 3695 «Шелухін Сергій Павлович (18.10.1864 – 25.12.1938) – правознавець, 
історик, державний і політичний діяч, письменник, член Української ЦР, Гене-
ральний суддя УНР та міністр судових справ УНР, професор, декан і проректор 
Українського вільного університету».

Ярина Турчин

Сергій Шелухин

Місце поховання Ольгерда Бочковського (м. Прага, Ольшанське кла-
довище, вул. Яна Желівського, могила 2ob-19-167 / Olšanské hřbitovy, 
Praha 3-Žižkov), ulice Jana Želivského). Державний і громадський діяч, 
професор, дипломат, соціолог, політолог, етнолог Ольгерд-Іполит Боч-
ковський (1885–1939) перебував в еміграції у Чехословаччині з 1906 р. 
Помер у Празі 9 листопада 1939 р.

О. Бочковський походив з родини службовця залізниці. Батько мав 
польське коріння, мати походила з литовського роду. Народився 1 (13) 
березня 1885 р. на ст. Долинська Херсонської губернії, нині м. Долин-
ська Кропивницького району Кіровоградської області. У 1903 р. закін-
чив Єлисаветградське земське реальне училище, 1903–1905 рр. навчав-
ся одночасно у Політехнічному та Лісовому інститутах в Петербурзі, 
брав участь у студентському русі. 

Наприкінці 1905 р. переїхав до Кракова, на початку 1906 р. – до Пра-
ги. У 1909 р. закінчив філософський факультет Карлового університету 
в Празі. Друкувався у чеській та українській періодиці. Напередодні 

Дипломатичні паспорти Ольгерда Іполита Бочковського. З фондів ЦДАВО
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Першої світової війни вступив до Української соціал-демократичної 
робітничої партії. На початку війни його як підданого Росії заарешту-
вали й інтернували до осені 1918 р. Був знайомий з багатьма чеськи-
ми інтелектуалами. Неодноразово мав зустрічі з Т. Масариком, під час 
яких обговорювалося й «українське питання». 

Доклав чимало зусиль до відкриття у Празі українських дипломатич-
них представництв. У січні 1919 р. розпочали діяти Надзвичайна ди-
пломатична місія УНР на чолі із М. Славінським та Дипломатична місія 

ЗУНР під керівництвом С. Смаль-
Стоцького. У першій до 1922 р. він 
був головою пресового бюро, аташе, 
у другій – секретарем. Використову-
вав різноманітні заходи для пропа-
гування української справи. Завдяки 
НДМ й особисто О. Бочковському 
були створені Кошицький пункт для 
забезпечення національно-культур-
них потреб українців Закарпаття, 
Український громадський клуб, курси 
українознавства, українсько-чеське 
видавництво «Всесвіт» (редактор), 
що випускало брошури чеською мо-
вою про Україну й українців. У 1920 р. 
брав участь у XVIII світовому конгре-
сі вільної думки, 1921 р. – ХІІІ Міжна-
родному конгресі есперантистів, засі-
дання якого проходили у приміщенні 

НДМ УНР у Празі. Під час гастролей Української республіканської 
капели у Чехословаччині всіляку допомогу їй надавала як Місія взага-
лі, так і О. Бочковський зокрема. У складі НДМ УНР у Чехословаччині 
перебував до 1 жовтня 1922 р.

З 1922 р. почав викладати соціологію та націологію в Українському 
вільному університеті в Празі, як стипендіат Фонду президента доктора 
Т. Масарика атестований на доцента. У 1924 р. – доцент кафедри со-
ціології та теорії нації Української господарської академії в Подєбрадах. 
На базі ліквідованої академії був створений Український технічно-гос-
подарський інститут (заочного навчання) у Празі, де О. Бочковський 

продовжив працювати до 1939 р. Брав активну участь у громадському 
житті еміграції в Чехословаччині. Був членом Комітету допомоги голо-
дуючим в Україні, написав відомий «Одвертий лист» до голови сенату 
Франції Е. Ерріо, який заперечував існування голоду в УСРР. Очолю-
вав Товариство прихильників Української господарської академії, був 
дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Брав 
участь у Другому Українському науковому з’їзді в Празі (1932).

Перебуваючи в еміграції, доклав чимало зусиль для поглиблення 
українсько-чеських культурних взаємин. Був співробітником чехосло-
вацьких й українських часописів. Друкувався у журналах «Студент-
ський вісник», «Тризуб», «Український інженер», «Український еко-
номіст», закарпатському часописі «Свобода» та ін. У 1936 р. відвідав 
Канаду, де виголосив близько 100 доповідей на національні й україноз-
навчі теми та інформативно-агітаційного характеру щодо підтримки 
Українського технічно-господарського інституту в Празі. Виступав з 
лекціями в Англо-Українському комітеті в Лондоні, Українській біблі-
отеці ім. С. Петлюри в Парижі. Один із фундаторів української націо-
логії, автор праць з проблем теорії й історії націй, зокрема «Понево-
лені народи царської імперії, їх національне відродження та автономне 
прямування» (1916), «Націологія і націографія» (1923), «Боротьба 
народів за національне визволення» (1932), «Вступ до націології» 
(1934), «Наука про націю та її життя» (1939) та ін.

Література: 
Каневська І. Ольгерд Іполит Бочковський (1885–1939) – чесько-український 

науковець, публіцист, громадсько-політичний діяч. Наукові записки. Збірник 
праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ, 2010. Т. 21. С. 391–411; 
Каневська І. О. Ольгерд Іполит Бочковський – аташе Надзвичайної дипломатич-
ної місії УНР у Празі. Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, 
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ський: формування національної ідентичності в умовах еміграції. Ucraina Magna. 
Київ, 2016. Vol. І. С. 17–27.

Валерій Власенко



ЧехіяМісця пам’яті української дипломатії 621620

Місце поховання Євгена Голіцинського (Кладовище в Подєбрадах, 
вул. Білкова 290 00 (на розі вулиць Білкова та Колінська) / Hřbitov v 
Poděbradech, Bílkova ulice (na rohu ulic Bílkova a Kolínská) 290 00, Po-
děbrady, Česká republika). Громадсько-політичний діяч, дипломат, вче-
ний-хімік Євген Миколайович Голіцинський (1878–1932) перебував у 
еміграції з 1920 р. Жив у Чехословаччині з 1923 р. Помер у німецькому 
шпиталі в Празі 17 березня 1932 р. 2019 року могилу впорядковано за-
ходами Посольства України в Чехії та МЗС України. 

Є. Голіцинський походив з родини військового. Народився 20 жовтня 
1878 р. у Кишиневі. Навчався у Московському технічному училищі та на хі-
мічному факультеті Київського політехнічного інституту. 1900 року був од-
ним з організаторів Революційної української партії (РУП), з 1902 р. – член 
її Центрального Комітету. Співредактор видань «Гасло», «Селянин», 
«Праця». Упродовж 1903–1904 рр. – член закордонного комітету РУП.  
З 1904 р. на еміграції. Брав участь у Соціалістичному конгресі в Амстерда-
мі. 1907 року закінчив Празьку технічну школу. Повернувся в Україну, пра-

цював  інженером-хіміком на цукроварнях, був засновником і керівником 
хімічної лабораторії та контрольної насіннєвої станції при Волинському 
земстві. Член Союзу визволення України (СВУ). У жовтні 1915 р. у Берліні 
як представник СВУ (разом з Й. Скоропис-Йолтуховським) мав зустріч із 
заступником державного секретаря Німеччини Цімерманом, на якій обго-
ворювалися національно-політичні питання у зв’язку з окупацією війська-
ми Центрального блоку прикордонних територій України. 

1917 року – комісар Звенигородського повіту, згодом – директор за-
гального департаменту Генерального секретаріату торгу і промисловості, 
працював у київській конторі Державного банку. 1918 року очолював деле-
гацію УНР до Німеччини у справі друку українських грошей. 

У січні – травні 1919 р. – голова Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в США, але до місця призначення не прибув, потім – радник МЗС 
УНР, у листопаді 1919 р. – жовтні 1920 р. – голова Надзвичайної дипло-
матичної місії УНР в Естонії (Латвії). Наприкінці 1920 р. разом з Урядом 
УНР опинився у Тарнові (Польща), потім жив у Львові, був доцентом 
Львівської політехніки, викладав хімію. З 1923 року жив у Чехословач-
чині. Доцент, завідувач кафедри ферментаційної технології Інженерного 
факультету Української господарської академії в Подєбрадах, член Союзу 
організацій інженерів-українців на еміграції. 1931 року редагував інфор-
маційний бюлетень Української пресової служби, що виходив французь-
кою й англійською мовами. Один з ініціаторів видання спогадів про РУП. 
Брав участь у виданні «Української загальної енциклопедії». 

