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Початок першої світової війни призвів до значного пожвавлення
діяльності українських політичних еміґрантів з Наддніпрянщини,
значна кількість яких у цей час перебувала у Галичині. На їх думку,
військове зіткнення держав Четвертного союзу з Антантою, на боці
якої виступила й Росія, витворило для України цілком нові політичні
можливості для активізації боротьби за відновлення української
державності, даючи можливість привернути до цих питань увагу
широких кіл європейської громадськості та тісно пов'язати їх з
міжнародною політикою. Кінцева поразка Російської імперії, на думку
українських діячів різного політичного спрямування, давала реальний
шанс для національного самовизначення України та повної її
самореалізації. Наслідком цих сподівань стало створення 4 серпня
1914 р. у Львові "Союзу визволення України", за визначенням Дмитра
Дорошенка - "безпартійної політичної організації російських українців
[...] для пропаганди ідеї самостійности України"2.

Першим головою СВУ став Дмитро Донцов. Крім нього до
керівного органу організації - Президії СВУ - тоді увійшли
В. Дорошенко, М. Залізняк і А. Жук. Після евакуації Союзу до Відня
склад керівництва організації поширився ще на М. Меленевського
(Баска) і О. Скоропис-Йолтуховського. Проте їх спільна робота з
самого початку була обтяжена суттєвими розбіжностями в поглядах
щодо тактики діяльності та фінансів. Хоча СВУ створювалась як
позапартійна організація, в скорому часі між членами Президії
виявилися розходження і політично-тактичного порядку, які були
зумовлені належністю її творців до різних політичних партій. Так
зокрема, В. Дорошенко і А. Жук були членами УСДРП,
М. Меленевський і О. Скоропис-Йолтуховський - "Спілки", М. Залізняк
- УПСР.

Після переїзду членів Союзу до Відня, Д. Донцов порушив
питання про фінансовий звіт, про одержані і витрачені гроші. У зв'язку
з розходженнями в поглядах щодо праці і фінансової звітності з
більшістю членів президії, Д. Донцов незабаром вийшов з організації.
Свій вихід з СВУ Донцов пізніше мотивував тим, що "Скоропис з
Меленевським хотіли забезпечити собі неподільний вплив в Союзі",
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встановивши контакт з австрійськими урядовими чинниками й
перетворивши СВУ у своєрідну австро-німецьку допоміжну
організацію3. Згодом вимоги Донцова щодо ревізії діяльності окремих
членів Президії СВУ виявилися досить доречними. Свідченням цього
є те, що внаслідок звернення члена СВУ Л. Цеглинського, австрійські
урядовці взяли під контроль М. Залізняка, конфіскувавши у нього
близько 500.000 австрійських крон, при чому останній не зміг дати
обгрунтований звіт за додаткові 400 тис. крон, які він отримав на
рахунок СВУ в серпні-листопаді 1914 рл Особливі нарікання також
викликало те, що М. Залізняк намагався використати СВУ для
агентурної роботи на користь генеральних штабів Австро-Угорщини й
Німеччини. Тому Президія СВУ виключила його зі складу, як такого, що
скомпрометував себе зв'язками з військовими установами Австрії та
одночасно заявила, що Д. Донцов усунений нею від керівництва
Союзом як нездатний до організованої політичної роботи®.

Цей висновок опосередковано підтвердив і сам Д. Донцов, який
видав у 1915 р. звернення "До моїх політичних однодумців" (3 приводу
т. зв. "Союзу визволення України"), де, називаючи діячів СВУ "купкою
самозванців", виправдовує свій відхід від діяльності Союзу, і
висловлює думку, що останній фактично не проводить ніякої роботи
для виборення самостійності України, а займається власними
справами6. Це звернення він надіслав до австрійського Генерального
штабу, звідки оригінальний текст з перекладом 7 січня 1916 р. було
передано до Міністерства закордонних справ Австро-Угорщини.
Логічно припустити, що після свого виходу з СВУ Д. Донцов
переглянув своє ставлення до Союзу, ставши на шлях дискредитації
його діячів. У свою чергу, О. Скоропис-Йолтуховський пояснював
"усунення" Донцова з СВУ тим, що останній "нетактовно поводився" по
відношенню до деяких членів Союзу (насамперед - до нього і
М. Меленевського), а на зборах у Відні не погодився на переобрання
Президії СВУ. Коли ж збори відкинули таке домагання Д. Донцова, він
залишив організацію7. Відтоді Скоропис-Йолтуховський отримав
можливість впливати на прийняття всіх рішень, що торкалися
діяльності СВУ, і фактично посідав центральне місце в президії.

