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ПІД ОМОФОРОМ БАРОНА М. ВАСИЛЬКА

( З а п и с к и  ж у р н а л і с т а  й д и п л о м а т а  
в і д  3 - г о  с е р п н я  1 9 2 0  до  3 1 - г о  г р у д н я  192 1)

З серпня 1920.
Після довгої перерви хочу знову відновити записи в щоденнику, бо 

й моя дипломатична та журналістична діяльність, здається, має відно
витися. Такі, бодай, подають мені надії . . .

Приїхав я з Відня1 до Риму 24-го липня ввечері цілком несподівано 
для Ніни, і ще довго, іколо тижня, ішла з Відня для Ніни моя пошта.

В пансіоні Жірардет пробули ми всього тиждень, і вчора, 2-го, 
переїхали до помешкання Місії, куди 4 дні скоріше переїхали Єремі- 
єва та Чехівський. За контрактом помешкання було здано тільки під 
канцелярію без права в ньому жити, але Чехівський запросив десь 
секретаря адміністрації, дав йому хабаря, 200 лір (сто від себе, а сто 
від нас), крім того підмастив добре двірника, що виглядав на надто 
вірного цербера, і таким чином промостив ш л ях . . .

Днів кілька тому прийшла телеграма від Єремієва з Тарнова з 23-го 
липня, що його призначено до Риму, і що він виїздить, а вчора при
йшла телеграма від Ніковського з Варшави з повідомленням, що Єре
мієва призначено до Риму «керуючим справами Місії», і щоб ми при
готували передачу справ. Ще не знаємо, хто залишиться в цій новій 
Місії, чи ми обидва з Чехівським, чи він сам один, але все ж  бодай 
справа остаточно виясниться, і Єремієва та Чехівський подають мені 
надію, що напевно, Єремієв подбав про те, щоб мене було залишено. . .

З ними ми живемо тепер дуже мирно. Всі старі непорозуміння при
забулися і Єремієва настоює на тому, що, з огляду на непевність ситу
ації на чужині, ми повинні підтримувати один одного. Дав би Вог, щоб 
так і далі було..

Минулий тиждень пройшов дуже швидко і досить безладно — з 
одного боку зміна мешкання, а з другого боку я шукав інших джерел 
заробітку і перекладав з італійського (переклав дві новельки, розпо

1 Про мою поїздку до Відня я оповів у моїх Записках під заголовком 
«Віденське Інтермеццо». їздив я туди з спробою добути грошей на втри
мання Дипломатичної Місії в Італії. Поїздка ця була безуспішна: тодішній 
міністер фінансів УНР Хр. Барановський, з яким я мав довшу розмову, 
вказав мені на брак засобів.
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чав третю), почав перекладати Ж ю ля Верна «Le village аегіеп», а та
кож написав дві статті для американських часописів. Хто знає, чи 
вони платитимуть, але спробувати треба. На жаль, Ніна так увесь час 
занята господарськими справами, що нема коли переписати мої пи
сання на машинці.

У зв’язку з працею над перекладами, звернув особливу увагу на 
студії української мови, — часто бракує -слів. Дає себе відчувати ро
сійська школа, — адже ж  від народньої школи до університету всі 
студії відбув я по-московському, і коли ще був я в гімназії мій батько 
хвалився перед знайомими, як я гарно говорю по-російському. . .  Але 
за те ж  і відчуваю брак слів! Мушу більше читати наших клясиків. 
Перечитав два томи Олеся й один Винниченка. Цікаво, що в Олеся 
мова, хоч і гарна, але бідна, одноманітна, порівняння часто повторю
ються. Ніч у нього, наприклад, завжди «срібна». У Винниченка ж  
мова до того не оброблена, до того засмічена русизмами (хоч і багата 
на гарні українські вирази), що перше, ніж пускати його твори до 
якоїсь шкільної антології, чи хрестоматії, як у нас в гімназії казали, 
треба було б їх добре почистити. . .

Зінаїда Василівна Мирна прислала листа з 18-го липня, який вже 
давненько прийшов, але я не мав часу його записати. Тим часом він 
вартий того:

«Моя люба пані Ніно! Одержала Ваші листи, і ще більший сум мою 
душу огортає. Це якась моральна й економічна катастрофа нашої справи! 
Усюди таке безладдя, такий розпад, таке зневір’я, що вже і сподіванки 
на кращу долю нема. З усіх Місій несеться такий стогін, всі загрожують 
катастрофою, всі звертаються до Івана Івановича2 „може, хоч Ви допомо
жете, або розв’яжете питання, чи ми існуємо чи ні: із-за  боргів ми не може
мо покинути своїх місць, бо нас кредитори не випускають. . Міністерство 
закордонних справ жодних інформацій не дає, а міністерство фінансів не 
має грошей. А політичне становище дуж е тяжке. Звісно, в Германії учи- 
тують його, а особливо те, що наша справа зв’язана тепер із поляками, —
і відносини помітно погіршали. Становище Івана Івановича тяжке, всі 
звертаються до нього по гроші і думають, що чим нахабніше вони гро
шей вимагатимуть, тим швидше їх  одержать. І з нахабністю хуліганів, 
з страшними погрозами вимагають грошей. А їх  немає і ніяких сподіванок 
на будуче теж немає. Іван Іванович уж е й на димісію хотів податися, 
так нема кому справи передати, а Барановський і слухати про це не хоче. 
Іван Іванович докладно обговорив Вашу справу із Мартосом, і з Баранов- 
ським; перший рішуче проти видачі грошей, бо коли немає ні Голови Місії, 
ні заступника, то, значить, Місія не існує, отже нема їй чого грошей давати
— це так на думку Мартоса; а Барановський сам не хоче вирішати, покла
дається на міністра закордонних справ, а саме головне те, що грошей немає, 
отже, нема чого асиґновувати. В цій справі я вже кілька разів писала 
п. Євгенові (з доручення Івана Івановича). Сьогодні Барановський поїхав 
до Відня, отже п. Євген сам його бачитиме. Я вже й п. Євгенові про це 
писала, і Вам пишу, що коли у Вас немає грошей, так ми просимо у  нас 
взяти; ми живемо дуж е економічно, бо знаємо з досвіду, як то легко було

2 І. І. Мирний, чоловік Зінаїди Василівни.
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більш, ніж  5 місяців, висидіти без заробітку, отже, маємо дещо в запасі, 
і можемо з Вами поділитися.

Цілую Вас, моя люба пані Ніно! Пишіть, як вирішиться Ваша справа. 
Може, з Барановським там у Відні справа швидше піде. Чи залишитеся 
у Римі, чи поїдете куди, безпримінно напишіть.

Ваша всім серцем 3. Мирна».

4 серпня 1920.
Від’їзджаючи з італійського полону на початку минулого місяця, 

про що мені писала Ніна до Відня, українські старшини переслали 
гр. Тишкевичеві мистецьки виконану адресу з їхніми підписами і 
спільною світлиною, і таким текстом:

«Ваша Ексцеленціє! Високоповажаний Пане Графе!
Світова війна загнала в своїх останніх днях кількадесять тисяч укра

їнців старшин і козаків у далеку непривітну чужину — Італію. У полон 
попався найкращий цвіт українського народу в хвилі, як на українських 
землях повіяло волею, і все, що живе, стануло до визвольної боротьби, 
щоб здобути собі свободу і здійснити велику українську ідею — збудувати 
свою державу — Суверенну Українську Народню Республіку.

Великі діла й подвиги українського народу у визвольній боротьбі від
бивалися радісним гомоном аж  в Італії, а полонені з притишеним биттям 
серця, з запертим віддихом вслухувалися в той величний гомін українського 
життя в повнім, веснянім його розгоні. Серця й душі полонених були пе
реповнені тугою за своїм рідним краєм, а задушевним бажанням було вир
ватися якнайскорше з полону і станути в рядах борців-каменярів, що 
кували кращу долю свому народові, рівняли путь правді і волі та ставили 
основи під Українську Державу. Відтяті від своїх рідних, без опіки на
шого правительства, з яким не доставало сполучення, полонені завзято 
поборювали чорні думки одчаю і зневіри, що часом находили на них, а 
леліяли надію і віру, що і в їх  віконце засвітить сонце волі, і вони помчуть- 
ся бистрими вір лами у свою Вітчину, на любу Україну.

З великою радістю і одушевлениям прийняли полонені вістку про Ваше 
прибуття до Італії, передчуваючи, що у Вас знайдуть опіку на далекій 
чужині в безвихіднім їх  положенню. Сподівання полонених сповнилися. 
З Вашим прибуттям повіяло по душах полонених українців теплим укра
їнським леготом. Ваші щирі слова, повні безмежної любови до українського 
народу, оживляли стужені душі полонених, наче роса квіти, і несли з со
бою розраду і потіху, та сталили їх  завзятість і терпеливість сильною во
лею і вірою в побіду українського народу і кінець гіркого полону для 
білих невільників XX століття. Ваш труд і праця, щоб промостити шлях 
для Української Держави в Італії, знайшли сильний відгомін і серед поло
нених.

Любов’ю і вдячністю записане Ваше ім’я глибоко в серцях полонених 
за Вашу батьківську опіку, за Вашу сердечну поміч, за Вашу невсипущу 
працю так для полонених, як і всього українського народу. Синівська, 
гаряча щиросердечна подяка хай буде тим даром, який Вам складаємо. 
Хай Всевишній додасть Вам сил у Вашій мозольній і успішній праці і хай 
очам Вашим дозволить бачити у  щасті і добрі ввесь український нарід і 
Самостійну Українську Народню Республіку!

Італія. Кассіно, в день виїзду на волю, дня 6 липня н. ст. 1920.
За Українську Громаду полонених старшин: Михайло Гринів, голова; 

Теодор Чернописький, містоголова; Кирило Крушельницький, писар».
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Нема чого й казати, що цей теплий вдячний лист полонених стар
шин до гр. Мих. Тишкевича — одночасно поличник Севрюкові та його 
Місії.

Тим часом, п. Бандрівський, недавній секретар цієї Місії, намага
ється реабілітуватися сам та реабілітувати Севрюка в довжелезних 
статтях, що друкуються в галицькій українській пресі. З цього при
воду віденська «Воля» в числі з 24 липня завважує:

«Справа, п. Секретарю, просто стоїть. Невважаючи на те, що, як 
Ви і самі пишете, „Місія знайшла в Італії остільки корисну ситуацію, 
що Італія бажала і бажає позбутися якнайшвидше всіх полонених”, 
Ваша Місія майже нічого не зробила, витративши колосальні кошти. 
„Воля’* найбільше писала про цю справу, даючи на своїх сторінках 
цілком об’єктивно місце і голосам полонених і листам Севрюка, і на
віть анонімному дописові Бандрівського ...» .

