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ВСТУП 

 

Актуальність теми зумовлена сучасним станом української історичної 

науки, котра прагне до нового розуміння історії України, переосмислення сутності 

вітчизняного історичного та історіографічного процесів, шукає нові пояснювальні 

моделі минулого. Така ситуація спонукає засвоїти досвід світової історичної 

науки, виявити європейський та світовий інтелектуальні контексти творчого 

спадку класиків української історіографії, а також звернути увагу на вивчення й 

актуалізацію доробку багатьох «забутих» українських учених. 

Андрій Іванович Яковлів (1872–1955) – талановитий український історик, 

правник, економіст, публіцист, дипломат, громадський і державний діяч. Його, 

безумовно, можна вважати одним із визначних українських інтелектуалів першої 

половини ХХ ст. Однак, у зв’язку з різними життєвими колізіями й обставинами, 

А. Яковліва було надовго «вилучено» з інтелектуального простору, а творчу 

спадщину недооцінено та забуто. Тривалий час дослідники не мали можливості 

ознайомитися з науковим доробком А. Яковліва. Його праці видавалися та 

передавалися лише за кордоном. За сучасних умов відбувається поступове 

духовне повернення вченого в Україну. 

Відтворення інтелектуальної біографії А. Яковліва дає можливість розширити 

уявлення про становлення світогляду вченого, громадського діяча та політика, 

виокремити характерні риси стилю мислення науковця, основні принципи 

формування наукових концепцій Андрія Івановича. На сьогодні актуальним 

залишається і дослідження біографії А. Яковліва – доповнення вже відомої 

інформації новими фактами, які дають змогу визначити місце вченого у 

професійному науковому співтоваристві, характеризують його практичну 

діяльність на тлі соціальної та культурної ситуації в українському суспільстві 

першої половини ХХ ст. 

Таким чином, обрана для вивчення тема має науково-практичне і суспільно-

політичне значення. Цим і зумовлено її актуальність. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах науково-дослідної тематики кафедри 

всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету 

«Біоісторіографія: історія історичної науки в особах» (державний 

реєстраційний номер 0111U007787). 

Об’єктом дослідження є творча спадщина А. Яковліва в контексті 

розвитку історичної науки та суспільно-політичних подій в Україні та світі 

першої половини ХХ ст. 

Предметом є інтелектуальна біографія А. Яковліва, що включає такі її 

складники, як особистісна, професійна, ідейна та ситуаційна біографії. 

Територіальні межі. Опрацьовані автором матеріали стосуються 

території України, Російської імперії, Австро-Угорської імперії, 

Чехословаччини, Польщі, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США. 

Зокрема, тих міст, в яких тривала творча діяльність А. Яковліва (Чигирин, 

Черкаси, Київ, Дерпт (сучасний Тарту), Варшава, Відень, Амстердам, 

Брюссель, Прага, Подебради, Париж, Берлін, Мюнхен, Нью-Йорк). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу джерел, 

здобутків попередників, сучасної методології дослідити інтелектуальну 

біографію А. Яковліва.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– визначити предметне поле, методологічні засади, джерельну базу 

дослідження інтелектуальної біографії А. Яковліва;  

– проаналізувати ступінь опрацювання теми в історіографії та 

окреслити дослідницькі перспективи; 

– з’ясувати витоки та основні віхи творчої діяльності вченого в їх 

взаємозв’язку в контексті соціокультурного та інтелектуального середовища 

Києва, Праги та Мюнхена; 

– проаналізувати наукові студії вченого, з’ясувати їх місце в 

інтелектуальному просторі наукових знань кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
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– вивчити творчість А. Яковліва як юриста, історика та публіциста у 

контексті українського історіографічного процесу першої половини ХХ ст.; 

– висвітлити діяльність науковця у становленні вітчизняної дипломатії, 

окреслити його внесок у її розвиток; 

– визначити місце наукового доробку А. Яковліва в галузі історії держави та 

права України XVII – середини ХVIII ст. у різних інтелектуальних контекстах та з 

погляду актуальних проблем і перспектив розвитку сучасної української 

історичної науки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

- уперше в українській історіографії на дисертаційному рівні 

реконструйовано у жанрі інтелектуальної біографії життя та діяльність 

А. Яковліва як дипломата, політика та вченого-гуманітарія;  

- виявлено зв’язок між різними проявами інтелектуальної творчості 

дослідника, доведено взаємообумовленість політичної та наукової діяльності; 

- проаналізовано ідейне підґрунтя історичних студій, об’єктивні та 

суб’єктивні чинники формування й еволюції його наукових зацікавлень; 

- основні етапи біографії та наукової діяльності А. Яковліва розглянуто в 

контексті відповідної історичної доби, державного устрою, пануючої ідеології, 

соціокультурних умов та загальних тенденцій розвитку історичної науки; 

- заповнено «білі плями» у біографії вченого – дипломатична діяльність, 

законодавча творчість під час роботи в апараті Центральної Ради, наукові зв’язки з 

провідними вченими та інституціями, участь у міжнародних наукових з’їздах та 

конференціях; 

- проаналізовано представницький комплекс джерел, частину якого було 

введено до наукового обігу вперше; 

- значно розширено бібліографію за рахунок неопублікованих та 

публіцистичних творів, а також систематизовано праці А. Яковліва за проблемним 

та жанровим принципами. 

Практичне значення результатів дослідження. Узагальнення і висновки, що 

містяться у дисертації, значно розширюють сучасні знання про інтелектуальну 
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біографію А. Яковліва. Отримані результати стануть у нагоді в  подальших 

дослідницьких практиках та під час написання узагальнювальних робіт із 

історіографії та інтелектуальної історії України, університетських та 

шкільних підручників, створення синтетичних праць про життя та творчість 

А. Яковліва, при укладанні біографічних та бібліографічних покажчиків. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри всесвітньої історії та історіографії 

Херсонського державного університету, висвітлено у доповідях та повідомленнях 

автора на наукових конференціях: П’яті Всеукраїнські історичні читання, 

присвячені Українській національно-демократичній революції 1917-1920 рр. 

«Українська революція: соборництво, регіоналізм» (20 травня 2011 р., 

Умань); Регіональна наукова-практична конференція: «Проблеми 

міжконфесійних відносин в сучасному християнстві (3-4 червня 2010 р., 

Херсон); Міжвузівська науково-практична конференція: «Українська 

філософія ХХ ст.: проблеми та перспективи розвитку» (23 грудня 2010 р., 

Херсон); ІІ Всеукраїнська наукова студентська конференція «Історична наука на 

початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» (6-7 червня 

2011 р., Херсон); Регіональна науково-практична конференція «Особливості 

формування релігійної свідомості сучасної української молоді» (9-10 червні 

2011 р., Херсон); Міжнародна науково-практична конференція: «Розвиток 

правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і 

практики» (17-18 листопада 2011 р., Херсон); Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми розвитку духовної культури в Україні» 

(29-30 травня 2014 р., Херсон). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено автором в 

одинадцяти наукових публікаціях, з яких п’ять – у фахових виданнях України, 

дві – у виданнях, внесених до наукометричних баз даних.  

Обсяг і структура дисертації зумовлені метою та завданням 

дослідження. Робота складається зі вступу,  п’яти розділів, дванадцяти 
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підрозділів, висновків та списку джерел і літератури (371 позиція). Загальний 

обсяг дисертації – 233 сторінки, з яких основний текст – 180 с. 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Історіографія теми 

Андрій Іванович Яковлів – знаний історик права, економіст, письменник, 

публіцист, визначний громадський і державний діяч. Утім, сьогодні його не можна 

назвати широковідомою постаттю українського інтелектуального простору першої 

половини ХХ ст. На жаль життя та науковий спадок цього інтелектуала не стали 

предметом пильної уваги дослідників, а між іншим, його наукові праці й досі не 

втратили своєї актуальності та наукової ваги. 

В сучасній історіографії не зроблено жодного спеціального комплексного 

дослідження, присвяченого аналізу творчого доробку історика.  

Можно виділити два етапи вивчення професійного та творчого шляху 

А.Яковліва: 1) 1930–1980-ті рр. ; 2) 1990–2010 -ті рр. 

Перший етап  (1930-1980-ті рр.), що включає в себе прижиттєвий  та 

посмертний періоди дослідження творчого доробку вченого. Пов'язаний він 

передовсім  з увагою, яку привернула наукова діяльність А.Яковліва у галузі 

історії держави та права України. Першими хто звернувся до робіт дослідника 

стали його колеги-викладачі УВУ та УГА у Подебрадах а також співробітники по 

Українському Науковому Інституту у Варшаві. У 1933 р. виходять «Нариси історії 

України» Д.Дорошенка. Він першим серед науковців висвітлює «самостійницьку» 

концепцію А.Яковліва по розгляду Статтей Б.Хмельницького 1654 р.[236,c.38]. 

Протягом 1930-1940х рр. здобуток А.Яковліва у дослідженні історії вітчизняної 

державності знаходить відображення у працях І.Крипякевича (під псевдонімом 
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«І.Холмський»)[353],В.Мякотіна[297],О.Оглобліна[302], Н.Полонської–

Василенко [317] та інших. 

Відгуком на плідну і беззавітну роботу вченого стали ювілейні 

посвяти які включали перші бібліографії праць А.Яковліва та скупі 

біографічні дані. В 1942 р. УВУ була підготовлена посвята до 70-ти річчя 

вченого [34, арк.4–6]. В ній були перераховані основні роботи А.Яковліва 

(список складався з 21 позиції) і окреслені основні віхи викладацької, 

громадської і політичної діяльності [34,арк.1-6]. До 76-ліття А.Яковліва у 

журналі «Сьогочасне й минуле» розмістили статтю Л.Окіншевича 

«Професор А. Яковлів: Ювілейна згадка» [305]. В 1952 р. паризьке видання 

««Україна»: українознавство і французьке культурне життя» відгукнулося на 

80-ти річний ювілей вченого заміткою «Ювілей А.І.Яковліва»[360]. В цілому 

на сторінках посвят відображалася висока оцінка людських і професійних 

якостей вченого, відзначалася його багаторічна праця на законодавчому та 

дипломатичному поприщах. Смерть А.Яковліва у 1955р. дала поштовх для 

написання іншого типу посвят – некрологів, коротких заміток-споминів. 

Один з перших некрологів вийшов 8 червня 1955р на шпальтах газети 

«Свобода» дописувачем якої довгий час був померлий. Автором статті став 

М.Ветухів [220]. Майже одночасно некролог англійською мовою вийшов 

«The Annals of Ukrainian. Academy of Arts and Sciences in the USA» в Нью-

Йорку [371], він передував статті померлого «The Reunion of the Ukraine with 

Russia» [211]. 

У 1967 р. з ініціативи М.Ветухіва та Є.Онацького статтю «Яковлів 

Андрій» було включено до Книги 16 «Української малої енциклопедії» 

виданої у Буенос-Айресі [221].  

Окремо слід відзначити праці еміграційних дослідників в яких 

віддзеркалюється громадська діяльність А.Яковліва. Ще за життя вченого у 

1942 р. світ побачила праця С.Наріжного «Українська еміграція: Культурна 

праця української еміграції між двома світовими війнами» [298]. 