З початком Першої світової війни О. Скоропис-Йолтуховський
без жодних застережень пов'язував здобуття Україною незалежності з
допомогою з боку Центральних держав. Він був переконаний, що
"...уряди Німеччини, а особливо ...більш досвідченої в українській
справі Австрії, мусять зійти зі своєї байдужої до нас, Українців, позиції,
- а наше діло використати це для світової пропаґанди української
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справи, добившись признання офіціяльними чинниками
міжнароднього значіння українського самостійницького руху". Вони
сподівались, що війна "...розкриє очі німецькій дипльоматії на
колосальне значіння для Німеччини... й мирного дальшого розвитку
цілого людства взагалі, яке має українська проблема, коли поставити
її у весь зріст..."8. Ці переконання провідних діячів СВУ ґрунтувалися
на власних спостереженнях, зокрема - О. Скоропис-Йолтуховський
тривалий час (з 1910 р.) мешкав у Мюнхені та Берліні, де він студіював
малярство та історію мистецтва; він також часто подорожував до
Швейцарії, Англії, Австрії, Італії, Франції. Підсумовуючи свої
багатомісячні враження, О. Скоропис-Йолтуховський відзначав: "Німці
засвоїли собі все найкраще, що дало досі мистецтво цілої людскости
та, культивуючи ці здобутки в масах через школу, досягли високого
шабля розвитку завдяки систематичности своєї праці та незрівняним
орґанізаційним своїм здібностям"9.

Ще до свого вступу в СВУ Скоропис-Йолтуховський (разом з
М. Меленевським) спромоглись переконати австрійського консула
Е. Урбаса в думці, що "...для придбання симпатій широких верств
українського народу мусить Австрія в корінь змінити свою політику
щодо України"19, а саме - піти на зустріч українському селянству у
земельному питанні шляхом конфіскації царських та державних
земель. Одночасно Е. Урбас визнав, що Австро-Угорщина має
визначитися з політичним устроєм на окупованих її армією
українських землях. Так, у своєму звіті від 1 вересня 1914 р. він
відзначав; "Серед українців російської державної приналежности, які
тепер перебувають поза Росією і яких, з огляду на їхні зв'язки на
Україні, можна вважати за представників політичних кіл цієї російської
державної території, утворився "Союз визволення України".
Провідники цього Союзу заявили мені спонтанну рішенність при вступі
наших армій на Україну викликати повстання їхніх земляків проти
Росії, а за нашими прапорами, при передумові, що ми принесемо
українському селянству (85% населення) очікувану нетерпляче
аграрну реформу або, принаймні, не будемо робити перешкод при
самостійному проведенню цього діла"11.

Не маючи власних коштів, ініціатори створення СВУ вирішили
взяти "державну позику у союзників" (тобто - у Австрії і Німеччини),
яку, на їх думку, мала повернути майбутня Українська Держава. З
цього приводу, О. Скоропис-Йолтуховський зазначав; "Ми не пристали
на те, що це безповоротня субсидія, а ц[ісарське] королівське]
Міністерство закордонних справ не признало цієї суми боргом
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державним, і рішено справу компромісно: що ми беремо ці гроші на
працю СВУ без точного означення на письмі на яких умовах, а усно
застерігаємо собі право повернути ці гроші, як тільки зможемо; тобто
на нашу особисту відповідальність"12. Такий підхід до пошуків джерел
фінансування організації, хоча і був цілком виправданий у тих умовах,
призвів до досить відчутної опозиції СВУ з боку українських кіл
Наддніпрянської України і значною мірою спричинився до негативної
реакції по відношенню до Союзу провідних діячів майбутньої
Української Центральної Ради.