У «Волі» з 31 липня видрукувано цікавий допис П. Карманського 
з Риму «Революція чи анархія», в якому він влучно змальовує за
гальну політичну ситуацію в Італії. Не забув він і про нас та п. Ма- 
зуренка:

«Нота Ллойд Джорджа до совєтського уряду, в якій заповіджено 
конференцію в Лондоні, де між іншими мали б явитися і представники 
України, видвигає тут знову нашу забуту справу. І ніколи не було в 
Римі для нашої дипломатії і пресового бюра кращої і вдячнішої до 
праці пори, як сьогоднішня хвиля. Джолітті сам запрошував був на
шого бувшого представника п. Мазуренка до себе на розмову і прий
мав його дуже сердечно. Так що ж! П. Мазуренко занюхав, що йому 
саме пора закінчити свою «діяльність» і, добувши для Місії 33.000 лір, 
зліквідував себе, виїхав і оставив Місію (двох недобитків) без шага. 
Місія при Ватикані не існує так само, бо о. Бон уже четвертий місяць 
виходжує гроші у Відні, а його секретар сидить поза Римом, бо він 
пів року живе воздухом. А тим часом бувші дипломати і всякі жур
налісти, що мають за собою медові місяці нашої дипломатії та й гу
ляють, завдяки цій «золотій» добі, сидять по курортах і благоденству
ють. Що їх обходить українська справа, коли за неї не платять суто, 
як платили, бувало?!

Ні, таки кажім, що хочемо, то ми самі тчемо рідній країні смертне 
рядно. Рим, 15 липня 1920».

5 серпня 1920.
Зінаїда Василівна прислала листа з 2 серпня:

«Моя люба пані Ніно!
Мабуть, уж е п. Євген повернувся додому, — отже в діловій справі 

пишу йому вж е на Рим.
Його останнього листа перед від’їздом з Відня отримали, але коли його 

ще щось у Відні затримало, так, будь ласка, перекажіть йому туди все те, 
що я Вам казатиму по справі.
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їв.(ан) Ів.(анович) отримав від Антоновича листа, де Ант. каже, що 
тепер він уж е згоден знову виїхати до Риму, яко голова Місії, — отже, 
прохає вислати йому ті гроші, що йому ще Мартос у Відні пропонував. 
Прохає їх  власне передати його атташе Коссакові. Іван Ів. має наказ ви
дати йому гроші при першій можливості, але ще зараз не вирішено чи є 
вж е така можливість, чи немає, бо грошей трохи, крихітку добули, і в 
якій мірі можна кого задовольнити, ще не вирішено.

Отже, поспішаюся Вам написати, щоб Ви ще не продавали речей Місії, 
бо, очевидно, Місія в Римі буде існувати, отже — щоб не довелося їм знову 
все купувати. Мені здається, що Ант. побачив, що на Україну не можна 
повертатися, отже вирішив знову до Риму їхати.

Це й все, що я знаю в Вашій справі. Коли про що ще довідаюся, зараз 
напишу.

Ви пишете про страшну духоту в Римі, а у нас, навпаки, навіть хо
лодно, а дощі щодня перепадають. Настрій страшно тяжкий, нічого нізвідки 
доброго не чути . . .  Іван Ів. без міри занятий і чисто зіпсував собі нерви 
щоденними неприємносстями. Цілую Вас, моя люба пані Ніно! Привітання 
п. Євгенові.

Ваша 3. Мирна».

Невже знову Антонович? Але, думаю, що після телеграми Ніков- 
ського про призначення Єремієва, нове призначення Антоновича не
можливе. Запізно надумався!

Щоб якось штовхати справу наперед, вирішили ми з Чехівським 
таки заставити меблі в цілком приватному порядку, у особи, якій 
можна довіряти, що вона не скомпрометує Місії. Така особа знайшлася
— це пані Альбіні, добра знайома Єремієвих і Гриненок. Вона згоди
лася позичити нам 5.000 лір під умовну заставу меблів. Умову з п. 
Альбіні склав А. Чехівський, який одержав і гроші і видав їй таке 
поквітування (італійською мовою):

Рим, 5 серпня 1920 р.
Я, нижче підписаний аташе Дипломатичної Місії Української На- 

родньої Республіки в Італії, на підставі розпорядження голови цієї 
Місії з 15 липня, 1920 p., залишаю в заставу п. Альбіні Любові меблі 
і інвентар канцелярії цієї Місії за 5.000 лір, як гарантію уплати цієї 
суми.

Всі названі речі знаходяться в помешканні Місії при Корсо д’Італія
6, другий поверх в Римі.

Цю суму 5.000 лір я мушу віддати пані Любові Альбіні протягом 
8 місяців від вище зазначеної дати 5 серпня 1920 року.

Андрій Чехівський, аташе Української Дипломатичної Місії в Іта
лії».

Якщо справи підуть добре, ці гроші віддамо і меблі відкупимо. 
Якщо ні, зробимо публічний аукціон, і з одержаних грошей борг по
криємо. А тим часом треба якось існувати.

6 серпня 1920.
Попрощались ми сьогодні з нашим симпатичним хлопчиком Люїджі 

Кікірікі, що з грудня 1918 р. працював у мене в Прес-Бюро, як по
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сильний і експедитор, а потім допомагав у Місії. Видали йому посвід
чення, що розлучаємося з ним із великим жалем.

17 серпня 1920.
«Воля» з 14 серпня приносить цікаві відомості. Закордонна деле

гація Української Партії Соц.-Рев. повідомляє, що з партії виклю
чено Миколу Ковалевського «за порушення партійної дисципліни, за 
службу Петлюрі й неморальне відношення до народних державних 
грошей»; Володимира Кедровського — «за порушення дисципліни й 
службу Петлюрі»; Миколу Залізняка — теж «за порушення дисцип
ліни, службу Петлюрі і колишню, але виявлену нині, службу австрій
ському урядові під час війни».

Крім того, з колишнім міністром фінансів Мартосом трапився не
приємний анекдот. Він мав необережність видати допомогу Вітикові 
(150.000 кор.) на видання «Боротьби» та інші справи. Вітик, отримав
ши гроші, поїхав далі шукати Мартоса, щоб ще дещо одержати. А тим 
часом редактори «Наперелому» та «Сміху», двох інших віденських 
часописів, мабуть, у помсту Мартосові, що їм нічого не відсипав, як 
каже «Воля», і що мусіли через те передчасно вмерти, написали в 
«Боротьбі» фейлетон-некролог з приводу відставки колишнього мі
ністра, але настільки невдалий, що російські часописи прийняли цей 
фейлетон за справжній некролог і відмітили смерть Мартоса у хроніці. 
А 'галицькі часописи й собі передрукували цю «звістку». «Воля» вмі
стила з цього приводу дуже дотепний фейлетон Сіренького під за
головком «Ще одна жертва» і підзаголовком «З ґалереї великих лю
дей».
Його варто тут переписати, бо і Мартос, і Вітик надто часто зустрі

чалися на сторінках мого щоденника:

„Маленька замітка в «Боротьбі», на горе всіх віденських патріотів, ока
залась правдою.

Газети паризькі, берлінські, варшавські, львівські в один голос під
тверджують сумну новину.

Борис Мартос загинув при таємних обставинах, упав жертвою довгу.
Невже ж  це правда?
Чи давно прихожа (передпокій) його покої у  Меісль унд Шадн била 

життям?
Чи давно вона була повна його приклонників, шанувателів, друзів і 

приятелів?
Кого там тільки не було?
Тут і редактор «Боротьби» і спролетаризовані співвласники многоміль- 

йонового «Дзвону», замасковані аґенти «Нової Доби» і видавці власних 
творів, скомунізовані поети, письменники, публіцисти і кооператори, дип
ломати бувші, теперішні і будучі, і з Місіями і без них, комісії, підкомісії, 
відділи, підвідділи, оцінщики, прийомщики, хранителі, перевожчики, пере
носчики, населення відомого українського культурного центру «Герренгоф» 
ін корпоре і пр. і пр. і пр.

«Толціте і отверзеться вам» — і всі товкли, хто чим міг.
Чи давно це було?
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Як сей час бачу ставну постать покійного в клітчатім пальто а ля ґавчос, 
в широкім сомбреро а ля ковбой, збитім на бакир перед здивованими очима 
віденців і берлінців.

«Хто це? Хто це?» — питали всі.
Походження цього великого фінансиста губиться у сивій старовині і 

найбільш певні сліди його фінансової праці, як свідчать історики, випли
вають лише в 1919 р. За одними версіями родоначальником цього знаме
нитого роду був мексиканець прозваний Мартосом за те, що мав надзви
чайні здібності обертати золото в папір навіть без допомоги філософського 
каменя. За другими — родоначальником явився відомий еспанський торе
адор Дон Хозе, який після вбивства Кармен втік на Полтавщину і одру
жився з хуторянкою Мартою, від якої нащадки й дістали ім’я. (Третя вер
сія, що рід цей походить від самого Вельзевула оказалася, після дослідів 
новіших істориків, не вартою довір’я і поширеною лукавими галичанами 
з певною метою скомпрометувати соціялістичний кабінет).

Ми, згідно з деякими фамілійними рисами, безумовно підтримуємо по
ходження його від мексиканського маґіка, але в інтересах правди мусимо 
зазначити, що і друга версія, еспанська, має підстави, бо покійник безпе
речно мав в собі деякі явні риси не тільки тореадора, але й андалузького 
бугая.

У дитячих роках будучий міністер був майже нормальним хлопцем.
Ґеніяльні його здібності проявилися лише в семінарії, де талановитому 

юнакові вдалося розрішити відому математичну головоломку: 2 на 2 дає 4.
Здивовані вчителі і щасливі батьки тут ж е вирішили віддати ґеніяль- 

ного хлопця на математику.
Цей ф ах розвинув його природну цікавість і захват експериментами до 

гомеричних розмірів. Так, уж е будучи міністром, він звелів відкрити всі 
сейфи в Києві з одної цікавости — подивитися, що там? Там оказалося 
золото, яке він із зручністю, гідною свого мексиканського предка, тут ж е  
на очах здивованих глядачів, перетворив у папірці.

Самовидці говорять, що бувший при цьому фінансист Бродський скрик
нув чистою українською мовою:

«Што ві дєлаєтє, ві заґіньотє всю сістєму!».
На що міністер із властивою йому логікою і авторитетністю відповів 

своїм прекрасним баритоном:
«Ну то що? А нащо вона нам?» — чим природно посадив хитрого жидка 

в кальошу на радість всіх присутніх гайдамаків.
Взагалі ясність висловів і лаконічність міністра ввійдуть безперечно в 

історію нарівні з спартанською. Часто, одним словом, йому вдавалося по
валити хитросплетені будови європейських дипломатів і примусити їх  до 
поспішного відвороту.

