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ПЕРЕДМОВА
Черговий випуск видання «Видатні діячі української діаспори:
документи з фондів ЦДАЗУ. Збірник документів» знайомить з діяльністю
українців, які, перебуваючи за межами Батьківщини, залишалися вірними
ідеям суверенної та соборної України. У цьому збірнику опубліковано
документи, що розповідають про внесок у боротьбу за незалежну українську
державу двох представників родини Лівицьких – Андрія Миколайовича та
Миколи Андрійовича. У різні періоди історії ХХ століття вони очолювали
одну з найважливіших інституцій закордонних українців – Державний Центр
Української Народної Республіки в екзилі1 (ДЦ УНР).
Центр був заснований 1921 р. у Польщі, куди після окупації України
більшовиками перемістилися всі державні установи УНР. Він представляв
собою сукупність законодавчих та виконавчих державних органів влади та
діяв на підставі IV Універсалу УЦР (1918 р.), актів Трудового конгресу
України (1919 р.), Директорії УНР та Ради Народних Міністрів УНР (1920 р.)2.
Упродовж більше ніж 70-річної історії Центр неодноразово змінював
місця свого розташування. У 1921–1923 рр. він функціонував у Тарнові (нині
м. Тарнув, Польща); з 1924 до 1926 р. – у Парижі (Франція); у 1926–1939 рр. –
у Варшаві (Польща); з 1940 до 1944 р. він знов діяв у Франції; у 1944–1976 рр.
– у Веймарі, Кісінгені, Мюнхені (Німеччина). 1976 р. ДЦ УНР переїхав до
Сполучених Штатів Америки (Філадельфія), де проіснував до 1992 року 3.
На чолі виконавчих органів влади стояв президент (до 1944 р. –
головний отаман). Законодавча влада була представлена Радою Республіки
(1921 р.) та Українською Національною Радою (1948–1992 рр.)4.
За напрямами, змістом і формою діяльність ДЦ УНР поділяють на два
періоди:
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- 1921–1944 рр. – спрямування зусиль на визнання ДЦ УНР державами
світу, надання ними матеріальної, моральної, військової підтримки в
підготовці

та

проведенні

на

теренах

України

пропагандистських,

розвідувальних і військових акцій, мета яких – визволення від радянського
режиму;
- 1945–1992 рр. – консолідація світового українства на ґрунті ідей УНР,
визнання українського народу єдиною силою, здатною радикально змінити
внутрішнє суспільно-політичне становище в Україні, надання йому допомоги
у викритті тоталітарного режиму в СРСР; інформування міжнародної
громадськості про антидемократичні дії органів радянської влади щодо
українців; мобілізація зусиль урядів, міждержавних урядових та міжнародних
громадських організацій на демократизацію суспільно-політичного ладу
в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 5.
Після проголошення Україною незалежності у 1991 р. Державний
Центр УНР в екзилі припинив своє існування: 22 серпня 1992 р. останній
Президент ДЦ УНР Микола Плав’юк передав свої повноваження й атрибути
державної влади УНР (прапор, державну печатку та президентські клейноди)
першому Президенту незалежної України Леоніду Кравчуку.
Історія ДЦ УНР в екзилі налічує 71 рік, 50 років з них на його чолі
перебували члени родини Лівицьких: Андрій Лівицький (1926–1954 рр.) та
його син Микола Лівицький (1967–1989 рр.), які доклали чималих зусиль для
відстоювання інтересів українського народу в окупованій Україні та поза її
межами.
Андрій Миколайович Лівицький народився 8 квітня (за іншими
даними, 12 квітня) 1879 р. в Липляві, Золотоноського повіту на Полтавщині в
козацькій родині6. Вчився у колеґії ім. Павла Ґалаґана в Києві, потім – у
Київському університеті. По завершенні навчання працював як адвокат і
Там само.
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Енциклопедія історії України: Т. 6. – К.: В-во «Наукова думка», 2009. – С. 199.
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мировий суддя в Лубнах, Каневі та Золотоноші. Ще з гімназійних років брав
активну участь у громадській діяльності, був головою Студентської Громади в
Києві, а з 1901 р. – членом Революційної Української Партії. У 1905 р.
заарештований і засуджений як головний обвинувачений у справі так званої
«Лубенської Республіки» та «Громадської Самооборони». В 1905–1920 pp.
А. Лівицький був одним з провідних членів УСДРП. З березня 1917 р. обіймає
посаду золотоноського повітового комісара, з серпня цього ж року –
полтавського губернського комісару російського Тимчасового уряду. Цю
посаду він зберіг і після переходу влади до Української Центральної Ради. Був
делегатом Всеукраїнського селянського з’їзду 1917 р. від Золотоноського
повіту. За Директорії виступив одним із організаторів і членів Трудового
Конґресу. У квітні 1919 р. призначений на посаду міністра юстиції та
заступника голови уряду, з серпня – керівника міністерства закордонних
справ.
У жовтні 1919 р. А. Лівицького призначають головою Дипломатичної
місії в Польщі, де у Варшаві 22 квітня 1920 р. він підписує мирний і союзний
договір України з Польщею, т. зв. Варшавський договір. У жовтні 1920 р. стає
головою уряду. В кінці 1921 p., після трагічного закінчення Другого Зимового
походу, А. Лівицький відстояв тезу продовження діяльності уряду УНР
в екзилі. Після загибелі С. Петлюри в травні 1926 р. став його наступником, як
«заступник Голови Директорії і Головний Отаман Військ УНР». З того часу
А. Лівицький фактично стає очільником ДЦ УНР і керує національною
політикою. Під час Другої світової війни живе у Польщі, а після війни
переїздить до Німеччини. У 1945 р. він активізує працю уряду УНР в екзилі,
прагнучі об’єднати всі політичні організації українців за кордоном. Ці зусилля
мали успіх, і у 1948 р. створюється Українська Національна Рада. У тому ж
році, після реорганізації ДЦ УНР, в складі якого було введено посаду
президента, А. Лівицького обирають президентом УНР в еміграції.

17 січня 1954 р. А. Лівицький помирає у м. Карлсруе (ФРН). У 1965 р.
перепохований на українському цвинтарі св. Андрія в Баунд-Бруці (штат НьюДжерсі, США).
Син Андрія Лівицького Микола народився 22 січня 1907 р. в
м. Жмеринка7. Вчився в київській Першій українській школі ім. Т. Шевченка.
1920 р. разом з батьком виїхав за кордон. Закінчив Вищу торгівельну школу
у Варшаві та економічно-соціальний факультет Женевського університету.
Був активістом студентського руху, обирався головою новоствореної
студентської корпорації «Запоріжжя» (Варшава). Брав участь у з’їздах
Центрального союзу українського студентства та був одним з видавців
часопису «Студентський голос», що виходив у Варшаві. Зі студентських років
і упродовж всього життя Микола Лівицький активно публікується в
українській еміграційній періодиці, у виданнях США та інших країн.
З 1931 р. Микола Лівицький стає постійним секретарем делегації уряду
УНР при Лізі Націй, а у 1937 р. його призначають начальником канцелярії
прем’єр-міністра уряду УНР в еміграції. Впродовж 1938–1939 рр. за
дорученням уряду УНР в еміграції М. Лівицький перебував у Карпатській
Україні з метою координації дій її уряду й адміністрації з екзильним урядом
УНР. У роки Другої світової війни деякий час жив у Варшаві, а 1942 переїхав
до Києва для налагодження політичної роботи, де невдовзі був ув’язнений
гестапо. Після Другої світової війни продовжував політичну діяльність: брав
участь у створенні Українського національно-державного союзу (УНДС) в
еміграції та обіймав посади заступника (1946 р.) і голови УНДС (1951 р.). Від
1948 р. – член Української Національної Ради, з 1957 р. – голова її
виконавчого органу та міністр закордонних справ. У 1967 р. М. Лівицького
обрано Президентом УНР. За роки президентства він відвідав багато країн, де
проживали українці, мав численні зустрічі з політиками різних держав і
міжнародними організаціями, брав участь у міжнародних конгресах тощо.
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Помер Микола Лівицький 8 грудня 1989 р. у м. Філадельфія (США).
Похований, як і його батько, на цвинтарі церкви св. Андрія в Баунд-Бруці.
***
До збірника увійшли документи трьох архівних фондів: «Колекція
журналів, газет та бюлетенів, виданих в Україні та за кордоном» (ф. 15),
«Державний центр Української Народної Республіки в екзилі» (ф. 35),
«Фундація для дослідів життя і діяльності полк. Євгена Коновальця» (ф. 40), а
також документи бібліотечного фонду № 1 (Пряшівська колекція). Це
машинописні тексти промов та листів Лівицьких, статті Миколи Лівицького,
опубліковані в українських еміграційних виданнях. Відібрані документи
знайомлять не лише з діяльністю двох президентів УНР, а й з історичним
контекстом, в якому функціонував ДЦ УНР в екзилі.
Збірник складається з двох розділів, до яких включено 9 документів за
1926–1970 роки.
В розділі І «Андрій Лівицький. Звернення та промови» опубліковано
документи, які містять інформацію про події, внаслідок яких А. Лівицький
став головою УНР, про роботу очолюваного ним Державного Центру,
спрямовану на консолідацію громадсько-політичних угруповань закордонних
українців і на підтримку боротьби проти більшовицьких окупантів всередині
України, про ті зусилля, які А. Лівицький докладав як Президент УНР для
інформування лідерів демократичних держав про справжнє становище
України та злочини московського комуністичного уряду проти українців та
інших народів у складі СРСР. Актуальними й сьогодні є промови
А. Лівицького, які знайомлять читачів з його поглядами на шляхи визволення
України:
«Мусимо завжди пам’ятати, що не можна покладати 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 землю можна визволяти лише з центру – Києва, а не з більших чи
менших окраїн нашої землі»8.
Розділ ІІ «Микола Лівицький: від студентського лідера до Президента
УНР» розповідає про громадську активність майбутнього Президента
у студентські роки, про продовження політики батька, спрямованої на
об’єднання української діаспори та залучення урядовців і активних громадян
демократичних країн світу до заходів на підтримку поневолених народів
СРСР. Окремий інтерес представляють фрагменти виступів, опубліковані у
виданні «Відносини Захід – Схід». У них відбито погляди М. Лівицького на
широке коло питань – від допомоги Україні з боку української еміграції до
перспектив розбудови вільної української держави.
Більшість опублікованих у збірнику документів подано у повному
обсязі. Три документи представлені у скороченому вигляді, проте відібрані
фрагменти є достатньо інформативними для того, щоб читач отримав
уявлення про ті чи інші аспекти проблеми. Вилучені фрагменти позначені
квадратними дужками з трьома крапками.
Всі документи подаються у хронологічному порядку та мають складені
упорядником заголовки, які містять порядковий номер документа, його назву,
а також дату та місце створення чи публікації. Документи подаються мовою
оригіналу із збереженням мовних особливостей, властивих українській
діаспорі. Орфографічні та пунктуаційні помилки виправлені без застережень.
Скорочення, абревіатури організацій та установ подаються у списку
скорочень.
Кожний документ супроводжується легендою, де вказано місце його
зберігання (скорочена назва архіву, номери фонду, опису, справи, аркушів) та
тип відтворення. Для зручності у користуванні збірником складено довідковоінформаційний апарат: примітки до тексту документів, список опублікованих
документів, список скорочень, іменний та географічний покажчики.
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РОЗДІЛ І. АНДРІЙ ЛІВИЦЬКИЙ. ЗВЕРНЕННЯ ТА ПРОМОВИ
№1
Звернення членів уряду УНР у зв’язку із вбивством Симона Петлюри
(«Тризуб», ч. 37–38, Париж, 1926 р.)
ВІД УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ
25 травня 1926 року смертю мученика загинув славний лицарь землі
української Голова Директорії, Головний Отаман Військ УНР Симон
Петлюра. Не в чистому полі, не в чесному бою поліг він головою, – загинув
він від зловрожої руки найманого ворогами України убивці, що підстеріг його
безбройного на вулиці світової столиці. До численних могил борців проти
червоної Москви, що їх розсипано на батьківщині та на еміграції, додано нині
ще могилу вождя українського народу, борця за незалежну Державу
Українську, за волю й честь Української нації. Народе український, схилися
низько перед славною могилою Симона Петлюри, бо він душу свою поклав за
Україну, смерть прийняв за щастя твоє, за долю твою!
У тяжкий відповідальний час української історії поставлений був
Симон Петлюра на чолі Української Народньої Республіки. Знесилений віками
поневолення та лихоліттям великої війни, український народ з напруженням
усіх сил своїх змагався створити власну національну державу, свідомий того,
що лише «в своїй хаті своя правда, і сила, і воля». З середини провадилася
творча організація Української Республіки на ґрунті народоправства,
громадської й політичної рівности всіх громадян, охорони соціяльних прав
українського селянства й робітництва та національних прав меншостей, що
здавна живуть на Україні.
За кордоном, в Європі та в цілому світі, так само напружено
провадилась боротьба за визнання Української Народньої Республіки иншими
державами та чинна охорона права України на самостійне державне існування.
А разом з тим треба було безперестанно відбиватися од відковічного ворога,

що зажерливо простягав руку свою на нашу землю.
Жертвенність, твердість та непохитність означають велику путь
визвольної боротьби, на чолі якої стояв Симон Петлюра. Свята відданність
народній справі, мужнє лицарське завзяття в бою осяяли його славою серед
українського народу. А в очах ворогів нашої батьківщини ім’я його стало
страшним та ненависним, бо воно було гаслом змагань народніх, що
прямували до національної та соціальної справедливости в незалежній
республікансько-демократичній державі. Тож, коли ворог людського права
поставив собі завданням винищити видатніших противників своїх, то першою
жертвою його підступного злочину мав упасти той, хто незломним заборолом
стояв на шляху зловрожих замахів на права українського народу […].
Симона Петлюри не стало. У чужій землі лежить лицарь, ждучи у
дубовій труні свого повороту на Україну. Але несмертельний дух Його вітає
над цілим українським народом, горить в серцях еміґрації української, живе
серед Уряду Української Народньої Республіки. Діло Симона Петлюри – то
діло цілої нації, і цілим українським народом має бути довершене. Справа
національного визволення, що в ній провід вів Уряд Української Народньої
Республіки на чолі з Симоном Петлюрою, має глибокі основи для себе в самім
життю українського народу, в самій душі його. Через невдачі та вигнання
провідників визвольна боротьба не припинилася – не зійде вона з свого
переможного шляху і через траґичну смерть великого вождя. Скроплені
мученицькою кров’ю його ідеї та його приклад стануть для нас святим
заповітом, кажуть нам не лише продовжувати боротьбу за наше національне й
державне визволення, а й наказують помножити наші зусилля, щоб заступити
собою страчену велику силу.
По смерти незабутнього вождя виконання обов’язків Голови Директорії,
Головного Отамана Військ Української Народньої Республіки перейшло до
Голови Ради Міністрів Андрія Лівицького на основі закону 12 листопаду
1920 року, а Рада Народніх Міністрів в засіданні 1 червня 1926 року прийняла
цей акт до відома та виконання.