З перших кроків своєї діяльності Союз зіштовхнувся зі значними
труднощами іншого порядку. Справа в тім, що сподівання українських
політичних емігрантів спертися на Центральні держави в боротьбі за
самостійну українську державу в 1914 р. не мали достатньо вагомих
підстав. Збагнувши це, Скоропис-Йолтуховський змушений був
констатувати - "більшість представників, як Німеччини, так і Австрії...
уважали тоді нашу справу абсолютно несерйозною утопією; деякі з
них, які черпали свої відомості з московських і польських джерел,
представляли нас просто політичними авантюристами. Звідси
бажання офіціяльних німецьких та австрійських кругів використати
нас за гроші для звичайної шпигівської чи бунтівничої праці в запіллі
московської армії. Прийняти нас, російських Українців, старих ворогів
єдиної царської Росії, які вступили в рішаючий момент на боротьбу з
одвічним ворогом нашої самостійности поруч з центральними
державами, тимчасово ворожими Росії, як своїх рівновартих
союзників, - вони не могли, бо у них не було віри в саме існування
нашого народу"13.

Діяльність СВУ в Австрії значною мірою ускладнювало невміння
його керівників (і зокрема - Скоропис-Йолтуховського) налагодити
конструктивні стосунки з парламентським представництвом галичан,
зокрема з головою Головної Української Ради К. Левицьким. Після
припинення фінансування групи М. Залізняка, австрійський уряд під
тиском Президії ГУР запропонував СВУ перенести свій осередок з
Відня до Константинополя. Президія Союзу направила 20 грудня
1914 р. до Міністерства закордонних справ Австро-Угорщини записку
з цього питання. В ній, зокрема, йшлося про те, що "таке перенесення
з Відня нашої Президії мало б фатальні наслідки для українських
симпатій в малосвідомих українських верствах до Австрії, яка досі
толерувала український рух, признавала нашу національну
самостійність"14.

Президія СВУ залишилася у Відні. Однак, упродовж наступного
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року австро-угорський уряд, не маючи інтересу до Союзу,
неодноразово пропонував Президії виїхати до нейтральних країн, де
"дешевше обходиться життя". Особливо погіршилися взаємини СВУ з
урядовими колами Австрії на початку 1915 р., коли Міністерство
закордонних справ Австрії зажадало від Союзу виконання кількох
умов: по-перше - Союз мав перенести свій осідок до Швейцарії; по-
друге - він мав продовжити свою видавничу діяльність; і, по-третє -
Союз мав зобов'язатися "стати до розпорядження црсарського]
королівського] Генерального штабу для ведення праці в таборах
полонених в Монархії, видатки на яку покриватимуться окремо, в цій
праці відповідає він виключно перед Генеральним штабом і має від
нього діставати вказівки. Видатки на цю працю покриває ц.к.
Генеральний штаб"15.

З огляду на тему нашого дослідження, найбільший інтерес
становить саме третій пункт австрійських вимог, який зустрів з боку
СВУ категоричний протест. Президія СВУ заявила австрійському
Міністерству закордонних справ, що принципіально не може прийняти
це положення через те, що "...Союз В.У., як представник, хоч і
нелегальний, закордонної наддніпрянської України..., не може
поставити себе в залежність од такої суто "внутрішньої" австрійської
інституції, яким є ц.к. Генеральний штаб. Співпраця СВУ з
державними установами Австрії можлива лише на рівні Міністерства
закордонних справ, хоча в справі полонених українців Союз ...може
вести переговори і з ц.к. Військовим міністерством, в ресорт якого
входить утримання всіх полонених взагалі, з якими ведуть
червонохресні організації ріжних народів". Разом з тим, і це особливо
підкреслювали діячі СВУ - "ні за які гроші і ні для яких цілей (хоч би
то була і поміч нашим полоненим) нашою національною гідністю ми
поступитися не можемо". Тому, як і в грудні 1914 р., так і в квітні
1915 р. Президія СВУ на всі вимоги австрійців заявила, що "під
команду ц.к. Генерального штабу Союз В.У. йти не може й не піде"16.