Так відомий історичний анекдот у Берліні, коли, після конференції 
з одним визначним німецьким дипломатом, після годинної промови хитрого 
німця, пан Міністер сказав йому, добродушно посміхаючись:

«А ви, часом, не брешете?»
Німець згубив дар слова і шість тижнів після того мусів ходити на 

гідропатію.
Фінансова система талановитого міністра була також надзвичайно 

проста. Знавці фінансового права деруть на собі волосся, думаючи скільки 
вони слухали і читали лекції, читали і писали книжки, і що все це було 
надурно.

Оказалося, що потрібні лише три прості речі: гроші, літак і колода карт.
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Гроші літали на літаку, а Міністер ворожив на картах, чи впаде він, 
чи ні. От і все!

Тільки цією простотою системи і пояснюється та колосальна популяр
ність, яку здобув собі небіжчик на Україні. Ця популярність настільки 
гнітила скромного молодого чоловіка, що він рішив виїхати в Европу й 
прочитати в головних столицях низку лекцій на тему: «Моя система, або 
в двадцять хвилин без фінансів».

Популярність росла. Перед молодим міністром відкрилося блискуче 
поле. Всі двері були перед ним відчинені. Газети передають, що лукава 
Франція рішила відмовитися від Версальського миру і поставила Германії 
єдину умову: запросити Мартоса міністром фінансів. Хитрі ґалли рішили 
одним ударом, раз назавжди, зиищити свого віковічного ворога. Не так 
склалося, як жадалося. І ми стоїмо перед свіжою могилою. Доля великих 
людей часто повторяється. Так смерть Мартоса нагадує поетичну смерть 
Віщого Олега. Говорив йому вірний директор департаменту:

Не чіпай, Батьку, мертвої голови Вітика, бо в порожній череп’янці 
завжди заведеться погань!..»

Не послухався Мартос, і чорна гадюка з порожньої голови ужалила його 
в саме ніжне місце. Нещасний тільки і встиг скрикнути:

«Не давайте йому більше ні геллера!» — і сконав на руках вірного ди
ректора під стогін і ридання всіх алчущих і жаждущих.

Лопатками (далі все йдуть народні назви українських грошей — прим. 
Є. О.) викопали йому могилу.

Тихо довкола шумлять осикові, щебечуть на них безжурні фейґелі і 
канарейки, тихо пролітають аеропляни, сумними безконечними рядами 
стоять гетьманки, богданівки, гривні, яєшні — імена їх  Ти, Господи, вєсі,
— а тихий вітерець доносить з України рідні народні мотиви:

«Чи я мамцю, не доріс, чи я, мамцю, переріс!» . . .
Сік транзіт ґлорія м ун ді. . . ”

20 серпня 1920.
Пащенко прислав мені листа з 17 серпня:
«Дякую Вам, пане Євгене, за листівку. Я досі у Відні і не знаю, 

що буде далі. Приїхав до Відня міністер Ніковський. Пан Єреміїв та
кож у  Відні. Мусить їхати на днях до Риму, з ним їде і п. Галіп. З 
грошима як стоїть справа, не знаю. До сьогодні п. Єреміїв мав отри
мати 10.000 лір і то на один місяць для 'Місії. Може з приїздом Бара- 
новського до Відня зайдуть які зміни, хоча не думаю. Я був у Ніков- 
ського. Він мені сказав, що справа італійської Місії стоїть так, що на
віть можливе скорочення і далі, себто, замість двох людей, залишить
ся один чоловік, крім п. Єреміева. Пишіть, як влаштувалися в помеш
канні Місії, де дістали ліжка? Щиро вітаю Вас і Вашу дружину, і ба
жаю всього кращого. С. Пащенко».

Ця листівка наробила у нас шелесту. По-перше, я вирішив, що, 
якщо будуть кого звільняти, то мене, бо я пізніше вступив до Місії 
і не в таких відносинах із Єремієвими, як Чехівсьхий. А по-друге, 
згадка про Галіпа всіх дуже здивувала, і Єреміева рішуче заявила, що 
в тому сама брехня. Я ж  відповів, що вважаю приїзд Галіпа цілком 
можливим, як наслідок компромісу: то мав їхати Галіп від одної партії,
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потім мав їхати Єреміїв від другої, а щоб і другу партію не надто 
принижувати призначили і Галіпа.

Одержав також листівку від Толмачева, в якій він мене повідомляє, 
що пересилає мені дві свої брошурки: «Розбийте кайдани!» і «Кому
нізм і еволюція» (під псевдонімом Піддубний). Пише, що намага 
ється видати свою коротку Історію української революції. Намага
ється переконати мене, щоб я визнав доцільність для України спів
праці з комуністами. Я відписав йому великого листа, в якому за
значив, що в теперішньому «комунізмі» бачу не стільки «комуністів», 
скільки революціонерів, себто людей активних, рішучих, деспотичних, 
що з тої чи іншої причини незадоволені своєю рол ею в житті і нама
гаються її направити, але що, внаслідок своєї деспотично-автократної 
вдачі, ніяк не можз^ть бути справжніми комуністами, і тільки дурять 
людей. . .  Деякі з них, може бути, дурять і себе самих. Приглядаючись 
до «комуністів», я виніс переконання, що їх жене, насправді, не ба
жання поліпшити загальний стан людства, а лише — бажання влади. 
Для мене, наприклад, цілком ясно, що московський комунізм — це 
бажання поширити владу Москви на всю східню Европу, а в першу 
чергу на Україну.

Не знаю, чи відповість він мені на цього листа. Шкодую, що не 
переписав його собі на пам’ять.

25 серпня 1920.
Телеграма з Відня від М. Єремієва:
«Все дуже добре. Приїжджаю на другий тиждень з грошима. Єре

міїв».

28 серпня 1920.
Телеграма з Відня від Василька:
«Єреміїв приїде першого вересня з грошима для помешкання і Мі

сії. Зробіть усе можливе, щоб відновити і продовжити контракт на 
помешкання з наказу міністра зак. справ 1079. Василько».

Сьогодні ми одержали листа з 25 серпня від Української Делегації 
У.Н.Р. в Парижі досить неприємного змісту, що в ньому наші старі 
знайомі Борщак і Лучинський виступають у досить дивній ролі . . .  Але 
ось текст цього повідомлення:

«Делеґація У.Н.Р. на мирову конференцію має за честь повідомити 
Вас про слідуюче:

20 липня ц. р. президент делеґації граф Тишкевич одержав із 
Відня від п. Макаренка телеграму, в якій п. Президенту пропонувалось 
здати свій пост колегії з 4-ох членів: пп. Тимошенка, Шелухина, Галі
па і Лучинського. Тією ж  телеграмою п. граф призначався на пост 
посла при Ватикані.

Не будучи поінформованим про права п. Макаренка, п. Президент 
в той же день передав зміст телеграми Урядові, прохаючи у нього 
пояснень і розпоряджень.
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26 липня прийшла відповідь від імени п. Головного Отамана Пет
люри, в якій указувалося, що уповноваження іп. Макаренка скасовані 
законом 21 травня 1920 р. і що через це всі його розпорядження не 
мають юридичної сили.

Однак, не вважаючи на це, сказана колегія 29 липня зробила спро
бу потребувати у п. графа Тишкевича здачу діл і фондів Делегації, 
в чому їм було рішуче відмовлено. Одночасно стало відомо, що ко
легія вводячи в блуд французькі офіційні кола і пресу, -скрізь почала 
розповсюджувати відомості, що вона законно призначена урядом 
У.Н.Р. заступати графа Тишкевича, і що вона приступила до вико
нання своїх обов’язків. Тоді п. граф Тишкевич мусів надрукувати в 
часописах спростування і офіційно повідомити французьке Міністер
ство Зак. Справ про самозванність колегії.

16-го серпня ц. p., коли уже появилась у «Волі» замітка, що роз
криває всю закулісну сторону скандальної інтриґи, п. А. Галіп, Лу- 
чинський і їх «аташе» Борщак, користуючись відсутністю графа Тиш
кевича, що виїхав із доручення Уряду до Лондону, зробили бруталь
ний і ганебний наскок на помешкання делеґації. Вони в скандальний 
спосіб влізли туди, захопили книжку наказів, печаті і оголосили, що 
почнуть тут урядувати явочним порядком.

Одинокою відповіддю на це, звичайно, було б звернутися до по
ліції, однак Делеґація, уникаючи скандалу, не схотіла поширювати 
інцидент за межі наших внутрішніх справ. Мешкаючий при Делеґації 
секретар Делеґації п. Ґалафре і військовий аташе полковник Коло- 
совський дали розпорядження зачинити тимчасово помешкання Де
леґації і не впускати туди членів самозваної колегії. Тоді колегія сама 
звернулась до поліції, прохаючи відчинити для неї помешкання. Зви
чайно, поліція відмовилась це зробити, але інцидент став відомий 
Французькому Міністерству Справ Закордонних.

На донесення про це Урядові, 20 серпня прийшла відповідь від п. 
Міністра Справ Закордонних А. Ніковського, в якій він підтверджує, 
що Уряд У.Н.Р. не робив ніякого нового призначення до Парижу, і в 
якій наказується уникати зносин з самозванцями.

Нині Делеґація продовжує свою нормальну працю в старому по
мешканні. В неділю 22 серпня повернувся до Парижу граф Тишкевич.

Маємо честь звернути Вашу увагу на те, що згадана колегія, маючи 
в свойому розпорядженні блянки і печаті Делеґації (з французькими 
літерами), може користуватися ними і вводити в блуд наших закор
донних представників. Нині Делеґація замовила нові печаті, відмінні 
від старих. Відбиток їх буде своєчасно надісланий Вам для відома. 
Додаток: Копії 5 документів.

В. о. генерального секретаря Леонід Ґаляфре».

Яка скандальна історія!
В додатках — відписи телеграми Макаренка, телеграми директора 

Мироновича від імени Голови Директорії про скасування повноважень 
Макаренка, листа «колегії» за підписами Артема Галіпа і М. Лучин-
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ського до Тишкевича в справі передачі справ, листа Ґаляфре, з наказу 
гр. Тишкевича до А. Галіна про неправність заряджень Макаренка і 
телеграми А. Ніковського з повідомленням також про приїзд в неда
лекому часі до Парижу А. Лівицького, Ол. Шульгина і ген. Юнакова.