Приймаючи на себе в цей відповідальний час увесь тягар праці нашого
національного й державного визволення, Уряд Української Народньої
Республіки дає урочисту обітницю перед цілим українським народом та перед
славною пам’яттю Симона Петлюри свято і непорушно виконати до кінця свій
обов’язок перед батьківщиною. Уряд закликає всіх громадян українських до
братнього об’єднання навколо ідеалів У.Н.Р., освячених кров’ю наших військ
патріотичних та їх Головного Отамана. Уряд Української Народньої
Республіки звертається до цілого народу українського, на батьківщині – в
неволі та на еміґрації – в розсіянні сущого, не втрачати духу мужнього, з
новою вірою одностайно проти одвічного ворога стати, вшанувати славну
пам’ять Симона Петлюри не жалем та слізьми, а могутньою орґанізацією
близької перемоги.
«Поховайте та вставайте, кайдани порвіте!» І коли спадуть з народу
українського ті тяжкі та ганебні кайдани, коли на лицарській крові наших
борців повстане незалежна Українська Держава, буде тоді закінчено працю
й часове завдання Уряду Української Народньої Республіки. Відновивши
державність свою на вільній землі, український народ скаже своє суверенне
слово і покличе до влади тих, кого волітиме поставити коло великої державної
праці.
А до того часу, підвівши високо в гору прапор Української Народньої
Республіки, що випав з натруджених рук славного лицаря, Уряд Української
Народньої Республіки закликає націю українську до дальшої боротьби
з ворогом, що брутальною силою поневолив нашу батьківщину та найманою
рукою занапастив незабутнього вождя народнього.
Спочивай, змучений Лицарю! Україна не забуде тебе і саму смерть твою
перетворить в життя, в славу і волю народню!
12 червня 1926 року.
Андрій Лівицький
Заступник Голови Директорії, Головного Отамана Військ УНР.

Вячеслав Прокопович9
Голова Ради Міністрів.
Генерального Штабу Ґенерал-Хорунжий Володимир Сальський10
Військовий Міністр.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 127–128
Друк

№2
Промова Андрія Лівицького під час зустрічі з українською еміграцією
(«За незалежність», бюлетень Головної управи українського
центрального комітету в Польщі, Львів, [1939])
Промова П. Головного Отамана Андрія Лівицького.
Промова виголошена до делегатів української еміграції
в одному з міст Західньої Европи
Сюди, на далеку чужину, де так довго працюєте після кривавих змагань
з москалями, привіз я вам інтимний привіт рідної землі, привіт нашої України.
Там, на європейському сході, не гадають про настрої рідних в’язнів, не мають

Прокопович В’ячеслав (1881–1942), політичний і громадський діяч, педагог, публіцист, історик.
З початком Української революції стає членом Української Центральної Ради. У травні 1920 р.
обіймає посаду Голови Ради міністрів УНР. Перебуваючи в еміграції, тісно співпрацює з Симоном
Петлюрою, з 1925 по 1939 рр. редагує тижневик «Тризуб». Після загибелі С. Петлюри упродовж
1926–1939 рр. знов очолює Раду міністрів УНР, а з жовтня 1939 р. до травня 1940 р. призначається
заступником Голови Директорії та Головного Отамана УНР. Помер і похований у Бессанкурі біля
Парижу (Р. М. Прокопович Вячеслав // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II).
– Париж, Нью-Йорк, 1970. – Т. 6. – С. 2352).
10
Сальський Володимир (1885–1940), військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. Випускник
російської Академії Генерального Штабу (1912 р.). З 1917 р. в Армії УНР на різних посадах, у
1917 р. – начальник штабу Сердюцької Дивізії, у 1919 р. – командувач Запорізького Корпусу,
пізніше Армії УНР. З початку 1920-х рр. і до 1940 р. обіймає посади військового міністра та
начальника Генерального штабу уряду УНР в екзилі (Науменко К. Є. Сальський Володимир
Петрович // Енциклопедія історії України: Т. 9. – К.: В-во «Наукова думка», 2012. – С. 427).
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жадних сумнівів, бо відчувають подих рідних степів, бо знають, бо бачать,
чим живуть, про що мріють усі українці в московській неволі.
Колись нас називали «лицарями абсурду» за те, що оточене ворогом,
наше вояцтво на чолі з Незабутнім не склало зброї. Як же маємо вітати тих
лицарів, що вже двадцять літ змагаються з московським пеклом, що в обороні
Бога й України йдуть на каторгу, на смерть, на страшні, нелюдські катування.
Хай кажуть, що нічого не знаємо, бо зв’язку з Україною не маємо; може
й знаємо, та кричати про те не сміємо, не сміємо навіть найближчим про той
зв’язок оповідати... Коли читаєте в совітській пресі про ту боротьбу, чи
слухаєте живих людей, що вириваються з пекла, дивуєтесь та не вірите, – не
розумієте, що то не якісь милі несподіванки, а планомірний розвиток великого
чину: того чину, що трясе Москвою, що перед усім світом демонструє
нікчемність гнилої злочинної імперії.
Не сміємо кричати, бо боротьба не скінчена, а тільки наближається до
побідного славного кінця. Тільки там, по повороті до «своєї Хати», почуємо
всю правду, побачимо, які звичайні, а часом ніби «непевні» люди складали
криваві тихі жертви на славу України. Переконаємось тоді, що «вигнанці» й
в’язні жили одним життям, одними мріями, що боротьба була одностайною,
що всі борці змагалися за незалежну державу, за Українську Народню
Республіку.
Обставини нашої праці за межами батьківщини склалися так, що кожний
громадянин є одночасно політиком-дипломатом. До кожного з вас, чи в бюрах
різних установ, чи за фабричним станком, чи на відлюдній фермі, –
звертаються чужинці з питаннями про незнану колись Україну. Всі ви своєю
свідомістю та тихою пропагандою довбаєте той грубий мур, який століттями
будували підступні москалі між Україною й культурним світом... Своєю
незломністю всі ви маніфестуєте перед цілим світом перманентність боротьби
українського народу за державну незалежність.
Та ті самі тяжкі обставини вимагають, щоб формально тільки десятки
активних громадян провадили працю політично-дипломатичну й тільки

одиниці відповідали за відтінки інтимно-конспіративні. Тому, власне,
апелюємо до мудрости громадської, домагаємося особливого довір’я,
конечного зокрема тепер, коли вирішається наша Доля...
Уперта праця по цей бік совітських кордонів та невпинна кривава
боротьба в Україні Великій – дали вже реальні наслідки. Вже преса цілого
світу кричить про Україну, щоденно чуємо голоси не тільки ворожі, а й щиро
прихильні до нашої справи. Нема вже поважнішої держави, яка в своїй
політичній акції не брала б під увагу нашої боротьби, не слідкували б за
стосунками на европейському сході, не вживала б одповідних заходів. Всі, до
байдужої Америки включно, міркують уже над цілком реальною можливістю
повстання в Европі незалежної України...
Переживаємо нині тяжкі дні всенароднього горя, сумної жалоби по тих
лицарях, що полягли на полі бою за молоду державність українську. Ще так
недавно весь український світ із радістю вітав повстання Срібної України 11, й
уже зрадлива доля знищила коротку волю бідного Краю. В той короткий
жахливий тиждень, коли важилася доля найменших братів, – була єдина
думка, єдина мрія, єдине велике Серце в усіх українців. Неймовірно тяжко
було чути про нерівну боротьбу лицарів-патріотів проти модерної навали, всі
чекали чуда-допомоги, та чуда не сталося. Розпука огорнула всіх українців;
ветерани збройного чину ридали, що не мали змоги на крилах спішити до бою,
жінкам-українкам соромно стало за тих найближчих, що не встигли вмерти
або перемогти.
Йдеться про Карпатську Україну – автономну територіально-адміністративну одиницю в складі
федеративної Чехословаччини, а згодом – формально незалежну державу, яка була утворена на
теренах Закарпатської України 8 жовтня 1938 р. під назвою Підкарпатська Русь. З 26 жовтня 1938 р.
прем’єр-міністром країни призначено Августина Волошина – видатного громадсько-політичного та
церковно-релігійного діяча, педагога (1874–1945). 22 листопада 1938 р. чехословацький парламент
змінив Конституцію ЧСР від 29 лютого 1920 р., доповнивши її постановами про федеративний
устрій. Тоді ж була ухвалена окрема Конституційна грамота Підкарпатської Русі, згідно з якою край
вважався федеративною частиною ЧСР. 30 грудня 1938 р. була запроваджена нова назва краю
«Карпатська Україна». Функції установчої влади взяв на себе обраний населенням Закарпаття Сейм
(Сойм) Карпатської України, який упродовж одного дня своєї роботи – 15 березня 1939 р.
законодавчо закріпив незалежність нової держави, основи державного ладу та обрав Президентом
А. Волошина. Проголошення незалежності відбулося в умовах угорського вторгнення на територію
краю, яке розпочалося в ніч з 13 на 14 березня. 17 березня останні захисники Карпатської України
припинили чинити опір, а уряд був змушений емігрувати за кордон (Вегеш М. М. Карпатська
Україна // Енциклопедія історії України: Т. 4. – К.: В-во «Наукова думка», 2007. – С. 122).
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Велика кривда, тяжка втрата, – та не сміємо впадати у розпач, не сміємо
опускати рук. Нашою сумною втіхою хай буде та лицарська боротьба, що
звернула увагу всього світу, та боротьба, що нагадала нам незабутні роки
визвольного чину, коли кривавилася вся Україна. Не маючи своєї держави, не
маючи навіть найменшої надії, українці ніколи не були рабами. Як колись
зверхні чинники Української Народньої Республіки ніколи перед ворогом не
капітулювали, так Уряд Карпатської України не схилився перед напасником.
Як славні армії українські в умовах жахливих ніколи не складали зброї, так
лицарі-січовики здивували чужинців обороною рідного краю, зафіксували
перед світом традицію лицарської Нації. Зафіксували й арґументом крови
переконали всіх, що незалежна Україна мусить бути й буде...
Хай неграмотні чужинці, під впливом ворогів наших, повторюють ще
старі дурниці, ніби Україну вигадали німці чи поляки, чи знову німці хай
кричать, хай лякають, ніби Україну хтось хоче завоювати для себе. Нас це вже
не обходить. Нашу визвольну боротьбу базуємо не на тих чи інших коаліціях,
не на часовій міжнародній коньюнктурі, не на дитячих мріях про чужу
інтервенцію. Ми знаємо, що Нація, яка непохитно провадить боротьбу
в жахливих умовах, мусить перемогти, бо до перемоги має нічим незломну
волю.
Нас не лякають брехливі чутки про спустошення Краю, про загальну
апатію, про втому борців, про большевізацію молоді. Ми знаємо, що та молодь
є молоддю нашою, що ті лицарі-борці живуть однією душею з нами: ми
бачимо, якою помстою горять їх молоді очі, коли оповідають про знущання
ворога над нашим народом. Нас не спинять побоювання м’якотілих, ніби
останні двадцять літ вирили прірву між нами й «ними», ніби в момент
революції не знайдемо спільної мови. Знаємо, що прірви нема навіть такої, яка
існує між нашими собіпанськими «угрупуваннями», що й досі не спромоглися
об’єднатися навколо нашого Уряду. Знаємо, бо постійно чуємо з того боку
болючі докори, що нема єдности на еміґрації, що витрачаємо сили на взаємні
свари та інтриги. Під кошмарним обухом наші змучені брати досягли такої

єдності, якої ніколи не зазнала Україна, єдности внутрішньої і єдности з нами.
Протягом довгих літ чуємо відгуки оборонних стрілів по ворогах народу
українського.