Література: 
Дорошенко Вол. Євген Голіцинський (На могилу дорогого товариша). Діло. 
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їнська дипломатична енциклопедія: у 2 т. Київ: Знання України, 2004. Т. 2. С. 293 – 
294; Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах сучасників: у 
2 т. / Упоряд. і передм. І. М. Гнатишина, О. С. Кучерука; О. О. Мавріна; вступ. слово 
В. С. Огризка. Київ: Український письменник, 2008. Т. 2. С. 278 – 281. 
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Колумбарій Української господарської академії в Подєбрадах (Кла-
довище в Подєбрадах, номер сектору (ділянки) 573, вул. Білкова (на розі 
вулиць Білкова та Колінська) / Hřbitov v Poděbradech, Bílkova ulice (na 

Місце поховання українських дипломатів – співробітників  Української господарської академії  
в Подєбрадах. Фото надано Посольством України в Чеській Республіці

rohu ulic Bílkova a Kolínská) – сховище урн з прахом після кремації ви-
кладачів Української господарської академії в Подєбрадах. Споруджений 
1933 року на кошти викладачів і студентів академії. Автор проекту не-
відомий. На стелі викарбовано на-
пис: «Ukrajinští emigranti, jimž osud 
nedopřál návratu do své Vlasti» (Укра-
їнським емігрантам, яким не судило-

Меморіальна дошка і будівля, в якій розташовувалася 
Українська господарська академія в Подєбрадах. Фото 

надано Андрієм Яцівим, заступником директора Між-
народного інституту освіти, культури та зв’язків  

з діаспорою Національного університету  
«Львівська політехніка»
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ся повернутися на свою Батьківщину). 2019 року колумбарій упорядко-
вано Міжнародною асоціацією українців «ЄвроМайдан» та адоптовано 
«Українською ініціативою в Чеській Республіці» за сприяння Посоль-
ства України в Чеській Республіці. Зберігаються урни з прахом 16 осіб, 
зокрема дипломатів – Олександра Вілінського та його дружини Валерії 
О’Коннор-Вілінської, Костя Мацієвича, Дмитра Антоновича. 

Український державний і громадський діяч, інженер, дипломат, про-
фесор УГА Олександр Валєріянович Вілінський народився 4 вересня 
1872 р. у м. Сестрорецьку Санкт-Петербурзької губернії в родині стар-
шого брата української письменниці Марії Вілінської. Навчався у Вар-
шавській реальній школі та Харківському технологічному інституті, на 
механічному факультеті. В студентські роки розпочав громадську діяль-
ність, належав до української студентської громади. Після закінчення ін-
ституту, в 1897–1905 рр. працював на залізниці начальником технічного 
відділу служби тяги в Харкові, був активним громадським діячом. Моло-
дий інженер прагнув продовжити освіту за кордоном. Разом з дружиною 
В. О’Коннор-Вілінською виїхав до Варшави, потім – до Німеччині, де в 
Берлінському технічному університеті в Шарлоттенбурзі студіював спе-
ціальний курс, згодом – до Швейцарії, де слухав курс лекцій з вентиляції 
та опалення, служив на заводах Деко. О. Вілінський залишив пам’ять про 
себе в реалізованих інженерних проектах у Цюриху й Давосі.

Від 1907 року мешкав у Києві. Був автором проектів опалення Київ-
ського університету, готелю «Прага», багатьох комерційних банків. Від 
1908 року викладав у Київському політехнічному інституті. Належав до 
членів Українського клубу, товариства «Просвіта» та інших громадських 
об’єднань, займався благодійною діяльністю, від 1913 року входив до ред-
колегії художнього журналу «Сяйво» і фінансував його видання. 

1916 року О. Вілінський отримав призначення на посаду директора 
майстерень Всеросійського союзу міст. Інтелігентність і повага до підле-
глих невдовзі допомогла Вілінським зберегти життя. У березні 1917 р. ін-
женер Вілінський став одним із засновників Українського технічно-агроно-
мічного товариства «Праця». Як представник товариства був делегований 
до складу Української Центральної Ради. 

1918 року очолив департамент професійної освіти Генерального 
Секретаріату УЦР, видавничу спілку у Львові. Перед вступом до Києва 
більшовиків він не встиг виїхати з міста й ледве не загинув разом з дру-

жиною. Їх арештували більшовики і вже вели на розстріл, коли один із 
його колишніх співробітників у майстернях Всеросійського союзу міст, 
упізнавши інженера, взяв під свою опіку і вивіз з помешкання. 

Під час Гетьманату О. Вілінський працював у Міністерстві освіти 
Української Держави. 7 жовтня 1918 р. був призначений тимчасовим ви-
конувачем обов’язки генерального консула в Цюриху. Готуючись до ви-
їзду, він збирався влаштувати в Цюриху Музей зразків товарів і виробів з 
України, домовлявся про надання експонатів для такої установи. На місці 
з’ясувалося, що швейцарський уряд не мав наміру офіційно визнавати його 
повноваження. Однак О. Вілінський розпочав консульську діяльність і дея-
кий час працював аж до офіційної ліквідації генконсульства 16 січня 1920 р. 
По тому він отримав у Надзвичайній дипломатичній місії УНР у Швейца-
рії посаду референта в справах допомоги. Того ж року виїхав до Відня. Від 
1923 року мешкав у Чехословаччині, керував кафедрою прикладної механі-
ки в Український господарській академії в Подєбрадах, 1925 року обраний 
професором і проректором академії. Раптово помер 10 грудня 1928 р.
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ф. 4455 «Українське генеральне консульство в Цюриху (Швейцарія)».
Ірина Матяш

Українська громадська діячка, письменниця і перекладачка Валерія 
Олександрівна О’Коннор-Вілінська була першою жінкою – дружи-
ною дипломата, яка написала літературний твір про будні української 
дипломатії доби Української революції 1917–1921 рр. В. О’Коннор-
Вілінська народилася 22 грудня 1866 р. у с. Миколаївці Кременчуць-
кого повіту на Полтавщині. Її батько мав ірландське коріння, а мама 
– родинні стосунки з сімейством Лисенків, що мешкали по сусідству. 
Близьким родичем О’Коннорів був і письменник, театральний і куль-
турний діяч Михайло Старицький. Освіту В. О’Коннор отримала в 
Києві, в Приватній жіночій гімназії Віри Ващенко-Захарченко. В гім-
назійні роки зайнялася громадською роботою, належала до членів 
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Українського клубу, в рідних Миколаївцях нелегально влаштувала 
українську школу, через що потрапила під нагляд поліції. Після рап-
тової смерті батька вона виїхала до Харкова, де отримала посаду вчи-
тельки арифметики і географії в місцевому єпархіальному училищі. 
Окрім викладацької роботи, дівчина розпочала співпрацю з Видавни-
цтвом Харківського товариства грамотності, готувала науково-попу-
лярні брошури. 1899 року В. О’Коннор одружилася з О. Вілінським. 
До 1907 року жила з чоловіком у Польщі, Німеччині, Швейцарії, де 
О. Вілінський навчався і працював. Перебування за кордоном спри-
яло удосконаленню володіння Валерією французькою і німецькою 
мовами, однак нашкодило здоров’ю: вона заразилася від хлопчика, 
яким опікувалася, туберкульозом. Після повернення до Києва 1907 
р. активно долучалася до життя Українського клубу «Родина», публі-
кувала свої твори в «Літературно-науковому віснику», на прохання 
Миколи Лисенка організувала концерт старовинної музики, разом з 
І. Стешенком, Д. Антоновичем, В. Старицькою-Черняхівською по-
чала редагувати художній журнал «Сяйво». 1917 року В. О’Коннор-
Вілінська увійшла до складу Української Центральної Ради. З березня 
1918 р. очолювала театральний відділ в Міністерстві народної освіти. 