А тим часом до нас 19 серпня дійсно прийшло було повідомлення 
з Парижу з 16 серпня такого змісту: «Наказом Директорії від 20 лип
ня ц. p., замість графа Тишкевича призначена Колеґія для захисту 
інтересів У.Н.Р. перед Мировою Конференцією в складі п. Сенатора 
Шелухина, п. д-ра Галіпа і п. Лучинського.

По уповноваженню Колегії Лучинський. За секретаря І. Борщак».

(Продовження в наступному числі)

М а р к о  А н т о н о в и ч  

НАРИС ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗУ УКРАЇНСЬКОГО 
СТУДЕНТСТВА (1921—1945)

Видання У.І.Т. 1976 Ціна: $ 3.00

Перша історія української студентської централі. 
Замовляти в Адміністрації «Українського Історика».



















































Спогади

Євген О нацький

ПІД ОМОФОРОМ БАРОНА М. ВАСИЛЬКА*
(Записки журналіста й дипломата від 3. VII. 1920 до 31. X II. 1921)

(Продовження)

9-го вересня 1920.

Сьогодні вислано до М. Василька витинки з часописів, що відно
сяться до наших справ: 1) Із «Кор’єре д’Італія» наше повідомлення 
про союз між Кубанню і Україною, що я його був заніс до Джаніні, 
та вістку, що українська проблема залишається далі нерозв’язаною, 
бо большевики мають намір домагатися від Польщі, при -підписуван
ні мирового договору, визнання уряду Совєтської Української Респуб
ліки, замість уряду Петлюри. 2) 3  «Трибуни» резолюцію польських 
соціялістичних партій про відносини з Росією. Тут між іншим зазна
чається, що в основі визначення східніх кордонів Польщі має лежа
ти принцип етнографічний, і, що в справі націй, які знаходяться між 
Польщею й Росією, Польща повинна домагатися для тих націй права 
на самовизначення. 3) 3 «Іль Темпо» вістку офіційної польської аген
ції з Варшави, що Польща має намір запропонувати Росії, проголоси
ти незалежність України й Білорусі та Литви на умовах, що були б 
корисні Польщі. 4) Також із «Іль Темпо» телеграму з Цюріху про пе
ребування Макарова, Вранґелівського висланця, в Варшаві. Він ніби 
підбиває поляків на спільний з «южно-русокою армією» наступ проти 
большевиків. В цьому наступі «мав би взяти участь і Петлюра, а та
кож батько Махно, іпро якого стільки писалося кілька тижнів тому». 
Згадується також, ніби багато полонених червоної армії заявило про 
свою готовість змінити колір».

Вчора ввечері всі розмови крутилися навкруги землетрусу, що 
зруйнував Тоскану. Чехіївський казав, що буде землетрус і в Римі, 
бо носиться щось таке в повітрі. . .  всі погано себе почувають . . .  бо
лять руки, ноги.. . хилить до сну . . .  Дійсно, мабуть, чи не мала 
«еспанка» навідала нашу малу громадку. Ми з Ніною теж себе не ду

* Початок спогадів проф. О. Онацького видруковано в «Українському 
Історику», ч. 4 (60), 1978, чч. 1—4 (65—68), 1980,
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же добре почуваємо. Ніна ж до того злетіла з стільця, на якого була 
стала, щоб щось там направити, стілець розлетівся, а в Ніни виско
чив синець під коліном, та плечі дуже болять, бо впала з розмаху на 
руки . . .  Добре, що так скінчилося!

Але землетрусу в Римі не було. Тільки Т. Галіп сьогодні вранці, 
коли я йому переказав побоювання Чехівського, записав їх на раху
нок . . .  моєї гіпохондрії.

«Ах, цей Онацький! Завжди якісь страшні історії оповідає. То 15 
випадків смерти від чуми в П ариж і. . .  то про якусь арґентінську му
рашку, що з’явилася в Римі і загрожує повиганяти людей із будин
ків . . .  А тепер ще й землетрус . .. Він мені й того року щось подібне 
оповідав. . .  Що це було? Ах, д а . . .  Якась хвороба в Швайцарії. По
чиналась вона із мізинця, який починав чухатися, свербіти, і з того 
розвивалася якась така страшна хвороба. . .  Ха-ха-ха!»

Я поспішив виправдатися.
«Це не моя гіпохондрія, а це часописи, що я примушений вигриза

ти. В часописах все повно сенсацій, здебільшого неприємних, от і на
бираєшся їх і починаєш переповідати, — а Ви — гіпохондрія!. . .»

«Ні, ні! Ви мені не кажіть. Я мушу це все записати, щоб вивести 
вас, як типа. . .  Мені якраз такий тип для мого роману потрібний».

«А ви пишете роман?»
«Так, давно вже пишу. Розпочав ще перед війною. Задумав щось 

в роді світової епопеї, яка мала б охопити певний ци кл . . .  Але, щоб 
його закінчити, треба, щоб той цикл закінчився. Я думав, що з війною 
той цикл закінчиться, аж воно ще ніяк не кінчиться. Ще абсолютно 
не видно, як воно далі буде. От і приходиться обмежуватися на під
бирання окремих епізодів та типів . . . »

Я одержав сьогодні «Хліборобську Україну». Підозріваю, що це 
Дмитро Іванович Дорошенко мені її вислав. Я цій книжці радий, бо, 
хоч я вчора і прочитав був статтю В. Липинського, але хотів би мати 
її в себе, щоб колись ще перечитати та продумати. Є в ній, без сумні
ву чимало правди, але ж чимало й баламуцтва. До коверти, в якій 
прислано книжку, прикладено марку з емблемою Брест-Литовського 
миру: високий, здоровенний мужчина підносить до гори жмут колос
ся, що вигинається над словом «Рах». Від слова в усі сторони відхо
дять промені як від сонця. Нижче, напроти грудей чоловіка напис: 
«Weltkrieg 1914—1918». На самому споді ще напис: «Internationale 
Friedenskonferenz Brest-Litowsk».

Говорив я сьогодні з Єремієвим про мій «відділ» полонених. Диву
вався я, чому власне того «відділу» не перейме на себе канцелярія, бо 
я ж  у справі полонених рішуче не можу нічого зробити, тому зовсім 
не хотів би переймати на себе відповідальносте. Але Єреміїв мене за
спокоїв:

«Ніяких «відділів» у нас нема. Я так і пишу до Міністерства. Ось 
просто зібралися ми, чотири українські .патріоти, і робимо спільними 
силами, що робимо. А тому, що канцелярія завалена роботою, то я й
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прошу Вас розвантажити канцелярію, перебравши на себе відповідан- 
ня на листи тих полонених, що ще тут залишилися».

Отже, написав я дві листівки — одну Бондаренку до Неаполю, а 
другу ідо Скульського на Азінару, що от. І. Коссак і Військово-Сані
тарна Місія виїхали, але що мас скоро приїхати ген. Юнаків, який і 
займеться їхньою справою. Подав на всякий випадок адресу Військо
во-Санітарної Місії у Відні.

Цікава і не дуже приємна історія вийшла у мене з Ґаляфре.
Коли прийшло було до нас повідомлення на бланкеті паризької де

легації з печатками і за підписами Лучинського і Борщака про «звіль
нення» гр. Тишкевича і призначення Колегії з Артема Галіпа, С. Ше- 
лухина та Лучинського, я тоді ще завідував канцелярією Місії. Отже, 
уважав своїм обов’язкам чемности вислати Лучинському картку з по
здоровленням. Потім почали з’являтися по часописах вістки про па
ризький скандал і про те, що гр. Тишкевич залишається далі голо
вою Делегації. А Ґаляфре, пишучи до Єремієвих, вклав в листа до них 
й мою картку, щоб вони мені її повернули, та ще й приписав:

«Адреса цього бандита в Місії невідома, і Онацькі ще зарано ра
діють ...»

Пришилося писати листа до Ґаляфре і вияснити йому, що посила
ючи поздоровлення на офіційне повідомлення на бланкеті Делегації, 
я поступив лише, як вихована людина у відношенні до людей, з яки
ми довший час жив у тому самому пансіоні, і з якими, хоча ніколи 
особливо й не приятелювали, та і ніколи не сварилися. Тому, пошко
дувавши в душі тих наших добрих знайомих, що з них насміялася та 
сама зла доля, яка насміялася над усіма нами разом у Відні, мусів по
здоровити других із того ж  товариства, більш тепер щасливих.

У відповідь дістав такого листа з 27-го серпня:
«Високоповажаний Пане Товаришу! Сьогодні одержав Вашу ли

стівку. Спішу сердечно подякувати Вашу дружину і Вас за привітан
ня. З  свого боку шлю Вам свої найкращі побажання. Хочу Вам зада
ти ще одне питання. Як Ви назвете чоловіка, який вривається до Деле
гації (державної установи), вимагає по «наказу Директорії» негайну 
здачу справ і фондів «явочним порядком», лає останніми словами Пре
зидента Делеґації, називаючи його «злочинцем», що погубив україн
ську справу» і інше, в той мент, коли та ж сама Директорія призна
чає того ж Президента послом до Ватикану? Далі — краде печатки 
делеґаційні (сховані в столі), — не думаю, щоб і на це були накази 
Директорії, — загрожує всім «неслухняним» смертною карою, і, коли 
Ви тільки законно домагаєтеся зачекати приїзду Вашого голови і слі
дуючих від нього розпоряджень, звертається до поліції, прохаючи до
помогти викинути своїх земляків на двір.

Як це зветься по Вашому, Вельмиповажаний Добродію? Коли це 
не бандитизму то я з великою охотою візьму свої слова назад, а поки
що бажаю Вам всього найкращого. Сердечні привітання Вашій дру
жині і всім знайомим. Ваш Леонід Ґаляфре.»
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«Український прапор» з 29-го серпня, разом із повідомленням, що 
граф Тишкевич залишається на своєму іпості, видрукував ще й такого 
листа:

«Колеґія для захисту інтересів Української Народньої Республіки 
в Парижі прохає Вас надрукувати:

«7 серпня д-р Галіп (Артем) був прийнятий керівником міністер
ства закордонних справ, послом Палеологом та політичним директо
ром п. Бертелльо, з яким мав двогодинну конференцію про сучасне 
становище України.

Д-р Галіп мав побачення з політичним директором румунського мі
ністерства закордонних справ ;п. Кенцесіку, який тепер перебуває в 
Парижі, і обговорював з ним питання про українсько-румунські від
носини.

Член Колеґії :п. Лучинський мав побачення з сенатором Детурнель 
де Коїнстан, членом закордонної комісії, відомим фахівцем східньо- 
европейських справ, який заявив, що «сучасна героїчна (боротьба ук
раїнського народу може кожного переконати».