Ті

одинокі

стріли

досягають

уже

найвищих

сатрапів

московських, ті стріли переходять у постійну війну з ворогами. І коли
наступить вибух всенароднього гніву, коли час грізного суду нарешті настане,
не буде вже між нами розбіжности. Всі, як один, підуть свідомо за тими, хто
боротьбу провадив, хто ніколи зброї не складав, хто Нації ніколи не зрадив.
Виявлять таку залізну єдність, яку всі подивляли в справі Срібної України, що
мала до себе гарячі почуття всесвітнього українства.
Нам тяжко тепер одриватися думкою від гір Карпатських і повертатися
знову до наших степів, але мусимо мати, крім серця, ще й холодний розум.
Мусимо завжди пам’ятати, що не можна покладати 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 землю можна визволяти лише з центру – Києва, а не з більших чи
менших окраїн нашої землі. Цю безперечну аксіому зрозумів уже весь світ,
який ще вагається, ще часом робить нам кривду, але вже відчуває, що на сході
Европи є Нація Велика, Нація Лицарська, яка вже не буде погноєм для чужої
потуги, але завжди може бути вірним союзником.
Віддаймо вічну пошану тим, що полягли в останній боротьбі, але ніколи
не забуваймо, що слава не поляже, що карпатські брати, боронячи свій
коханий край, боронили перед байдужим світом честь і славу Нації
Української.
Не віримо ворожим наклепам, ніби хтось хоче поневолити всю Україну
для себе. Коли вже хтось зацікався нашею долею й нашою боротьбою, то
тільки на те, щоб мати на сході могутнього союзника, а не якогось там
непевного васаля. Всі, хто зрозумів нарешті неминучість кінця злочинної
Москви, сконстатували давно, що українці не належать до «малих народів»,

які не доросли до незалежного державного існування. Тому в подіях, що з
таким темпом наближаються, Україна займе тільки те місце, яке відповідає її
національній честі й моральній силі. У тих давно жданих подіях зникне
партійництво, зникне дрібна боротьба більших і менших «концепцій», настане
та єдність, про яку давно дбали наші ліпші громадяни. Не буде вже ні лівих, ні
правих, зникнуть «рідні» авантюрники й аґенти різної масти, прийдуть до
праці й боротьби патріоти українські з єдиною волею до перемоги.
Хай лунає по світі клич: горе слабим! Нас той клич не зневірить, як не
зневірили довгі роки боротьби. Як наші славні пращури, покажемо світові
нашу силу єдности всіх українців, єдности незломної, спрямованої до єдиної
мети – нашого Києва, звідки залунає «своя правда, і сила, і воля» для всієї
Нації.
Ми вже бачили єдність карпатську, бачили ентузіязм навколо молодої
держави, – побачимо «чудо». Побачимо, як горда змучена Нація скине з себе
пута неволі, як грішні з праведними одностайно стануть в єдиній
непереможній волі до визволення Рідного Краю, до збудування незалежної
держави великого Українського Народу.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 35 зв.–37 зв.
Друк

№3
Звернення Президента УНР Андрія Лівицького
до Президента США Франкліна Рузвельта12
(«За незалежність», бюлетень Головної управи українського
центрального комітету в Польщі, Львів, [1939])
Еміграційний уряд УНР до Рузвелта
Ексцеленція Франклін Рузвелт. Вашінґтон.
У заклику Вашої Ексцеленції до голови Німецької Держави та прем’єрміністра Італії згадана була поміж іншими европейськими державами, яким
мала б бути заґарантована їх незалежність, Росія. Маю честь звернути Вашу
увагу на той факт, що Росія, цебто СССР, не уявляє з себе одноцільної
держави й повстала наслідком цілої серії брутальних аґресій і мілітарної
окупації Української Народньої Республіки та інших незалежних держав
неросійських народів, та що ця держава, СССР, організуючи ворохобницьку
акцію Комінтерну, є постійною загрозою світовій цивілізації. Базуючись на
невпинній боротьбі українського народу за державну незалежність, я прошу
Вашу Ексцеленцію в інтересах забезпечення правдивого миру, взяти на себе
ініціативу,

щоб

зажадати від

уряду Москви виведення

окупаційних

московських військ з України, що уможливило б відновлення самостійної
Рузвельт Франклін Делано (1882–1945) – 32-й президент США (1933–1945). У внутрішній
політиці в умовах світової економічної кризи («Великої депресії») впровадив систему ліберальних
реформ. На міжнародній арені був прихильником активної зовнішньої політики. 1933 р. встановив
дипломатичні відносини з СРСР. У серпні 1941 р. разом із прем’єр-міністром Великої Британії У.Л. Черчіллем підписав Атлантичну хартію, яка стала початком створення антигітлерівської коаліції.
1942 уклав із СРСР договір про взаємодопомогу. Виступав за прискорення підготовки та відкриття
Другого фронту в Європі, висунув ідею беззастережної капітуляції Німеччини, Італії, Японії. На
Кримській конференції (лютий 1945 р.), прагнучи скоротити людські втрати США у війні з
Японією, доклав великих зусиль до вступу СРСР у війну з Японією на Далекому Сході ціною
надання Й. Сталіну можливості впливу в країнах Центральної та Південно-східної Європи. Визнав
легітимність входження до складу УРСР західноукраїнських земель у 1939 р. Став одним із
фундаторів Організації Об’єднаних Націй, наполягаючи на участі в ній СРСР. Підтримав
пропозицію щодо надання УРСР статусу держави-засновника ООН (Черевко О.С. Рузвельт
Франклін Делано // Енциклопедія історії України : Т. 9. – К.: В-во «Наукова думка», 2012. – С. 356).
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Української Держави, яка єдина може забезпечити тривалий мир і політичну
рівновагу на европейському Сході.
Андрій Лівицький,
Президент Української Народ. Республіки.
Женева, 18.1V. 1939 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 41
Друк

№4
Промова Андрія Лівицького з нагоди утворення Державного
Центру Української Народної Республіки в екзилі 16 липня 1948 р.
ПРОМОВА ПАНА ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ
Високі збори!
Своїм законопроектом, прийнятим і ухваленим нашим Урядом,
політичні угруповання зафіксували традицію і леґальність нашого Державного
Центру. Авторитетні організації без ріжниці світоглядів, на 30-му році нашої
визвольної боротьби, однозгідно визнали, що Державний Центр Української
Народньої Республіки є єдиною леґальною репрезентацією України і великого
українського народу. Такого однозгідного порозуміння давно не знала
Україна, не знали певно і інші народи.
До цього часу ми були під ріжними займанщинами, тому і не було у нас
єдиної політичної тактики. Проте ідеал усіх українців був єдиний –
Самостійна Соборна Українська Держава. Тому незалежно від полеміки, а
часом навіть взаємної ворожнечі, українці ріжних політичних таборів завжди
були в дружньому контакті між собою. Співробітники Уряду УНР мали часті

зустрічі з головними представниками УНДО13, Українських соціялістичних
партій, а також з провідником ОУН14 бл. пам. полковн. Коновальцем15. Підчас
таких побачень, які відомі багатьом з Вас, провадились довгі поважні розмови
про можливе узгіднення нашої тактики, про спільну всім нам велику мету.
Неможна тут не згадати урочистих привітань на еміґрантській
українській конференції в Празі, які склали присутній й тут УНДО і
відпоручники буковинських українців. Мусимо пам’ятати і про спільні
виступи

на

міжнародньому

представниками

Західньої

форумі

України.

відпоручників
Ці

давні

Уряду

контакти,

ця

УНР

з

взаємна

толерантність, були тим ґрунтом, на якому нам лекше було досягти тепер
повної консолідації...
Нема

вже

жадних

підстав

для

розпорошення

наших

творчих

національних сил. Майже всі наші землі «об’єднав» наш найлютіший ворог.
Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) – найбільша українська політична
партія в Галичині й у Польщі. Була заснована 11 липня 1925 р. Програма партії базувалася на
ідеології соборності та державності, демократії й антикомунізму. На міжнародній арені УНДО вело
боротьбу проти леґалізації чужого панування, а у варшавському соймі й сенаті – за виконання
Польщею її міжнародних і конституційних зобов’язань. Після радянської окупації
західноукраїнських земель у 1939 р. УНДО припинило своє існування. У 1947 р. група його членів
відновила партію в еміграції, увійшовши до складу УНРади (Мудрий В., Р.М. Українське
національно-демократичне об’єднання // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУII). – Париж, Нью-Йорк, 1980. – Т. 9. – С. 3411).
14
Організація українських націоналістів (ОУН) була утворена на І Конґресі українських
націоналістів, що проходив у Відні у січні–лютому 1929 р. Керівним органом ОУН став Провід
українських націоналістів (ПУН), очолюваний Євгеном Коновальцем. Утворення ОУН було
реакцією на невдачу визвольних змагань 1914–1921 рр. і виявом бажання продовжувати боротьбу за
відновлення самостійної української держави. Єдиним успішним засобом ОУН вважала
революційні методи боротьби проти окупантів України. Як передумову для досягнення державної
незалежності ОУН ставила перевиховання українців, духове відродження нації та її історичних
традицій. ОУН розглядала себе не як партію, а як ідеологічно-політичний рух. У різні періоди
існування ОУН її найвищим органом був Конґрес українських націоналістів, або Великий Збір. У
1930-х pp. ОУН була найактивнішою українською політичною силою на Західній Україні та в
еміграції. Детальніше про історію ОУН див.: Прокоп М. Організація Українських Націоналістів //
Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). – Париж, Нью-Йорк, 1966. – Т. 5. –
С. 1863.
15
Коновалець Євген (1891–1938) – військовий діяч і політик, полковник Армії УНР, співорганізатор
Галицько-буковинського куреня (куреня Січових Стрільців), голова Проводу українських
націоналістів. Націоналістів. З грудня 1922 р. перебував в еміграції, де підготував ґрунт для
створення Організації українських націоналістів. Ініціював постання громадських організацій
соборницького характеру у Франції, Німеччині та Австрії, намагався винести українське питання на
форум Ліги Націй. Його постійні спроби відновити націоналістичне підпілля в межах УССР
призвели до його вбивства в Роттердамі від рук більшовицького агента П. Судоплатова (Янів В.
Коновалець Євген // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, НьюЙорк, 1959. – Т. 3. – С. 1105).
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Усіх українців Москва зрівняла в матеріальних злиднях, в нещастях і
стражданнях. До нашої старої еміґрації, що вийшла на чужину на чолі з
незабутнім Головним Отаманом Петлюрою, приєдналась еміґрація нова,
приєднався мозок української нації зі Сходу і Заходу. Тому й виявилась
можливість у цей рішучий мент нашої боротьби поєднати наші національнотворчі сили і єдиним фронтом прямувати до остаточної перемоги.
Наш Державний Центр, репрезентуючи Україну з часів Центральної
Ради і Трудового Конгресу, мусив на чужині бути більш сімволичним, ніж
дієвим. Про те і в найтяжчих обставинах Уряд УНР вважав за своє право і
обов’язок провадити ту працю, яка була можлива.
Ось у короткому переказі головні моменти з діяльности Уряду:
1.

Репрезентація

та

популяризація

ідеї

незалежної

Української

Державности і постійні протести проти екстермінаційної політики ворожої
окупації, протести на міжнародньому форумі, себ то в окремих державах і
перед Ліґою Націй. Уряд виконував ці завдання безпосередньо нотами і
меморіялами своїх представників, а також за посередництвом ріжних
українських інституцій: як Т-во Прихильників Ліґи Націй, Т-ва Вояків Армії
УНР, Союз Українських Інвалідів, Головна Еміґраційна рада, Академічний
Комітет і т. п. Не було події в міжнародньому житті, на яку в той чи інший
спосіб не реаґував би наш Уряд. Для Ліґи Націй був наш постійний
секретаріят в Женеві.
2. Утримання на чужині як ідеї, так і самої організації українського
війська. На чолі цієї роботи стояв Штаб Міністра Військових Справ, а її
практичне виконання провадилось через товариства б. вояків армії УНР, що
існували в усіх країнах більшого скупчення нашої еміґрації. Уряд дбав про
утримання нашого вояцтва на височині поступів воєнної науки шляхом
орґанізації курсів, рефератів і фахових видавництв та приміщенням молодих
старшин до чужоземних армій. Дбаючи про притягнення нашого молодняку
наше Військове Міністерство було в постійному контакті з західньо-

українськими парамілітарними орґанізаціями, які могли в наших обставинах
стати кадрами майбутньої Української Армії.
3. Довелося перевести на малу працю по організації нашої еміґрації. Такі
справи, як переселення з однієї країни в іншу, приміщення на працю,
створення учбових і навіть наукових закладів і т. п., – провадились при
найближчий участі Уряду та його співробітників. В наслідок такої
організаційної праці еміґрація наша на делегатській конференції обрала
Головну Еміґраційну Раду, що фактично була експозитурою нашого уряду в
справах