В. О’Коннор-Вілінська (сидить третя зліва направо) та О. Вілінський (стоїть по центру) серед викладачів 
Української господарської академії в Подєбрадах. З фондів ЦДАВО України

Під час Гетьманату разом з чоловіком, призначеним генеральним 
консулом Української Держави до Цюриху, виїхала до Швейцарії. Як 
дружина генконсула В. О’Коннор-Вілінська усвідомлювала велику від-
повідальність і готувалася в усьому йому допомагати. Однак повно-
важення генконсула не були визнані швейцарською владою. З січня 
1920 р. подружжя переїхало до Берна, де О. Вілінський отримав посаду 
в дипмісії. Там В. О’Коннор-Вілінська долучилася до заснованої в Берні 
Української секції жіночого інтернаціоналу для миру і свободи. Після 
переїзду до Відня вона продовжила громадську діяльність, очолила сек-
цію Інтернаціональної Ліги Миру і Свободи, взяла участь у Міжнарод-
ному жіночому конгресі у Відні 11 червня 1921 р., де разом з іншими 
делегатками добилася прийняття українок до складу ліги як рівноправ-
них членів. Водночас вона робила переклади з французької Альфреда 
Мюсе, Ростана, Ляфонтена, Шарля Орлеана, Віктора Гюго, Поля Вер-
лена, Едуарда Тавона та інших поетів і письменників для різних видав-
ництв і тим заробляла на життя. 

1922 року разом з чоловіком переїхала до Подєбрад, де спільно з ко-
лишнім головою НДМ УНР у Греції М. Левицьким влаштовувала для 
дітей вистави, концерти задля національного виховання українських ді-
тей, викладала Закон Божий в українській гімназії, писала роман «На 
еміграції», друкувала написані частини в празькому журналі «Нова 
Україна».  Після раптової смерті чоловіка вона заподіяла собі смерть, 
поклавши голову на рейки 19 грудня 1930 р.

Література:
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торії: до біографії Валерії О’Коннор-Вілінської. Етнічна історія народів Європи. 
2001. Вип. 11. С. 105 – 109; Матяш Ірина. Українсько-швейцарські відносини в 
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 Ірина Матяш
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Державний і громадський діяч, дипломат, агроном, професор Кос-
тянтин Адріанович Мацієвич народився 18 травня 1873 р. у родині 
священника в с. Деремезна, Васильківського повіту Київської губернії 
(нині – Обухівського району Київської області). Навчався в Білоцерків-
ському реальному училищі та Четвертій Київській гімназії. 1897 року 
закінчив Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і 
лісівництва в Пулавах (нині – Республіка Польща). Брав активну участь 
в українських студентських організаціях. Від 1898 року працював агро-
ном у Харківській та Полтавській губерніях. У 1901–1905 рр. – агроном 
Саратовського губернського земства, учасник революції 1905–1907 рр. 
Був заарештований. У 1907–1915 рр. (з перервами) редагував журнал 
«Хлібороб», «Южно-Русскую сельско-хозяйственную газету» і на-
уковий «Агрономический журнал». У 1909–1912 рр. за участь у рево-
люції відбував покарання в одиночній камері Васильківської в’язниці. 
Учасник всеросійських та регіональних кооперативних і сільськогоспо-
дарських з’їздів. Один з теоретиків так званого організаційно-виробни-
чого напрямку в економічній науці. Член УРДП, ТУП. У 1915–1917 рр. 
жив у Петрограді. Лектор Кам’яноостровських сільськогосподарських 
курсів та Петроградського товариства народних університетів. Брав 
участь у роботі Вільного економічного товариства, один із керівників 
Ліги аграрних наук. 

Навесні 1917 р. повернувся в Україну. Був членом ЦК УРДП (УПСФ), 
Української Центральної Ради, товаришем генерального секретаря зе-
мельних справ, автором проекту земельної реформи (не прийнята).  
У березні 1918 р. – член Комісії для здійснення товарообміну з Централь-
ними державами, згодом – заступник голови Всеукраїнського земського 
союзу, член Українського національного союзу, політичної комісії укра-
їнської делегації на мирних переговорах із РСФРР та комісії з укладання 
торговельних договорів з країнами Четвертного союзу, професор Ко-
мерційного і Політехнічного інститутів в Києві. Наприкінці 1918 р. – на 
початку 1919 р. – член дипломатичних місій, що вели переговори з пред-
ставниками Антанти в Яссах, Одесі та Бірзулі. З 13 лютого до 9 квітня 
1919 р. очолював Міністерство закордонних справ УНР. 

У 1919–1923 рр. – голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Румунії. У серпні 1919 разом з генералом С. Дельвігом вів переговори 
з військовим аташе Франції в Румунії генералом Петеном та представ-
ником денікінської армії генералом О. Геруа щодо спільних дій проти 

більшовиків, восени 1920 р. – з представниками «Русской армии» П. 
Врангеля щодо створення антибільшовицького фронту. Наприкінці 
1920 р. – на початку 1921 р. – зі збереженням посади Голови НДМ УНР 
у Румунії керував Посольством УНР в Болгарії. У Софії мав зустрічі 
з прем’єр-міністром Болгарії А. Стамболійським, головою Народних 
зборів О. Ботєвим та керуючим МЗС С. Радєвим. Від 1923 р. очолював 
Громадсько-допомоговий комітет української еміграції та Філію Укра-
їнського товариства (прихильників) Ліги Націй в Румунії. Від 1925 р. 
жив у Чехословаччині. Професор, декан агрономічно-лісового фа-
культету Української господарської академії в Подєбрадах. Був членом 
Української головної еміграційної ради, Союзу українських журналіс-
тів і письменників на чужині, членом управи Музею визвольної бороть-
би України, головою Українського республікансько-демократичного 
клубу, Української наукової асоціації. Наприкінці 1941 р. – член Україн-
ської національної ради в Києві. Згодом повернувся до Подєбрад.

Література: 
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Київ, 2000. С. 23–24; Єпик Л. І. К. А. Мацієвич – науковець, дипломат, громад-
сько-політичний діяч. Український історичний журнал. 2007. № 1. С. 125–135; 
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резень 1921 р.). Сумська старовина. 2018. № LIII. С. 5–21.

Архіви: 
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Валерій Власенко

Громадсько-політичний діяч, дипломат, професор Дмитро Володи-
мирович Антонович народився 2 листопада 1877 року в сім’ї відомого 
історика, професора Університету св. Володимира. Закінчив Четвер-
ту Київську гімназію. Навчався на історико-філологічних факультетах 
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Університету св. Володимира та Харківського університету, а також за 
кордоном (Париж, Лондон, Мюнхен, Берлін, Флоренція, Мілан, Рим). 
Один із засновників Революційної української партії, 1905 р. – лідер 
УСДРП. Редактор видань «Воля», «Гасло», «Селянин». 1911 року – 
член Українського наукового товариства, 1913 року брав участь у ви-
данні журналу «Дзвін», 1914 року – журналу «Сяйво». Під час Пер-
шої світової війни – уповноважений Всеросійського земського союзу 
на Південно-Західному фронті. На початку березня 1917 р. – один із 
співзасновників Української Центральної Ради, товариш голови УЦР, 
член Бюро ЦК УСДРП. Один з організаторів Всеукраїнського націо-
нального конгресу. У жовтні 1917 р. вів переговори з командуванням 
Чорноморського флоту щодо його українізації, з 21 грудня 1917 р. – 
генеральний секретар морських справ, з січня 1918 р. – народний мі-
ністр морських справ УНР. У липні 1918 р. призначений генеральним 
консулом Української Держави у Стокгольмі, в листопаді 1918 р. – член 
делегації Українського національного союзу на переговорах з країнами 
Антанти в Яссах. У грудні 1918 р. – міністр у справах мистецтва УНР, 
січні 1919 р. – голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Італії. 

Д. Антонович (третій справа наліво) в колі дипломатів та викладачів Української господарської академії  
в Подєбрадах. З фондів ЦДАВО України

Дістався Риму лише у вересні 1919 р. Влаштовував у приміщенні місії 
зустрічі з іноземними журналістами. Разом із українською військово-
санітарною місією опікувався справами українських військовополоне-
них в Італії та їх транспортування в Україну. 17 грудня 1919 р. відкли-
каний з Італії. На початку 1920 р. переїхав до Відня. Член Закордонної 
групи УСДРП, у 1921 р. – один із засновників Українського вільно-
го університету у Відні, а в 1928–1930 рр. та 1937–1938 рр. – ректор 
УВУ в Празі, член Українського громадського комітету в Празі. Голо-
ва Українського історично-філологічного товариства (1923–1945), 
Українського товариства пластичного мистецтва, директор Укра-
їнської студії пластичного мистецтва, Музею визвольної боротьби 
України в Празі (1925–1945), член Союзу українських журналістів і 
письменників на чужині (Прага), Комітету допомоги голодним Укра-
їни в Празі. Автор праць з історії українського театру та мистецтва. 
Помер у Празі 12 жовтня 1945 р. 
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Місце поховання Віктора Сапицького (м. Подєбради, міське кладови-
ще, № 69). Правознавець і діяч кооперативного руху, віце-консул Укра-
їнської Держави в Саратові Віктор Андрійович Сапіцький (1889–1942) 
перебував у еміграції з 1922 р. Помер 10 червня 1942 р. у Подєбрадах. 
Могила впорядкована та адоптована «Українською ініціативою в Чесь-
кій Республіці» за сприяння Посольства України в Чеській Республіці.