Професор міжнароднього права Діжоїнськоіго університету п. Ж орж 
Ссель, автор клясичної праці про «Союз Народів», студіює тепер укра
їнську справу, маючи намір написати книгу про міжнародне станови
ще України. В цій справі він звернувся до члена делегації іп. Борща
ка по документи з історії франко-українських взаємин XVIII віку з 
часів Орлика, які знайдені були в архіві міністерства закордонних 
справ».

Часопис додає від себе:
«З уваги отже на поданий -стан, де у Парижі два представництва 

претендують на титул офіційних українських представництв, виникає 
у суспільності і, мабуть, у чужинців питання: котре з них правдиве, 
і хто винуватий в анархічному станові, який завівся в Парижі?»

Дійсно, яка сумна історія!

10 вересня 1920.

Сьогодні у нас — день несподіванок.
Насамперед, «Нова доба» ч. 27 принесла вістку про смерть Володи

мира Чехівського, колишнього нашого прем’єра, лівого соціял-демо- 
крата, що його ніби «замордували петлюрівці».

0реміїв упевняє, що цього не може бути, бо він, ще будучи у Тар- 
нові, чув, що В. ЧехІЕСький залишився в Проскурові ждати 'приходу 
большевиків. Отже, «Петлюрівці» не моїгли вже його там дістати. Про 
те вістка неприємна, і спеціяльно неприємно лоділала на Андрія Че
хівського, Володимирового брата.

Друга несподіванка — приїхав Ів. Коссак!
Його призначив М. Василько військовим радником, підлеглим без

посередньо самому Васильку. Здавалося б, що М. Василько не має
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права призначувати радників, та ще й у військових справах, а тим 
часом маємо факт. Та другим фактом залишається, що військовим 
радником від міністерства, чи навіть від Петлюри, призначено до нас 
ген. Юнакова!

Ну, чи ж  не анархія?! І хто з них візьме гору?
Єіреміїв каже, що треба потіш ити з доповідями про нашу діяль

ність, щоб виказати, що Місія стоїть твердо, а то Василько пришле 
ще до нас і Донцова на керівника преси. А тим часом, як каже Єре- 
міїв, із Донцов им ніхто працювати не може: тип до неможливосте его
центричний і авторитарний.

Прийшла також вістка, що С. Шелухин виїздить до Риги перегово
рювати з 'большевиками. З ним і наш С. Пащенко. Слава Богу, влаш
тувалася людина! Потеріпів він чимало від того, що, як приповідка ка
же, «пани б’ються, а  в хлопів чуби болять».

Але Єремієві ця вістка не пасує: він каже, що С. Шелухин усі 
справи провалює . . .

Взагалі -справа з ним мені не зрозуміла. Допіру його купали в по
миях (досить поглянути на «Волю»!) з приводу паризького скандалу 
та йото правничних «заключень», а тепер його знову, як чистенького, 
ставлять на чолі делегації!

іЧудні діла Твої, Господи!
З огляду на приїзд їв. Коссака, Єремієви мають звільнити одну 

кімнату і перейдуть жити до нашої спільної їдальні. Отже, спільної 
їдальні вже не буде, і кожний харчуватиметься в себе.

Написав листа до Мирних:
«Вельмиповажапі Зіпаїдо Василівно та Іване Івановичу!
Не відповідали ми на Ваш лист, бо було праці по горло. А  тепер 

я бачу, що Ніна так-таки і не збереться Вам відписати, бо страшенно 
занята, тому пишу я. Ніна ж стукає ввесь час на машинці, бо, хоча 
на машиністку і не знайшлося грошей, без неї справи ніяк не йдуть . . .

Про те, сьогодні я сказав їй: — Годі! Хай ще кінчає свою працю 
над переписуванням відчитів, а там далі годі! Коли знаходяться гро
ші на радників, що нічого не роблять, то і на машиністку повинні 
знайтися! Ми ж, зрештою, не такі вже й багаті, щоб . . .  але краще 
оповім Вам за порядком.

Було нас двоє в Місії. Потім приїхав Єреміїв, як «радник, керів
ник Місією» (4.000 лір); з ним також — Т. Галіп, як «просто радник» 
(2.500). Привезли нам наші призначення, на атташе: мені, як жонато
му, 1.500, Чехівському — 1000. Єреміїв мусить зі своєї платні покри
вати всі видатки на пошту. Увесь бюджет Місії — 10.000. Тут і плат
ні, і канцелярія, і преса, і кур’єри — все. Про наші гроші за три мі
сяці служби —червень, липень і серпень, і про мою поїздку до Відня
— нічого . . .

Але ми собі думали: що ж його робити, як нема грошей? Може, 
колись повернуться, заплатять, добре, що бодай за теперішню працю
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платять. Але сьогодні несподівано приїздить Коссак. Його призначе
но для військових справ. Яких? Полонених вже немає. . .  Отже, ми
моволі людина обурюється. Як знаходяться такі гроші, повинні знай
тися гроші і для машиністки, що дурно працює, і для двох атташе, 
що три місяці несли свою службу і зберегли для Місії, і помешкан
ня, і обстанову, і деякі давніші зв 'я зки . . .

Що до Єремієва, то Ви даремно думаєте, кщо він — людина нездат
на, чи недосвідчена. В усякому разі вона більш енерїійна, працьовиг 
тіша і здатніша, ніж його попередники. . .  А коли б йому гроші, що 
ті мали у своєму розпорядженні. . .  Я, слава Богу, усіх їх бачив при 
роботі, — отже: «одна справа — молотити язиком, друга — перти плу
га . . .  » Цього тижня, наприклад, у  нас робота просто кипіла. Я на
писав два відчити, відписи з яких тут прикладаю. Ходили, бігали, пи
сали, телефонували. І, головне, що праця йшла дуже дружньо, як в 
одній родині. Це мені нагадувало перші часи Центральної Ради. Тому 
й Ніна, як при Центральній Раді, перші часи радо працювала задур
но, задля національної справи, так і тут впряглася в роботу, але те
пер — образилася . . .

Ви питаєте, яке життя в Італії. Життя — дороге. Все єсть, але все 
дороге. Особливо, в Римі, по селах, певно, дешевше. Найдешевший 
пансіон, в якому Ви б, мабуть, не стали жити, коштує по 20 лір ден
но на душу. Приватних вільних помешкань зовсім нема. Треба дава
ти тисячі, тисячі відступного, чи, як тут його називають «бон-ушіта», 
себто «добрий вихід», щоб щось знайти. Кімнати по готелях, без пан
сіону від 20 лір.

Ніна сама готує обід у кухні Місії, і ми витрачаємо на день в се
редньому на двох лір 15. Отже, сама їжа в місяць не менше 450 лір. 
Майже без овочів, і рідко з м'ясом. Кіло хліба коштує одну ліру. Кіло 
масла — 18 лір. Кіло цукру на паску, себто на т. зв. чорній біржі —
12 лір. (По карточці — 4 ліри, але дають дуже мало). Кіло макарон
— 1.20 сект. Італійська кухня нашим людям не подобається — все 
макарони та макарони, та ще й на олії! Або є ще тут «морські фрук
ти», — уважається делікатесом! Я самого їх запаху не виношу . . .

Коли б надумалися сюди приїхати, повинні б заздалегідь почина
ти клопотатися про візу, бо ц е хсправа дуже трудна. Макаренчиха вже 
місяНіів 5 дожидається. Найкраще Вам було б шукати візу у якихось 
військових представників, як і ми зробили свого часу в Іннсбруку. 
Трудно дістати тільки першу візу, потім воює видається без трудно
щів. Певно, було б добре, коли б Ви надумалися приїхати. Не пожал
кували б . . .

З  цим Вас щиро вітаю. Ніна теж. В аш . . . »
Пост скріптум. Допіру прочитав у «Прапорі», що уряд Радянської 

України призначив на місце Порша — Мазуренка. Котрого це? Чи не 
нашого Василя?»
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11 вересня 1920.

Вислав Василькові чергову пачку витинків із сьогоднішніх часо
писів. Поміж ними: із «Аванті» повідомлення про перебування Серра- 
ті і Бомбаччі в Україні: «Радіотелеграма з Москви сповіщає, що в кін
ці серпня група делегатів III Інтернаціоналу, і між ними італійські 
делегати Серраті та Бомбаччі, іпід проводом делеґата українського на
роду Мануїльського, відвідали Харків, де побували в палаці праці. 
Делегація основно простудіювала в Україні аграрну реформу в ра
дянському режимі, спосіб розподілу земель та організацію селянсь
ких комітетів. Відвідали також фабрику льокомотивів і переконали
ся, що їх продукція вж е тепер перевищує довоєнну продукцію. В уро
чистому засіданні Совета Харкова італійських представників було 
трііюмфально привітано». Тут же сповіщається, що «Рада Народніх 
Комісарів Совєтської України вирішила перевести в усій країні до
10-го вересня мобілізацію, щоб протиставитися Вранґелеві та зміцни
ти військо на всьому фронті».

«Іль Темпо» за «Дейлі Мейль» повідомляє, що українське повстан
ня розростається. Повстанці ніби вже зайняли Катеринослав та Ми
колаїв. Зносини в червоними в Одеосі перервано. Петлюра ніби зго
дився кооперувати з Врангелем на умовах: 1. визнання незалежно
сте України. 2. сформування одного українського війська із всіх ук
раїнських контингентів вранґелівських частин. Це військо має знахо
дитися іпід командою українських старшин і оперувати в Україні. 3. 
відновлення української адміністрації по всіх повітах, звільнених від 
большєвиків. «Іль Темпо» за агентством «Стефані» повідомляє із Ри
ги, що міністер закордонних справ Латвії Меєрович заявив: нема ні
якої рації виключати Україну з-поміж держав, які мали б брати 
участь в балтійській конференції, бо український уряд визнали фак
тично всі балтійські держави. Натомість «Епока» повідомляє, що 
большевики відмовляються іти до Риги, бо, 'мовляв, латвійський уряд 
не дає вистачальних Гарантій щодо безпеки персоналу «руско»-укра- 
їнської делегації». Тижневик «Іль Тутто» з 12 вересня (дата 'приско
рена) приносить світлину от. Петлюри з от. Сальським та ген. Ліс- 
ковським.

Ціла низка часописів подає, ніби передумовою миру з большеви
ками, має бути урочисте визнання ними незалежносте української 
держави.

Вчора Т. Галіп був у міністерстві закордонних справ у славнозвіс
ного Майоні, який, разом із неменш відомим консулем Енно, працю
вав проти нас у 1919 році в Одесі. Виявляється, що всі українські 
справи знаходяться тут в міністерстві в його руках. Має він якогось 
доповідача, з яким фактично, майже весь час і проговорив Галіп.