громадських.
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М. Шаповалом16 і Н. Григорівим17, а також членів та прихильників нашого
Уряду.
4. Найголовнішим своїм завданням Уряд уважав працю для зв’язку з
Україною. До самої війни 1939 року ми мали постійні зносини з підсовітською
Україною, для чого існувала окрема організація. Ця остання видавала для
України журнал «Незалежна Україна», а також численні видозви, які і до
сьогодні не втратили своєї актуальности. Ті інтимні конспіративні зносини,
яким наш Уряд надавав особливе значіння, давали нам багатий матеріял про
настрої українських народніх мас, про боротьбу активну чи пасивний опір
проти моськовських насильників. Ще не настав час викладати подробиці про
Шаповал Микита (1882–1932), політичний і громадський діяч, публіцист, соціолог. У добу
Української революції – член Української Центральної Ради, співавтор IV Універсалу, міністр в
урядах В. Винниченка та В. Чехівського. Згодом емігрував, був секретарем дипломатичної місії
УНР у Будапешті та Празі, де розвинув активну громадсько-політичну та культурну діяльність:
очолює заснований ним Український Громадський Комітет, бере участь в організації вищих
навчальних закладів та наукових установ української еміграції – Української господарської академії
в Подебрадах, Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, Українського
соціологічного інституту в Празі. Очолював Українську партію соціалістів-революціонерів, яка
знаходилася в опозиції до екзильного уряду УНР (А. Жуковський. Шаповал Микита // Енциклопедія
українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). – Париж, Нью-Йорк, 1984. – Т. 10. – С. 3788).
17
Григоріїв Никифір (1883–1953), громадський і політичний діяч, письменник, журналіст. У 1917 р.
– член Української Центральної Ради, у січні–лютому 1918 – міністр народної освіти Української
Народної Республіки. У 1920 р. емігрував до Чехословаччини, де став одним із засновників і
професорів Української господарської академії в Подебрадах, Українського педагогічного інституту
ім. М. Драгоманова в Празі, директором Соціологічного інституту в Празі. У 1938 р. емігрував до
США, у повоєнний період був керівником українського відділення радіостанції «Голос Америки»
(Осташко Т.С. Григоріїв Никифір Якович // Енциклопедія історії України: Т. 2. – К.: В-во «Наукова
думка», 2004. – С. 199–200).
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ті інтимні зв’язки, але відомості, які приходили з нашого Сходу, доводили
правильність наших позицій і нашого рішення про збереження нашого
Державного Центру.
Тому для нас було нормальним бачити «нову еміґрацію» східню такою,
якою вона прибула до нас – на жаль не ми до них. Ми з великою втіхою
прислухались до патріотичних заяв представників нової східньої еміграції на
наших спільних нарадах. Ці знаменні заяви констатували, що патріоти
українські, де-б вони не перебували – чи на волі, чи у в’язницях, на Соловках
чи в Сибірі, завжди носили в серці своїм ідею Української Народньої
Республіки. Пізніше нові еміґранти вступили в ріжні політичні організації, а
може власне вони, що перетерпіли на собі страхіття жахливого московського
режиму, – може вони найбільше сприяли прискоренню сучасної консолідації.
Війна 1939 року створила надзвичайно тяжкі умови для праці нашого
Уряду. Під німецькою владою Державний Центр не міг виявляти назовні своєї
діяльности. Гітлерівська влада, ставлячись вороже до самого існування
українського народу, особливо вороже ставилась до нашого Уряду, що
символізував собою ідею незалежної демократичної України. Тому лише
окремі співробітники Уряду виконували ту чи іншу роботу в обороні прав
української людности, а деякі його відпоручники взяли активну участь в акції
збройного спротиву проти німецької окупації.
Проте наш Уряд, дбаючи про національну справу, відразу шукав виходу
з тяжкого становища. Через свою репрезентацію в Франції, яка тоді була
вільною, ще в вересні 1939 року, Уряд в імени українського народу,
задеклярував, що солідаризує з демократичним світом проти тоталізмів
східнього і західнього. Таку заяву оголосила наша парижська група на чолі з
Прем’єром Міністрів Прокоповичем на підставі уповноваження Голови
Директорії і за згодою тих членів Уряду, що перебували під німецькою
окупацією. Перевести цю справу було нелегко не тільки через технічні
труднощі, не тому також, що такою тактикою ставилося в небезпечне

становище членів Уряду і його прихильників під німецькою владою, а в першу
чергу тому, що результат світової війни був тоді далеко непевний.
Ідучи на такий крок, Уряд брав на себе велику відповідальність, але
весна 1945 року показала, що Уряд не помилявся і його постава з початку
війни дає нам право вимагати від Західніх союзників, щоб нарешті повірили
тому, про що кричали ми протягом 30-ти років.
За довгі роки війни смерть забрала нам найактивніших і найчольніщих
членів Уряду, не кажучи вже про його співробітників. Сповнений склад Уряду
діє майже в зовсім зміненому складі. Як наслідок співпраці з Державним
Центром нової східньої і західньої еміґрації, до складу Уряду були покликані
д-р К. Панківський18, як прем’єр-міністр, проф. М. Вєтухів19, як міністр
внутрішніх справ і д-р Олесіюк20 – представник Холмщини. В політичних
обставинах останніх літ не міг Уряд розгорнути такої діяльности, якої
вимагала наша справа, бо навіть не мав волі та фінансових засобів. Тому Уряд
обмежився такою працею, як кілька меморіялів до ріжних міжнародніх
інституцій, кілька деклярацій та внутрішньою організаційною роботою. В
Паньківський Кость (1897–1973) – український політичний діяч, правник. У 1929–1939 рр.
виступав як адвокат у Львові на політичних процесах над членами Української військової
організації та Організації українських націоналістів. У 1945–1948 рр. – голова уряду Державного
центру УНР в еміграції. З 1949 р. жив у США. Очолював представництво виконавчого органу УНР і
американський відділ Ліги поневолених Росією народів (Поїздник І. І. Паньківський Кость
// Енциклопедія історії України: Т. 8. – К.: В-во «Наукова. думка». – 2011. – С. 54).
19
Ветухів Михайло (1902–1959) – учений-біолог, громадський та політичний діяч. Перший
президент Української вільної академії наук у США, дійсний член Наукового товариства ім.
Т. Шевченка. До 1941 р. працював у Харкові та Москві: займався селекцією тварин, досліджував
генетику. Допомагав в «українізації» вузів та наукових установ України. За гітлерівської окупації
очолював Харківську земельну управу, а в 1942–1943 став ректором Харківського університету. За
співпрацю з демократичними колами був заарештований гестапо. Після звільнення переїхав до
Львова, а згодом – до Відня. 1945 р. призначений міністром внутрішніх справ в уряді УНР в
еміграції. По закінченні війни перебував у Німеччині, а 1949 емігрував до США. Брав активну
участь у створенні Української вільної академії наук у США та був її президентом від 1950 р. і до
кінця свого життя (Даниленко О.В. Ветухів Михайло Олексійович // Енциклопедія історії України:
Т. 1. – К.: В-во «Наукова думка», 2003. – С. 497).
20
Олесіюк Тиміш (1895–1978) – громадський і політичний діяч. Освіту здобув у вищих школах
Варшави та Праги. У 1917 обраний членом Української Центральної Ради від українського
населення Холмщини і Підляшшя. У жовтні 1919 призначений аташе української дипломатичної
місії у Варшаві. Наприкінці 1920 як спостерігач від Української Народної Республіки брав участь у
радянсько-польських переговорах у Ризі. Протягом 1920–1948 рр. репрезентував українців
Холмщини в Державному центрі УНР на еміграції. У 1930-х – на поч. 1940-х рр. працював лікарем
на Підляшші, після Другої світової війни емігрував до Німеччини, у 1947 р. – до США.
(Осташко Т. С. Олесіюк Тиміш // Енциклопедія історії України: Т. 7 – К.: В-во «Наукова думка»,
2010. – С. 581).
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першу чергу Уряд через своє міністерство військових справ, подбав про
організацію нашого вояцтва, яке нарешті об’єдналося без огляду на
приналежність до тих чи інших армій, або до тих чи інших земель. Дбав також
Уряд і про постійний зв’язок з іншими країнами, а навіть має своєго
уповноваженого в Сполучених Державах Північної Америки. Та всі ці заходи
не були тією інтенсивною працею, якої чекає від нас поневолена Україна.
Уряд наш за останні роки став щe більше «символичним», ніж був за довгі
роки еміґрації, бо не мав широкої політичної бази, не бачив тієї консолідації,
якої ввесь час прагнув.
Маємо однако ж моральне право ствердити, що наш Уряд гідно доніс аж
по сьогоднішній день доручений йому українським народом прапор
Державної Незалежности України. Уряд не скапітулював у найгірших навіть
обставинах, не зійшов з непохитного державницького шляху, нічим не
викривив наших національних ідеалів. Ніколи Уряд не зрікся соборности
українських земель, не зрадив ідеї народоправства і соціально-економічного
поступу.
В далекому минулому були ріжні трактати між Україною та її сусідами.
Ті трактати не завжди відповідали інтересам нашої Батьківщини, бо тяжкі
обставини нашої визвольної боротьби не дозволяли нам диктувати сусідам
нашу волю. Найпізнішою спробою трактату була так звана Варшавська умова
1920 року21, про яку мушу тут згадати, бо про ту умову тепер особливо часто
Варшавський договір – політичні та військові конвенції, підписані 21 і 24 квітня 1920 р.
представниками Польщі та Директорії УНР. Розроблення документів велося за безпосередньої
участі тодішнього очільника польської держави Юзефа Пілсудського та С. Петлюри. Політична
конвенція складалася з 9 статей і була підписана керівниками зовнішньополітичних відомств:
Я. Домбським від Польщі та А. Лівицьким – від УНР. Згідно з договором, Польща визнавала право
Української Народної Республіки на незалежне існування на території в межах, визначених
договорами УНР з сусідами; Польща визнавала Директорію та Головного Отамана С. Петлюру
найвищою владою УНР. В той же час Польща визначила територію України в межах кордонів, що
існували до 1772 року, внаслідок чого Україна позбавилася західноукраїнських земель, фактично
віддавши їх Польщі та перекресливши їхню боротьбу за незалежність (Симоненко Р. Г.
Варшавський договір 1920 р. // Енциклопедія історії України: Т. 1. – К.: В-во «Наукова думка»,
2003. – С. 438–439). Цей договір був негативно сприйнятий різними політичними угрупуваннями
українців, які не враховували складні обставини 1919–1920 рр., в яких опинилося керівництво УНР,
що було змушене вести війну на три фронти: проти більшовиків, денікінців і польської армії. Вже у
жовтні 1920 р. польський уряд визнав УСРР, а у 1921 р. уклав з нею Ризький мирний договір, що
фактично означало анулювання Варшавського договору.
21

згадують. Вимагають навіть її уневажнення, так ніби вона до цього часу була
чинною та дійсною. Цю умову не ратифікувала ні українська, ні польська
сторона, остання навіть зірвала її в Ризі сепаратним трактатом Польщі з
Росією. Тоді ж наша делегація з уповноваження нашого Уряду, зложила заяву
про уневаження Варшавської умови. І пізніще включаючи боротьбу Срібної
України за незалежність, в якій співробітники Уряду брали активну участь,
наш Уряд ніколи не вважав себе зв’язаним тією умовою. Були пізніше
офіційні заяви членів Уряду, було і моє офіційне ствердження в листі до
громадськості на весні 1945 року про неважність тієї умови. Неґативні
наслідки Варшавської умови полягали насамперед в тому, що вона сприяла
розбиттю наших національних сил і викликала полеміку, яка не затихла до
останнього часу. Тому вважаю необхідним перед Високими зборами ще раз
ствердити, що Варшавська умова є документом минулого часу, вигаслим
протягом 1/2 року по його підписанню, незобов’язуючим і нині не існуючим.
Не маємо жадних зобов’язань перед якимись державами. Маємо тільки
визнання багатьох держав права українського народу на незалежне державне
існування, і це право мусимо зреалізувати.
Головною підставою нашої боротьби були й будуть власні сили
українського народу. Та спираючись на ті сили мусимо шукати тих могутніх
союзників, які в своїх власних інтересах допомогли б нам, бо без сторонньої
допомоги наші завдання будуть занадто тяжкі. Тільки шукаючи союзників, ми
не сміємо йти на якійсь компроміс в справі нашої державної суверенности та
інтеґральности наших земель. В боротьбі за демократію і державну
незалежность Національна Рада здобуде очевидно союзників серед ближчих
сусідів на сході і заході і подбає про моральну підтримку з боку народів
Західньої Европи та Америки.
Можна вже констатувати, що в наслідок зовнішніх та внутрішніх
комплікацій у скорому часі прийде до упадку СССР. Мусимо подбати про те,
щоб події, які безперечно наближаються, не захопили нас неприготованими.
Короткозорий світ не хоче ще нас визнати рівноправним партнером в боротьбі

проти московського тоталізму. Той світ уже зрозумів загрозу для себе з боку
тоталізму червоного, але ще не розуміє великої небезпеки від російського
імперіалізму взагалі. Ще вагається світ і американський і европейський між
«новою Росією єдиною неділимою» і правом поневолених народів колишньої
Росії на самостійне державне існування. Ще хартія Атлантійська закриває свої
очі на внутрішні справи СССР, ще старається не турбуватися долею України і
інших «східніх» народів. Не розуміють навіть того, що коли московський уряд
визнав Україну, хочби й радянську, то змушен був до цього під безпереривним
тиском нашої боротьби від року 1917 до сьогодні. І ось змушений невпинною
боротьбою українських патріотів на Україні і в еміґрації, наш споконвічний
ворог пропаґує фіктивну радянську Україну, виставляючи її кандидатуру в
ріжні міжнародні інституції. Хоч сучасна Україна є маріонеткою в
московських руках, хоч ворогує вона проти всесвітньої Правди, але хай
глухий світ частіше чує принаймні ім’я нашої змученої батьківщини. Може в
решті зрозуміє, якою хоче і мусить бути Україна для того, щоб не жах, терор і
голод панували на сході, не вічне напруження в Европі і Америці, а добробут
у вільній Україні і мир та спокій на всьому світі.
Вірю, що Національна Рада виявить категоричний опір спробам усякої
Москви проковтнути всі наші землі, спробам інших сусідів урвати для себе
частину наших земель, а також евентуальним способом сучасних панів світу
змусити нас до якогось компромісу в нашій боротьбі за самостійність і
соборність.
Перед Вами, Панове, велике завдання, і я глибоко вірю, що Ви своєю
упертою працею доведете наш державний корабель до Самостійної Соборної
Пристані. Вірю зокрема, що Національна Рада і новий Уряд за підтримкою
всього громадянства досягнуть того, що Україна стане нарешті суб’єктом
міжнародньої політики, певен в однозгідності Вашій з бажанням і діями тих,
що залишились по той бік залізної заслони. Не ми установимо соціяльноекономичний устрій України, а суверенний Парлямент незалежної держави в
Києві. Ми на чужині будемо тільки вірними ідеї народоправства і соціяльного