В умовах такого адміністративного тиску з боку Австро-
Угорщини (що могло закінчитися видаленням організації поза межі
монархії), Президія СВУ вживає заходів для налагодження
"безпосередніх зносин з Берліном, в більшій політичній далекозорості"
якого був переконаний провід Союзу. Врешті-решт стався
формальний розрив австрійського уряду з СВУ, проте і надалі
Президія Союзу продовжувала залишатися у Відні. Щодо
кардинального питання - культурно-просвітньої та національно-
патріотичної праці в українському таборі полонених у Фрайштадті, то
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СВУ відстояв свою повну незалежність у її проведенні. Однак, таке
становище не влаштовувало австрійське Військове міністерство, яке
час від часу - під тиском керівництва ГУР - давало вказівки про
повне припинення праці Союзу в Фрайштадті. І тільки дякуючи
особистим зв'язкам О. Скоропис-Йолтуховського у Військовому
міністерстві Німеччини, кілька разів вдавалося рятувати від загибелі
єдиний український табір в Австро-Угорщині.

Таким чином, "мрії про провідну історичну ролю Австрії у
відродженню самостійної Української Держави довелося СВУ здати в
архів". На думку Скоропис-Йолтуховського, Міністерство закордонних
справ Австро-Угорщини, внаслідок відсутності в ньому дійсних знавців
української справи, було не в змозі "піднятися до високого дійсно
історичного погляду на будуччину Сходу, а в будуччині тій розглянути
ясним оком великого політика майбутню ролю України". Натомість все
рельєфніше вимальовувалися перспективи співпраці СВУ з німецьким
урядом, але ця співпраця мала дещо відмінний характер - "...першим
і головним завданням тут було налагодження національної культурно-
просвітної праці серед полонених Українців", а вже потім "...політична
репрезентація ідеї суверенности України і агітація в цім напрямі серед
німецького громадянства"17.

Широко розпочати діяльність в межах Німеччини СВУ вдалось
лише завдяки сприянню з боку імперського "Товариства внутрішньої
Колонізації" з осідком у Франкфурті на Одері. Голова товариства
Фрідріх фон Шверін і секретар д-р Еріх Койн, познайомившись з
загальними напрямками політичної діяльності Союзу, дійшли до
висновку, що завдання і цілі відродження української державності
можуть бути лише корисними національним інтересам Німеччини, й
вирішили підтримати заходи СВУ Успіху справи також сприяло й те,
що начальник департаменту у справах полонених Військового
міністерства Німеччини полковник (пізніше - генерал) Еміль Фрідріх
відразу "зрозумів всю далекосяглість німецько-української політичної
концепції для розвитку німецької політики на Сході в майбутнім, як
також високу ідейну й моральну вартість ...такого культурно-
національного освідомлення українських полонених"18. На їх думку,
"національне освідомлення українського народу і його висвобождення
з-під московського ярма, було актом справедливости й поступу в
історії визволення народів, а разом з тим, це була би велика,
політична користь для Німеччини. Без України не могла би Росія
ніколи стати небезпечним сусідом для Німеччини"19.

Проте, незважаючи на їх зусилля полагодити цю справу на
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урядовому рівні, Міністерство закордонних справ відмовилося взяти
на себе відповідальність за діяльність СВУ у таборах з огляду на те,
що вона буде спрямована проти єдності й неподільності Росії - з якою,
можливо, буде укладено сепаратну угоду. За цих обставин
Ф. фон Шверін і Е. Койн заснували "Посередницьку організацію у
Франкфурті на Одері" і за домовленістю з полковником Е. Фрідріхом
зробили представлення Міністерству закордонних справ, що ця
виключно німецька організація приймає на себе всю відповідальність
перед урядом щодо діяльності СВУ в таборах. Одночасно
Ф. фон Шверін і полковник Е. Фрідріх запевнили міністерство, що в
цих таборах на шкоду Німеччині нічого не робитиметься. Таким чином,
"...лише дякуючи щирій відданості цих людей самій ідеї ї їх
шляхетному довіррю до Союзу С.В." було отримано можливість
розпочати культурно-просвітню й національно-виховну працю серед
полонених українців в Німеччинізо.