Майоні зустрів Галіпа з його візитівкою в руках і зараз же його 
привітав:

— Якийсь Галіп був в Одесі. . .
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— Це мій брат.
--- Де Ж  (ВІН тепер?
— Здається, в Парижі.
— Ага . . .
Попросив Т. Галіпа сідати і закликав того ісвого дорадника. А цей 

(прізвища Галіп не довідався) почав питати:
— Ви від правительства, що1 зорганізувалося в Відні?
— Яке правительство в Відні? — ніби здивувався Галіп. — Я від 

Українського Правительства, що тепер знаходиться в Тарнові, в Поль
щі. Є ще, правда, друге українське правительство, що його зоргані
зували большевики в Києві. Але того «правительства» українські па
тріоти не визнають, а більше ніяких українських правительств не
має . . .

Той дорадник, — оповідав мені потім Т. Галіп, — подивився на 
мене як той щур: що ви, мовляв, брешете?! Тоді я, трохи подумавши, 
додав:

«В українському .суспільстві, як і в кожному іншому є уряд, є і 
опозиція. Я розмовляв з головою тої опозиції П. Шеметом, і він сам 
мені говорив, що хоча та опозиція з політикою от. Петлюри не згід
на, але все ж  тепер, коли нема для того ніякого відповідного підлож- 
жя, ніякого бунту не робитиме, бо ж  це була б тільки комедія. Ні, 
можна сміливо сказати, що ніякого нового українського уряду тепер 
нігде не формується, і не може бути сформований за кордонами 
України. Єдиний український уряд — це уряд Петлюри, тепер у Тар
нові. Щодо т. зв. Національного Українського Комітету в Парижі, то 
він складається з людей, що нічого спільного з Україною не мають і 
тому говорять про якусь федерацію».

«Ну, а Макаренко?» — відповідає запитом той.
«А, М акаренко. . .  Макаренко ісвого часу одержав свої повноважен

ня від того самого Петлюри, бо один час Україна була відірвана від 
Европи галицько-польським фронтом та большевицькою Угорщиною. 
Треба ж  було, щоб хтось мав уповноваження говорити з чужинець
кими чинниками в імені України. Пізніше, коли зносини з урядом 
налагодилися, виникло питання про продовження повноважень Ма- 
каренкові, бо він не хотів їх скласти.. , .  Але це справа чисто внут
рішнього порядку, яку буде невдовзі цілком добре полагоджено, і ні
якого окремого уряду в Відні немає і не може бути.

«Але ж  Макаренко розійшовся з Петлюрою через польсько-укра
їнський договір і відступлення полякам Галичини. . .

Петлюра Галичини полякам «не відступав», лише заявив про .своє 
«незацікавлення» з тим, щоб Галичина, яка має свій власний уряд, 
сама, згідно з бажанням того уряду, вирішувала свою долю. Ця спра
ва вже досить вияснена. У Галичині, правда, це польсько-українське 
погодження викликало велике незадоволення, але і там тепер розумі
ють, що Галичина деякий час повинна сама про себе піклуватися. . .
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Внаслідок цієї розмови Майоні запр-осив Галіпа прийти до нього 
ще раз у понеділок, післязавтра . . .  Я ж  з’ясував Галіпові ролю Ма- 
йоіні в Одесі, бо він у тій «страві нічого не знав, і дивувався звідки 
Майоні знав про його- брата.

Сьогодні Галіп пішов до Джаніїні з моїм комунікатом, який я  -склав 
разом із Ріванєрою «про причини повстань селян в Україні».

Написав до міністерства папір з .просьбою передплатити для місії 
«Час» та «Кур’єр Львівський» та взагалі надсилати частіше важли
віші відомості.

Одержав листа від Вас і П. Мазуренка, писаного ще 8 серпня, про- 
штемпльованого в Бад єні 11 нго, а одержаного в Римі (штемпель пош
ти) 15 серпня. Тут він пролежав на пошті, аж поки наш кур’єр Ав- 
ґусто іне побачив його випадково в відділі листів «ферма поста». В 
пансіоні Жірардет його не прийняли і моєї адреси чомусь поштареві 
не дали. Отже Мазуренко пише:

«Шановний Товаришу Євгене!

«Як Ви вже знаєте, Вам призначено тимчасово головою М. М. Єре- 
міева. На днях я поїду до Посольства і там офіційно передам йому 
головування, про що напишу наказ і передам його на руки М. М. 
Єреміева. Такозю хочу йому передати і всі грошові рахунки. Для цього 
мають перевести аванс з міністерства на Місію. На жаль, ще. ніхто не 
прибув до Відня, хто б міг видати гроші для Місії. Мих. Мих. споді
вається одержати гроші в вересні. Особливих новин нема. Винничен
ко, як Ви знаєте з газет, ще не змовився, вірніш — відмовився, щодо 
участи в уряді Сов. України. Значить, не дуже то йдуть москалі на 
зустріч йому. Звичайно, є деякі подробиці українського життя при
ємні і «отвратительні», але про них не зручно писати в листі. Жит
тя тут дуже дороге, помешкання ще не знайшли. Збираюся тут зиму 
зимувати зі своїми роботами по писанню хемії і технологи. А  там 
видно буде. Всього Вам кращого. Ніні Осиповні мій щирий привіт. 
Кланяйтеся від мене і поздоровіть Прасковію Киргяківну з «победою 
і одолєнієм врагов і супостатов».

В. М.

Пишіть мені на І. П. Храпка, бо в Бадені довго не виживу. Дорого».

В листі до канцелярії Місії він наказує провести ті дві тисячі до- 
лярів, що він одержав, як його аванс.

Вчора бачив секретніш папір, яким наказується відбирати пашпор- 
ти в українських громадян, які, користуючись ними, ведуть проти 
Української Держави шкідливу агітацію. Між такими громадянами 
названо проф. М. Грушевського, Чечеля, Шрага, Штефана, Кондра- 
шенка, Жуковського. Мета цього засобу — «щоб вони були приму
шені повернутися на Україну»!
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Не розумію! Не розумію такої мети. Примушували повернути на 
Україну, щоб їх там розстріляли, як В. Чехшського? ! Чи не грати це 
на руку саме большевикам? Не розумію . . .

Іван Коссак подав Місії офіційний рапорт зі сьогоднішньою да
тою:

«Прикладаючи в залученні відпис розпорядження Пана Посла і 
Уповноваженого Міністра Николи Василька з дня 2-го вересня 1920 p., 
котрим призначено мене радником тю військових -оправах при Надзв. 
Дипл. Місії У HP в Римі, маю за шану звідомити, що, з нинішнім днем 
вступаю до виконання моїх обов’язків.

Отаман І. Коссак»

В наказі Василька про призначення цікава особливо остання фра
за: «підкреслюю також, що Ви у Вашій діяльності, як офіцер, при
ділений до Місії, підлягаєте лише особисто мені».

(Продовження в наступному числі)



Євген Онацький

ПІД ОМОФОРОМ БАРОНА М. ВАСИЛЬКА*

12 вересня 1920.
Учора був з візитою у Коссака. Не застав дома. Залишив візитівки 

для нього і його доні.
Одержав другого листа від Мазуренка з 2 вересня. Перше пише Ма

рина Михайлівна до Ніни:

... «Вчора ми переїхали до Відня з Бадену. П огода т ут  жахливої ось 
уж е майже два тижні, як іде дощ. Я к там у  Вас, у  Римі?

«Єреміїв т ут  виявляє свою енерґію  в властивій йому област і — ін
т ризі, і ми мали нагоду зневірит ися в його прият ельському до нас від
ношенні, невваж аючи на всі його запевнення. Я  думаю, що він нічого не 
одерж ить, але це тільки моє особист е враження.

«Щодо матерії, т о Ви кращ е мені нічого не посилайте, бо мені прий
шло на дум ку, що Ви мож ете подумат и, що я це нат якаю  на т і не
щасні 500 лір. Будь ласка, не думайт е так, я цього зовсім -зовсім  не х о 
тіла. Ви повинні мені вірити.

«У нас тут  дві кімнати і маємо надію, що місяця через два одер
ж имо маленьке помешкання, але напевно ще не знаємо.

«Василь П ет рович просить п. Євгена дат и йому іншу адресу, не на 
Місію, бо він непевний, що його листи доходит им ут ь непрочитані.

П окищ о нікого ш,е з українців не бачила, але Вася вже поробив зна
йомства з німцями, і дві родин и  дуж е цікаві, чудово говорят ь по фран
цузькому, і дуж е музичні, я дуж е задоволена.

Д о р о го  т ут  усе неймовірно, і без карт очок нічого не знайдеш.
Нам т ут  говорили, що Ви зле виглядаєте, — чи Ви здорові?
Л ю ба Ніно Иосиповна, ще р а з  я і Василь П ет рович дуж е Вас про

симо не т урбуват ися про т их 500 лір. Зараз ми не пот ребуєм о грош ей  
і мож емо бут и цілком добре без них. Нам дуж е неприємно, що Ви 
цьому придаєт е ваги, будь ласка, не думайт е про них.

Напишіть мені адресу пані М ірної, дуж е хочу їй написати.
Всього доброго. Шлю привіт п. Євгенові. Вас цілую. Пишіть.»

Василь Петрович приписав:

«Дорога Ніно, Иосиповна, напишіть нам, що у Вас там робиться. Я

* Початок спогадів проф. О. Онацького видруковано в «Українському Істори
ку», ч. 4 (60), 1978, чч. 1-4 (65-68), 1980; 1-4 (69-72), 1981.
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тут сиджу й чекаю брата, а покищо де-не-де писну. Отже, дуже прошу і 
п. Євгена присилати мені свої огляди внутрішньої і зовнішньої політики 
італійської (і літератури). Я тут говорив у цій справі, щоб така робота 
оплачувалась Редакцією. Обіцяють платити, як добудуть гроші. Є надія 
дістати гроші для літературної роботи, — отже, сподіваюсь мати і для 
Вас деякий літературний заробіток у формі користання Вашими матерія- 
лами. Взагалі буду завше мати на увазі Вас, Євгене, коли що вигорить. 
Всього кращого. В. Мазуренко.»

Досить таки дивний лист. Не знаю просто, як на нього дивитися. Чи 
все це щиро, чи — тільки замазування минулого? Мабуть, прочитали за
мітки в «Волі» і знають, що і ми їх читали, — і стало ніяково...