В. Сапицький народився 20 серпня 1889 р. на Київщині, отримав юри-
дичну освіту і працював інспектором дрібного кредиту Народного бан-
ку в Саратові. Його призначення на консульську посаду було пов’язане з 
ініційованою українською громадою в Саратові та іншими представни-
ками українців з Петрограду, Москви, Кубані, Вороніжчини, Бессарабії, 
Саратова та інших територій поза межами України, які під час Всеукраїн-
ського національного конгресу, що відбувся 6–8 квітня 1917 р., висунули 
вимогу про обов’язковість консультацій з українськими громадськими 
організаціями щодо кандидатури на посаду консульського агента. Ця ви-
мога зумовила норму в «Проекті закону про установи для охорони інтер-
есів Українських підданих за межами Української Народної Республіки», 

який передбачав встановлення посад 
консульських агентів УНР задля охо-
рони інтересів громадян УНР поза її 
межами. Однак за доби Центральної 
Ради ініційовані українськими орга-
нізаціями консульські установи ство-
рити практично не вдалося. 

Консульство Української Держа-
ви в Саратові було створено на вико-
нання попередньої мирної угоди між 
Українською Державою і РСФРР, 
підписаної 12 червня 1918 р. під час 
українсько-російських мирних пе-
реговорів у Києві. Наказом МЗС 
Української Держави № 215 від 15 
липня 1918 р. Саратов було відне-
сено до міст, де створювалися кон-
сульські агентства другого розряду. 
Відповідно до закону «Про заклад 
генеральних консульств і консуль-

ських агентств за кордоном» від 4 
липня 1918 р., з 5 липня виконувачем 
обов’язків консульського агента 2 роз-
ряду в Саратові було призначено Івана 
Яковлєва. На посаді віце-консула в Са-
ратові розпочав діяльність В. Сапіць-
кий. На посаду помічника секретаря і 
скарбника консульства він призначив 
на місці за погодженням із МЗС вій-
ськовополоненого австрійської армії, 
що перебував у Саратові, уродженця 
Галичини випускника Львівського уні-
верситету Миколу Богонюка. Той віль-
но володів, окрім української, росій-
ською, польською, німецькою мовами, 
мав навички в діловодстві, відтак був 
цінним співробітником для консуль-
ства. Секретарем віце-консульства 
отримав призначення О.  Клименко, 
уродженець Чернігівщини і випускник 
Петербурзького політехнічного інсти-
тут, реєстраційним відділом завідував 
І. Цуканов, працювали також службов-
ці: О. Вареник та Д. Мамалига. 

Найбільшу частину роботи устано-
ви складала організація виїзду україн-
ських громадян на батьківщину. На 
важливості дієвої допомоги україн-
цям у Саратові В. Сапіцький наголо-
шував генеральному консулові в Мо-
скві О.  Кривцову, якому консульство 
підпорядковувалося. Однак гарантій 
вчасного подання потягів чи їх надій-
ного проїзду не міг дати ніхто. Трудно-
щі з організацією виїзду українських 
громадян на батьківщину голова мир-
ної делегації Х. Раковський пояснював 

Документи про дипломатичну діяльність В. Сапіцького.  
З фондів ЦДАВО України
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проблемами суто технічного характеру. Насправді за браком вагонів 
десятки людей не могли виїхати на батьківщину.

8 серпня 1918 р. В. Сапіцький взяв участь у спеціальній нараді за 
участі радника МЗС князя Б. Гагаріна, генконсула О. Кривцова та ві-
це-консула у Пензі Ф. Богдановського, що відбулася в Москві. На на-
раді було вирішено дозволити консулам за потреби розширювати штат 
консульств, оплачуючи працю позаштатних співробітників за рахунок 
прибутків із консульського мита. Віце-консулам дозволялося через 
дороговизну додатково до заробітної плати в 750 кар. отримувати 25 
карб. добових, секретарям віце-консульств – 10 карб. добових при за-
робітній платі 500 карб., тимчасовим співробітникам заробітна плата 
визначалася від 350 до 550 карб. на місяць.

Завдяки активності В. Сапицького йому, одному з небагатьох при-
значених до російських міст консулів, вдалося розпочати роботу кон-
сульської установи. Однак керівник консульської установи І. Яковлєв 
після затримання і обшуку керівника російської делегації Х. Раковсько-
го, який виїхав з Києва до Москви на початку жовтня 1918 р., та арешту 
російських консулів у Києві й Одесі, опинився серед заручників. З при-
пиненням переговорного процесу в середині жовтня діяльність україн-
ських консульств в РСФРР було припинено. 

З відновленням УНР В. Сапіцький виконував інспекторські функції в 
диппредставництвах, очолював Кредитову канцелярію Міністерства фі-
нансів УНР у Берліні. Від 1922 року викладав в Українській господарській 
академії в Подєбрадах та Українському технічному господарському інсти-
туті, займався науковими дослідженнями в сфері економіки та кооперації.
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Ірина Матяш

Місце поховання Василя Короліва-Старого (м. Мнєлник, міський 
цвинтар св. Вацлава). Український громадський і державний діяч, вида-
вець і журналіст, дипломат, перекладач, організатор і керівник Департа-
менту ветеринарної служби УНР Василь Костянтинович Королів-Ста-
рий (1879–1941) перебував у еміграції з 1922 р. Жив у Чехословаччині. 
Помер у Празі 11 грудня 1941 р. після арешту і допиту в Празькому від-
діленні гестапо через його активну культурно-громадську діяльність. По-
хований в одній могилі з дружиною Наталеною Королевою. З огляду 
на те, що у подружжя не мало нащадків та з поваги до їхнього внеску до 
культурного життя міста, з 2018 року поховання цих видатних українців 
перебуває під опікою мерії міста.

В. Королів-Старий походив зі священицької родини, народився 4 лю-
того 1879 р. у с. Ладин Прилуцького повіту на Полтавщині (нині Черні-
гівська область), в родині диякона 
жіночого Ладинського монастиря. 
З серпня 1889 р. навчався у Пол-
тавському духовному училищі, зго-
дом – у Полтавській семінарії. Там 
зустрівся з С. Петлюрою, з яким 
на десятиліття зберіг приятельські 
відносини. Продовжив навчання 
В. Королів у Харківському ветери-
нарному інституті, був активним 
учасником Харківської громади, 
ідеологічно близької до Братерства 
Тарасівців. 

Зі студентських років друкував-
ся у «Полтавських Губернських ві-
домостях», київських газетах. Піс-
ля відставки С. Петлюри 1906 року 
з поста секретаря газети «Рада», 
отримав запрошення Є. Чикаленко 
на цю посаду. «Рада» мала стійку 
репутацію прапора українського 
руху, на який орієнтувалась гро-
мада у своїх прагненнях творення 
національного середовища. Долу-
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чався він тоді до налагодження роботи 
інших українських видань: «Друкар», 
«Нашим дітям», «День» та ін. Як вете-
ринарний лікар В. Королів за короткий 
період часу написав і видав цілу біблі-
отечку праць із розведення тварин та 
птиці, неодноразово визнавався пере-
можцем Благодійного товариства ви-
дання загальнокорисних і дешевих книг. 

Особливою сторінкою в житті В. Ко-
роліва стала його праця у Видавничому 
Товаристві «Час», де мав вражаючий 
набуток у царині книгодрукування, зо-
крема Шевченкових творів. 

В. Королів був активним діячем 
Українського Клубу «Родина», увій-
шов до складу Української Центральної 
Ради. На Всеукраїнському з’їзді «Про-
світ», що відбувся у Києві 20–23 верес-

ня 1917 р., був обраний головою президії Головної управи. І саме за його 
наполегливою пропозицією С. Петлюра погодився у квітні 1918 р. очолити 
Київське губернське земство.