Після отримання офіційного дозволу на організацію українських
таборів на теренах Німеччини в кінці квітня 1915 р. у Берліні було
засновано окреме представництво ("Централя") СВУ на чолі з членом
Президії СВУ О. Скоропис-Йолтуховським і секретарем
В. Козловським. "Централя" покликана була зосередитися на
організації просвітньої роботи серед полонених в Німеччині.
Внаслідок того, що Президії СВУ вдалося зацікавити українськими
справами впливових німецьких політичних і військових діячів, які
прихильно поставилися до налагодження в таборах української
пропаганди, Берлінська "централя" СВУ енергійно розпочала свою
діяльність. Разом з відповідальністю за працю СВУ в таборах,
"Посередницька організація" взяла на себе і турботи щодо
фінансування цієї діяльності, отримуючи відповідні кошти з рахунків
Міністерства закордонних справ Німеччини. З самого початку
співпраці Президія СВУ запевнила, що видатки на культурно-
просвітню працю серед українських полонених мають бути повернені
Німеччині як державний борг після повстання незалежної Української
Держави. Протягом 1915-1917 рр. до каси СВУ від "Посередницької
організації" надійшло 631000 нім. мар., і було витрачено
743294,56 нім. мар. (до каси СВУ надходили кошти і від власних
підприємств^.

Розуміння німецькими урядовими колами та громадськістю
доцільності відродження української державності виявилося й в тому,
що у листопаді 1915 р. у Мюнхені (філія в Берліні) було створене
німецьке товариство сприяння українським визвольним змаганням
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"Вільна Україна", членом якого міг стати кожний повнолітній
громадянин Німеччини. Метою товариства було ознайомлення
німецького суспільства з українською історією, культурними
надбаннями, політичною боротьбою українського народу й
господарським значенням України для Німеччини. 23 лютого 1916 р. у
Мюнхені були проведені збори членів товариства, на яких з доповіддю
виступив член Президії СВУ О. Скоропис-Йолтуховський. Його
доповідь пізніше лягла в основу окремої брошури "Значіння
самостійної України для європейської рівноваги 22.

Забезпечивши собі фінансову та моральну підтримку німецьких
військово-політичних кіл, СВУ отримав можливість активізувати свою
діяльність серед полонених українців зі складу царської армії на
теренах Німеччини23. Заходами О. Скоропис-Йолтуховського у
таборах полонених українців (Раштат, Весляр, Зальцведель) в
Німеччині були створені просвітницькі відділи, співробітники яких
доклали чимало зусиль для національно-патріотичного освідомлення
колишніх вояків царської армії. З часом відділи почали користуватися
широкою автономією в своїй роботі - Берлінська "централя" Союзу в
особі О. Скоропис-Йолтуховського здійснювала лише загальний
контроль над їх діяльністю. Час від часу він здійснював інспекційні
поїздки по таборах, даючи вказівки та роблячи деякі призначення, які
на його думку мали сприяти успіху в роботі.

Діяльність Скоропис-Йолтуховського у таборах полонених
українців мала плідні наслідки. Крім здобутків на просвітницькій ниві,
йому вдалося розбурхати політичну активність вояків - так, зокрема, у
таборі Раштат 27 жовтня 1915 р. скликається загальнотабірне віче, на
якому було обговорено стан справ на окупованих центральними
державами українських землях Холмщини. Полонені в своїй масі
прихильно поставилися до необхідності відновлення на цих землях
українських шкіл, проте на вічу мали місце і протиукраїнські виступи,
що сталося внаслідок посилення агітації "чорносотенців" з приводу
призначення нових старших бараків з числа прихильних українству
людей. Але вже через кілька днів у настроях полонених відбулася
зміна - коли 4 листопада ц.р. О. Скоропис-Йолтуховський наважився
виступити перед полоненими з рефератом про самостійність України
- учасники віча (близько 2000 чол.) спокійно вислухали його промову.