А «Воля» писала:

«Рим. З нашим представництвом в Італії вийшла також дуже сумна історія. П. 
Антонович покинув посаду посла, а його заступник п. Мазуренко заявив себе при
хильником „Радянської України” і, взявши гроші, що були асигновані на діяльність 
Місії, ліквідував себе і деяких урядовців, припинивши таким чином роботу Місії. 
Розповідають, що на останньому побаченні з Джолітті він навіть заявив, що 
У.Н.Р. перестала фактично існувати, а через те п. Мазуренко і вирішив ліквідувати 
стару Місію, сподіваючись, що незабаром пришле до Італії уряд Раковського нову. 
До тої заяви італійські урядові кола досить прихильно ставились до суверенности 
України, і можна було сподіватися, що Італія буде одною з перших держав, яка 
визнає Україну, коли б там була організована справжня Місія У.Н.Р. Треба споді
ватися, що в найближчому часі справа з Місією нарешті буде вирішена в відпо
відний спосіб». («Воля» 21 серпня 1920 р.)

В Берлін у скорому часі має прибути Семен Мазуренко, відпоручник Україн
ського Червоного Хреста. В травні б.р. у київських газетах був уміщений його се
кретний доклад до Сталіна, де він пропонував організувати совєтську агітацію за
кордоном під прапором Українського Червоного Хреста. На докладі резолюція — 
«обратіть особое вніманіє».

У попередньому числі в дописі з Риму про діяльність п. Мазуренка 
трапилась досадна помилка, за яку приносимо йому вибачення. Оказалося, 
по перевірці, що п. Мазуренко розщитав не урядовців, як було сказано в 
замітці, а лише себе уживши для цього всі отримані для Місії гроші — 
дві тисячі долярів до посліднього цента. Далі, на запитання урядовців, 
що робити, п. Мазуренко дав наказ негайно продати все майно Місії для 
ліквідації її і виїхав, залишивши Італію без жадного представництва.

Як передають, Юрко Мазуренко, який визначився на Україні, як лідер 
спочатку незалежників, а потім один із перших, що перейшли до кому
ністів, оказався тим самим Мазуренком, який при уряді Керенського був 
головним начальником урядових частин під час липневого повстання 
большевиків. При цьому він захопив у полон Каменева, Луначарського і 
Сталіна і звелів негайно їх розстріляти. Арештованих визволив сам Ке- 
ренський. Цікаво, за кого будуть триматися Мазуренки на той рік? («Во
ля» 28 серпня 1920 р.).

13 вересня 1920 р.
Написав був досить міцного листа до В. Мазуренка, де йому виклав
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«по щирості» те, що я про нього та його поводження тепер думаю , але 
Ніна мені відраяла його висилати. Тому вислав тільки таку листівку:

Вельмиповажаний Василю Петровичу!
Ваш лист із 8 серпня дійшов до мене тільки позавчора і т о тільки  

т ому, що Л вґуст о його випадково знайшов на пошті, бо т ой лист пі
шов на пансіон Ж ірардет  і там уж е мене не застав... Отже, і Ваш на
каз по канцелярії, тільки позавчора міг бут и переданий до канцелярії, 
якою  відає тепер, на своє велике задоволення, знову А. Чехівський.

М абут ь завтра, чи позавт ра, Вам пішлють відповідь на цей лист . 
Розраховую т ь, що Ви не маєте права на всі т і гроші, що Ви їх про
сите записати авансом і домагат имут ься, щоб Ви їх звернули. Ні я, ні 
Чехівський за старе не одержали ні копійки, а за нове... Чехівський одер
ж ує 1000 лір, а я, як жонатий 1500.

Ніна, мабуть, напише Вам більше, а в мене тепер стільки робот и, 
що прост о розриваю ся, і т ом у тільки хот ів Вам пояснити, як вийшло
з Вашим листом.

Привіт Мар. М-ні. Ніна вітає. Ваш ...

Вислав до Василька чергову пачку витинків із сьогоднішньої преси. Се
ред них вирізку з «Іль К ор’єрє делля Сера» в Міляні, в якій повідомля
ється з Варшави, що там відбулося засідання в Бельведері, на якому ви
рішено прийняти большевицьку формулу, себто, що «незалежна Україна 
представлена в договорах миру спільною делегацію русько-українською».

А як же з урядом Петлюри? Здається, Польща нас знову зраджує.
«Вирішено також стриматися від будь-якого співробітництва з Вранге

лем».
Ну, це інакше й бути не могло, але — Петлюра?!
Одержано листа від М. Василька з 7 вересня:

«До Заступника Голови Надзвичайної Дипломатичної Місії У .Н .Р. у 
Римі п. Радника Михайла Єремієва. Корсо д ’Італія 6, Рим..

Високоповажаний Пане Раднику!
За браком  часу відповідаю цим відразу на Ваш лист від 2 б.м. та на 

обидва листи від 2 та 4 б.м. п. Радника Галіпа. — Д уж е Д якую  Вам, 
м ої Панове, що Ви зразу ж т ак докладно поінформували мене щодо  
стану наш ої Місії, який Ви там знайшли, що до діяльност и її та вза
галі щ одо наш ого там полож ення. Ваш лист в ориґіналі та вит яг з 
о б ох  листів п. др. Галіпа надішлю я взавт ра з к у р ’єром  на Варшаву до  
п. М ініст ра Н іковського, бо для мене дуж е важне, аби і п. М іністер  
Ніковський знав, що панове вже з самого почат ку серіозно взялися до 
робот и.

З огляду на те, що з 6.000 лір на наем помешкання має бут и вит ра
чено лише 4550, я надаю Вам право реш т у з цієї суми  — 1450 лір, поки  
відповідна ст ат т я бю дж ет у (1500 лір) буде затвердж ена п. М іністром, 
вит рачати на пресові цілі.

Д овож у до відома Панів, що я призначив п. Отамана Івана Коссака
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Радником М ісії по військових справах, і при одерж анні цього листа він 
уж е прибув до Риму. Я  певний у  т ому, що допом ога панам в їх р о б о т і 
з боку  п. Коссака, якого  я ціню, як серйозну та т акт овну людину, має 
бут и лише бажана. Пан Коссак, як і кож ний військовий атташе, під
лягає мені лише особист о і не має обт яж уват и касу М ісії своїм ут ри 
муванням.

Д уж е корисним видаєт ься мені Ваші з в ’язки з начальником пресової 
служ би Дж аніні.

Я  сподіваюсь, що Панам пощастить у  спільній р о б о т і з отаманом  
К оссаком  закріпити внедовзі ще більше їх позицію в Римі. Очікую Ва
ших повідомлень відносно т ого, що дало вже тамтешнє М ініст ерст во  
Зак. Справ необхідні розпорядж ення т ут еш ньому (у Відні) посольст ву в 
справі м ого приїзду до Риму. Тимчасове проволікання мені лише на руку, 
бо я маю ще зат римат ися т ут  у  справах звільнення наших держ авних  
кош т ів в кож ном у р а зі ввесь цей тиждень, а, можливо, ще й довший  
час.

Я  дуж е прош у Вас (надаю цьому велике значення) повідом ит и обох  
атташе, п. Чехівського та Онацького, висловивши їм від мене велику по
дяку за їх дотеперіш нє корект не поводження, що з завтрішнім к у р ’єром  
я докладно поінф ормую  про це п. М іністра Н іковського.

Гаряче вітаю обох  Панів.
М икола Василько.

У прилозі копія замовлення часописному бюру Германа Ґольдщ мідта  
у Відні на три місяці для Місії в Італії таких часописів: «Нойє фрайє 
Прессе», «Кракіський Час», празькі «Народні Лісти», букарештянська «Да- 
сія» і черновецький «Морґен», з наказом рахунок представити йому, Ва
силькові.

16 вересня 1920.
Андрій Чехівський одержав листа з 12 вересня з Турнова від свого 

брата Олекси, що співає в капелі Кошиця:

А ндрію , брате!
Здається, з Америкою  легше листуватися, ніж з Італією  — чи листи 

пропадають, чи прост о р ід ко  одне одном у пишемо.
Отже, наша справа стоїть т ак : 4 вересня Кошиць поїхав до Уряду  

в Галичину, щ об ост ат очно вирішити нашу справу. Сподіваємося всього
— мож е й ліквідацію  без грош ей привезе. Грошей, здаєт ься на пів р о к у  
хват ить і мені, і Зіні (сест рі Є.О.), але т оді буде йти справа про те, 
щ об зум іт и зароблят и, а не лише гот ове прож ивати. Н іхт о з нас, за 
малим винятком, не уявляє, що буде робит и після «ліквідації без гр о 
шей...»

Я  покищ о написав до Львова листа до М. С адовського, бо знаю, що 
пот ребує він співаків. К рім  т ого, пробую  організуват и чоловічий хорик
із капелян, чоловік 10-12, щ об давати концерти в інсценіровці, чи то 
цілком самостійно, чи при яком у небудь «кабаре».
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Н адії на скорий поворот  до України ніякої, і через т е т реба добре  
подум ат и над тим, як  заробит и на ш мат ок хліба. Я кі у  Тебе пляни? 
Що Ти думаєш  робит и, коли кінчиться Твоя праця в Римі?

На днях рада  капели написала листа до К оролівської А кадем ії св. Сі- 
цілії, що в Італії, щ об взялись привезти капелю до себе на концерт и  — 
хоч і не ж демо позит ивної відповіді.

Чи од М иколи не маєш вісток?
А ндрію , напиши на ноти і слова пісню «в полумраке шахти темной  

ми долбили граніт ...» Бери зараз і пиши, щ об уж е на другий день мені 
вислати міг. Цією піснею зацікавився Кошиць, да і мені, може, приго
диться.

Докаж и, що Ти не на т ом у світі і відповідай негайно.
Щось, здаєт ься, що і в Іт алії совдепія починається...
Зіна себе почуває добре, хоч сум ує за бідними сестрами.
Коли вже будеш  вільний од усього, то, може, приїзди до Чехії, де 

все таки дешевше, да і будем о по кабарет ах співати.
Цілую Тебе і прош у писати частіше. Привіт знайомим. Олекса.

Отак прийшов кінець і нашій славній Капелі! Ясно, що ніхто їх із 
концертами до  Італії не запрошуватиме. Тут із своїми співаками не зна
ють що робити. А все таки — яка шкода!

18 вересня 1920.
Василько прислав Єремієву листа з 15 вересня:

Високоповаж аний Пане Раднику!
Тількищо одерж ав Ваше листування від 10 б.м. та лист п. Радника 

Галіпа; надійшли до мене т акож  депеш і п. Радника Галіпа від 13 б.м. 
та отамана Коссака від 14.

Зо всіх цих повідомлень я зрозум ів, що Панове працюють спільно; 
цьому я більше всього радий  і за це дуж е дякую  Панам. Це принесло 
вже і значний усп іх : телеграфічне повідомлення про дозвіл в'їхати до  
Італії, що безум овно стоїть у  зв'язку з візит ом до Ексцеленції Майоні.