С.Наріжному вдалося відобразити роботу А.Яковліва по організації МВБУ у 

Празі, Українського Республіканського Клубу, Історико-Філологічного 
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товариства та інших установ екзину в Чехословаччині та Польщі. У 1957 р. було 

видано ґрунтовну працю О.Оглобліна «Українська історіографія 1917–1956»[301]. 

Автор високо оцінив роботу А.Яковліва по розбудові української історичної 

науки, відзначав його великий внесок у формування національної юридичної 

науки, подав короткий нарис життєвого шляху покійного колеги. 

Втім існує і протилежна оцінка громадської та політичної діяльності 

А.Яковліва залишена його сучасниками. На сторінках журналу «Розбудова нації» 

наприкінці 1920-х- та на початку 1930-хрр. розгорнулася кампанія проти діячів 

«петлюрівського» руху, колишніх урядовців УНР, в основному прихильників 

соціал-демократичних та соціалістичних ідей. «Розбудова нації»-видання 

Організації Українських Націоналістів звинуватила так званих «УНРівців» у зраді 

національних ідеалів Визвільних змагань. Причиною цього була позиція «групи 

А.Лівицького» до якої входив і А.Яковлів по відношенню до Польщі. «УНРівці» 

виступали за союз з поляками проти Москви, що було неприпустимо для 

Є.Коновальця та його соратників. До серії «викривальних» статей відносилася 

«Перманентність національного плебісциту» І.Ватранського [217]. Автор 

звинуватив А.Яковліва , що був у той час ректором УВУ в саботажі збору коштів в 

підтримку «Пацифікованої Галичини» і висловив думку про «запроданство» 

очільника університету і професорів полякам.  

В 1983 р. Видавництво УВУ у Мюнхені випустило ґрунтовну працю 

«Предмет історії українського права в УВУ й його викладачі (1921–1981).» у Томі 

10 якої було розміщено невелику за обсягом статтю Я.Падоха – Президента 

Світової ради НТШ, правника та громадського діяча привчену А. Яковліву [307]. 

У 1984 р. з’являється праця М.Лівицького «ДЦ УНР в Екзилі Між 1920 і 

1940 роками» що дозволяє скласти картину перебування А.Яковліва у Варшаві у 

перші дні німецької окупації в 1939 р. [272]. 

Рецепція «державницького» концепту А. Яковліва науковцями екзилу 

призвела до посиленого вивчення творчої спадщини дослідника. Протягом 1960-

1980-х рр.. на Заході перевидається цілий ряд творів А. Яковліва. В тому числі 

найбільш фундаментальні праці з історії державного будівництва в Україні. У 

1964 р. У Нью-Йоркській «Говерлі» виходить у незмінному вигляді «Основи 
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Конституції УНР» [196]. В 1988 р. в Мюнхені передруковано «Українське 

право. Історичний нарис» [200].  

  Слід відзначити, що в Радянській Україні ім’я А. Яковліва 

знаходилося у повному забутті. Доступ до спадщини «буржуазного 

націоналіста А.Яковліва» був відкритий лише для працівників КДБ та 

партійної номенклатури.  

Другий етап (з 1990-х рр. по сьогодення). Якісно новий етап у 

дослідженні життєвого шляху та наукового надбання вченого стартує з 

відновленням незалежної України. Повернення на Батьківщину доробку 

А.Яковліва як історика та правознавця, супроводжувалося окремими 

спробами історіографічного аналізу його робіт, передусім у сфері історії 

вітчизняної правової системи.  

Перші невеликі розвідки присвячені вченому мали біографічний 

характер і включали деякі дані стосовно бібліографії праць А. Яковліва(в 

основному праці видані до 2000 р.).  

Одна із перших робіт цього циклу належить перу С.Кривенка, стаття  

мала характер ювілейної посвяти до 120 річчя народження вченого була 

надрукована на Батьківщині А. Яковліва, в Черкасах в 1992 р. [254]. Робота 

В. Ульяновського «Історик права і громадський діяч: (А.І. Яковлів)», що 

вийшла в 1994 р. на сторінках «Київської старовини» [346] продовжила 

тему. В 1996р. побачила світ стаття «Яковлів Андрій Іванович» дуету 

авторів І. Усенко та К. Вислобокова [347] включена до «Малої енциклопедії 

етнодержавознавства». В 2004 р. біографічна довідка «Андрій Іванович 

Яковлів» І.Усенка увійшла до «Юридичної енциклопедії у 6-ти томах» [349]. 

Стаття В.Маркуся «Яковлів Андрій» увійшла до «Енциклопедії 

українознавства» [292]. Включення А.Яковліва до енциклопедичних видань 

стало свідченням визнання важливості внеску інтелектуала в розвиток науки 

та переосмисленням українським суспільством ролі діячів доби УНР в 

розбудові національної державності. 

У 1997 р. на сторінках «Української журналістики в іменах» 

розміщено статтю І.Головацького. Автор подав найбільш детально на той 
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момент біографію А.Яковліва [226]. В 1998 р. при складанні бібліографічного 

довідника «Діячі Центральної Ради» включено і довідку про члена Малої Ради та 

голови Бюджетної Комісії А.Яковліва [219]. В 1999 р. замітку І. Верби «Дипломат, 

учений, політик» розміщено у «Календарі 2000» [218].  

У середині 1990-х рр. у місті Черкаси краєзнавцем В. Ластовським було 

утворено «Молодіжне історичне товариство імені А.Яковліва». В 2000 р. відбулася 

значна подія у «Яковлєвознавстві», проводяться перші Яковлівські читання, 

починає виходити збірник укладений за матеріалами форуму[365].  Тут було 

розміщено розвідку С. Кривенка «Андрій Яковлів» [255]. Вперше дослідники 

подали характеристику краєзнавчого доробку А.Яковліва, відкрили новий цикл 

дослідження наукової спадщини вченого. Аналізу ранніх робіт вченого присвячені 

статті І. Усенка «Історико-краєзнавча трилогія А. Яковліва в «Україні» в 

1907» [348], Ю. Фартушного «Свобода козацтва як вимір свободи нації (за 

мотивами ранніх творів А. Яковліва)» [350], В.Ластовського «Андрій Яковлів та 

його дослідження з історії Черкас» [264] та інших. 

З 2000-х рр. простежується значне зростання інтересу дослідників до постаті 

А. Яковліва. Значно активізується процес систематизації наукового спадку 

вченого, дослідження життєвого шляху та різних аспектів творчості.  

Київське видавництво «Смолоскип» у 2000 році публікує «Літературно-

науковий вісник. Покажчик змісту. Т.1-109 (1898-1932)» укладений Б.Ясінським. 

На сторінках цього довідника розміщувалася інформація про найбільш ранні 

роботи А. Яковліва надруковані, які друкувалися у «Літературно-Науковому 

віснику» в період з 1900 – 1909 рр. [366]. 

У 2002 р. в роботі В. Горака розміщено найбільш повну на той момент 

бібліографію робіт А.Яковліва [227]. В 2005 р. в «Українському історичному 

журналі» вийшла стаття С. Ісакова «Українські студенти в Тартуському 

університеті ХІХ ст.» [245], що торкнулася маловідомої частини біографії 

А. Яковліва – його студентських років. На сторінках «Археографічного 

щорічника» публікується уривок спогадів А. Яковліва, віднайдений І.Матяш, 

стаття «Той час не був часом чудес... ("Спомини" Андрія Яковлєва" з років 

всесвітньої війни 1935–1945")» [65] являлось першим ґрунтовним дослідженням 
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мемуаристичного спадку вченого. Справжньою подією стало розміщення у 

Т.7 Археографічного щорічника «Памятки» за 2007 р. невеликого фрагменту 

мемуарів А. Яковліва, присвячених його роботі в якості директора УНІ у 

Варшаві та перипетій життя в окупованій німцями Чехословаччині 

[204]. В 2007р.  з’являються статті «Андрій Яковлів (1872-1955)» [338] 

дослідника С.Стецюка,та замітка О. Трощинської з аналогічної назвою [345] 

що по суті продовжили тенденцію «довідкового» висвітлення біографії 

А. Яковліва. В 2008 р. опубліковано розвідку Н.Макосій присвячену 

проблемі формування особистісного світогляду А. Яковліва [274].  

У дослідженнях О. Яся: «Образи Переяслава в українській 

історіографії академічної доби (початок ХІХ – кінець 80-х років ХХ 

століття)» [367] та «У пошуках контексту. О. Оглоблин як інтерпретатор 

доби Хмельниччини» [368] проведено аналіз деяких наукових праць 

А. Яковліва та висвітлено основні положення його дослідницької концепції. 

О. Ясем зроблено акцент на працях, що висвітлювали питання договірних 

відносин між Військом Запорозьким та Московським царством у середині 

XVII століття. Спадщина А. Яковліва розглядається ним в контексті 

загального масиву надбань української історичної науки XIX-XX ст. 

В 2009-2014 рр. світ побачили роботи українських правознавців, що 

приступили за розробку юридичного аспекту спадщини А. Яковліва. 

Статті В. Ластовського «Андрій Яковлів і питання правового 

положення духовенства в Гетьманщині за кодексом 1743 р.» [263] і Н. Сизої 

«Копні суди та здійснення ними судочинства на Україні» [328] стали 

першою спробою аналізу нормативної складової правових досліджень 

А. Яковліва. 

У праці С. Кудіна «Дослідження історії вітчизняного кримінального 

права ХІ–ХVІІІ ст. у працях А.І. Яковліва» (2009) розглянуто погляди 

ученого на характер та сутність вітчизняного кримінального права ХІ–ХVІІІ 

ст. [260].  Статтю «Сравнительно-исторические правовые исследования в 

трудах А.И. Яковлива» С. Кудін присвятив порівняльно-історичним 

дослідженням права  в роботах А. Яковліва [261]. 
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З’являються роботи що присвячені студіям А. Яковліва з історії звичаєвого 

права України [281; 282]; проблем юридичного визначення статусу Української 

гетьманської держави [284];історії системи Магдебурзького права [278]; питанню 

«суб’єкта права» в лекціях А. Яковліва[369]. Вперше аналізуються лекційні курси 

укладені А. Яковлівим [283], система викладання юридичних дисциплін у 

педагогічній практиці вченого [277] тощо. 

У 2010р. у збірнику наукових праць «Південний архів» виходить стаття 

«Українсько-російські відносини часів гетьманування Івана Виговського у 

висвітленні Андрія Яковліва» що значно розширила уявлення про юридичні 

основи українсько-російських відносин у 1657-1659 рр. [310]. 

Погляд А. Яковліва на проблему визначення статусу Гетьманщини у 1709-

1764рр. знайшов відображення у роботі «Реалізація інкорпораційних планів Росії 

щодо Гетьманщини в першій половині ХVІІІ століття у висвітленні А.І. 

Яковліва» [314] , видану у 2011 р. Дослідження держави і права Гетьманщини в 

працях А. Яковліва знайшло продовження у розвідці «Військо і держава 

Гетьманщини у працях українського юриста А.І. Яковліва» [312] випущену того ж 

року. 