проґресу. Коли ж там зміняться обставини, ми напевно знайдемо з людністю
України спільну мову і складемо свої повноваження перед всенароднім
Парляментом Самостійної Соборної України. А тим часом не сміємо сходити з
обраного шляху загально-національної консолідації, бо наше спільне
порозуміння є великою радістю для всього українського громадянства, по цей
і по той бік океану. Коли б нам довелося ще довший час бути на чужині,
мусимо і на далі дбати про збереження нашого Державного Центру, який від
нині став загально-національним.
Наша віра в світле майбутнє базується на тій крови, яка рясно пролита
нашими пращурами, на тій жертвенній крови, яку пролили наші лицарі в
визвольній війні 1917–1921 роках, на крови і муках усіх тих, до згинули на
засланнях від голоду і терору під сучасним московським режимом, на тій
святій крови, яку проливала і проливає тепер героічна Повстанська Армія.
Перед пам’ятю тих, що загинули в боротьбі, перед святою пам’ятю Головного
Отамана Петлюри і всіх борців за визволення з глибокою пошаною схиляємо
наші голови.
Цей день, день 16 липня 1948 року, ми всі маємо моральне право
вважати великим загально-українським святом, святом перемоги розуму над
почуттям, святом наближення до нашої перемоги, до відновлення Самостійної
Соборної Української Держави.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 10, арк. 45–52
Машинопис

РОЗДІЛ ІІ. МИКОЛА ЛІВИЦЬКИЙ: ВІД СТУДЕНТСЬКОГО
ЛІДЕРА ДО ПРЕЗИДЕНТА УНР
№5
Звернення до Симона Петлюри
Української студентської громади у Варшаві
(«Студенський голос», ч. 4, Варшава, 1928 р.)
Високоповажаний Пане Головний Отамане!
В імени Української Студенської Громади у Варшаві, маємо за високу
честь принести Вам, Пане Президенте, вислови сердечної подяки, за ласкаву
увагу Вашу, з якою віднеслись Ви до нашої Громади, надсилаючи
привітального листа з нагоди 5-тої річниці її оснування 22.
Обставини еміграційного життя, на які так часто чути нарікання серед
Українців, особливо неприятливо склалися для варшавського студенцтва. Для
праці на грунті науковому не було тут тої матеріальної бази, якій тільки
завдячувати мусять Товариші наші в Чехословаччині. Тим і пояснюється те
зявище, що ми не можемо похвалитись тою великою кількістю культурних
здобутків, що їх, поза працею чисто академичного характеру, осягли студентиемігранти у Чехословаччині.
Головним завданням студенського осередку в Польщі, яким була й є
варшавська Громада, було зібрати до гурту всю студенську молодь українську
і не дозволити їй розпорошуватись, танути в морі чужинців і піддаватись
деморалізуючій агітації ріжних анти-національних елєментів. Ми старались,
щоби студенцтво не забуло тих обовязків, що їх батьківщина наша на
нечисленну освідомлену інтелігенцію українську наклала, щоби у кожного з
молоді жило святе переконання, що кожна праця, кожне починання, має лиш
остілки вартість і значіння, оскільки є підпорядковане національно-державним
У цьому ж числі «Студенського голосу» було опубліковано автограф листа С. Петлюри до Голови
Української студентської громади у Варшаві з нагоди 5-річчя створення організації (від 10 березня
1926 р.).
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інтересам України.
І не буде з нашого боку нескромности твердити, що старання
варшавської Громади закінчились повним успіхом, бо у молоді, яка навколо
неї обєднується, на першому місці стоять інтереси Української Державности.
Члени нашої організації, чекають на той час, коли вони матимуть змогу
прийняти участь в активній боротьбі. І ми віримо, що час її вже недалекий.
Запорукою цього є те, що наші Проводарі невтомно працююць далі і
підготовлюють звільнення України від ворожої окупації.
В день свята нашої організації, коли якось мимохіть надією й вірою
бились серця, коли в уяві кожного стояв сумний образ нашої обездоленої
Матері-України – нам було особливо приємно почути слова підтримки від
Вас, Пане Головний Атамане, бо Ви одиноко стоїте на стороні нашої
національно-державної ідеї, обороняючи її перед державами світу і вливаючи
надію в душі земляків наших там, під ворожою владою. Ми глибоко віримо,
що Ваша невтомна праця наближить остаточний упадок чужинецької потуги.
Дозвольтеж, Пане Президенте, побажати Вам при цій нагоді від імени
Украінської Студенської Громади у Варшаві сил і витривалости у Вашій
тяжкій і відповідальній роботі і не відмовте прийняти вислови нашої глибокої
пошани та відданости.
М. Лівицький. Голова
Є. Чехович. Секретар
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 13 зв.
Друк

№6
Лист Президента УНР Миколи Лівицького
до Державного секретаря США Крістіана Гертера 23

Munich, November 10, 1959
The Honorable Christian Herter,
Secretary of State,
Departament of State,
Washington, D.C.
Перебуваючи у Вашинґтоні, я, як Голова Виконавчого органу
Української Національної Ради та як Член Комітету Ліґи для Визволення
Народів СССР (Паризький Бльок) подав меморандум за датою 13 січня 1958
на ім’я Вашого достойного попередника, м-ра Джон Фостер Даллеса24. В
цьому меморандумі я дозволив собі висловити думку, що Захід повинен би
звертати більше уваги, на неросійський і сектор антибольшевицької боротьби,
себто уділяти, в межах можливого, свою підтримку для визвольної боротьби
неросійських народів Совєтського Союзу – боротьби, що провадиться під
гаслом: «свобода, демократія і незалежність». Така, власне, постава Заходу
була б конче потрібною і доцільною саме тепер, після візити голови
совєтського уряду Хрущова25 в Америці і коли Москва збільшує свою облудну
Крістіан Арчибальд Гертер (1895–1966) – державний секретар США (1959–1961), губернатор
штату Массачусетс (1953–1957).
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Джон Фостер Даллес (1888–1959) – американський політик-республіканець, державний секретар
США при президенті Дуайті Ейзенхауері (1953–1959).
25
Хрущов Микита (1894–1971) – партійний і державний діяч СРСР. У 1938–1949 рр. очолював
Центрального комітету Комуністичної партії України. На цей період його діяльності припали
останній рік «великого терору», інкорпорація Західної України (1939 р.), наступний терор на
західноукраїнських землях, організація протидії гітлерівській окупації України, приєднання
Закарпаття до України (1945 р.), відновлення зруйнованого війною господарства. Уже в цей час
його діяльність мала амбівалентний характер. У 1944 р. вносив пропозицію про створення
Холмської області, пропонуючи тим самим повернути давні українські землі до складу України. Під
час голоду 1946–1947 рр. в УРСР звертався до Й. Сталіна з проханням допомоги. Разом із тим, у
повоєнний час він жорстко керував боротьбою проти Української повстанської армії та
націоналістичного підпілля в Західній Україні. Із березня 1953 – секретар, з вересня 1953 – 1-й
секретар ЦК КПРС. На ХХ з’їзді КПРС у 1956 р. офіційно ініціював засудження «культу особи»
Й. Сталіна, що по суті означало початок обережної й суперечливої лібералізації комуністичного
режиму. Водночас, з відома М. Хрущова були придушені табірні повстання проти жорстоких умов
ув’язнення 1953–1954 рр., в яких брали участь політичні в’язні, колишні військові, у 1962 р.
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пропаганду про мирне співіснування – і то з таких мотивів:
1. Совєтську «офензиву мира» не можна вважати щирою. Совєтський
Союз

боїться

ризикувати

війною,

але

не

відмовився

від

інших,

найрізнороднійших способів аґресії супроти західнього світу. Лише внутрішні
труднощі в межах комуністичного бльоку стримують Москву від посилення
аґресивної тактики. Таким чином, кожне послаблення всередині Совєтського
Союзу спричинюється до зменшення небезпеки совєтської агресії.
2. Внутрішня слабість комуністичного бльоку полягає, поза моментами
господарсько-соціяльного характеру, в першу чергу в спротивові полонених
народів, а серед цих останніх власне неросійських народів самого Совєтського
Союзу, бо лише ці народи спроможні захитати основи совєтської потуги в її
центрі. Однак, треба ствердити відверто, що останні потягнення політики
західнього світу, а зокрема США, викликають

велике занепокоєння і

розчарування серед цих народів. Серед них мимоволі складається враження,
що Захід, провадячи інтензивні переговори з Москвою, не цікавиться їхньою
долею і залишає їх на призволяще. Про створення такого враження дбає сама
совєтська пропаганда, виставляючи у перебільшеному вигляді успіхи
московської дипломатії, зокрема успіхи Хрущова під час його візити в США.
Тому саме тепер є дуже доцільні всякі вияви симпатій Заходу до своїх
природніх союзників за Залізною заслоною: всіх полонених народів і, зокрема,
неросійських народів Совєтського Союзу.
3. Більш активна постава Заходу супроти полонених народів (включно
з неросійськими народами Совєтського Союзу) не була би перешкодою для
провадження політичних пересправ між Заходом і Сходом, які саме тепер
відбуваються. Москва, провадячи свою «офензиву миру», продовжує, однак,
викликати неспокій і заворушення в різних частинах світу, про що свідчать
відбувся розстріл незадоволеного умовами життя мирного населення в Новочеркаську (нині місто
Ростовської обл.). Жорстокими методами утримувалася єдність «соціалістичного табору»
(придушення Угорської революції 1956 та ін.). Використовуючи непослідовність у його діях, а
також зважаючи на невдоволення населення, оточення М. Хрущова усунуло його від влади під час
жовтневого пленуму ЦК КПРС у 1964 р. (Шаповал Ю.І. Хрущов Микита Сергійович //
Енциклопедія історії України: Т. 10: – К.: В-во «Наукова думка», 2013. – С. 440–441).

хоч би зовсім свіжі події в Індії. І якщо не можна з певністю ствердити, чи
комуністичний Китай діє в порозумінні з Хрущовим, то всетаки в кінечному
результаті з потягнень Китаю скористається Москва, бо такі події викликають
неспокій і створюють труднощі для західнього світу. Натомість висуненням
проблем полонених народів можна поставити у невигідне становище
Совєтський Союз і збільшити його внутрішні труднощі. В цьому випадкові
Москва була б більше схильна до поступок в ході пересправ з Заходом.
З цих міркувань ми вважаємо дуже зручним політичним потягненням
резолюцію Конґресу США в справі встановлення «Тижня полонених Народів»
та слідуючу за нею відповідну проклямацію Президента Айзенгауера 26. Саме в
цей момент такі потягнення є дуже на місці, щоб підбадьорити полоненні
народи. Вони також збивають твердження совєтської пропаганди, згідно з
якими США й інші країни вільного світу є противниками незалежности
неросійських народів Совєтського Союзу, прагнучи обернути їх в колонії
світового капіталізму. Оскільки до цього часу не було проявів симпатій з боку
вільного

світу

до

незалежницьких

стремлінь

неросійських

народів

Совєтського Союзу, то це дуже улегчувало пропаганду Москви.
На наш погляд безпідставними є побоювання, ніби такі потягнення, як
встановлення «Тижня полонених Народів», можуть викликати у цих народів
враження, що їх мають визволити з-зовні. Бо тут ідеться лише про виявлення
симпатії та солідарности з боротьбою поневолених народів, що само по собі
підбадьорює ці народи до витривання на позиціях боротьби власними силами.