На жаль, я б уду  мати зм огу  прибут и до Риму ледве лише при кінці 
біж учого місяця, а не т о з почат ком  слідую чого, бо відом і Панам гр о 
шеві справи т ут  та в Будапешті, на ост ат очне позит ивне полагодж ен
ня яких я маю всі шанси, вимагаю т ь т ут  м ого  сам ого пильного догля
ду, а крім  т ого, 21 б.м. м уш у в гойній справі їхати до Амст ердам у.

Д ля грош евих справ та диплом ат ичної діяльност и місяць має занад
то мало днів.

З огляду на все це я й прош у Панів і надалі в повном у порозумінні, 
наскільки можливо, пош ирят и їх діяльність.

Ще вчораш нім лист ом доручив я банкірськом у дом у Гарбі і К. (Б ер
лін, М аркґраф енш т рассе 36) надіслати М ісії по адресі п. Радника Галіпа 
11.500 лір, так, що грош і будут ь там виплачені своєчасно.

В цій сум і є також  1500 лір для пресових видатків, незваж аючи на 
те, що я до цього дня не одерж ав від міністерства не тільки ніяких  
грошей, а навіть і потвердж ення бюдж ет у.
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П рош у ласкаво енергійно інт ерв’юнувати в справі візи для генерала  
Ю накова, бо він має їхати через Італію до Парижу.

Щиро вітаю Вас, п. Радника Галіпа та п. о. Коссака.
Николай Василько.

Віденька Воля з 11 вересня висловлює здивування з приводу призна
чення Шелухина до  Риги:

«На українську колонію закордоном зробило враження грому з ясного неба но
ве призначення тяжко хворого на нерви кол. сенатора С.П. Шелухина на Ризьку 
конференцію для переговорів із большевиками. Серед польських дипломатів та ро
сійських „одеситів”, „чистий серцем” С.П. Шелухин відіграє ролю „білої ворони”. 
Його нове призначення було тим більше несподіване, що недавні юридичні роз’яс
нення і оправдання діяльности Шевців та Макаренок закордоном ще й досі не лік
відовані. І навіть реалізуються в життя діяльності нової паризької делегації та в 
статтях большевицького „Дер Абенд”-а. Цікаво знати — від чийого імени поїде п. 
Шелухин до Риги — чи від імени Шевця і Макаренка, які ведуть закордоном ста
ло большевицьку лінію, чи від імени гол. отамана С.В. Петлюри і його уряду, що 
ввесь час бореться з большевиками? Призначення Шелухин отримав від мін. зак. 
справ A.B. Ніковського».

Тут же повідомлення, що «розмови поміж м-ром зак. справ А. Ніковським і 
членом Директорії п. Макаренком до позитивного висліду не довели», і що у Відні 
відбулися наради А. Ніковського з українськими дипломатами, після яких А. Ні- 
ковський «повіз до Тарнова на розгляд Ради Міністрів проект редукції наших за
кордонних місій з одночасним поширенням агітаційної акції».

Тут же і прикрий напад на М. Василька:

Після наради з послами п. мін. зак. справ Ніковського можливі деякі зміни на 
окремих дипломатичних посадах. Зараз де факто майже всі представництва «Вели
кої України закордоном обсаджені або буковинцями, або галичанами та й то дру
гого або третього сорту. Цим самим діяльність місій, за браком офіційного виз
нання, інформаційна по своїй суті, зведена ад абсурдум. Бо ні буковинська, ні га
лицька інтелігенція майже зовсім не орієнтується в надзвичайно складних і заплу
таних питаннях сходу Европи і не знає наддніпрянської України. Та й мало заці
кавлена, як вже не раз довели події і на Україні, і закордоном, у кардинальній 
зміні ситуації на Придніпрянщині. Найбільш корисний робітник із галицьких пред
ставників Наддніпрянської України Дм. Левицький, з незалежних від нього причин, 
подав до димісії. Маємо надію, що з поворотом п. міністра до Тарнова справа 
значно зміниться на краще.

Римська «Трибуна» з 17 вересня видрукувала замітку про телеграму 
нашої Місії в імені Українського Уряду до Королівського Комісара Фльо- 
ренції з висловами співчуття і жалю з приводу землетрусу, що навідав 
Тоскану і завдав шкоди і втрат населенню. Комісар відповів подякою від 
імени Фльоренції.

Мілянське «Іль Секольо» з сьогоднішньою датою  висловила думку, що 
Польща, кинувши божевільного свого коня слідами Мазепи в українську 
авантюру, тільки зміцнила позьції большевиків, що зуміли застрашити се
лян приходом «панів».
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За підписами М. Єремієва, як керуючого Місією та радника Т. Галіпа 
і секретаря А. Чехівського пішов сьогодні до М. Василька такий лист:

«При цьому маю честь повідомити про заходи в справі Вашого в ізду  
до Італії і такий успіх цих заходів.

Для цього Місія звернулася до Відділу для Закордонних Зносин у Мі
ністерстві Зак. Справ з усним проханням, на яке одержано від секретаря 
того Відділу п. Валентіні таке усне повідомлення, що „проти в’їзду нема 
ніяких перешкод, і, що міністерство пішле телеграму італійській місії в 
Відні для видачі візи”. Пан Валентіні добавив, що Вас Пане После, в Іта
лії знають, яко провідника великої партії і „знають, що Ви — Голова 
Української Дипломатичної М ісії” і повторив, що проти в’їзду ніяких пе
решкод нема, і, що про те буде повідомлена Італійська Місія, але зробив 
застереження, що це, з огляду на дані міжнародні стосунки, не означає 
визнання української державности.

Цю розмову мав п. Валентіні з Радником Галіпом...»

Т. Галіп написав окремий «Доклад Радника Місії Тодота Галіпа про 
інтервенцію в Міністерстві Зак. Справ у Римі дня 17 вересня 1920 р.»:

«Зазначеного дня я був із п. Радником Іваном Коссаком у Міністерстві 
Зак. Справ, щ об представити його у Відділі Зак. Зносин у справі в’їзду 
Посла Василька.

Прийняв нас секретар барон Валентіні, якому п. Радник Коссак, після 
вступного пояснення, вручив письмо від п. Міністра Ніковського, адресо
ване п. Міністру гр. Сфорца, і з акредитуванням п. Посла Василька.

Прочитавши письмо, барон Валентіні сказав, що він мусить поновити 
зроблену вже раніше (в розм ові зі мною) увагу, що між Італією і Укра
їною дипломатичних зносин ще нема, але, що пана Василька уважають 
за визначного українця (de bonne marque, який тут зустріне всяку уваж
ність [toute courtoisie]) і, що в цьому змислі повідомлена Італійська Місія 
в Відні. Лист буде передано Міністрові...

З цього перейшла мова на визнання української державности взагалі, 
при чому ми мали нагоду вказати на мирові переговори в Ризі, з нагоди 
яких виявляється, що обидва сусіди України погоджуються — кожний в 
своїй формі — з ідеєю самостійної Української Держави.

На цьому розмова, яка мала дуже сердечний характер, скінчилася...»

М. Єреміїв та Т. Галіп вислали до М. Василька новий короткий звіт 
про діяльність Місії, в якому, крім вже згаданих мною тут фактів, по
дано ще наступне:

«К ерую чий М ісією М. Єреміїв відвідав Кубанську Місію, з якою  вста
новлюються приємні стосунки. При цьому виявилося, що члени К убан
ської М ісії мают ь великі з в ’язки, були прийнят і в И.В. К ороля Іт алії і 
в багат ьох міністрів, і, що вони мож ут ь стати у  пригоді для діяль- 
ност и наш ої Місії. К рім  т ого, були зроблені візити П редст авнику Фін
ляндії Г ум м ерусу і деяким депутатам.
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Вислано листа до Мін. Зак. Справ у  справі візи для генерала Ю нако
ва, про що просило наше Віденське Посольство, і в справі прийнят т я  
К ерую чого М ісією  М ініст ром Зак. Справ у  тій же цілі...»

Особливу увагу звернено на справу преси. Зав'язано знайомст во з 
Шефом П ресового Бю ро при Мін. Зак. Справ п. Л м адео Дж аніні, який  
відносит ься з великою прихильністю до українських справ і за посеред
ництвом якого  поміщаються в італ. пресі майже щоденно інф ормації 
про Україну. Пан Дж аніні спричинився своїм впливом до т ого, що наші 
інф ормації поміщ ают ься т акож  у  бю лет енях «Агенція Націонале«, які 
розходят ься  по всіх редакціях. *До пана Дж аніні заходив Радник Галіп і 
атташе, реф ерент  преси Є. Онацький. Д о  цього часу всі відом ост і, які 
подавала Місія, були вміщені в декількох газет ах без скорочень.

К ерую ч ом у М ісією  вдалося прит ягнут и до р о б о т и  зд ібн ого  італ. 
ж урналіста Пескарцолі, знавця українських справ, який особист о знає 
Головного Отамана Пет люру, М ініст ра Лівицького і інш. укр. діячів. 
П. Пескарцолі вже працював у  М ісії з великою корист ю, але б. К ерую 
чим М ісією  п. М азуренком  був відпущ ений через брак коштів, що дуж е 
вплинуло на пресову служ бу Місії...

... Через те, що М ісія необхідно пот ребує дакт илографа, тимчасово  
запрош ено на акордну працю п. Ніну Онацьку, яка вже перше працювала 
в Канцелярії Цент ральної Ради, в М іністерстві Зак. Справ, в Українській  
М ісії до  Париж у та в тут еш ній Укр. М ісії для військово-полонених. 
Але, виплативши за працю п. Онацькій 200 лір, Місія, за браком  коштів, 
знайшлася в немож ливост і оплачувати дальшу р о б о т у  п. Онацької. Та
кий стан речей  мож е дуж е зле відбит ися на праці Місії, і т ом у, з 
огляду на силу дакт илограф ної робот и, предст авляєт ься необхідність 
запросит и п. Н. Онацьку на пост ійну р о б о т у  дакт илограф а з платнею  
м інім ум  600 лір м ісячно. Заанґаж овано вж е зазначеного ж урналіст а  
П ескарцолі і дакт илограф а для іт алійської машини (п. Ріванеру). П. 
Пескарцолі запрош ено на 500 лір. Ця сума абсолютно невистарчальна 
навіть для італійця, але він згодився т имчасово працюват и з ідейних  
мотивів. П. Ріванера платиться поки 250 лір.

Д уж е дає себе відчуват и брак відповідних кош ріів про що подаєт ься  
окрем ий доклад. Інші баж ання й пот реби подаю т ься до відом ост і Ви
сокого Уряду в поодиноких випадках окремо.

К ерую чий М ісією М. Єреміїв. Радник Т. Галіп. За секрет аря А. Че
хів ський.