 Після ухвалення Українською Центральною Радою ІV Універсалу і 
визначення політичного курсу на творення власної держави, українська 
інтелігенція активно заопікувалась збереженням Шевченкової могили 
у Каневі. У квітні 1918 р. Загальні Народні Збори Київщини поклали 
опіку над Тарасовою Горою на Київську губернську управу і В. Королі-
ва, який до від‘їзду за кордон у січні 1919 р. виконував обов’язки комі-
сара Шевченкової могили. Журнал «Книгар», видавцем і редактором 
якого був В. Королів, став у 1917–1919 рр. одним із найавторитетніших 
рецензентів і популяризаторів української літератури. Продовжив цю 
тему він і тоді, коли переїхав для служби у Надзвичайній дипломатичній 
місії УНР у Чехословаччині. Призначення до складу очоленої С. Сла-
винським дипмісії він отримав у січні 1919 р. На дипломатичній посаді 
займався видавничо-інформаційною роботою. 

Після припинення роботи дипмісії В. Королів залишився в еміграції, 
1922 року долучився до становлення Української Господарської Академії, 

Василь Костянтинович Королів-Старий увійшов до складу спеціальної «Термінологічної Комісії», його було об-
рано доцентом. Проживаючи на чужині, він не поривав контактів з Укра-
їною – листувався з друзями і колегами, виконував роботи з мистецько-
го оформлення греко-католицьких храмів у Закарпатті. В Празі вийшли 
в світ його оповідання і п’єси для дітей, роман для юнацтва «Чмелик» 
(1923), нарис «Чехословаччина» (1923) – надзвичайно цінний для пере-
селенців з України, казки «Нечиста сила» (Вид. «День» у Києві, Каліш. 
Табір інтернованих. 1923 р.), збірка оповідань «Милосердний Самаря-
нин» (Львів, Вид. Івана Тиктора, 1938 р.), автобіографічні «Згадки про 
мою смерть», «З моїх споминів» («Краківські вісті», 1942 р.), окремі 
книги із проблем ветеринарії. 1926 року поселився з дружиною Натале-
ною на околиці містечка Мнельник. Після його смерті Наталена Короле-
ва прожила ще чверть століття і була похована поряд з чоловіком. 

 
Література: 
Королів-Старий В. З моїх споминів про Симона Петлюру. Збірник пам’яти 

Симона Петлюри (1879–1926). Прага, 1930. С. 178–179; Ліховий І. Василь Коро-
лів-Старий та українська культура. Тарасова світлиця. Літературно-мистецький 
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Приміщення Посольства УНР в Швейцарії (Мarktgasse, 39; rue du 
Marché, 39). Встановлення офіційних відносин зі Швейцарією ініцію-
вала українська сторона. Для налагодження контакту зі швейцарським 
урядом у серпні 1918 р. до Берна поїхав радник МЗС Української Дер-
жави Євмен Лукасевич. За результатами його поїздки передачалося ске-
рувати до Швейцарії постійне дипломатичне представнитцво. До Берну 
посланець прибув 22 серпня 1918 р. і невідкладно передав лист гетьма-
на П. Скоропадського з проханням про згоду швейцарського уряду на 
відкриття українського представництва в Берні до Політичного депар-

таменту МЗС Швейцарії. Невдовзі 
Є. Лукасевич у ранзі міністра-рези-
дента (повіреного в справах, charge 
d’affaires) очолив посольство друго-
го розряду Української Держави в 

Приміщення Посольства України в Швейцарській 
Конфедерації з меморіальною дошкою на вшануван-
ня першого українського дипрпедставництва в Берні. 
Фото надано Посольством України в Швейцарії

Швейцарії засноване відповідним законом 10 жовтня 1918 р. До складу 
посольства увійшли секретар Віктор Якубовський, драгоман Апостол 
Миколаїв, дипломатичний кур’єр Юрій Білець, урядовці: Ганна Чекален-
ко-Келлер, Марія та Микола Захарченки та позаштатні співробітники: 
Сергій Мако, Олександр Ван дер Бріген. Посол був де-факто визнаний 
українським представником у Швейцарії, а посольство – «офіціозною 
місією» (формально не пов’язаною з українським урядом, але такою, що 
представляла його інтереси). 

Є. Лукасевич визначав пріоритетом своєї діяльності встановлен-
ня економічних зносин. На базі посольства збиралися представники 
Литви, Латвії, Грузії для обговорення стратегії досягнення визнання 
самостійної цих держав. У жовтні посольство забезпечувало перший 
візит українського високопосадовця до Берну. Міністр закордонних 
справ Д. Дорошенко планував провести в Берні переговори з пред-
ставниками офіційних місій Антанти щодо встановлення диплома-
тичних зносин зі Швейцарією. Однак спроби посла організувати 
Д. Дорошенку зустрічі з бернськими представниками Англії, Франції 
і США не мали успіху. Через тиждень міністр виїхав в Україну, при-
зупинивши повноваження Є. Лукасевича. 

З приходом до влади Директорії 24 січня 1919 р. посольство було пе-
рейменовано на Надзвичайну дипломатичну місію УНР в Швейцарії зі 
збереженням статусу посольства та відновлено повноваження Є. Лукасе-
вича. Штатним розписом передбача-
лося 10 співробітників (посол Є. Лу-
касевич, радник Є. Сокович, старші 
секретарі О. Гладишовський, О. ван 
дер Бріген і В. Якубовський, дра-
гоман Г. Чикаленко-Келер, старші 
канцеляристи Д. Андрієвський та Вс. Соколовський, бухгалтер М. Захар-
ченко, молодший канцелярист М. Шульгин) та два позаштатних праців-
ники (Оксана Косач-Шимановська та Іванна Гладишовська). На початок 
лютого 1919 р. місія отримала дозвіл від швейцарської сторони на двох 
постійних дипломатичних кур’єрів. В лютому 1919 р. до Берна прибув 
Дмитро Донцов для керівництва інформаційним бюро при посольстві. 
Тісні контакти мало посольство з торговельною місією на чолі з Павлом 
Чижевським щодо створення Українсько-швейцарської торговельної па-
лати та відкриття українського банку. 

«Представництво в Швейцарії, де сходилися нит-
ки міжнародних зносин, де можна було зустрітись 
з представниками Entente’и, мало для нас дуже 
велике значення». 

Дмитро Дорошенко
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В червні 1919 р. главою місії став Микола Василько. Офіційну робо-
ту посол розпочав з візиту до очільника зовнішньополітичного відом-
ства Швейцарії Карла Паравічіні та федерального радника Фелікса Ка-
лондера 21 липня 1918 р. і зустрічей з послами Японії, Італії, Греції. За 
сприяння посла в Швейцарії гастролювала Українська республіканська 
капела. М. Василько виконував також завдання щодо забезпечення по-
вернення українських вояків, їх обліку з метою поповнення лав Україн-
ської армії. В цьому напрямку він співпрацював зі швейцарськими гума-
нітарними організаціями та іншими зарубіжними місіями. 26 листопада 
1919 р. усі співробітники НДМ склали прилюдну урочисту обіцянку 
(відповідно до своєї посади) про службу УНР та її Верховній владі. 

У січні 1920 р. повноваження посла М. Василька були поширені на 
Німеччину та Італію з зобов’язанням надавати допомогу НДМ УНР 
в Угорщині. В його руках зосередилося фінансування дипломатичних 
представництв. Іноді йому доводилося фінансувати заходи і поточ-
ну діяльність дипмісій власним коштом. М. Василько робив активні 
зусилля, щоб не припинити діяльності місії в Берні та водночас ско-
ротити всі видатки на її утримання. Вихід він знайшов у повторному 
відкритті консульства в Цюриху і призначенні його керівником голови 

Надзвичайна дипломатична місія УНР у Швейцарії. Сидять зліва направо: Ганна Келлер-Чикаленко, Ірена 
Добродієва, Євмен Лукасевич, Марія Захарченко, Олександр Гладишовський. Стоять зліва направо: 
Всеволод Соколовський, Дмитро Андрієвський, Левко Дроздовський, невідомий. З фондів Архіву 

Осередку української культури і освіти (Вінніпег)

фірми «Брати Куоні» Симона Куоні. Консул 
брав утримання посольства в Берні на власний 
кошт. Призначення почесного консула, попри 
брак офіційного визнання УНР урядом Швей-
царії, засвідчувало здатність уряду опікуватися 
українськими громадянами в умовах втрати 
державної території. Реалізацію своїх обов’язки 
українського почесного консула швейцарський 
підприємець мав здійснювати у безпосередньо-
му підпорядкуванні місії УНР у Берні.