На протязі останніх п’яти років видано праці, які проливають світло на 

маловідомі періоди життя інтелектуала. 

В 2010р. опубліковано роботу «Становлення А.І. Яковліва як юриста та 

історика права» [286] Т.Маньгори, в якій автор подає загальні біографічні 

відомості з життя вченого. Того ж року в «Науковому часописі НПУ імені 

М.П.Драгоманова» надруковано статтю Т.Маньгори «Бібіліографія праць 

А. Яковліва» [288] з авторською класифікацією робіт А. Яковліва. 

На сторінках «Українського історичного збірника» в 2011 р. з’являється 

стаття «Андрій Яковлів (1872–1955): нарис життя та діяльності» [311] що стає 

одним з перших досліджень направлених на об’ємний розгляд всього масиву 

інтелектуальної біографії А.Яковліва. 

 Розвідки «Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва» [313] та 

«Краєзнавчі дослідження у науковій спадщині А. Яковліва (1872–1955)»[315] були  
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здебільшого присвячені науковій та публіцистичній діяльності вченого у 

передреволюційну добу. 

Праця А. Яковліва на дипломатичній ниві становить окремий блок 

досліджень. «Піонером» тут можна вважати Я. Попенко. У 2005 р. 

«Історичний журнал» видає його статтю «Діяльність А. Яковліва - 

українського дипломата, історика, юриста» [318]. В ній окрім біографічної 

довідки подається інформація про посольську роботу А. Яковліва. 

Продовженням дослідження можна вважати «Діяльність дипломатичного 

представництва Директорії УНР у Бельгії та Нідерландах у 1919–1921 

роках» [319]. Загалом доробок Я. Попенка являється одним з найбільш 

ґрунтовних у плані висвітлення дипломатичної діяльності А. Яковліва в 

1919-1923рр.  

Окремі статті та доповіді, опубліковані в 1990-2000-х рр. 

опосередковано торкаються здобутків А. Яковліва на посадах амбасадорів в 

Австро-Угорщині та країнах сучасного Бенілюксу. До таких можна віднести 

статті І. Срібняка [335], М.Держалюка [232] , Т.Маньгори [280;287] , 

Л. Яковлєвої [362]. Участь дипломата у розробці українсько-румунського 

договору 1918 р. частково висвітлюється у статті І.Піддубного [316]. Роботі 

нарад послів УНР, в яких яскраву роль відіграв А.Яковлів присвячені 

дослідження В. Сергійчука [327], І. Матяш [293], Т.Осташка [306]. 

Еміграція та праця А.Яковліва в екзильних установах також стала 

предметом пильної уваги дослідників. Грунтовну роботу М. Палієнко 

«Архівні центри української еміграції (створення функціонування, доля 

документальних колекцій)» [308] можна вважати найбільш 

фундаментальною. У своїй монографії автор широко відображає діяльність 

А. Яковліва у якості одного з організаторів української еміграції у 

Чехословаччині, участь у роботі Музею Визвільної Боротьби у Празі, 

різноманітних ювілейних комітетах тощо. М. Палієнко систематизує архівні 

джерела з історії української еміграції вказує і на ті документи, що мають 

відношення до особи вченого (особовий фонд, переписка з іншими діячами 

УНР, службові записки) так і до установ котрими А.Яковлів керував 
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(міжнародні представництва Республіки), або працював (Міністерство 

закордонних справ УНР, Український Вільний Університет у Празі, Господарська 

академія у Подебрадах та ініші).  

Монографія М. Мущинки «Музей визвольної боротьби України в Празі та 

доля його фондів: історико-архівні нариси» видана в 2005 р. [295] і його ж стаття 

«Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і 

місця зберігання»[296] дозволяють не лише відкрити завісу над таємницею долі 

архівів українського екзилу вивезених радянськими каральними органами з Праги 

та Варшави після завершення ІІ Світової війни, але і містять важливу інформацію 

про участь А. Яковліва у розбудові МВБУ. 

Загальні відомості про емігрантський період життя А.Яковліва знаходять 

відображення у статтях М. Ізборника «Андрій Яковлів: дослідник українського 

права, міф про «воз’єднання» 1654 року,діяч міграції у ЧСР 20-30-х років 

минулого століття» [244], Т. Маньгори «Діяльність А. Яковліва як вченого-

правознавця в еміграції» [289] та «Деятельность А. Яковлева в эмигрантский 

период» [279]. 

У 2015 р. світ побачила дисертаційна робота Т. Маньгори «Політико-правові 

погляди А.І. Яковліва»[285]. Дисертаційне дослідження проливає світло на 

діяльність А.Яковліва як правознавця та викладача юридичних курсів. Т.Маньгора 

базується в тому числі і на наших розвідках, визначає зокрема роботи 

біографічного характеру як найбільш ґрунтовні, що відображається у другому 

розділі дисертаційного дослідження, присвяченого етапам життя А. Яковліва. 

Попри те що поява праці Т. Маньгори стала важливою подією у дослідженні 

постаті А. Яковліва однак зазначимо, що вона не дозволяє вважати розкритими всі 

аспекти інтелектуальної біографії вченого. В першу чергу це пов’язано з вузькою 

сферою дослідження Т. Маньгори, направленої на аналіз праць правознавчого 

характеру. Це викликано політико-юридичною спеціалізацією дослідження. 

В нашій роботі ми приділяємо особливу увагу різноаспектному аналізу 

життєвого і творчого шляху дослідника. В даному дисертаційному дослідженні 

детально розкриті етапи біографії А. Яковліва: ранні роки, коло друзів часів 

студентської молодості, зокрема подано переписку з Ф.Матушевським;  
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законотворча діяльність А. Яковліва у період роботи в Центральній Раді; 

широко і всебічно розглянута діяльність А. Яковліва на дипломатичному 

поприщі, зокрема робота на посаді посла в Австро-Угорщині, голови 

Комітету Чужоземних зносин. Праця голови дипломатичної місії УНР у 

Бельгії та Нідерландах складає велику частину нашого дослідження. Нам 

вдалося відтворити весь спектр титанічної боротьби А. Яковліва за визнання 

УНР урядами країн Антанти. Серед іншого: роботу по реєстрації 

українських громадян та допомога військовополоненим-українцям; участь 

А.Яковліва у допомозі голодуючим в Україні; робота дипломата по 

встановленню взаємовідносин з нідерландськими менонітами; ініціативи 

А.Яковліва по відбудові України згідно плану Стіпенса-Рітенау;співпраця з 

місцевою пресою, міжнародними агентствами «Рейтерс», «Дейлі Телеграф», 

організація «Українського пресового бюро», укладання «Меморандуму 

Яковліва»;захист українських інтересів А.Яковлівим під час скандальних 

процесів 1919-1920 рр. таких як «Справа діамантерів» та конфлікт з 

корпорацією «Розаліус і Ко»; встановлено коло спілкування А. Яковліва у 

середовищі бельгійських та нідерландських підприємців та чиновників. Нам 

вдалося відновити картину засідань нарад послів у Карлсбаді та Відні (1919-

1920 рр.) і участь А. Яковліва у цих важливих для долі УНР форумах. 

Встановлено коло спілкування А. Яковліва у середовищі українських 

дипломатів та політикуму УНР, в тому числі з С. Петлюрою, 

М. Славінським,Б. Мартосом, О.Лотоцьким та іншими. Висвітлення 

діяльності А.Яковліва в емігрантський період,зокрема організація наукових 

з’їздів дозволяє нам представити унікальну концепцію вченого по 

класифікації джерел досліджень українського права. Розглядаючи творчий 

спадок А.Яковліва особливу увагу ми приділили роботам археологічного 

характеру, публіцистичній та краєзнавчій діяльності вченого. Нам вдалося 

опрацювати комплекс епістолярних джерел та мемуарів сучасників та колег 

А.Яковліва зокрема Д.Дорошенка, Ф.Матушевського, Н. Полонської-

Василенко, О. Лотоцького, В.Виниченка, І. Мазепи та інших. 
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Сьогодні, нажаль, не в багатьох монографіях та підручниках можна зустріти 

ім’я вченого. Однак посилання на його праці все частіше зустрічається у роботах 

сучасних українських істориків. Так наприклад науковий доробок А.Яковліва 

використовується спеціалістами  з воєнної історії, зокрема О.Сокирком, у його 

праці «Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 

1726 рр» [333]. О. Гуржій та О. Реєнт спиралися на роботи А.Яковліва при 

характеристиці стану гетьманської влади за І. Скоропадського[229] посилається на 

А. Яковліва і така знана дослідниця історії Гетьманщини як Т. Таїрова-Яковлєва 

[363; 364] та інші науковці. 

Протягом 1990-х років почався процес повернення робіт А.Яковліва у поле 

зору вітчизняних дослідників. Було перевидано деякі праці вченого. Зокрема 

знаменита монографія «Українсько – московські договори в ХVІІ–ХVІІІ віках» 

завдяки старанням Украінського Історичного Журналу  стала доступною 

українському читачу. В 1993 р. у № 4-6 вийшла перша частина праці [201] (серія 

публікацій була завершена в 1995 р.). На сторінках «Народної творчості та 

етнографіі» в 1997 р. надруковано маловідому роботу А. Яковліва «Тисячолітні 

етноісторичні традиції української державності: Народознавчі праці вчених 

української діаспори» [202]. В 2000 р. праця А.Яковліва «Пам’ятник 

Магдебурзького права в Києві» була розміщена у збірнику «Корпус магдебурзьких 

грамот українським містам: два проекти видань 20-х – 40-х років XX 

століття» [203].  

Таким чином, на сучасному етапі спостерігається зацікавлення постаттю 

А. Яковліва, що репрезентовано в широкому колі літератури, присвяченій 

українським визвольним змаганням 1917–1920 рр., українським науковим 

установам 1920–1930-х рр. та окремим представникам вітчизняної історичної 

науки.  

Проте, поза увагою науковців залишилася інтелектуальна біографія 

А.Яковліва - історика, визначення його місця у вітчизняній науці ХХ ст. 

Розширення уявлення про взаємовпливи його історичних студій та практичну 

діяльність як дипломата, правознавця, викладача, академічного історика, 



19 
 

методологічні принципи формування наукових концепцій дає можливість 

реконструювати історіографічний образ вченого. 

 

1.2 Джерельна база 

Історіографічний характер даного дисертаційного дослідження 

обумовив джерельну базу роботи. Відбір матеріалів визначався тим, що у 

роботі акцент робився на відтворені інтелектуальної біографії А. Яковліва. 

Тому основна увага зосереджувалася на джерелах, які могли розширити 

уявлення про розвиток світоглядної позиції вченого, про становлення його 

суспільно-політичних поглядів і, насамперед, про формування його наукової 

концепції. Зважаючи на такі акценти дослідження, основними матеріалами, 

на яких воно ґрунтується, стали наукові та публіцистичні роботи 

А. Яковліва, спогади друзів та колег, відомості про громадську та наукову 

діяльність, які доповнили основні віхи інтелектуальної біографії. 