Проте особливу активність полонені проявили після Лютневої
революції. Українська громада у Вецлярі 7 квітня 1917 р. своєю
резолюцією від імені всіх табірних інституцій заявила, що "розвал
царського режиму і творення основ нового життя, ставить з тим
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більшою силою на денний порядок наше основне домагання повної
державної самостійності українського народу"24. Рішенням зборів
представником полонених табору Вецляр на майбутніх переговорах з
Тимчасовим російським урядом було призначено О. Скоропис-
Йолтуховського. У резолюції містилося звернення до полонених з
проханням поставити свої підписи під його уповноваженням до
Петрограду. Водночас у табірному часопису було вміщено відозву "До
товаришів на робітничих командах і в таборах", в якому полонених
закликали підписати мандат О. Скоропис-Йолтуховському для участі
у Всеросійських Установчих зборах. До тексту відозви було додано
спеціальний аркуш для запису полонених, які поділяли положення
уповноваження.

Для організації збирання підписів "Генеральною Старшиною" на
робітничі команди було відправлено 48 "довірених осіб", крім того,
7 квітня було скликано загальнотабірне віче, на якому виступив
О. Скоропис-Йолтуховский. Наступного дня було скликано
надзвичайне табірне віче, на якому було розглянуто ставлення
полонених до Всеросійських Установчих зборів. Віче підтримало
ініціативу О. Скоропис-Йолтуховського зібрати підписи полонених для
представництва їх інтересів у Росії.

Наслідком цих заходів з 1500 чол., що перебували на той час у
таборі, свої підписи під уповноваженням поставили близько 1300 чол.
Незважаючи на те, що за браком часу ці "довірені особи" відвідали
лише 860 робітничих команд (з наявних - 1500), а 374 команди не
отримали вчасно "Громадської Думки", загалом (у таборі та на
робітничих командах) було зібрано 4166 підписів25.

Водночас, провід "Української Громади" ухвалив надати
О. Скоропис-Йолтуховському додатковий мандат, у якому йшлося:
"На підставі пунктів домагань, підписаних членами "Української
Громади", остання поручає Президентові СВУ О. Скоропис-
Йолтуховському заступати перед Москвовським правительством,
Всеросійським Установчим Зібранням і де то буде вимагати українські
справа, наші національні і політичні інтереси згідно з політичною
зрілістю нашої громади, котра домагається, аби доля України ні в якім
разі не була рішена загальним Установчим Зібранням, а лишень
Українське питання, національне і політичне життя, а також
відношення до російської і других держав мусить бути вирішено
Українськими Установчими Зборами, скликаними на підставі
загального, рівного, тайного й безпосереднього голосування. Вибори
мають бути переведені на територіях, заселених українським
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народом. Українські Установчі збори мають відбутися в нашій столиці
Києві"2б.

Аналогічні процеси мали місце і в іншому таборі полонених
українців - Зальцведелі. Тут на шпальтах табірного часопису "Вільне
Слово" було приміщено звернення члена президії СВУ О. Скоропис-
Йолтуховського "До всіх громадян зальцведельського табору", де
повідомлялося про повалення царату в Росії. Одночасно у відозві
містився заклик до полонених узяти активну участь у політичному
житті оновленої Росії шляхом делегування йому права заступати
перед тимчасовим російським урядом інтереси полонених українців.
В "Уповноважненні" О. Скоропис-Йолтуховському (яке також було
приміщено в газеті) наголошувалися чотири основні пункти вимог
полонених: повнота влади народу, повернення у взаєминах між
Росією і Україною до основ Переяслівського договору 1654 р.,
справедливого вирішення земельного питання та негайного
заключения миру між державами2?. Тоді ж у таборі й в робітничих
командах було розпочато збір підписів полонених під цим
"Уповноважненням". Підсумком цієї кампанії, що закінчилася в
останніх числах червня 1917 р., було понад 20000 підписів
зальцведельців, які підтримали пропозицію про надання СВУ цього
мандатагз.