Дуайт Девід Ейзенхауер (Айзенгавер) (1890–1969) – державний і політичний діяч США.
Президент США від Республіканської партії у 1953–1961 рр. Від листопада 1942 р. –
головнокомандувач військ західних союзників у Північній Африці, а від грудня 1943 р. –
головнокомандувач збройних сил Заходу для висадки в Нормандії (Франція). Після закінчення
Другої світової війни – головнокомандувач американських окупаційних військ у Німеччині, пізніше
шеф штабу армії США. У 1951–1952 рр. – головнокомандувач військ НАТО. Проводив доктрину,
що мала завданням допомагати країнам Близького Сходу, яким загрожував комунізм. Провів кілька
зустрічей на найвищому рівні з радянськими керівниками, прагнучи зменшити напруження
«холодної війни». У 1964 р. брав участь у відкритті пам’ятника Т. Шевченкові у Вашинґтоні й
одержав Шевченківську Нагороду Волі від Українського Конгресового комітету Америки (ГайНижник П. Айзенгавер Двайт Д. Енциклопедія сучасної України – Режим доступу:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42815).
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Проте, нам видається, що самі лише резолюції і проклямації будуть
невистачальними, якщо до них не буде достосована практична дія тих
інституцій, що займаються справами політики в стосунку до неросійських
народів Совєтського Союзу. Ідеться тут не про основну зміну дотихчасової
політики США в цьому питанні, але про повну зміну в дусі резолюції
Конгресу США напрямку праці і пропагандивної акції покликаних до цього
організмів. В згаданому вище меморандумі на ім’я містера Джон Фореста
Даллеса говорилося, між іншим таке:
«Ми дозволяємо собі звернути Вашу увагу на деякі заходи, що їх, на
нашу думку, конче треба вжити саме в цей відповідальний момент:
1. Було б крайне потрібно, щоб відповідальні урядові, політичні або
принаймні громадські кола вільного світу, в першу чергу США, проголосили
свою солідарність з боротьбою за свободу, демократію і незалежність
поневолених неросійських народів Совєтського Союзу.
2. Незалежно від того, чи суґестія під пунктом 1. могла би бути
виконана в найближчому часі, необхідно уможливити відповідальним
екзильним центрам неросійських народів Совєтського Союзу розгорнути у
вільному світі політичну акцію, базовану на позиціях незалежности, а не на
позиціях т. зв. непередрішенства. Вимога додержання позицій незалежности
є конче потрібна хоч би тому, що, власне, Москва твердить, ніби Совєтський
Союз забезпечив існування суверенних і незалежних держав неросійських
народів. Отже, Захід, в кожному разі, не може давати цим народам менше,
ніж це робить Москва.
До цього часу Представництва неросійських народів у вільному світі
не мали, властиво, жодної можливости для провадження політичної акції.
Якби цим Представництвам, згуртованим у Паризькому Бльоці, була хоч
частинно уможливлена така акція, яку мають можливість провадити
представники т. зв. сателітних народів, згуртованих в Асамблеї Полонених
народів (власні видання, представництва у різних країнах вільного світу,
влаштування різних конференцій, участь у всяких міжнародних конґресах

тощо), це дало б великі практичні результати в ділянці поборювання
совєтського імперіялізму.
3. Відповідно до розгорнення політичної акції Представництв
неросійських народів мусіла б бути пристосована і поширена радіопропаганда
в мовах даних народів. Населення наших країн звертає велику увагу на
діяльність їх еміграцій, а Москва цієї діяльности боїться. Треба, щоб у
наявних радіовисиланнях Заходу з передачами в мовах народів Совєтського
Союзу подавалися відомості принаймні в порядку інформацій, про діяльність
різних організацій та національних центрів, які стоять на незалежницьких
позиціях. Так само потрібно, щоб екзильні політичні діячі могли звертатися
через радіо до своїх народів. Брак так поставленої радіової пропаганди може
викликати серед наших народів вражіння, ніби їх діячі у вільному світі
відійшли від незалежницьких позицій або, що ще гірше, ніби США й вільний
світ забороняють їм провадити свою діяльність з позицій незалежности, а це
використовувалось би Москвою як доказ того, що на Заході немає справжньої
свободи.
4. Відповідні наукові заклади по вивчанню совєтської дійсности
мусіли б більше уваги присвятити вивчанню проблем окремих націй
Совєтського Союзу, а не цього останнього як цілости.
Ми вважаємо, що запропоновані нами заходи могли б бути проведені
в життя шляхом відповідних змін в програмах і обсязі діяльности установ,
які існують при Американському Комітеті для Визволення (ділянка
політичної акції, Радіо-Визволення, Інститут для дослідження історії і
культури СССР), або ж, коли це неможливо з огляду на участь у праці цих
установ росіян, шляхом покликання до життя нових інституцій, які
займалися б виключно проблемами неросійських народів».
Ми можемо вважати, що перша точка висловлених нами побажань
виконана резолюцією Конґресу США, з приводу чого Виконавчий Орган
Української Національної Ради вислав свого часу телеграфічну подяку
Президентові і Конгресові США. Однак, наступні точки наших побажань

залишаються далі невиконаними. Американськи Комітет Визволення з яким
ми провадили з цього приводу спеціяльні пересправи, представляючи йому
також окремий меморандум, не вважав потрібнім взяти до уваги наших
пропозицій. Більше того: АКВ звів фактично нанівець і першу точку,
з’їгнорувавши або щонайменше збаґателізувавши справу резолюції Конґресу
США та проклямації Президента (Радіо «Свобода» Американського Комітету
Визволення

не

передало

зовсім

резолюції Конґресу,

а

проклямацію

Президента представило у зовсім недостатній спосіб). Не зважаючи на наші
протести і домагання, АКВ не змінив своєї позиції в справі резолюції Конґресу
США, як також не хоче поробити відповідні зміни у своїй практичній
діяльности в дусі висловлених нами побажань.
З огляду на таку позицію АКВ, Виконавчий Орган Української
Національної Ради змушений був повідомити його керівництво, що не вважає
себе в’язаним співпрацею з ним. Одночасно ми пропонуємо керівництву АКВ
укласти в пересправах з нами умови, на підставі яких могла б відбуватися
співпраця українців з інституціями АКВ. Якщо АКВ і цим разом не піде
назустріч наших побажань щодо напрямку політичної праці і пропаганди, то в
такому разі ми будемо змушені зайняти рішучі неґативну поставу до
діяльности АКВ і стриматися від будь-якої співпраці з ним. В такому разі
виникла б крайня потреба передання справ, що торкаються українців та інших
неросійських народів, якійсь іншій інституції, як про це була мова в моєму
попередньому меморандумі. Така розв’язка була б крайне на часі, бо ми
переконалися, на жаль, що нинішній напрямок праці АКВ завдає шкоди не
тільки

визвольно-незалежницьким

прагненням

українців

та

інших

неросійських народів СССР, але й справі оборони США та всього вільного
світу від загрози з боку совєтсько-російського імперіялізму.

Ми будемо Вам дуже вдячні, Пане Державний Секретарю, якщо Ви
могли б вжити Вашого впливу щодо такого чи іншого задоволення
висловлених нами суґестій. В разі потреби, я завжди готовий служити Вам
всіма потрібними додатковими інформаціями.
З правдивою повагою
/Микола Лівицький/
Голова Виконавчого Органу
Української Національної Ради
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 22, арк. 35–37 зв.
Машинопис

№7
Виступ Президента УНР Миколи Лівицького на могилі
полковника Євгена Коновальця у тридцяті роковини його загибелі
СЛОВО, ВИГОЛОШЕНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ
РЕСПУБЛІКИ МИКОЛОЮ ЛІВИЦЬКИМ НА МОГИЛІ ПОЛКОВНИКА
ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В 30-ТУ РІЧНИЦЮ ЙОГО ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ
Українська Громадо!
Я прибув до Роттердаму, щоб на могилі сл. п. Полковника Євгена
Коновальця, в тридцяту річницю Його трагічної смерти, скласти в імені
Державного Центру Української Народньої Республіки поклін і віддати
пошану цьому великому Українцеві й непохитному Борцеві за вільну,
самостійну і соборну Україну.
Говорячи в імені Державного Центру, я вшановую насамперед
колишнього високого старшину й одного з найвидатніших командирів Армії
Української Народньої Республіки, що під проводом Головного Отамана

Симона Петлюри провадила кількарічні бої з ворогами нашої молодої
держави.
Полковник Євген Коновалець в 1917 і на початку 1918 років –
командир першого куріня Січових Стрільців, що брав участь у боях проти
першої московсько-большевицької навали і який захистив од арешту першого
президента

Української

Народньої

Республіки

професора

Михайла

Грушевського27 в кінці квітня 1918 року – після того, як німецьке військове
командування інспірувало державний переворот проти тодішньої легальної
української влади.
Пізніше Полковник Коновалець – командир Окремого Загону Січових
Стрільців, тої військової формації, яка в листопаді 1918 року першою, на
заклик Директорії УНР і Головного Отамана Петлюри, пішла на повстання
проти тої влади, яка проголосила федерацію з реакційною Росією.
Ще пізніше Полковник Коновалець – командир славного Осадчого
Корпусу, начальник гарнізону в столичному Києві і командир Корпусу
Січових Стрільців, одної з найкращих бойових одиниць Армії УНР, що
вславилася в нерівних боях на просторах України в році 1919.
Я віддаю також пошану Полковникові Євгенові Коновальцеві, який,
після закінчення збройної боротьби українського регулярного війська, став
Грушевський Михайло (1866–1934), великий український історик, організатор української науки,
політичний діяч і публіцист. Член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, а впродовж 1897–
1913 рр. – його голова. Автор незавершеної багатотомної праці «Історія України-Руси». Науковоорганізаційну, редакторську, викладацьку та дослідницьку діяльність М. Грушевський поєднував із
політичною. Він був одним із засновників Української національно-демократичної партії у Галичині
та часопису «Український вісник» – органу Української парламентської громади І Державної Думи.
Після Лютневої революції 1917 р. М. Грушевського як видатного вченого та активного громадськополітичного діяча обирають головою українського парламенту – Центральної Ради. З його ім’ям
пов’язаний розвиток історичних подій від перших кроків Центральної Ради до IV Універсалу про
самостійність УНР. Бурхливі події Української революції змушують М. Грушевського емігрувати.
Перебуваючи за кордоном з 1919 р., він зосереджується на науковій діяльності, виступає одним з
ініціаторів створення Українського вільного університету у Відні, працює над багатотомною
«Історією української літератури». У 1924 р. разом з родиною повертається до Києва, стає
академіком Всеукраїнської академії наук. Боротьба радянської влади проти української культури,
що загострилася, починаючи з 1929 p., поклала край широкій діяльності М. Грушевського. В березні
1931 р. він був висланий до Москви, його співробітники та учні здебільшого заарештовані та
заслані. Тиск з боку влади вплинули на здоров’я М. Грушевського. 24 листопада 1934 р. він помер у
Кисловодську, куди виїхав для лікування. Похований на Байковому кладовищі у Києві
(О. Оглоблин. Грушевський Михайло // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II).
— Париж, Нью-Йорк, 1957. – Т. 2. – С. 453).
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комендантом Української Військової Організації, а згодом Головою Проводу
Українських Націоналістів – організацій, які ведуть далі революційну
боротьбу за самостійну і соборну Україну. Я віддаю пошану великому
українському патріотові й політичному провідникові, який згинув з рук
посланого Москвою скритовбивця за те, що боровся за визволення
українського народу.
Я схиляюся перед могилою Полковника ще й особисто – в пам’ять того
часу, коли в тридцятих роках у Женеві я був зв’язковим поміж тогочасним
екзильним урядом УНР і полковником Коновальцем, як Головою ПУНу.
Трагічна смерть настигла Покійного в розквіті літ, посеред гарячкової
діяльности. Він ще багато міг би зробити для української справи. І напевно, в
ході пізніших подій, не тільки його безпосередні соратники, але й інші
українці жалкували, що його немає серед нас.
Щоб хоч скромно відзначити тридцяту річницю смерти Полковника
Євгена Коновальця, компетентні до цього чинники Державного Центру УНР
постановили надати йому посмертно, як учасникові визвольних змагань за
державну незалежність України і як провідникові революційно-політичного
руху за визволення українського народу, Воєнний Хрест, що його встановлено
законом 8 березня 1958 року на відзначення сорокових роковин відродження
Українських Збройних Сил. Цей Хрест переходить по смерті власника до його
спадкоємців.
Я маю честь передати, з висловами глибокої пошани, наданий
Полковникові Євгенові Коновальцеві Воєнний Хрест присутній тут його
Достойній Вдові, Пані Ользі Коновалець.
Хотілось би сказати ще щось такого, що розвіяло б наш зрозумілий
смуток і знайшло б апробату й самого Покійного, якби він був серед нас.
Десятки років минають. Відходять від нас давні борці й провідники. Та
саме тепер прибувають вісті з України, які свідчать про те, що молоде
українське покоління невхильно бореться за свободу нашої Батьківщини. Оце
патріотичне молоде українське покоління являє собою запоруку того, що ідея