На сучасному етапі розвитку науки, практично відсутня універсальна 

схема класифікації джерел. Відсутня систематизація і групування джерел за 

певними ознаками. В сучасному джерелознавстві групування джерел є 

умовним таким що залежить від предмета дослідження, його мети, завдань і 

особливостей самої джерельної бази . 

Враховуючи типологічну ознаку а також форму та місце зберігання 

джерел їх можна умовно розділити на опубліковані та неопубліковані 

(архівні) джерела. Такий поділ обумовлений тим, що визначальна ознака 

публікації виступає не зовнішньо формальною, а суттєвою характеристикою 

писемного джерела, свідчить про його тиражованість, поширеність та 

оприлюднення, а також і стан вивчення [309, с. 66–68]. До класифікації 

джерел за змістовою ознакою, за походженням, за видами ми вдаємося під 

час аналізу всередині кожної великої групи джерел.   

Під час наукового пошуку нами вивчено неопубліковані документи і 

матеріали, які зберігаються у фондах українських архівних установ: 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
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України, м. Київ (ЦДАВО України) (12 фондів, 45 справ); Центральному 

державному історичному архіві, м. Києв (ЦДІАК України) (1 фонд. 6 справ); 

Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, м. Київ 

(ІР НБУВ) (1 фонд, 1 справа); Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України, м. Київ (ЦДАГО України) (1 фонд, 1 справа). Загалом 

опрацьовано матеріали 15 фондів (53 справи). 

Джерела залучені до вивчення інтелектуальної біографії А.Яковліва можна 

розділити на два великі комплекси: 1) документальні джерела; 2) джерела 

особового походження. 

Документальні джерела, до яких належать особові картки, листи службової 

та приватної переписки, інші службові документи, які дозволяють відтворити 

основні віхи життєвого шляху вченого. Дані джерела стають важливим сегментом 

в масштабі інтелектуального портрету А. Яковліва. Не менш важливими є 

безумовно і джерела особового походження. До цієї групи слід віднести 

автобіографії написані рукою вченого, мемуари самого науковця та спогади про 

нього колег та близьких А. Яковліву людей. 

Втім основний масив джерел включає у себе наукову спадщину А. Яковліва 

а саме праці на різну тематику. Цю групу джерел можна поділити на декілька 

субгруп: ранні роботи вченого, краєзнавчого характеру (присвячені вивченню 

історії рідної для Андрія Івановича Київщини), археологічні (невеликий доробок, 

що в основному охоплює участь А. Яковліва в археологічних експедиціях до 

Південної Росії у 1900–1902 рр.); роботи присвячені дослідженню історії держави 

та права України, у свою чергу і цю групу можна поділити на декілька підгруп. В 

першу чергу це роботи з історії становлення вітчизняного державного організму та 

правової системи на різних етапах розвитку української нації від Руської доби до 

періоду Гетьманства, при чому останній період займає чільне положення у 

наукових студіях А. Яковліва. По–друге це студії в яких досліджується вплив 

права європейських країн на становлення української правової традиції, у 

контексті цих досліджень вчений проводить аналіз правових систем Саксонії, 

Чехії, Німеччини, Литви та Польщі та визначає їх місце у системі міждержавних 
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відносин Європи доби середньовіччя та нового часу. Окремо слід виділити 

праці вченого з історії україно-російських відносин. Вчений одним з перших  

українських дослідників піднімає проблему державного статусу українських 

земель в епоху Гетьманщини, спираючись на тексти договорів А.Яковлів 

виводить власне концептуальне бачення даної проблеми та засновує 

«самостійницьку» концепцію у дослідженні державного життя Війська 

Запорозького та його регулювання міжнародними правовими актами. Ще 

одну групу утворюють праці публіцистичного характеру, статті присвячені 

різноманітним соціальним та економічним проблемам сучасної автору 

державної системи Російської імперії розміщені у київських періодичних 

виданнях у 1905–1917 рр. Окремі підгрупи становлять рецензії на праці 

інших вчених складені А. Яковлівим та надруковані у київському журналі 

«Книгар», наукові «панегірики» на спомин померлих колег – науковців, 

дослідження розвитку галузей права в Україні тощо. 

 Деякі праці вченого є маловідомими або вцілілими лише 

фрагментарно (знаходяться у Відділі Зарубіжньої Україніки та Відділі 

стародруків НБУВ). Аналіз цих праць вченого викладений нами у даному 

дисертаційному дослідженні. 

 Нами була проведена робота по систематизації вже відомих праць та 

складання повної бібліографії наукового доробку А. Яковліва. За останні 20 

років було зроблено декілька спроб укласти повну бібліографію праць 

науковця. Так В. Горак включив до бібліографії досліджень 40 позицій 

[227, c.299–302]. Правознавець Т.Маньгора збільшила бібліографію 

творчого доробку А. Яковліва майже до 100 робіт [285, c. 7]. На сьогодні в 

результаті евристичної роботи проведеної нами бібліографія А. Яковліва 

була розширена і складає близько 130 позицій. Однак не всі роботи 

згадувані самим науковцем та у офіційних документах вдалося виявити в 

бібліотеках України (Національній бібліотеці України ім..В. Вернадського, 

Національній історичній бібліотеці України у м.Києві, Бібліотеці Верховної 

Ради України у м.Києві, Національній Архівній бібліотеці у м. Києві та ін.). 
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До другої групи джерел належать матеріали, що дозволяють відтворити 

основні віхи життя та діяльності вченого, які є тлом для реконструкції його 

інтелектуальної біографії. Серед цієї групи, в першу чергу, слід виділити 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів управління України, м. 

Київ, де містяться особові документи А. Яковліва. Великий масив документів, що 

відтворює загальну картину життєвого шляху вченого знаходиться у Ф.4438 

(особовий фонд А. Яковліва), а саме біографія вченого, перелік його праць 

(укладений у часи викладання в УВУ), рукописи статей («Українське право», 

«Кооперація», «До кодифікації українського права», «Конспіративне листування 

на Україні» та інші), рецензії, фінансові документи (банківські ордери, листи до 

банків Брюселю та Амстердаму та міністерства фінансів УНР) що відносяться до 

періоду посольської роботи А. Яковліва у Бельгії та Нідерландах; великий інтерес 

становить  переписка А. Яковліва з Ф. Щербиною та Українським пресовим бюро 

у Лондоні що дозволяють відтворити коло спілкування дослідника у ранній період 

еміграції (перша половина 1920-х рр.) та простежити зв'язок вченого з іншими 

видатними науковцями конкретного періоду. Епістолярна спадщина А. Яковліва 

утворює окрему групу джерел, яка дозволяє ознайомитись з деталями життєвого і 

творчого шляху науковця. Епістолярну спадщину представляють листи 

А. Яковліва до Ф. Матушевського (ЦДІАК, Ф.587), В. Біднова (ЦДАВО, Ф.4465), 

Н. Полонської-Василенко (ІР НБВ, Ф.42), листи від Б. Мартоса, В. Супруна 

(ЦДАВО, Ф.4442), І.Огієнка (ЦДАВО, Ф.4442), С. Петлюри, Д. Дорошенка, 

В. Липинського. Мемуари та щоденники В.Винниченка, Є.Чикаленка, 

Н. Полонської-Василенко, Д. Дорошенка, О. Лотоцького, Ф. Матушевського 

становлять окрему підгрупу джерел. Значна кількість епістолярних джерел 

(переписка з міністерством Закордонних справ УНР, листи до Українського 

товариства Червонного Хреста, Українського товариства Ліги Націй, переписка з 

урядовими установами Австро-Угорщини, королівств Бельгії та Нідерландів, 

секретаря посольства у Бенілюксі Я. Кулішера та інші) знаходяться у фондах 

ЦДАВО у м.Києві присвячених діяльності української місії у Відні (Ф.3198), 

Бельгії та Нідерландах (Ф.4442), Міністерства закордонних справ УНР (1919-
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1920рр.) (Ф.3696), документам і матеріалам українським емігрантським 

установам та організаціям (Ф.4465), канцелярії Директорії УНР (лютий 1919 

– грудень 1920рр.) (Ф.1429), Міністерству закордонних справ Української 

Держави (Ф.3766). 

Важлива інформація стосовно діяльності А. Яковліва у якості члена 

Центральної Ради, його законотворчої праці під час роботи у Законодавчому 

комітеті та участі у засіданнях Малій Раді знаходиться у фонді 

присвяченому діяльності Центральної Ради (ЦДАВО, Ф.1115) а також 

спогадах самого А. Яковліва, що друкувалися у періодичних виданнях 

української еміграції. Законотворча діяльність вченого у період головування 

у комітетах Ради, зокрема його ініціативи з реформування законодавства 

молодої республіки відображаються у протоколах засідань Малої Ради [1; 2]. 

Маловивченою сторінкою біографії А.Яковліва є його дипломатична 

діяльність. Дещо проливають світло на цей аспект життєвого шляху спогади 

колег-сучасників,самого А. Яковліва однак більш повну інформацію ми 

знаходимо лише в архівних джерелах. Великий масив інформації 

знаходиться у ЦДАВО України. Період роботи на посаді представника УНР 

у Відні представлений у Ф.3198. У цих архівних документах містяться 

відомості про заходи проведені А.Яковлівим для організації офіційних 

відносин з Віденським урядом у питанні вільного проїзду громадян, 

звільнення українських військовополонених колишніх російських вояків, 

влаштування ним внутрішнього життя амбасади УНР, листи до Міністерства 

закордонних справ в Києві, з проханням про улаштування інституту аташе в 

структурі представництва [4]. 

Розробка нами фондів архіву присвячених діяльності українського 

представництва у Брюселі та Амстердамі (Ф.4442), роботі Міністерства 

закордонних справ УНР доби Директорії (Ф.3696), канцелярного відділу 

республіки (Ф.1429), дипломатичної місії УНР у Будапешті(Ф.3518) 

дозволила утворити повну картину дипломатичної праці А. Яковліва у 1919-

1923 рр. У цих документах міститься вичерпна інформація про діяльність 



24 
 

місії УНР у Бенілюксі, фінансові документи місії [41], книги внутрішніх наказів по 

амбасаді [40], спроби встановлення офіційних стосунків з королівськими урядами 

країн перебування [42], що знаходить відображення у офіційному листуванні та 

доповідях голови місії та Міністерства закордонних справ УНР [3]; листування 

між головою місії А. Яковлівим та міністром Закордонних справ В.Темницьким; 

листування з головами інших українських посольств та консульств за 

кордоном [7;8]; протоколи нарад послів у Відні та Карлсбаді [11; 5], що проходили 

за активної участі А.Яковліва; номери періодичного Бюлетеню українського 

представництва які видавлися під редакцією А.Яковліва; доповідні записки про 

соціальний та економічний стан Бельгійського королівства, доповідь про 

діяльність місії у Гаазі [15], доповідь про політичне становище Нідерландського 

королівства [16]; листування з приводу міжнародної конференції в Італії, 1920 

року [13]; доповіді А.Яковліва про відношення Західних держав до УНР [17]; 

листування місії А. Яковліва з Головним Отаман С.Петлюрою [6]; Головою Ради 

Міністрів УНР [10]; головою української місії в Швейцарії бароном 

М.Васильком [14] документи про прийняття УНР до Ліги Націй ; переписка 

А.Яковліва з Комітетом прихильників Ліги Націй, програма, комунікат з’їзду 

міжнародного союзу прихильників Ліги Націй котра проходила за участю України 

на чолі з А. Яковлівим [43;44]; великий інтерес викликає інформація що 

зберігається у Ф.4441 – Посольства УНР до Грецького королівства, а саме копія 

щоденника голови місії Ф. Матушеського – друга та колеги А. Яковліва, який 

висвітлює приватну сторону стосунків у середовищі українського дипломатичного 

корпусу та політикуму доби Директорії, і роль А. Яковліва у «посольській» долі 

автора щоденника [38;64] та багато інших. 