Таким чином можна зробити висновок, що основні положення

цієї відозви, виробленої президією Союзу визволення України, не
виходили за межі теорії автономізму, залишаючи Україну у складі
федеративної, демократичної Росії. Проте, національна
самосвідомість полонених українців, виплекана дволітньою
діяльністю Союзу у таборах, давалася взнаки. Так, вже через кілька
днів табірний часопис у замітці "Додаток до уповноважнення
О. Скорописові" сповіщав полонених, що Генеральна рада
"Української громади" стверджує, що останні події в Росії "ставлять [...]
на дневний порядок наше основне домагання повної самостійності
українського народу"2^ Це положення було конкретизоване у
"Додатковому мандаті Президентові С.В.У. Олександрові Скоропис-
Йолтуховському", яким Генеральна рада "Української Громади" в
Зальцведелі уповноважила О. Скоропис-Йолтуховського (як
представника полонених до Тимчасового уряду Росії) домагатися
"скликання окремого Українського Установчого Зібрання в Києві,
вибраного населенням України на основі загального, рівного,
безпосереднього й тайного голосування з приміненням пропорційної
системи виборів, до якого має належати близче означення
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відношення України до Російської держави й вироблення внутрішньої
Конституції України"30.

У свою чергу О. Скоропис-Йолтуховський у своєму листі до
Української Центральної Ради у Києві відзначав, що "свідомі українські
громадяни, які перебувають тепер у полоні, особливо ж ті, що
згуртувалися в національних таборах, зустріли перемогу революції не
як байдужі сторонні глядачі, а з одушевленєм, з вірою, що шлях до
нашого відродження розчищений, що і на "нашій не своїй землі"
настала пора державного будівництва"31. Українські громади в
таборах полонених зібрали 19004 підписів під мандатом О. Скоропис-
Йолтуховському, якого було делеговано до Петербурга як
представника їх інтересів. Ще 4000 підписів було зібрано
М. Меленевським серед полонених українців на австрійських землях.
Проте, російська влада не дозволила їм прибути до столиці, так і не
відповівши на всі звернення представників полонених32. У цій ситуації
О. Скоропис-Йолтуховський "вирішив передати ці домагання, знявши
з себе цю місію, Українській Центральній Раді в повній вірі, що
Українська Центральна Рада доведе до відома революційної
демократії Росії і обстоюватиме здійснене їх цілою своєю силою і
авторитетом". Всі підписані листи, петиції, мандат були передані ним
на збереження у Нобелівську бібліотеку Шведської академії наук у
Стокгольмі33.

Діяльність Олександра Скоропис-Йолтуховського у роки першої
світової війни мала надзвичайно позитивні наслідки в справі
інформування європейської спільноти про українську визвольну ідею,
крім того, заходами очолюваної ним Берлінської "централі" СВУ у
таборах полонених була вихована у національному відношенні значна
кількість українців, готових зі зброєю в руках захищати свою
Батьківщину. До заслуг Скоропис-Йолтуховського слід віднести і те,
що йому вдалося витворити позитивний імідж України в очах
впливових військово-політичних кіл Німеччини, що пізніше було
використано дипломатією Української Держави та УНР

Annotation

Alexander Skoropys-Yoitukhovski (1880-1950), political figure, was
born in Eastern Podillia, member of the Ukrainian Student Society in Kiev
and RUP (1902-1905). Late he was one of the leaders of the Ukrainian
Social-Democratic Union. In 1906 was exiled in Siberia. Then he got away
from there and since 1908 had lived in Austria. In 1914-1917 he was one

of the leader of the Union of Liberation of Ukraine. He organized cultural
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work in the camps for Ukrainian prisoner of war and in the Ukrainian
division Blue Zhupan. In 1918 he worked as a regional commissar of
Ukrainian State, late as a regional commissar of Ukrainian Popular
Republic in Western Volyn, Holmshchina and Pidlasha occupied by
German and Austrian armies. Then Polish authorities interned him. Since

1920 he had lived in Berlin and worked as a functionary of the Union of

Nationalist Farmer. He backed up Hetman Skoropadski and was one of the
ideologists of the Ukrainian monarchism. He was one of the founders and
curators of the Ukrainian Scientific Institute in Berlin.
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