вільної, самостійної і соборної, України, за яку боровся і згинув Полковник
Євген Коновалець – в кінцевому результаті – переможе. І тоді Він займе в
Україні належне собі місце в пантеоні слави вільного українського народу.
ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 18, арк. 99–100
Машинопис
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Промова Президента Миколи Лівицького на VII ВЗУН
Пане Голово, світла Президіє, Пане Голово Проводу, Дорогі Пані і
Панове
Мені приємно, що я маю можливість побути з Вами в часі Вашого
Великого збору і привітати Вас від імені Державного Центру Української
Народної Республіки в екзилі і побажати Вам повного успіху у Вашій праці, як
у праці Вашого з’їзду так і праці вашої організації. І коли я складаю цей привіт
Вам, Великому Зборові OУH, то мені здається, що одночасно я складаю не
тільки привіт, але і пошану вашим основоположникам, вашим лідерам, вашим
провідникам і вождям полковникам Коновальцеві і Мельникові 29. Коли я це
VII Великий Збір українських націоналістів (мельниківського крила ОУН) відбувся 1970 р. і
засвідчив помітні зміни в ідеологічних настановах ОУН(м) у напрямку демократизації. Зборами
було визнано, що «поняття "український націоналізм" виходить за партійні рамки – йшлося про
єдність "визвольних ідей українського народу", представлених не лише діячами ОУН, а й
М. Грушевським, С. Петлюрою, М. Хвильовим та В. Симоненком» (Г. В. Касьянов. Ідеологія ОУН:
історико-ретроспективний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 68–82).
29
Мельник Андрій (1890–1964) – військовий і політичний діяч українського національновизвольного руху. У 1929 р. взяв участь у створенні Організації українських націоналістів. Після
загибелі Є. Коновальця в травні 1938 р. став головою Проводу українських націоналістів, 1939 р.
затверджений на цій посаді 2-м Великим збором українських націоналістів у Римі (Італія). 1947 р.
іменований пожиттєвим головою ОУН, яку очолював до 1964 р. Виступив ініціатором створення у
1948 р. УНРади, у 1957 р. ініціював початок роботи із створення Світового конгресу вільних
українців (Кот С. І. Мельник Андрій Атанасович // Енциклопедія історії України: Т. 6. – К.: В-во
«Наукова думка», 2009. – С. 597.
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роблю, то в цьому є певне глибше значення, аніж лише пошана і привіт для
організації, яка є складовою частиною УНРади, як перед Парламенту ДЦентру
УНР. Бачите, я походжу з середовища так званого «уенерівства», прошу
зважити уенерівства, а не «уенерівщини». І я пригадую ті часи, коли на
початку тридцятих років в Женеві я виконував ролю звязкового поміж
тодішним урядом УНР і Проводом ОУН в особі Покійного Полк. Коновальця.
То є речі, які є майже невідомі в українському суспільстві, але які безумовно
належать до історії і про які я, а також і ті інші, які ще про ці речі знають,
очевидно колись напишуть.
Я пригадую в одній розмові, а таких розмов я мав честь мати більше, з
Покійним Полк. Коновальцем, він сказав мені, що з усіх тих середовищ, які
тоді, на початку тридцятих чи двадцятих роках, діяли, а це були властиво
чотири, середовище УНР, ОУН, гетьманці30 і ліві соціялісти на чолі
з Шаповалом, Він мені сказав, найбільш блищі між собою це ваше і наше
середовище, і тими традиціями, які нас лучать, і тими ідеями, які ми маємо на
перспективі майбутнього. Бо, на його очевидно думку, і так само я з цим
цілком погоджувався, різниці і тоді то були тактичного характеру, але то не
були засадничі ідейні різниці, такі, які, наприклад, були і в ОУН середовищах,
як я сказав уенерівства з гетьманцями або з соціялістами на чолі з Шаповалом,
бо в тих перших двох середовищах не було жодного ухилу, так як у гетьманців
в бік правої Росії і шаповалівців в бік лівої.
Я собі пригадую, коли в 1933 році … відбулася зустріч поміж Головою
Проводу Полк. Коновальцем і тодішнім головою ДЦентру УНР покійним
30

Йдеться про гетьманський рух – громадсько-політичну консервативну течію прихильників
гетьмана Павла Скоропадського (1873–1945), що діяла у першій половині ХХ століття в Україні та
за її межами, та ідеологічно ґрунтувалася на монархічній теорії В’ячеслава Липинського (1882–
1931). Згідно з цією теорією, найприйнятнішою для України була форма правління, яку
В. Липинський визначив як «клясократію», що передбачала рівновагу між владою і свободою, між
силами консерватизму і прогресу. В основу такого устрою повинна бути покладена правова,
«законом обмежена і законом обмежуюча» конституційна монархія. На чолі держави має бути
монарх (гетьман), влада якого передається в спадок і є легітимною. Організаційно рух спирався
спочатку на Українську Демократично-Хліборобську Партію (під час діяльності на території
України), а згодом, в еміграції, на політичні організації гетьмана П. Скоропадського (Союз
гетьманців-державників, що діяв у США та Канаді) та В. Липинського (Братство українських
класократів-монархістів, гетьманців) (Гай-Нижник П.П. Український консерватизм і Гетьманський
рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку // Гілея. – 2011. – № 43 (1). – С. 15–17).

Президентом Лівицьким. Ця зустріч відбулася в місті Нюон 31 поміж Женевою
і Льозаною, і тривала 12 годин. Я був там, третий українець, в цьому місточку,
але при розмовах участи не брав. Тільки пригадую собі, коли о 11-ій вечера,
після того, як зустрілися о 11-ій в день, ішли вже, щоб сідати на потяг і їхати
до Женеви, тільки першим потягом мав їхати полк. Коновалець, а другим мали
ми вдвох їхати… […] І тоді полк. Євген Коновалець і Андрій Лівицький
обнялися і при мені сказали таке: «Отже, ми домовились, коли б прийшли ті
рішальні події, тоді будемо іти разом». На жаль так не сталося, бо полк.
Коновалець в 1938 р. згинув смертю героя, а обставини були такі, що не було
як іти. Одначе ці слова вони таки здійснилися, бо коли в 1942 р. був написаний
лист, лист, між іншим, якого ніхто не потребує соромитися, лист до Гітлєра з
протестом проти тих утисків, які тоді відбувалися в Україні, то його з
політичних чинників підписали полк. Мельник і Андрій Лівицький. Ті інші
підписи, то вже були представники, я би сказав, суспільно-українського
сектору:

Митрополит

Шептицький32,

генер.

Омелянович

Павленко33,

проф. Величківський34, але представники політичного українського життя там
є підписаний тільки Андрій Мельник і Андрій Лівицький. Це було в 42 році.
І я мушу сказати, що властиво то не випадково … що це був перший раз коли

Мається на увазі м. Ньйон, розташоване на заході Швейцарії.
Митрополит Андрей Шептицький (Роман Марія Александер Шептицький, 1865–1944) –
церковний, культурний і громадський діяч, митрополит Галицький, архієпископ Львівський,
єпископ Кам’янець-Подільський. Доктор права, богослов’я і філософії. Дійсний член Наукового
товариства імені Шевченка (Черченко Ю. Шептицький Андрей // Енциклопедія історії України:
Т. 10. – К.: В-во «Наукова думка», 2013. – С. 631.
33
Омелянович-Павленко Михайло (1878–1952) – військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР,
головнокомандувач Української Галицької армії та Армії Української Народної Республіки.
Здійснив Перший Зимовий похід Армії УНР 1919–1920, яким урятував армію від остаточної
катастрофи, брав участь у польсько-радянській війні 1920 р. В еміграції жив у Чехословаччині,
співробітничав з Українською військовою організацією та Організацією українських націоналістів.
Після Другої світової війни жив у Німеччині та Франції. У 1945 р. став одним із засновників і
першим головою Товариства (Союзу) українських вояків. Голова Вищої військової ради (1945),
військовий міністр Державного центру УНР в еміграції (1947–1948) (Бойко О. Д. ОмеляновичПавленко Михайло Володимирович // Енциклопедія історії України: Т. 7. – К.: В-во «Наукова
думка», 2010. – С. 596.
34
Величківський Микола (1882–1976) економіст. Належить до третьої хвилі еміграції, що залишила
Україну наприкінці Другої світової війни. Як позапартійна фігура був обраний головою Української
національної ради в Києві, створеної у жовтні 1941 р. ОУН мельниківського крила, а потім у Львові
(1944 р.). Емігрував до Німеччини, а згодом до США (Коваль В. С. Величківський Микола //
Енциклопедія історії України: Т. 1. – К.: В-во «Наукова думка», 2003. – С. 471.
31
32

пішли разом, але пізніше, по закінченню війни, творення Української
Національної Ради, переговори про це … якраз розпочалися поміж
середовищем ОУН на чолі з полк. Мельником і середовищем УНР. І
повторюю, то не дивно, бо власне Ваша ОУН, я би сказав матірна ОУН, вона
походить таки з УНР 1917–1921 років […]
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 13
Машинопис
№9
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
(Уривки із заяв, листів, промов і доповідей, – друковано
продовженнями в «Свободі» в липні–серпні 1970 р.)
1. Про майбутню Українську Державу
Нашим гаслом є відновлення суверенної і народоправної Української
Народньої Республіки. Як це треба розуміти? Ясно, коли ми кажемо
«відновлення», то це не означає повороту в Україні реакційних форм
правління, повороту колишніх дідичів-поміщиків, фабрикантів і поліцаївжандармів або насадження тоталітарно-фашистського режиму (всього цього в
УНРеспубліці не було). І ясно також, що хоч УНРеспубліка мала в своїй
програмі дуже поступові соціяльно-економічні і політичні засади, проте не все
в майбутній вільній Україні мало б бути таке, як 50 років тому. Бо життя
пішло наперед. Коли ми кажемо «відновлення УНР», то це означає, що
українці

«там»

суверенности

і

своєї

українці

«тут»

національної

прагнуть

відновлення:

справжньої

держави;

свободи

демократії-

і

народоправства; режиму соціяльно-економічної справедливости; і, беручи на
загал, відновлення того стану, в якому було б можливе повсякчасне свобідне
волевиявлення українського народу, як то було 50 років тому за проголошеної
з волі українського народу Української Народньої Республіки. А в своїй
відновленій вільній державі українці матимуть змогу встановити у себе такий

державно-політичний і соціяльно-економічний лад, якого вони собі бажають.
(З доповіді, виголошуваної в США і Канаді в 1967/68 рр.).
Ми віримо, мало того, знаємо, що в Україні діють патріотичні
самостійницькі сили. І я не вагаюся твердити – що мені не закидали б наші
супер-патріоти – що ці сили діють і серед мільйонів отих сьогоднішніх
комсомольців, навіть серед рядових членів української комуністичної партії.
Проте, як мені видається, існує в нас погляд, що оті самостійницькі сили в
Україні прагнуть самостійної України і хотять відокремитись від совєтськомосковської імперії, але хотять водночас затримати радянські форми
державного устрою, комуністичну партію й інші форми сьогоднішнього
режиму в Україні. […]. Отже, в тій майбутній самостійній Україні мали б бути
далі серп і молот та зірка, а не тризуб, червоний, а не жовто-блакитний (чи
синьо-жовтий) прапор, чотири літери УРСР, а не три літери УНР.
Чи тут немає якогось непорозуміння? Що в Україні не хотять повороту
якоїсь реакції з поміщицтвом, фабрикантами і російсько- царськими
жандармами чи польськими поліцаями – це абсолютно вірно. Але там хотять
демократичних форм правління, там хотять свободи. І там знають, що це під
знаком серпа і молота та зірки, під червоними прапорами і під літерами УРСР
вмерло від голоду кілька мільйонів українського народу, гналося мільйони
українських селян, робітників і інтелігентів на заслання і смерть і відбулося
розстріляння українського культурного відродження. І там знають, що всьому
цьому хотіла запобігти Українська Народня Республіка в її визвольній
боротьбі на чолі з Петлюрою.
І тому я вірю, що якщо не фактично, то принаймні символічно (хоч я
особисто цього не припускаю, я думаю, що власне фактично), коли настане
час упадку совєтської імперії – в Україні переможно замають українські
національні прапори з блакиттю і золотом, а на українському небі засяє тризуб
і три літери УНР, як доказ здійснення ідеї незалежности, демократії і свободи.
(З промови на 6-тій Сесії УНРади в березні 1967 р.).
[…]

2. Про становище в Україні і нашу допомогу для батьківщини
Совєтський

Союз

не

демократизувався...

Там

є

туга

за

демократизацією, в суспільствах усіх народів і держав комуністичного бльоку.
Ця туга за демократизацією викликає посилення спротиву серед суспільств і,
як наслідок спротиву, може деяке «попущення» з боку влади. Але це зовсім не
означає

демократизації

режиму

і,

найголовніше,

демократизації

комуністичного й імперського проводу. Тоталітарні імперії й диктаторські
режими не демократизуються, бо для них демократизація означає їх упадок.
Вони або залишаються такими, якими вони є, або – зникають. (Пром. на З’їзді
еміґр. в серпні 1968 р.).
[…]
П’ятдесят два роки проминули від часу проголошення суверенности
України. І хоч український народ перебуває й тепер під гнітом накинутого
йому силою окупаційного режиму, проте він не скорився і не припинив
боротьби. Пройшовши через невимовні страждання і віддавши на вівтар
свободи мільйони жертв, українці саме тепер не припиняють спротиву і
борються за своє визволення. Цей спротив має різні форми – від легальних
протестів українських діячів у межах совєтської конституції проти русифікації
і колоніяльного визиску до творення нових формою і характером підпільних
організацій – але він свідчить про непохитне прагнення українського народу
відновити свою незалежність і суверенність. (З листа до українців Пітсбурґу з
приводу Свята державності в січні 1970 р.).
Якщо наші діячі на батьківщині не виходять тепер з вимогами повного
відновлення суверенної української держави, що могло б статися лише
шляхом упадку совєтської імперії з її режимом, а лише з вимогами
забезпечення прав українського народу в межах обов’язуючих совєтських
конституцій… то це цілком зрозуміле: діючи в леґальних умовах, а не з
підпілля, вони не мають спроможности висувати іншу програму дії, хоч і за ці
леґальні вимоги їх карають ув’язненням і засланням… Цей рух свідчить про

невмирущість серед мас українського народу ідеї повного національного
визволення й відновлення державної суверенности, за здійснення якої
постануть народні маси в момент прийдешніх тих чи інших потрясень у
Совєтському Союзі. (Із заяви 15 червня 1969 р.).
[…]
Але наше становище залишається аж ніяк незмінним: ми боремося за
відновлення справжньої суверенної і народоправної української держави,
Української Народньої Республіки. Ми вважаємо, що тільки в такій державі,
вповні незалежній від чужоземної домінації і з повною ґарантією для нічим
необмеженого народнього