Період еміграції, робота у якості організатора науковимх форумів в 

Українському Вільному Університеті у Празі представлена у документах фондів 

ЦДАВО України присвячених Українському правничому зїзду (Ф.3997) та ІІ 

Українського наукового зїзду (Ф.4033). Ці фонди включають великий масив 

інформації, що дозволяє скласти об’єктивну картину наукового життя 

«української» Чехословаччини доби «ліберальної весни» Т.Масарика (1920–1930 х 
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рр..). Велику цінність становлять дані пов’язані зі складом делегацій 

наукових форумів [24; 28]; протоколи засідань наукових секцій 

[25; 29];безцінними є тези доповідей та рефератів учасників – найяскравіших 

українських вчених, творців вітчизняної науки «екзильної» доби, адже 

більшість доповідей так і не були видані [26; 27; 29]. С поміж анкет 

учасників ІІ Наукового зїзду віднайдено і найбільш повну з відомих 

автобіографій вченого [28, арк.17–23]. Фонд 3795 – Української 

Господарської Академії у Подебрадах зберігає ряд чернеток леційних курсів 

А. Яковліва: з курсу «Торгівельне право» [18;19]; з дисципліни «Цивільне 

право» [20; 21]; «Цивільний процес» [22]; «Українське звичаєве право»[23].  

Незначна, але важлива частина епістолярної спадщини А. Яковліва, що 

відкриває реалії складного життя вченого в «Празький» період життя 

зберігається у Ф.4465. В першу чергу це стосується приватних листів до 

В.Біднова [45]. 

Особовий фонд А. Яковліва №4438 включає в себе важливу і навіть 

унікальну інформацію про творчий шлях інтелектуала. Тут знаходяться 

рукописи найбільш відомої праці вченого «Українсько-московські договори 

в ХVII-XVIII вв» [30]; рукопис нарисів з історії Української держави 

англійською мовою [31]; рукописи пізніше виданих статей «Конспіративне 

листування в Україні в ІІ пол. XVIII ст.» і «До історії кодифікації 

українського права XVIII ст.» [33]. Окремі справи включають особисті 

документи А.Яковліва, такі як листи від Ф.Щербини[36]; переписку 

інтелектуала з Українським Пресовим Бюро в Лондоні стосовно присилки 

статті вченого до збірника «Україна і український народ», що готувався до 

випуску у 1934 р. [37]. У фонді знаходиться частина документів, що 

відноситься до періоду роботи А.Яковліва в якості Голови Місії УНР в 

Бельгії та Нідерландах в 1919-1923 рр. зокрема посвідчення дипломата на 

право ведення економічних операцій з Амстердамським банком від імені 

УНР [35]. У фонді знаходиться єдина неопублікована робота А. Яковліва 
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«Форми державної інтервенції в різних галузях народного господарства» [32]. 

   Діяльність А. Яковліва як громадського діяча та одного з засновників та 

голови Музею Визвільної боротьби України, члена організаційного комітету 

Правничого та Наукових з’їздів, що були проведені у ЧСР з ініціативи професури 

УВУ та під егідою президента Чехословаччини Т.Масарика, тези доповідей 

А.Яковліва на цих наукових форумах, резолюції з’їздів, участь Андрія Івановича у 

збиранні коштів на побудову Українського Дому у Празі[46; 47; 48], участь 

А.Яковліва у роботі Українського Правничого комітету також відбивається у 

фондах ЦДАГО України (Ф.269). У тому ж фонді зберігаються особові справи 

діячів української еміграції К.Мацієвича та В.Проходи безпосередньо пов’язаних з 

А.Яковлівим [49;50]. Знаходиться тут і справа самого А. Яковліва яка охоплює 

період 1924-1932 рр. і включає між іншими документами посвідчення учасника 

Українського наукового з’їзду в Празі, грамоти про обрання дійсним членом 

історико-філософської секції Наукового товариства ім. Т. Шевченка та листи від 

колег і близьких, зокрема В. Біднова, С. Шелухіна та інших [51]. Важливу 

інформацію стосовно дипломатичної та громадської діяльності А.Яковліва містять 

мемуари сучасників, колег дипломатів та науковців:Д. Дорошенко «Спогади про 

недавнє минуле», І. Мазепа «Україна в огні і бурі революції». Важливим джерелом 

є власні спогади А. Яковліва «Той час не був часом чудес» (віднайдені та 

проаналізовані І. Матяш у статті «Той час не був часом чудес («спомини» 

А. Яковліва з часів Великої війни 1935-1945 рр.). Частина спогадів вченого 

присвячених роботі вченого у Центральній Раді [182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 

189; 190]; дипломатичній діяльності [176;177;178;179;180;181], друкувалася на 

сторінках видання «Свобода» у 1953-1954 рр. Тут же у 1977 році побачила світ 

перша частина «Споминів», що охоплювала чигиринську молодість А. Яковліва 

[197;198;199]. Важливу інформацію дають і мемуари інших діячів еміграції-

Д. Донцова, Н. Полонської-Василенко, Є. Чикаленка, Є.Онацького та інших. 

Отже, залучена джерельна база дозволяє дослідити всі види творчої 

діяльності А.Яковліва, її основні форми та результати. Особливість джерельної 

бази при реконструкції інтелектуальної біографії вченого полягає в її значному 
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розширенні за рахунок значного кола праць ученого, які відображають різні 

сфери інтелектуального життя. Це дозволило сконцентрувати увагу 

дослідження саме на особливостях еволюції світогляду та наукових 

переконань А. Яковліва, дає можливість прослідкувати, на тлі життєвих 

змін, основні віхи його становлення як ученого, допомагає відтворити образ 

інтелектуала, життєва енергія якого знаходила прояв у різних сферах 

діяльності. Широке коло історичних та історіографічних джерел різної 

видової приналежності використовується і для реконструкції 

соціокультурного середовища та історіографічної ситуації першої третини 

ХХ ст., в якій відбувалася інтелектуальна діяльність А.Яковліва.  

  

 1.3. Принципи  та методи дослідження 

В основу дослідження покладено загальнонаукові методи аналізу і 

синтезу та біографічний підхід історіографічного дослідження. Крім того, в 

роботі було використано такі методи історичного дослідження: проблемно-

хронологічний, описовий, історико-генетичний, історико-порівняльний. 

Також важливе значення мало використання методу критичного аналізу та 

синтезу джерельного й історіографічного матеріалу. Методологічним базисом 

дослідження являються принципи історизму, об’єктивності та всебічності. 

Найбільш придатною для реалізації поставлених завдань є модель 

інтелектуальної біографії. Дисертантом використано теоретичний та 

практичний досвід написання інтелектуальних біографій західної 

(М. Р. Антонацца, І. Берлін, Д. Браун, Д. Вокер, С. Гаукрогер та ін.), 

російської (В. Василенко, Л. Рєпіна та ін.) та української (В. Андрєєв, 

Я. Грицак, І. Колесник, Ю. Капарулін, Г. Михайленко та ін.) історичної 

науки [212, с.74]. 

У дослідженні ми спираємося на концепт В. Андрєєва, зокрема у 

визначенні базового терміну «інтелектуальна біографія». Відмінність її від 

звичного жанру традиційної біографії полягає у тому, що життя окремої 

людини, формування внутрішнього світу, внесок у розвиток зовнішнього 
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світу виступають одночасно і як мета дослідження і як засіб пізнання історичного 

соціуму, який твориться ними і включає їх самих. Проте, сама по собі біографія не 

має сенсу. Значення особливого дискурсу вона набуває лише у рамках соціальної 

та культурної ситуації, в яких проходить життя та діяльність особистості [212, 

с.76]. 

Одночасно у дисертації доведена актуальність використання парадигми 

дослідження інтелектуальної біографії істориків «другого плану» (запропонованої 

авторською концепцією В. Андрєєва) щодо висвітлення творчого шляху 

А.Яковліва. За допомогою використання прийомів: визначення специфічних 

особливостей участі окремого дослідника у науковому дискурсі; визначення рівня 

сприйняття науковим співтовариством творчих досягнень ученого; відтворення 

особистісного портрету дослідника [212, с. 80] нами визначений щабель що займав 

А. Яковлів у науковій ієрархії України першої половини ХХ ст., його місце у колі 

вітчизняного інтелектуального істеблішменту тієї доби. 

У своїй роботі ми дотримуємося усталених методологічних основ 

відтворення інтелектуальної біографії, що включає: біографію особистості (етапи 

формування фахівця, родинні особливості та їх вплив, риси характеру та особисте 

життя); професійну біографію (дипломатичну роботу, політичну кар’єру та 

напрями професійної наукової діяльності); бібліографічну біографію (аналіз праць 

та ідейно-методологічних засад автора, виділення основних напрямів наукової 

роботи); ситуаційну біографію (події та умови соціально-політичного та 

культурно-громадського життя суспільства відповідної епохи, в яких жив і 

працював дипломат та історик). 

Такий алгоритм дає можливість не тільки відтворити основні етапи біографії 

інтелектуала, але і визначити його світоглядну позицію у баченні різних аспектів 

історичної коньюктури, наукового процесу, громадського життя [212, c.81]. 

Також у дисертації використано принцип поділу біоісторіографічного 

дослідження на три процедурні стадії розроблені в працях українського вченого 

В. Чишка. Перша – емпірична, заснована на історичних методах дослідження; 

друга – аналіз життя та діяльності, психічного складу особистості й інтерпретація 
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фактів на підставі історичної та психологічної реконструкції; третя – 

репрезентація особи, її поглядів у сукупності зовнішніх і внутрішніх 

зв’язків, спонукальних мотивів поведінки, вчинків, творчості [356, c.186-

190]. 

В роботі використовуються різні методи історико-біографічного 

дослідження, зокрема: 

- вибір особи та постановка завдання, формулювання (зовнішнє чи 

внутрішнє) мети. 

- визначення кола ймовірних біографічних джерел. На цій стадії 

використовувались методи архівної та бібліографічної евристики. Для 

глибини ретроспективного пошуку були виявлені кола прямих, що 

належали безпосередньо А.Яковліву, та суміжних документів й 

історичних джерел. 

- аналіз біографічних джерел. Він складається з двох фаз: 

дослідження автентичності та дослідження вiрогiдностi, які базуються на 

принципі верифікації фактів та знання. 