 Після передчасної смерті 1923 р. М. Ва-
силька, діяльністю посольства, яка була офі-
ційно припинена лише 1926 р., керував Зенон 
Курбас. Його основна функція зосередилася 
на збереженні архіву місії. З квітня 1925 р. він 
працював на вул. Бертольдштрасе, 41. Зре-
штою документи було передано Ернету фон 
Бергену, в родині якого вони зберігалися до 1969 р., коли їх за звернен-
ням сина Е. Бергена прийняв Федеральний архів Швейцарії. Після від-
новлення державної незалежності України зусиллями Посольства Укра-
їни в Швейцарії архів передано до ЦДАВО України.

Література:
Лозицький В. Про архів надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні (1918–

1926 р.). Україна дипломатична. Вип. 2. Київ, 2002. С. 275–280; Добржанський О. В. 
Микола Василько – видатний український дипломат початку XX ст. Науковий вісник 
Дипломатичної академії України. 2008. Вип. 14. С. 222–228; Матяш Ірина. Україн-
сько-швейцарські відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присут-
ності. Український історичний журнал. 2020. № 2. С. 94–106. 

Архіви: 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України:  

ф. 2592 «Народне міністерство закордонних справ Української Народної Республі-
ки, 1917–1918 рр.», ф. 3766 «Міністерство закордонних справ Української Дер-
жави, 1918 р.», ф. 3696 «Міністерство закордонних справ Української Народної 
Республіки, 1918–1924 рр.», ф. 4211 «Українська надзвичайна дипломатична місія 
Української Народної Республіки у Швейцарії, м. Берн».

Ірина Матяш

Микола Василько – Голова НДМ УНР  
у Швейцарії (1919). З фондів ЦДАВО України
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Приміщення Генерального консульства Української Держави в 
Цюриху (Universitatstrasse, 8). Відповідно до ухваленого Радою Міні-
стрів Української Держави 4 липня 1918 р. закону «Про заклад генераль-
них консульств і консульських агентств за кордоном» 7 жовтня 1918 р. 
тимчасовим виконувачем обов’язки генерального консула в Цюриху 
Д. Дорошенко призначив колишнього члена Української Централь-
ної Ради, державного і громадського діяча Олександра Валер’яновича 
Вілінського (1872–1928). В штатному складі консульської установи, 
окрім посади генконсула, була лише посада секретаря. Призначення 
на цю посаду отримав Олександр Демьяненко, який  після закінчення 
технічного вишу в Україні, спеціалізувався в Бельгії і Швейцарії, але пе-
рервав освіту з початком Першої світової війни і пішов добровольцем 
до Французької армії. Для О. Вілінського Швейцарія також була близь-
кою країною: тут він після студіювання спеціального курсу в Берлін-
ському технічному університеті в Шарлоттенбурзі слухав курс лекцій з 
вентиляції та опалення, а потім служив на заводах Деко. Надійним по-
мічником генконсула стала його дружина Валерія О’Коннор-Вілінська, 
яка досконало володіла французькою і німецькою мовами. Готуючись 
до виїзду, О. Вілінський домовився про надання експонатів для Музею 
зразків товарів і виробів з України, який він сподівався організувати в 

Цюриху, з міністром промислу і торгівлі І. Фещенком-Чопівським, з 
головою кустарно-промислового відділу Міністерства народної освіти 
А. Середою, контактував із представниками Дніпросоюзу, Украінбанку, 
Товариством цукроварів. 

Однак на місці, куди генеральний консул разом із членами сво-
єї родини та секретарем дісталися 29 жовтня 1918 р., з’ясувалося, що 
швейцарський уряд не визнає його повноваження. Утім О. Вілінський 
винайняв помешкання для консульства на Universitatstrasse, 8 і почав 
приймати українських громадян. Йому вдалося встановити деякі кон-
такти з місцевими підприємцями, зокрема з представниками фірми 
«Брати Куоні», з виробниками взуття, тканини тощо та відправити до 
Одеси замовлені українським керівництвом товари на 2 млн карб. 

Через відсутність офіційного визнання консульства швейцарським 
урядом наказом МЗС УНР від 12 лютого 1919 р. генконсульство було 
скасовано, однак продовжувало працювати до січня 1920 р.

Література:
О’Коннор-Вілінська Валерія. На еміграції: роман. Львів: Світ, 2005. 232 с.; Історія 

української дипломатії : перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.): доку-
менти і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи та документознав-
ства ; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін. ; редкол.: К. І. Грищенко (голова) та ін.]. 
Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. 592 с. : табл.; 
Матяш Ірина. Українсько-швейцарські відноси-
ни в 1917–1926 рр.: інституційна історія. Укра-
їна – Швейцарія: маловідомі сторінки історії та 
сучасність : наук. збірник / НАН України, Інсти-
тут історії України, Наук. т-во історії дипломатії 
та міжнар. відносин. Київ ; Берн, 2020. С. 12–33; 
Матяш Ірина. Українсько-швейцарські відноси-
ни в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної 
присутності. Український історичний журнал. 
2020. № 2. С. 94–106. 

Архіви:
Центральний державний архів вищих ор-

ганів влади та управління України: ф. 4455 
«Українське генеральне консульство в Цюри-
ху (Швейцарія)».

Ірина Матяш
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Приміщення, в якому відбувся перший виступ Української 
республіканської капели в Швейцарії (Базель, «Stadt Casino», 
Feldbergstrasse 151, 4058 Basel, Switzerland). Гастрольний тур творчого 
колективу – Української Республіканської капели під орудою О. Коши-
ця – «з політично-музично-агітаційною місією»  УНР було вперше ви-
користано як інструмент репрезентації держави засобами мистецтва.  

В планах створенного задля підтримки офіційної делегації УНР – ЗУНР 
у Парижі й сприяння створенню позитивного образу України в уяві єв-
ропейської спільноти попередньо виступів у Швейцарії не було. Перші 
гастролі з тріумфальним успіхом відбулися з травня до 18 липня 1919 р. 
у Чехословаччині, потім в Австрії, де хор гастролював з 20 липня по  
8 жовтня 1919 р. Візи до Франції капелла довго не могла отримати, хоч 
катастрофічно запізнювалася до основного місця призначення через 
затримку французькою стороною надання віз для українських артистів. 
Тоді під час виступів у Відні щойно призначений послом УНР у Берні 
М. Василько дізнався про труднощі подальшої подорожі й забезпечив 
артистам візи до Швейцарії. 

10 жовтня у залі базельського «Stadt Casino» відбувся перший кон-
церт капели. На ньому були присутні посол М. Василько і співробіт-
ники посольства, журналісти, представники політичних кіл і бізнесу, 
педагоги, студенти, мистецтвознавці. Оцінка події в базельській газеті 
«Basler Volksblat» перевищувала очікування. Концерт було названо 
«справжньою подією», яку ніхто не забуде. До 1 листопада українська 

пісня лунала в Берні, Цюриху, Женеві й Лозанні. Відбулося десять кон-
цертів, кожен з яких викликав шквал позитивних рецензій в місцевій 
пресі. «Зразком гарної та хорошої патріотичної пропаганди» назвала 
ці виступи женевська газета «La Partie Suisse». Концерти не лише ви-
кликали захоплення українською піснею, а й привертали увагу до краї-
ни з таким талановитим народом. «То, що не могли зробити дипломати, 

зробила капеля. Зробила пісня і на всіх мапах навіть на совєтських поя-
вилась назва наших земель – Україна» – згадував військовик і дипломат 
В. Сікевич. З огляду на «державне значення» своєї діяльності капела 
отримала додаткове фінансування на чотири місяці. 

На завершення гастролей М. Василько влаштував на честь артис-
тів банкет у готелі «Bernerhof», запросивши на нього дипломатів, 
журналістів, представників політичних і економічних кіл. Під час 
прийняття швейцарський журналіст August Erb звернувся до артис-
тів з проханням про переклад канту «Про Почаївську Божу Матір» 
в обробці М. Леонтовича. Неформальне спілкування бернської елі-
ти зі співаками, які зворушили швейцарську публіку своєю творчіс-
тю, допомогло отримати французькі візи. Нарешті в листопаді капе-
ла прибула до Парижа. 