волевиявлення

(чого немає

в державах з

комуністичною диктатурою), український народ буде мати змогу всебічного
розвитку

свого

національно-політичного,

культурного,

господарсько-

соціяльного тощо життя. (З розмови з редакцією газети «Мета» у вересні
1968 р.).
Коли ми говоримо про Україну і про те, що там діється, то мусимо собі
усвідомити, що, звичайно, не на еміґрації, а на батьківщині, в Україні буде
вирішатися майбутнє українського народу… Ми мусимо мати спільну мову з
тими українцями, які ТЕПЕР перебувають на батьківщині. (Пром. на З’їзді
еміґр. в серпні 1968 р.).
Як можемо ми допомогти тим, що борються в Україні? Нашим
завданням є виставляти максимальні, самостійницько-державницькі вимоги.
Це природня роля кожної політичної еміґрації, без чого вона взагалі
непотрібна. Ми ні в якому разі не можемо перейти на стан лише опозиції до
режиму й вимагати лише покращання цього режиму. (З доповіді в США і
Канаді в 1967/68 рр.).
[…]
В кожному разі, ми допомагаємо нашим землякам на батьківщині,
якщо твердо віримо в остаточну перемогу наших національно-визвольних
прагнень і цю віру намагаємося довести до їх відома. Ми маємо підстави до
такої віри... І ми допомагаємо українцям на батьківщині, коли на чужині

втримуємо український політичний центр, який проголошує такі ідеї, яких
наші земляки в Україні – офіційно й відверто – проголошувати не мають змоги
в умовах терористичного й поліційного режиму. Ці ідеї – це відновлення
справжньої суверенности і здійснення злуки-соборности українських земель у
народоправній,

із

справедливим

господарсько-соціяльним

ладом,

хай

соціялістичній, якщо цього бажає український народ, але не псевдосоціялістичній, як тепер у СССР, українській державі – такій українській
державі, встановлення якої було започатковано понад 50 років тому у формі
Української Народньої Республіки. А такий український політичний центр –
це Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі. (З промови
на засіданні органів ДЦ УНР 22 січня 1969 р.).
[…]
4. Значення і роля Державного Центру УНРеспубліки в екзилі
Державний Центр УНР – це не еміґрантська установа. Він є еманацією
тої державної системи в Україні, яка постала в наслідку Української
Національної Революції, і посідає переємство від українських урядів і
парляментів

з

років

1917–21,

самостійницько-державницьких

отже

прагнень

є

речником
українського

і

репрезентантом
народу,

що

на

Батьківщині не має змоги свобідного висловлювання, та протиставленням
узурпаторсько-окупаційній владі в Україні у формі т. зв. УРСР.
Ліквідація державницьких форм наших провідних установ або
державницьких методів нашої політики і боротьби було б кроком назад. Вона
відсунула б нас у ті часи, коли самостійницько-державницька ідея була зникла
в українському народі, а українська нація перестала бути нацією державною.
Я вважаю, що є певна аналогія поміж сучасною ситуацією і тим, у
якому стані була українська справа у 18-му столітті. Після поразки під
Полтавою35 на чужину вийшла мазепинсько-орликівська еміґрація, яка діяла

Мається на увазі битва між арміями шведського короля Карла XII та російського царя Петра I, яка
відбулася 8 липня (27 червня) 1709 р. в ході Північної війни 1700–1721 рр. i закінчилась розгромом
35

довгі роки з своїм тодішнім екзильним державним центром, екзильним
урядом, на чолі з гетьманом Пилипом Орликом36. В Україні ще деякий час
урядували гетьмани, потім т. зв. Малоросійська Колегія, на деякий час
повернуто гетьманщину з Кирилом Розумовським 37. Та коли невдовзі по
смерті Пилипа Орлика тодішня українська еміґрація і її екзильний державний
центр перестали діяти, тоді московські царі скасували гетьманщину, себто
тодішні рештки української автономії, й обернули Україну в південні
провінції російсько-царської імперії. Українська нація в другій половині 18-го
століття перестала бути державною нацією, а самостійницько-державницька
ідея, втративши свій ідейний осередок на еміґрації, перестала існувати в
українському суспільстві і на самій нашій батьківщині. Лише після
проголошення новітньої нашої держави – Української Народньої Республіки –
нація українська привернула свій характер державної нації.
Ми не повинні втратити раз надбаного. Якби нинішня українська
еміграція ліквідувала Державний Центр УНР, чи не повторилося б те, що було
у 18-му столітті, коли перестав діяти екзильний центр гетьмана Пилипа
Орлика? Тоді була остаточно знищена гетьманщина; чи Москва не знищила б
тепер оту фікцію української державности у формі УРСР, себто решток бодай
адміністративної окремішности сучасної підсовєтської України? Я далекий від
того, щоб надавати значення існуванню УРСР, яка аж ніяк не являє собою
«української держави» та ще й суверенної, як це облудно запевняє совєтська
пропаганда. Проте, все ж таки, існування навіть фіктивної УРСР, якою Москва
шведських військ під Полтавою (Станіславський В.В. Полтавська битва // Енциклопедія історії
України: Т. 8. – К.: В-во «Наукова думка», 2011. – С. 363).
36
Орлик Пилип (1672–1742) – гетьман Війська Запорозького та Правобережної України (1710–
1714), гетьман України в еміграції (1714–1742). У 1707 р. став генеральним писарем в уряді
гетьмана Івана Мазепи. Підтримував І. Мазепу в його намаганні створити спілку за участю Польщі
(Станіслава Лещинського) та Швеції для унезалежнення України від влади російського царя
Петра I. Після поразки шведсько-українських військ у Полтавській битві та смерті І. Мазепи був
обраний на козацькій раді у Бендерах (Молдова) гетьманом Війська Запорозького (1710 р.). Того ж
року між ним і козацькою старшиною було укладено угоду під назвою «Пакти і Конституції
законів, вольностей Війська Запорозького» (Чухліб Т. Орлик Пилип Степанович // Енциклопедія
історії України: Т. 7. – К.: В-во «Наукова думка», 2010. – С. 636).
37
Розумовський Кирило (1728, за ін. даними 1724–1803) – останній гетьман України (1750–1764),
сенатор (із 1762 р.), президент Петербурзької Академії наук (1745–1765) (Путро О. І. Розумовський
Кирило Григорович // Енциклопедія історії України: Т. 9. – К.: В-во «Наукова думка», 2012. –
С. 267).

підмінила справжню українську державу, не посмівши ліквідувати бодай
видимости форм державної окремішности України, дає сяку-таку можливість
от хоч би учасникам нинішнього руху спротиву в Україні домагатися
здійснення того, що існує на папері в совєтській конституції, але чого немає в
дійсності.
Роля Державного Центру УНР не припинилася, бо він є символом того,
що самостійницько-державницька ідея є далі основною засадою нашої
визвольної політики, а українська нація, не припиняючи у державницьких
формах боротьби за відновлення своєї суверенної держави, не перестала бути
державною нацією. Однак, існування і дія Державного Центру має і цілком
практичне значення: це потрібне для тих, які провадять боротьбу проти
окупаційного режиму в Україні, і це потрібне для української акції на
міжнародньому форумі... Це, власне, існування і дія Державного Центру,
екзильного уряду, саме УРЯДУ, підкреслює нашу непримиренність до
чужоземної окупації і нашу непохитну вимогу відновлення суверенної
української держави… Ми повинні постійно нагадувати… про національнодержавницькі прагнення українського народу й дбати про те, щоб українська
проблема далі була проблемою міжнародньою, а не зійшла лише на площину
проблеми гуманітарної, прав людини і т. п... Власне для цього, в зносинах з
чужинцями, ми повинні покликатися на факт репрезентування України
екзильним Державним Центром, екзильним урядом, а не лише визвольними
комітетами чи радами... І хоч сьогодні ми й не можемо сподіватися, щоб
українська справа стала в ряді актуальних міжнародніх проблем, проте ми самі
не повинні зробити нічого такого, що могло б викликати у чужинців враження,
ніби українці самі зняли справу відновлення своєї держави з площини
міжнародніх проблем. А це сталося б, якби ми ліквідували наш Державний
Центр, наш екзильний уряд. (З доповіді в США і Канаді в 1967/68 рр.).

5. Про Соборність українських земель
Проголошений 50 років тому Акт Соборности38 має величне
символічне

значення

для

українського

народу.

Ним

стверджувалося

щонайменше духове поєднання східньої і західньої вітки українського народу,
що були століттями від себе відірвані і жили в зовсім відмінних умовах і
обставинах – отже стверджувалося духову єдність української нації. Актом
Соборности стверджувалося також природне прагнення кожного народу
об’єднати всіх своїх синів і дочок в єдину вільну державну одиницю. Це
прагнення, що виявило себе в часи визвольної боротьби років 1917–21, а
пізніше в революційному рухові спротиву на всіх українських землях, вже
ніколи не зникне і буде служити дороговказом і для нинішнього, і для
наступних поколінь українців.
Ідеал Соборности нездійснений до сьогодні. Нині існуюча на
українській території Українська Радянська Соціалістична Республіка – це
ніяка українська суверенна держава і ніяка соборна Україна. Совєтська
пропаганда твердить про «воз’єднання» українських земель у межах УРСР
після другої світової війни, підмінюючи, на її погляд, «буржуазнонаціоналістичний» термін соборність «воз’єднанням». Але таке «воз’єднання»
справді не має нічого спільного з соборністю, якої прагнули і прагнуть
українці.

Акт Злуки – урочисте проголошення Директорією УНР акта про об’єднання Української Народної
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу 22 січня 1919 р.
в Києві (Щусь О. Й. Акт Злуки // Енциклопедія історії України: Т. 1. – К.: В-во «Наукова думка»,
2003. – С. 56).
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Українці прагнули соборности, злуки всіх своїх земель у єдиній вільній
і суверенній державі. Сьогодні українські землі перебувають в одній
«соборній неволі», в «соборній тюрмі», що нею є нинішній окупаційний
совєтський режим в Україні. Але навіть до тої «соборної тюрми» входять
далеко не всі українські землі. (З промови на урочистому засіданні органів ДЦ
УНР 22 січня 1969 р.).
6. Відношення до релігійно-церковних справ
Я

дуже

вдячний

Передсоборній

Комісії

і

зокрема

Його

Високопреосвященству Архиєпископові Мстиславу39 за запрошення мене до
участи

в

цьому

Освяченому

Надзвичайному

Соборі

Української

Автокефальної Православної Церкви. Це дає мені можливість ще раз
практично виконати один з моїх найголовніших обов’язків. Оскільки я, як
президент УНР в екзилі, маю репрезентувати ідею відновлення незалежної
української державности, то моїм обов’язком є постійно підкреслювати
величезну вагу, що її Державний Центр УНР прив’язує до справ церковних і
до діл Українських Церков... Я хочу підкреслити взаємну пов’язаність поміж
Церквою і Державою. Сильна Церква забезпечує існування сильної Держави і
навпаки: в сильній Державі діє сильна Церква. Українська Православна
Церква була впродовж століть осередком і джерелом не тільки науки й
культури, але й державно-творчої та національної думки й чину... В Україні
немає тепер УАПЦ. Отже її організація і ієрархічне завершення у формі
українського православного Патріархату, як про це думав зокрема Симон
Петлюра, чекають ще на своє здійснення. На майбутнє повинна зобов’язувати
засада взаємної співдії поміж Церквою і Державою. І ця співдія повинна
здійснюватися вже тепер, на чужині. Бо ж і наша Церква і наш Державний
Центр можуть тепер діяти лише на чужині. Цієї співдії прагне Державний
Патріарх Мстислав (Скрипник Степан Іванович; 1898–1993) – перший патріарх Київський і всієї
України, предстоятель Української православної церкви в Україні, США, країнах Західної Європи,
Південної Америки, Австралії й Нової Зеландії. Племінник С. Петлюри по материнській лінії
(Д. В. Степовик. Мстислав// Енциклопедія історії України: Т. 7. – К.: В-во «Наукова думка», 2010. –
С. 97).
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Центр Української Народньої Республіки, як наша екзильна державна
репрезентація. (З привітального слова на Соборі УАПЦ у вересні 1969 р. в
Мюнхені).
[…]
7. Відношення до українського вояцтва
…Славні чини Українського Війська створили новітню леґенду
збройної боротьби за волю і незалежність Батьківщини. В боях під київським
Арсеналом, під Крутами, під Мотовилівкою, під Львовом, у Чортківському
наступі, в Проскурівсько-Кам’янецькому наступі першої половини 1919 року,
в спільному наступі об’єднаних українських Армій на Київ у другій половині
1919 р., в славному 1-му Зимовому Поході Армії УНР, в операціях під
Замостям, у 2-му Зимовому Поході 1921 року, що закінчився трагедією під
Базаром, і в інших численних боях і операціях – героїчне українське Вояцтво,
проливаючи кров і жертвуючи життям за волю України, не тільки створило
незабутні збройні традиції, не тільки вкрило себе невмирущою славою, але й
передало наступним поколінням українського народу невідкличний імператив
збройної боротьби за волю і незалежність української держави. За їх
прикладом

діяли

українські повстанці під

московсько-большевицькою

окупацією в 20-их роках, а пізніше – під час другої світової війни – українські
повстанці й інші військові формації. Ці традиції Українського Війська будуть
служити надхненням для Вояцтва майбутніх Українських Збройних Сил. Бо
якщо ми твердо віримо в майбутнє визволення українського народу й
відновлення його народоправної держави, так само мусимо вірити і в
майбутнє відродження Українських Збройних Сил, що будуть стояти на
сторожі прав і непорушности цієї держави […] (Із звернення до Українського
Вояцтва з дня 16-го серпня 1967 р.).
ЦДАЗУ, бібл. ф. 1, інв. № 377
Микола Лівицький. Відносини Захід–Схід
і проблеми поневолених Москвою націй. Мюнхен, 1975 р. С. 366–375
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Лист Андрія Лівицького до митрополита Української автокефальної
православної церкви в діаспорі Полікарпа (Сікорського)
з великоднім вітанням. 29 квітня 1951 р.
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На фото зліва направо:
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