- визначення кола історичних фактів, що мають відношення до 

особи, та аналіз даних, хронологічна реконструкція життєвого шляху 

особи. 

- логічна реконструкція внутрішнього світу особи – психологічних, 

світоглядних, наукових, політичних та інших поглядів, а також аналіз 

внутрішнього життя, смаків та особливостей характеру. Під час 

дослідження було виокремлено моральні та професійні якості А.Яковліва, 

що впливали на життя та визначили лінію i характер його поведінки, 

політичні вподобання. 

- логічна реконструкція історичних ситуацій та умов життя i 

діяльності особи. Був визначений історичний фон, що безпосередньо мав 

відношення до особи – соціально-економічні, ідеологічні чинники, що 

визначали професійну діяльність вченого або суттєво впливали на його 

життя. 
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- поєднання реконструкцій та побудова єдиної гіпотези, з залученням 

сукупного емпіричного матеріалу. При цьому застосовувалося  поєднання 

різних методів, як загальнонаукових, так і спеціально-історичних. Зокрема, 

застосування проблемно-хронологічного методу було корисним при 

виокремленні головних тем, за якими розгорталася наукова робота вченого. 

Вагоме значення мало застосування історико-порівняльного методу, що 

дозволило співставити погляди А.Яковліва з поглядами інших науковців, 

виявити спільне та відмінне, притаманне їх працям. 

- оцінка особистості та діяльності вченого, ступеня реалізації його 

концепцій, визначення його внеску в історичну науку. 

У даному дисертаційному дослідженні використано типологію 

біографічного жанру, розроблену Д. Уокером, яка вміщює у собі: 1) біографію 

особистості (дані про час і місце народження, освіту, сімейне коріння і впливи, 

риси вдачі та особисте життя ученого); 2) професійна біографія (про позиції 

вченого в академічній системі, його професійну діяльність та відносини у 

науковому співтоваристві); 3) бібліографічна біографія (аналіз праць автора, 

історії їх створення, джерельної бази, техніки та методології дослідження, 

понятійного апарату та міждисциплінарних зв’язків); 4) ситуаційна біографія 

(події та умови соціально-економічного та політичного життя суспільства та 

епохи, у яких жив та працював учений) [212, с.76]. 

Такі методологічні підходи дозволили охопити всі вияви творчої діяльності 

українського інтелектуала, продемонструвати масштаб особистості А.Яковліва і 

визначити роль та місце вченого у наукових і громадсько-політичних процесах 

ХХ ст. 

У дисертаційній роботі доведено, що особистість А.Яковліва відповідає 

критеріям інтелектуальності (сформований власний погляд на предмет 

дослідження, всебічна ерудиція, здатність  втілення своїх наукових переконань, 

участь у громадському житті, власна позиція у громадсько-політичному житті 

тощо). 
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При відтворенні інтелектуальної біографії А.Яковліва ми відмовилися від 

описового стилю у висвітленні віх творчого шляху вченого. Нами використано 

принципи написання інтелектуальної біографії, що дозволило виразити 

квінтесенцією життєвої активності А.Яковліва в усіх її проявах: як 

громадянина, як науковця, як людини, що здатна самостійно мислити, 

приймати рішення та слідувати своїм переконанням.  

Обгрунтовано, що використання загальнонаукових, спеціальних методів 

історичного дослідження, дотримання головних вимог процедури історико-

біографічного дослідження та врахування особливостей відтворення 

інтелектуальної біографії дозволяють вивести дослідження життєвого шляху та 

наукового доробку вченого на новий рівень. 
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  РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ А.ЯКОВЛІВА ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛА-ГУМАНІТАРІЯ 

ТА ЙОГО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДО 1918 РОКУ) 

 

2.1. Формування А. Яковліва як фахівця та перші кроки у науці й 

громадсько-політичній роботі 

А. Яковлів народився 11 грудня 1872 р. в містечку Чигирині, на вулиці 

Дворянській у родині губернського секретаря Івана Юхимовича Яковліва та його 

19-річної дружини Марії Прохорівни [255, с. 4]. 

1886 р., по закінченні повітової чигиринської школи, Андрія було зараховано 

до Київської духовної семінарії. Навчання у цьому закладі він закінчив у 1894 р. та 

отримав диплом І-го ступеня. 

У 1894–1898 рр. працював учителем міської школи у Черкасах. Ще з часів 

навчання у семінарії він мріяв про здобуття вищої університетської освіти. 

Юнацька мрія почала реалізовувавтися коли він вступив 1898 р. звичайним 

слухачем на правничий факультет Дерптського університету. Тут юнак почав 

вивчати історію західноруського та європейського права під керівництвом свого 

багаторічного наставника професора М. Дьяконова (автор праць з історії церкви, 

держави і селянства давньої Русі. Найвідомішою роботою професора стала 

«Власть московских государей» у якій він виклав концепцію походження влади 

московських государів, витоки котрої він бачив у Візантії [237]). Вже тоді 

молодого дослідника почала цікавити історія становлення вітчизняної правової 

системи, особливо впливи на українське право сусідніх народів. Під час літніх 

канікул 1901/1902 н. р. студент А. Яковлів працював у бібліотеках та архівах 

Варшави (Головному та Варшавської казенної палати). Метою його пошуків стали 

матеріали, шо б допомогли йому написати дипломну роботу «Черкаський повіт у 

XV-XVII століттях». Дослідження було успішно захищено у 1902 р. [34, арк.1].  

В цей же час А. Яковлів заявляє про себе як учений-археолог. Так, у І та ІІ тт. 

праць Харківського археологічного з’їзду (1902) публікуються дві його розвідки: 

«Плоския могилы на реке Чир в Донской области», «Археологические находки 

при постройте железных дорог». Утім, археологічні студії не отримали 
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подальшого розвитку у його науковій кар’єрі й обмежилися лише наведеними 

роботами. Після 1902 р. всі дослідження науковця здійснювались у сфері 

історії держави та права України [34, арк. 2–3]. 

        Кінець ХІХ – перші роки ХХ ст. були періодом активізації 

українського національного руху. У цей період створюються національно-

політичні організації. У цей час в середовищі студентів Тартуського 

університету – українців за походженням з’явилася ідея організувати 

національну громаду. Ініціаторами заснування такого товариства стали 

А.Яковлів та його товариш Ф.Матушевський ( знайомі ще з юнацьких років).  

А.Яковлів вирішив розмовляти українською, щоб звернути увагу 

місцевих студентів-українців. У 1898 р. було утворено Дорпатську українську 

студентську громаду. А.Яковлів став одним з авторів її статуту. Статут 

надавав право увійти до громади всім хто вважав себе українцем та поділяв 

українські самостійницькі ідеї. Громадівці виступали за реставрацію 

Української держави, хоча б у формі автономії, надання свободи українській 

мові, освіті, літературі. Громада була суворо законспірованою організацією 

адже діяла поза межами тогочасного російського законодавчого поля. 

А.Яковліва обрали заступником голови організації (головою став 

Ф.Матушевський). На Андрія Івановича поклали обов’язок зберігати статут 

громади. Весь час навчання А.Яковлів переховував документ в банці з під 

чаю, яку сховав на своїй арендованій квартирі [245, c. 77].  

Члени громади на регулярних засіданнях проголошували доповіді, 

обговорювали ідеологічні питання. Кожного лютого проводився день 

присвячений Т.Шевченко. У 1900 р. у цьому заході прийняла участь 

Л.Українка (що гостювала у брата М. Косача – студента того ж закладу). За 

спогадами О.Лотоцького чисельність громади часто змінювалася, але 

зберігалося стале ядро: А.Яковлів. Ф. Матушевський. Ф. Швець, 

О. Горянський  та О. Сікорський  [62, c. 234]. 

Члени громади приймали участь у студентських виступах 1899 – 1902 

рр. у Тарту [245, c. 78]. 
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По закінченні університету А. Яковліва, як здібного студента залишили при 

університеті для підготовки до звання професора. Однак складні сімейні 

обставини – відсутність фінансових можливостей до проживання у Дерпті, 

ситуація з братом Григорієм, якого було відраховано з гімназії, не дали 

здійснитися цим планам. Вчений звернувся до своїх друзів Ф. Матушевського та 

В. Якубовського з проханням влаштувати брата до іншого навчального закладу та 

надіслати грошей матері до Черкас, адже вона знаходилася у тяжкому 

фінансовому становищі. Отже, за таких сімейних обставин, він був змушений 

повернутися до України, полишивши, на деякий час, мрію про науку [53, арк. 4]. У 

1904 р. він склав державний іспит у Київському університеті імені Святого 

Володимира і отримав диплом І-го ступеня. 

Після складання екзаменів А. Яковліва зарахували кандидатом на судові 

посади. У 1905 р. він був затверджений на службі та працював у Київській 

Казенній палаті [28, арк.18]. Тоді ж, фактично, народжується А. Яковлів-історик. 

Так, починаючи з 1905 р., він регулярно публікує свої роботи, як у періодиці так і 

окремими виданнями. У цей період вчений переважно зосереджувався на історії 

рідної Черкащини. У 1906 р. в журналі «Україна» було опубліковано його 

ґрунтовну статтю «Бунт черкасців і каневців у 1536 році. Нарис з історії 

українських міст» [99]. У 1907 р. вийшли його дослідження з історії краю – «З 

історії регістрації українських козаків у І-й половині 16 століття» [101] і 

«Намісники, державці і старости господарського замку Черкаського у 15-16 

століттях» [102].  

У той же час А. Яковлів починає активну діяльність у якості публіциста та 

громадського діяча національно-автономістського спрямування. Під час 

стажування у Варшаві А. Яковлів знайомиться з польськими суспільними 

націоцентричними тенденціями. Рішучий спротив русифікації у культурній сфері, 

котрий вчиняли поляки, що відмовлялися у побуті використовувати російську 

мову, принципово дотримувалися традицій «польськості» справив велике 

враження на А. Яковліва. У своїх листах до Ф. Матушевського вчений описує 

враження від Варшави та її мешканців у піднесених тонах. Він відзначає, що 

незважаючи на заходи влади поляки зберігають власну мовну та культурну 
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ідентичність, що польськомовними є преса та театр. Такий стан речей у 

Польщі А. Яковлів називає «культурною самостійністю» і вважає запорукою 

майбутнього відродження Польської незалежної держави. Варшавський 

досвід формує політичні та громадянські погляди А. Яковліва. Він стає 

прихильником «українізації мас» шляхом впровадження української мови у 

повсякденному спілкуванні, виданні україномовної періодики, націоналізації 

театру та літератури [53, арк. 5–6]. 

Саме за таких умов, які мають бути досягнуті лише шляхом активної 

просвітницької роботи національно орієнтованої інтелігенції серед інертного 

та несвідомого населення «Великої України». Таким чином, вважав діяч, 

можна відійти від «малороства» і добитися культурної української автономії, 

яка б мала стати проміжним етапом до самостійності культурної та у 

віддаленій перспективі політичної (апогей змагань свідомих українців) 

[53, арк.6]. 

Він, як і велика кількість української інтелігенції початку ХХ ст., був 

прихильником соціал-демократичних ідей, вбачав перехід державного устрою 

Росії до республіканського необхідною обставиною розвитку народів 

багатонаціонального імперського організму. 