Українська республіканська капела з головою дипломатичної місії УНР у Швейцарії Миколою Васильком,  
21 жовтня 1919 р. З фондів ЦДАВО України
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нею через світ: (Подорож Української 
республіканської капели) / [Упоряд., 
літ. обробка, заг. ред.], передмова М. Го-
ловащенка. Київ: Рада, 1998. 326 с.; На-
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Культурна праця української еміграції 
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проти «русского мира». Місія капели 
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давн. дім “АртЕк”, 2019. 308 с.; Пересунько Тіна. Європейська оцінка культур-
ної дипломатії УНР: гастролі української республіканської капели в Швейцарії. 
Україна – Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий / Упо-
ряд. Ірина Матяш; Інститут історії України НАН України; Наукове товариство 
історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ, 2020. С. 34–44. 

Архіви:
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Ірина Матяш

Університет Фрібурга / Фрібурзький університет  (University of 
Fribourg, Rue de Rome 1, 1700 Fribourg). Швейцарський вищий навчаль-
ний заклад, заснований 1889 року, в якому навчався   український гро-
мадський і політичний діяч, дипломат, учений Ян (Іван) Токаржевський-
Карашевич (1885–1954). Він походив із давнього польсько-литовського 
шляхетського роду, народився в с. Чабанівка Ушицького повіту Поділь-
ської губернії (нині – Кам’янець-Подільський район, Хмельницька об-
ласть). Після закінчення Першої чоловічої гімназії в Житомирі (1906) 
вивчав філософію і політичні науки в університетах Європи: у Фрібурзі, 
Відні, Мюнхені, Тулузі. Отримав ступінь доктора філософії і політичних 
наук (1910). По тому повернувся на Поділля, управляв родиними маєтка-
ми (1910–1918). Під час Першої світової війни, почав займатися громад-
ською роботою: брав участь у діяльності організацій Червоного Хреста, 
очолював Грушківський волосний комітет допомоги сім’ям військовиків, 
служив головним контролером Подільського земського комітету допо-
моги хворим і пораненим воїнам. 1917 р. став членом Подільського гу-
бернського та Ушицького повітового земств.

 За доби Гетьманату отримав призначення на посаду радника По-
сольства Української Держави в Австро-Угорщині. На той час вільно 
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володів польською, німецькою, французькою, англійською мовами, мав 
природню шляхетність і такт. За розподілом обов’язків серед співробіт-
ників місії, відповідав за взаємодію з пресою. В своїй діяльності багато 
уваги приділяв контактам із апостольською нунціатурою. 

На дипломатичній роботі залишився за доби Директорії. За відда-
ність українській ідеї користувався заслуженою повагою С. Петлюри. 
У Відні познайомився з О. Лотоцьким, коли той їхав як посол УНР в 
Туреччині до Стамбула. 1 липня 1919 р. його було переведено на посаду 
радника Посольства УНР в Туреччині. По дорозі до місця призначен-
ня упродовж місяця перебував у Римі, був представлений кардиналові 
Ґаспарі, щоб інформувати Святу Столицю про стан українців і греко-
католицької церкви в Галичині під польською окупацією, та керівникові 
ватиканської конґреґації, відповідальної за Східні церкви, кардиналу 
Маріні, якого просив про захист митрополита Андрея (Шептицького); 
мав аудієнцію у Папи Бенедикта XV й розповідав йому про ці проблеми.

 Прибув Я.Токаржевський-Карашевич до Стамбула 2 серпня 1919 р. 
У посольстві займався питаннями взаємодії з пресою. Після від’їзду 27 бе-
резня 1920 р. посла О. Лотоцького він виконував обов’язки керівника 
місії. Своїм завданням убачав і підтримку зв’язків із патріаршим урядом, 
інформував про події в Україні та діяльність Української автокефальної 
церкви, пропонував призначити апостольського візитатора для Украї-
ни. Свої функції виконував до 21 грудня 1921 р. По тому виїхав до Тар-
нова, де був призначений на посаду заступника міністра закордонних 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації А. Рибченко з учасниками 
конференції з нагоди 100-ліття української дипломатії в Університеті Фрібургу

справ. Від 12 січня 1922 р. по 3 вересня 1924 р. очолював Міністерство 
закордонних справ УНР в екзилі. В травні 1922 р. одружився з донькою 
О. Лотоцького – Оксаною. 3 вересня 1924 р. залишив посаду і виїхав з 
дружиною через Прагу до Франції. 

Упродовж 1924–1936 рр. мешкав у Парижі, займався науковою ро-
ботою, збирав геральдичні матеріали, досліджував проблеми генеалогії. 
Співпрацював із Українським науковим інститутом у Варшаві, заснова-
ним і очолюваним О. Лотоцьким (1930–1938). Активно займався громад-
ською діяльністю: був членом комітету «France – Orient», редактором 
бюлетеню «Франція –Україна», генеральним секретарем Французького 
товариства українознавства, членом дирекції і головою ради Міжнарод-
ного геральдичного інституту. 1935 р. ініціював створення у Парижі То-
вариства фашизмознавства «Шлях майбутнього» (тоді це поняття ще не 
асоціювалося з кривавими злочинами німецьких націонал-соціалістів). 
Співпрацював із журналом «Тризуб», брав участь у діяльності паризько-
го осередку «прометеївського руху» під керівництвом В. Прокоповича. 

1936 р. переїхав із дружиною до Італії, де родина мешкала в Римі до 
1948 р., вивчив італійську мову, багато працював як науковець у архі-
вах Ватикана, Падуї, римських бібліотеках. Брав участь у становленні 
Інституту родознавства та знаменознавства та його друкованого орга-
ну – часопису «Рід та Знамено». До його обов’язків громадського діяча 
належало секретарювання в редакції місячника Мальтійського ордену 
та головування в римському відділі Міжнародного союзу чужоземних 
біженців. Одночасно він був заступником голови цього союзу. 

Від серпня 1948 р. Токаржевські мешкали в Лондоні, де й померли.
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Приміщення дипломатичного представництва в Данії, Норвегії та 
Швеції (готель "Grand", Сьодра Бласіехольмсхамнен/ hotel "Grand", 
Södra Blasieholmshamnen). Першу українську дипломатичну місію до 
Скандинавських країн з місцем осідку у Стокгольмі було створено за 
доби Гетьманату, в липні 1918 р., з метою вивчення питання про мож-
ливість встановлення дипломатичних відносин Української Держави зі 
Швецією, Норвегією та Данією. Напередодні приходу до влади гетьма-
на П. Скоропадського можливості встановлення торговельних відно-
син між УНР і Швецією в Києві вивчав за дорученням уряду Швеції від-
ряджений Королівським шведським консульством у Москві консул Гест 
Лангенфельд. Очільником дипмісії Української Держави було призна-
чено генерала Бориса Баженова – випускника Миколаївської академії 
Генштабу Російської імперії, генерал-квартирмейстера 6-ї армії Румун-
ського фронту, який не мав ніякого стосунку до дипломатії, але корис-
тувався довірою гетьмана. До складу місії увійшли секретар Омелян 
Козій, перекладач Володимир Суховецький, урядовці Михайло Орлов і 
Костянтин Руссен. З ними були також відряджені урядовці з особливих 
доручень Василь Косаренко-Косаревич, Олександр Тимрот, Вячеслав 
Свенторжецький. 15 жовтня генеральним консулом у Стокгольмі було 
призначено Дмитра Антоновича, секретарем – Петра Канівця. 

Швеція

У листопаді гетьманські посланці прибули до Стокгольму і розта-
шувалися спершу в готелі "Grand" (Södra Blasieholmshamnen, 8), зго-
дом у готелі "Regina" (Drottninggatan, 42–44). Розгорнути діяльність 
місія за керівництвом Б. Баженова не встигла. З приходом до влади 
Директорії і відновленням УНР у середині грудня 1918 р. Б. Баженова 
було відкликано. 

Натомість 17 січня 1919 р. керувати реорганізованою Надзвичай-
ною дипломатичною місією УНР у Швеції і Норвегії було доручено 
Костю Лоському зі збереженням за ним повноважень керування спра-
вами Посольства УНР у Фінляндії. Разом з ним з Гельсінкі до Сток-
гольму виїхали на посаду радника Микола Галущинський, на посаду 
секретаря – Йосип Майданюк. З попереднього складу місії залишився 
на посаді аташе перекладач Володимир Суховерський, канцелярськими 
урядовцями К. Лоський призначив Василя Кучабського та свою дружи-
ну Інгу Прокоф’єву (Лоську). На початок березня 1919 р. у Копенгаге-
ні розпочала діяльність Надзвичайна дипломатична місія УНР у Данії 
на чолі з Дмитром Левицьким. Кость Лоський дорогою до Стокгольму 
з Гельсінкі також деякий час перебував у Копенгагені, очікуючи візи. 