У 1905 р. А. Яковлів досить близько сходиться з Дмитром Дорошенком, 

який пропонує професійному юристу та історику друкувати статті у 

щоденному виданні «Громадська Думка». У той же час А. Яковлів 

налагоджує товариські стосунки з Василем Доманицьким, відомим 

літературознавцем, засновником видавництва «Вік» та фундатором багатьох 

україномовних видань зокрема «Ради», «Літературно-наукового вісника» та 

інших. Як згадував Є. Чикаленко, В. Доманицький був високої думки про 

публіцистичні дарування А. Яковліва [76, c. 479]. 

Власне вплив В. Доманицького зіграв не останню роль у виборі 

А. Яковліва на користь «Громадської Думки». Так він надрукував тут низку 

есе та заміток соціального та правознавчого характеру, в яких аналізує 

перебіг суспільних процесів на Київщині та загалом в Україні. Події 

революції 1905-1907 рр. не залишили молодого правознавця байдужим, він 
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палко підтримує скликання Думи та, як тоді вважали, демократизацію країни. 

Після трансформації «Громадської Думки» у газету «Рада» А. Яковлів продовжує 

тут публікуватися і навіть включається до складу редакційної колегії. При 

написанні статей він використовує не власне ім’я а псевдонім «А. Я.», котрий був 

його візитівкою у ранній період 

дослідницької та громадської діяльності [88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98]. 

У 1908 р. А. Яковлів переходить до адвокатури. Тоді ж його обирають членом 

Українського наукового товариства і Управи Київської філії товариства 

«Просвіта», що свідчило про зростання його авторитету та визнання в колах 

українського інтелектуального співтовариства. 

1910 р. А. Яковлів поступає на службу до Київської міської управи, що 

відкрило йому можливості до кар’єрного зросту. Протягом 1910-1918 рр., він 

подолав шлях від помічника до головного юрисконсульта Київської міської 

управи і став відомим адвокатом у місті. Деякий час А. Яковлів навіть був 

заступником голови та головою Київської колегії адвокатів. 

Тоді ж він отримав доступ до архівів Управи і колишнього магістрату і зміг 

продовжити краєзнавчі дослідження, присвячені історії Києва та його районів. 

Свої розвідки він публікував у «Известиях Киевской Городской Думы». Так, у 

1916 р. побачила світ його стаття «Предместья города Киева: Куреневка, Преорка, 

Сокрец», що була історико-географічним описом передмість Києва. У тому ж році 

було надруковано роботу «К вопросу о праве города на земли, находящиеся в его 

черте и ни за кем не зачисленные по актам укрепления». Ця стаття, як і випущена 

наступного року, «Право Киева на земли занятые сооружениями бывшей 

Киевской крепости» [34, арк. 2], торкалася проблеми розподілу землі у середині 

міста і була юридичним тлумаченням прав організацій-претендентів на володіння 

земельними ділянками у місті. У цих роботах дослідник виступає прихильником 

муніципального володіння землею і висловлюється проти розпорошення міської 

землі серед приватних власників, виказує думку про необхідність передачі у 

власність міської управи всіх земель міста, котрі не знаходяться у безпосередній 

власності приватних та юридичних осіб. 
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У 1913 р. А. Яковлів, відбувши адвокатський стаж, стає адвокатом 

округи Київської судової палати. Крім того, у 1911 р. було розпочато ще один 

напрям професійної діяльності вченого – викладацька робота. Вперше від 

часів вчителювання у Черкаській школі він отримав можливість викладати. 

Йому надається право читати курс основ правознавства і законодавства в усіх 

середніх комерційних школах Росії. У 1911–1918 рр. А. Яковлів залишався 

незмінним викладачем цього предмету Київської І Комерційної школі. Ця 

робота давала можливість юристу вдовольнити бажання до навчання молоді, 

яку він відчував з часів «черкаської юності», крім того він отримав 

додатковий заробіток, що покращувало матеріальне становище звичайного 

держслужбовця [286, с. 69]. 

Таким чином на протязі ранніх років життя, університетської пори та 

завдяки першим крокам  у професії почався процес формування А.Яковліва - 

інтелектуала. Він доволі швидко проходить шлях особистісного та наукового 

становлення. На перших порах спробувавши свої сили у сфері археології та 

краєзнавства А.Яковлів остаточно обирає юридичну та історичну стезю. 

Процес наукової зрілості був дещо затриманий вимушеними життєвими 

обставинами коли молодий чоловік між наукою та заробітком змушений був 

обирати друге. Однак і це дозволило йому відкрити для себе незвідану стезю 

– публіцистичну. 

 

2.2. Участь у розбудові Української держави: робота у Центральній 

Раді (квітень 1917 р. – квітень 1918 р.) 

Буревій Лютневої революції 1917 року, що знищив багатовіковий уклад 

життя імперії Романових, призвів до хаотичного руху величезних мас 

населення колишньої «єдиної та неподільної», активізував не тільки 

соціальні, але і національні вимоги і прагнення підкорених народів [324, с. 7]. 

1-го березня 1917 р. в Україні дізналися про переворот у Петрограді, 

перші відомості принесла телеграма члена Державної Думи Бублікова про те, 

що старої влади немає і що влада перейшла до Комітету Державної Думи. 
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Українці Петрограда і Москви радісно вітали революцію, втім у Києві про 

падіння монархії було оголошено тільки 14 березня. Постає Виконавчий Комітет із 

12 осіб, серед  них 5 українців: А. Ніковський, редактор газети «Нова Рада», відомі 

громадські діячі С. Єфремов, М. Порш, М. Паламарчук. Головою було обрано 

барона Ф. Штейнгеля – етнічного німця, який однак був прибічником 

«українофільства» [317, с. 459].  

Земські з’їзди обрали Виконавчі Губерніальні Комітети. До Київського 

Комітету увійшли – М. Грушевський,  Д. Дорошенко, Х. Барановський, 

Д. Антонович та інші представники національно свідомих інтелігентських кіл. 

Осередком що мав стати національним органом здатним поєднати українство 

була утворена за ініціативою ТУП (Товариства Українських Поступовців) 

Центральна Рада. Крім ТУПу до складу Центральної Ради увійшли представники 

різних українських політичних груп і організацій: військових, робітників, 

кооперативів, студентів, православного духовенства Києва, Українського 

Наукового Товариства, Педагогічного товариства, Товариства Українських 

Техників та Агрономів, представники різних гуртків, громад і таке інше. Головою 

Ради було обрано М. Грушевського, його заступником – В. Науменка. 

Д. Антонович і Д. Дорошенко стали товаришами голови. 

22 березня Центральна Рада звернулася з відозвою «До Українського 

Народу», в якій закликала народ зберігати спокій, обирати своїх представників на 

всі новоутворені посади, збирати гроші на український національний фонді й 

загалом «творити нове, вільне життя» [317, с. 459–460]. 

В Україні величезними темпами почало відновлюватися національне життя. 

Після 150-ти років бездержавності виявилося, що українці не бажають залишатися 

«малоросами», бути вірними підданими метрополії, а навпаки розгортають 

національні знамена і на «великій швидкості» прямують до реставрації 

національної держави. 

Повсюдно засновувалися нові організації – Військова Рада, Центральний 

Кооперативний Комітет, «Просвіта», поновився випуск газети «Нова Рада». 

Губернський Кооперативний З’їзд що зібрався 27 березня вилився у велику 

національну маніфестацію. З’їзд несподівано припинивши планову роботу почав 
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скандувати патріотичні гасла і вимагати від російської влади утворення 

автономного українського державного утворення, негайного звільнення 

галицьких полонених, які перебували у концентраційних таборах в 

Європейські Росії. Також висувалася вимога звільнити греко-католицького 

митрополита А. Шептицького, що перебував під арештом [317, с. 460]. 

Одночасно поза межами України формувалися Українські Національні 

Ради – в Петрограді (на чолі з О. Лотоцьким) та Москві (голова 

О. Саліковський) [317, c. 460]. 

З початком революції 1917 р. А. Яковлів стає організатором Товариства 

українських адвокатів і спів-фундатором Українського правничого товариства 

[28, арк. 19]. Він активно включається у національний рух, бере участь у 

Національній маніфестації (19 березня 1917 р.) [182, c. 3]. Грандіозне дійство 

в якому злилися десятки тисяч патріотів стало свідченням бажання українців 

відновити власну державність, підтримали ходу і солдати та офіцери 

Київського гарнізону. Як писали «Вісті Центральної Ради» у своєму першому 

випуску: «Кожна військова часть київського гарнізону йшла зі своїм жовто-

синім прапором» [222, c. 153]. Під майоріння 320 національних прапорів було 

прийнято Резолюції в якій маніфестанти вимагали від Тичасового Уряду 

автономії для України [222, c. 154–155], з поміж інших підтримав це возвання 

і А. Яковлів. 

На 19 квітня було призначено скликання Украінського Національного 

Конгресу. Конгрес мав стати форумом на якому буде обрано членів 

Центральної Ради, переобрано президію Ради. Подія ця обставлялася з 

величезним пафосом. Вперше український народ сам обирав свою владу, по 

суті це були перші демократичні вибори в історії Наддніпрянщини. Ідея 

скликання такого Конгресу була дуже болюче сприйнята російськими 

партіями і головним чином партіями лівого крила, більшовиками. Голова 

Ради Робітничих та Солдатських Депутатів Незлобін заявив про те що 

вимагання українцями національної автономії – «удар у спину революції» 

[317, c. 461].  
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Конгрес таки відбувся і на ньому тріумфували саме національні сили. З поміж 

інших під час цієї історичної події був присутній київський юрист А. Яковлів. Він 

активно брав участь у подіях, був одним з тих хто підтримав резолюцію Конгресу 

з основною вимогою – надання Україні автономії. Підтримав А. Яковлів і надання 

Центральній Раді преференції представляти інтереси українського народу. 

Апогеєм дійства стали вибори 150 членів Ради делегованих територіальними 

общинами, національними меншинами та організаціями. Одним з перших 

депутатів першого українського парламенту став А. Яковлів – делегат від 

української адвокатури. 

Центральна Рада обрала Виконавчий Комітет під назвою – Комітет 

Центральної Ради, згодом назва цього органу зміниться на Малу Раду[228, с. 549]. 

Головою її був М. Грушевський, заступниками голови – С. Єфремов і 

В. Виниченко[317, с. 461].  

А. Яковлів стає членом партії Соціалістів-федералістів. Його включають до 

списку кандидатів на виборах до Всеукраїнських Установчих Зборів. Соціалісти-

федералісти котрі отримали у виборчому списку №2 зібрали у своїх лавах 

визначних представників наукової та політичної еліти України того часу. Окрім 

А. Яковліва до Установчих Зборів від Соціал-Федералістської партії балотувалися: 

О. Лотоцький, М. Нерчинський, А. Ніковський, О. Єфремов, Л. Старицька, 

В.Бойко, З. Моргуліс [351, с. 3]. Революція, котра знищила старий монархічний 

лад, здавалася А. Яковліву великою перемогою демократії, шансом для українства 

на здобуття не лише культурної, але й національної автономії. Про такі 

можливості ще кілька місяців до того можна було б лише мріяти так думала 

більшість, і М. Грушевський, і Д. Дорошенко, і звичайно, сам А. Яковлів. 