Приміщення, в якому розташовувалася українська дипмісія в Стокгольмі.  
Фото надано Посольством України в Швеції
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Він взяв участь у нараді послів 1 травня щодо створення спільного 
інформаційного бюро для Данії, Норвегії, Швеції, Великої Британії 
та США. В другій половині травня він зі співробітниками місії вибув 
до Швеції і розташувався в приміщенні за адресою Дроттнінггатан 
(Drottninggatan), 83. 

Однак його як Голову НДМ УНР у Стокгольмі міністр закордонних 
справ Швеції не прийняв. Країни Скандинавії не визнали УНР де-юре, 
хоч українська місія в Копенгагені була визнана де-факто і користува-
лася всіма дипломатичними привілеями. У березні 1920 р. місії УНР у 
Данії, Норвегії і Швеції було об’єднано в одну місію у Скандинавії за 
керівництва Д. Левицького. Він зустрівся з Послом Швеції у Данії, й 
отримав запевнення в позитивному ставленні до його призначення 
шведської сторони. Та К. Лоський, від’їжджаючи, передав справи О. Ко-
зію, який спецільно приїхав з Берліну й розпочав порядкування в Сток-
гольмі. Відтак Д. Левицький на нове місце призначення не виїхав. За-
вдання об’єднаної місії не змінилося й полягало в досягненні визнання 
УНР, поширенні інформації про протистояння України більшовикам та 
сприяння отриманню іноземної допомоги українським біженцям і вій-
ськовополоненим. Гуманітарну акцію – передання санітарних матеріалів 
для української інтернованої армії на теренах Польщі здійснив зокрема 

Надзвичайна дипломатична місія УНР у Швеції. Другий сидить голова Кость Лоський.  
З фондів ЦДАВО України

Швеція

Принц Карл Шведський як Голова Комітету Червоного Хреста Швеції. 
Голова місії передав йому особисту ноту вдячності міністра закордон-
них справ УНР Андрія Ніковського. До кінця своїх повноважень місія 
працювала на вул. Karlbergsvägen, 
43b. За рік українське диплома-
тичне представництво припинило 
свою діяльність.

Останньою спробою забезпечи-
ти дипломатичну присутність УНР 
у скандинавських країнах стало при-
значення в липні 1922 р. за подан-
ням І. Токаржевського-Карашевича 
почесними консулами в Стокгольмі 
– купця Йоганна Гаусшільда, відзна-
ченого Олімпійською шведською 
медаллю та Ганзейськими Хрестами Гамбурга і Любека, та в Копенгаге-
ні – з повноваженнями голови українських консульських установ купця 
Вільгельма Хрістіансена – командора Королівського шведського ордену 
Вази, відзначеного королівською румунською медаллю першого класу та 
відзнакою імператорського російського Червоного Хреста. 
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«Цілий час відносилася до нас Антанта негатив-
но, російські і польські політичні круги за кордо-
ном представляли нас раз як більшовиків, а раз 
як германофілів , на всякий випадок не спосіб-
них до державного життя. Доперва в послідніх 
часах ми зуміли собі зискати симпатії закордон-
ної дипломатії, за нас почали багато писати, і 
видається мені , що тепере вже і в урядових ко-
лах антантських держав дозріває думка визнати 
нас. На всякий випадок тепер належить нашим 
закордонним місіям доложити найбільш праці». 

Дмитро Левицький
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обласної державної адміністрації, депутатка Полтавської обласної 
ради 8-го скликання

Марина Петрівна Бондаренко – третій секретар з консульських пи-
тань Посольства України в Португальській Республіці

Дмитро Валерійович Веденєєв – доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національ-
ній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства куль-
тури та інформаційної політики України

Валерій Миколайович Власенко – кандидат історичних наук, член 
правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 
відносин, доцент кафедри історії Сумського державного університету

Людмила Анатоліївна Вовчук – кандидатка історичних наук, членки-
ня Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відно-
син, доцентка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політи-
ки Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Павло Павлович Гай-Нижник – доктор історичних наук, член На-
укового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, за-
ступник директора Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України

Ігор Борисович Гирич – доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу джерелознавства нової історії України Інституту української 
історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України

Сергій Анатолійович Гула – кандидат історичних наук, заступник ди-
ректора Музею Вінниці з науково-просвітницької роботи

Назарій Агафангелович Давидовський – священник, викладач Ві-
нницького гуманітарно-педагогічного коледжу

Ірина Кузьміна-Денисюк – кандидатка історичних наук, наукова спів-
робітниця сектору генеалогічних та геральдичних досліджень відді-
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Олександр Володимирович Добржанський – доктор історичних 
наук, професор, декан історичного факультету Чернівецького наці-
онального університету імені Юрія Федьковича

Тетяна Миколаївна Зоц – директорка Прилуцького краєзнавчого му-
зею імені Василя Івановича Маслова

Олеся Олексіївна Коваль – заступниця директора Музею Вінниці з 
музейно-виставкової роботи

Тетяна Станіславівна Ковпак – радниця Департаменту державного 
протоколу МЗС України.

Ірина Валеріївна Козік – перший секретар Посольства України в Рес-
публіці Болгарія

Лариса Леонідівна Левченко – докторка історичних наук, членкиня 
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ня геральдичної та топонімічної комісії Чернівецької міської ради, 
консультаційної науково-реставраційної ради при відділі заповідної 
території департаменту міського комплексу та земельних відносин
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Олег Йосифович Павлишин – кандидат історичних наук, член Науко-
вого товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, доцент 
кафедри новітньої історії України історичного факультету Львів-
ського національного університету імені Івана Франка
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Ігор Андрійович Піддубний – кандидат історичних наук, доцент ка-
федри всесвітньої історії факультету історії, політології та міжна-
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Юрія Федьковича 
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сорка, членкиня Наукового товариства історії дипломатії та міжна-
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імені Юрія Федьковича, депутатка Чернівецької міської ради 8-го 
скликання 

Станіслав Стемпень – доктор габілітований, засновник і директор 
Південно-Східного Наукового Інституту в Перемишлі (Республіка 
Польща)

Данило Юрійович Судин – кандидат соціологічних наук, доцент ка-
федри соціології Українського католицького університету; науковий 

співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознав-
ства НАН України

Микола Степанович Тимошик – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань факульте-
ту журналістики і міжнародних відносин Київського національного 
університету культури і мистецтв

Ганна-Меланія Ігорівна Тичка – кандидатка історичних наук, асис-
тентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історич-
ного факультету Львівського національного університету імені Івана 
Франка

Віталій Васильович Тельвак – доктор історичних наук, професор кафе-
дри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Олександр Петрович Тригуб – доктор історичних наук, професор, 
член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжна-
родних відносин, професор кафедри міжнародних відносин та зо-
внішньої політики Чорноморського національного університету ім. 
Петра Могили

Сергій Станіславович Троян – доктор історичних наук, професор, 
член Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 
відносин, професор кафедри міжнародних відносин, інформації 
та регіональних студій факультету міжнародних відносин Націо-
нального авіаційного університету 

Ярина Богданівна Турчин – докторка політичних наук, професорка, 
директорка Інституту гуманітарних та соціальних наук, професорка 
кафедри політології та міжнародних відносин Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»

Ірина Іванівна Тюрменко – докторка історичних наук, професорка, 
завідувачка кафедри історії та документознавства факультету лінг-
вістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного уні-
верситету

Андрій Олегович Руккас – кандидат історичних наук, доцент Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, дирек-
тор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіаль-
ному центрі Голокосту «Бабин Яр»

Ярослав Миколайович Файзулін – кандидат історичних наук, директор 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ
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Олександр Юрійович Федоришен – директор Музею Вінниці, голова 
Вінницького історичного товариства, відповідальний секретар Ради 
з питань історії, культурної спадщини та топоніміки м. Вінниці при 
Вінницькому міському голові

Василь Павлович Швидкий – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу історії України другої половини 
ХХ століття Інституту історії України НАН України

Антоніна Миколаївна Якімова – членкиня Наукового товариства 
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фундацiї «Мати Україна» (Республіка Болгарія)
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