Обрання до Центральної Ради, як головного представницького органу 

українського суспільства відкрила ще один талант А. Яковліва – державного діяча. 

Втім практична діяльність в комітетах Центральної Ради почалася для нього 

фактично лише навесні 1918 р.  

«Кривава зима» 1918 року надовго залишилася в пам’яті А. Яковліва, і хоча 

йому пізніше доведеться пережити не раз страшні хвилини під німецькими 

бомбами у Варшаві, окупацію Чехословаччини та інші трагічні події буремного 
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століття однак це все буде на чужині, більш гостро такі речі відчувалися на 

Батьківщині, вдома. Здавалося б справджувалися прагнення мільйонів, 

відроджувалася Українська держава, майбуття ії бачилося А. Яковліву та його 

однодумцям якщо не у рожевих то все ж не у чорних тонах. Нажаль «залізна 

заметіль» зі сходу зруйнувала всі плани і продемонструвала хиткість 

положення національних сил в Наддніпрянщині. Листопадові заворушення у 

Петрограді, повалення Тимчасового уряду, падіння «помпадура» 

О. Керенського, який виявився не більше ніж політичним міражем привели в 

дію «літосферні плити» історії, що здавалося б завмерли, після невдалих 

спроб більшовицького і корніловського заколотів влітку 1917 р. Україна 

зіткнулася з новим супротивником, що мав на своєму озброєнні весь 

«візантійський» набір від вражаючої багатоликості у веденні дипломатичних 

стосунків до азійської безжальності у впровадженні внутрішньої політики. 

Раднарком В. Леніна-Л. Троцького що розглядав стосунки з Україною як 

внутрішню справу, швидко дав зрозуміти що чекати добросусідських 

стосунків між Петроградом і Києвом не варто.  

Конфронтація між Центральною Радою та більшовиками у повній мірі 

продемонструвала хибність «пацифістської» політики М. Грушевського та 

В. Винниченка. Наступ радянських військ на Україну у грудні 1917 р. – січні 

1918 р. перетворився на катастрофу для молодої Української Республіки. 

Непідготовленість до війни, помножувалася на відсутність консенсусу у 

середовищі українських еліт. Вже давно став перманентним конфлікт між 

головою Генерального Секретаріату В. Винниченком та С. Петлюрою – 

комісаром з військових справ. В. Винниченко був уособленням українських 

«лівих», що діяли за принципом «якщо Україна не буде соціалістичною, то не 

треба ніякої». Вони всіляко намагалися домовитися з «ідейно близькими» 

більшовиками і не вірили у можливість війни з Росією. В. Винниченко 

звинувачував саме С. Петлюру у конфлікті з РНК, через тверду позицію 

останнього у питанні національних збройних сил. С. Петлюра на відміну від 

своїх колег по Центральній Раді стояв на принципах збереження 

професіоналізму у військах, уніформи та єдиного командування а також 
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збереження у новій українській армії старих кадрів імператорського війська [324, 

с. 16–17]. 

Утім, перемогу прогнозовано здобув В. Винниченко та його прибічники. 

Страх перед «бонапартизмом», що рухав очільниками Центральної Ради призвів 

до тимчасового усунення з політичної арени С. Петлюри та «украінізатора армії» 

генерала П. Скоропадського невдовзі обернувся трагедією під Крутами та втратою 

контролю над більшою частиною території республіки. А. Яковлів, що був 

безпосереднім свідком і учасником подій опинився у епіцентрі глобального 

історичного колапсу. 

В умовах наступу армії більшовиків Центральна Рада робила відчайдушні 

спроби врятувати молоду державність. А. Яковлів став одним з тих хто прийняв 

історичний Четвертий Універсал. З 22 по 25 січня 1918 р. тривали засідання Малої 

Ради в Києві, що врешті завершилися проголошенням незалежності [317, с. 478]. 

Вже під розриви артилерійських снарядів більшовиків лунали слова «Народе 

України! Твоєю силою, волею, словом стала на землі українській вільна 

Українська Народна Республіка» [317, с. 478]. Одним з перших хто почув ці слова 

і щиро підтримав їх був член Центральної Ради А. Яковлів.  

Нажаль акт 25 січня мав більше декларативний характер. Ані заклики до 

українського народу «звільнити Україну від большевиків та інших напасників» 

[317, c. 478] ані холеричні спроб розбудувати військо ні до чого не приводили. 19-

го січня радянські війська захопили Полтаву, з Гомеля на Київ насувалася 

військова колона Берзіна. 27-го січня впав Бахмач, 28-го Муравйьов займає 

станцію Крути, Київ опиняється в оперативному напівоточені. Військові 

підрозділи ще недавно вірні Центральній Раді або переходили на бік ворога, або 

оголошували нейтралітет. 

Буквально «сидячи на валізах» члени Центральної Ради приймали один з 

найбільш радикальних законів – про ліквідацію права власності на землю, про 

демобілізацію. 31 січня був вироблений Земельний закон. Фактично його 

розробкою займалися українські есери: О. Шумський та П. Христюк. 

Радикальністю цього акту Центральна Рад ще сподівалася нейтралізувати 

більшовицьку агітацію, та «переграти» В. Леніна у боротьбі за серця 
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багатомільйонного українського селянства [228, c. 562–564]. Брав участь в 

укладанні законопроектів та їх обговоренні й А. Яковлів. Утім не зважаючи 

на свої традиційні, ще з «Дерптської молодості» соціалістичні переконання 

він залишався завжди людиною вдумливою та раціональною. Було ясно, що 

демагогія і юридичні фікції не врятують державу.  

4 лютого 1918 р. більшовицькі війська підійшли до Києва з правого 

берега Дніпра. Вже 9 лютого Кабінет Міністрів (переіменований з 

Генерального Секретаріату) та Мала Рада покинули місто. Єдине що могло 

врятувати Україну, це була допомога Центральних держав, переговори з 

якими вже більше місяця проходили у Брест-Литовську. А. Яковлів лише 

спостергіав за відступом нечисленних українських загонів та втечею апарату 

Ради. Він залишився в Києві. Ще від днів «Січневого» повстання більшовиків 

А. Яковлів був вимушений переховуватися вдома (в квартирі на розі 

вул. Володимирській та Софійської площі) [188, c. 3]. Політик пережив 

«Муравьйовську» окупацію в підпіллі [188, c. 3]. Йому довелося стати 

свідком нечуваних звірств, що перетворили квітучий Київ на територію 

мороку і жаху. Як писав пізніше Д. Дорошенко: «…війська Муравйова 

справили Києву криваву різанину, якої місто не бачило з часів Андрія 

Боголюбського» [317, c. 480]. Тільки за перший день окупації було 

розстріляно від 3000 до 5000 чоловік, в основному російських та українських 

офіцерів, священників, представників інтелігенції, було вбито декількох 

громадських діячів [228, с. 564].  

У цей час на волосині висіла і доля родини, що жила на розі Свято-

Володимирської вулиці та Софійської площі. А. Яковлів переживав не стільки 

за себе скільки за життя дружини та дітей – Юрка та Галинки. На щастя 

смерть пройшла повз них в ті дні, але залишила непоправний слід в душах, 

можливо те зимове божевілля і стало однією з причин страшної хвороби 

дочки А. Яковліва, що проявиться значно пізніше. 

Сталося диво – Республіку було врятовано, як тоді здавалося назавжди, 

як покаже життя Київ і всю Україну чекатимуть ще більш страшні місяці. 

Втім в лютому 1918 р. про це ніхто не здогадувався. В Брест-Литовську 
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українська делегація таки зуміла підписати мир з країнами Четверного союзу, що в 

свою чергу визнали самостійність УНР. Договір підписаний українськими 

дипломатами О. Севрюком, М. Любинським і М. Левицьким здавалося б вирішить 

«комуністичну проблему» [317, c. 480]. Платою за німецьку та австро-угорську 

допомогу стали поставки більш ніж 1000000 тон збіжжя, круп, м’яса, що офіційно 

іменувалися «залишками». В обмін на встановлення дипломатичних зв’язків, 

військову поміч, що оговорювалося у таємній статті, УНР дозволяла розмістити на 

своїй території майже півмільйонні війська «союзників» та надавала гарантії 

виконання зобов’язань по поставкам продовольства до липня 1918 р. [317, c. 481]. 

Повернення Центральної Ради до Києва під захистом німецьких багнетів було 

сприйнято населенням доволі прохолодно. Становище українського уряду було 

дуже важким. Він не мав реальної сили, щоб ставити умови німцям, чи чинити 

спротив подальшій окупації та жорстоким реквізиціям населення. Авторитет Ради 

був остаточно підірваний [317, c. 482]. 

М. Грушевський з сумом згадував що навіть після пережитого діячі Ради не 

змінилися, не вгасали конфлікти, зберігалася таж сама політична і партійна 

розполюсованість. Українські ліві та деякі національні партії відкликали своїх 

представників із Кабміну, що викликало все нові й нові кризи. Опозиція з 

неукраїнських партій постійно протестувала проти будь-яких законів про 

державну мову і громадянство [228, c. 564–568]. 

Втім для А. Яковліва прихід німців став порятунком і невдовзі він 

повертається до роботи. 

Першою реальною посадою в апараті Центральної Ради для А. Яковліва стало 

місце директора Канцелярії. Туди його було призначено у березні 1918 р., 

паралельно вчений продовжує викладацьку практику – читає курс державного 

бюджету в Українському Народному університеті в Києві [34, арк. 2]. А. Яковлів 

зайнявся улюбленою справою-кодифікацією законів, він став також ініціатором 

структурних змін у Канцелярії, організації окремого фінансового та пресового 

відділів [190, c. 3]. 

А. Яковлів обирався до Комісії законопроектів і входив до Малої Ради. Як 

голова Комісії він неодноразово виступав на засіданнях з власними пропозиціями 
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щодо регуляції законотворчого процесу в УНР. Зокрема одна з ініціатив 

А. Яковліва полягала в уніфікації процесу бюджетоутворення України. Так, 

під час засідання 30 березня 1918 року А. Яковлів подав на розгляд Ради 

пакет власних законопроектів. Один з них мав фінансовий характер і 

стосувався порядку тимчасових державних видатків на 1918 рік, поки не буде 

укладений і ухвалений постійний бюджет [1, арк. 39]. Законопроект мав  дати 

Міністерствам право складати тимчасові частини бюджетні в розмірі на 4 

місяці [1, арк. 39]. 

Голова Комісії запропонував свою модель перенесення кредитів за 

статтями бюджету: «Щодо перенесення кредитів із статті в статтю…цей 

бюджет буде складено не пізніше другої половини цього року …цей 

тимчасовий 4-х місячний бюджет переведений 1-2 рази…Матеріали вже були 

зібрані Міністерством, але під час більшовиків вони були знищені і через те 

утруднюється укладання бюджету…Щодо 1/12 частини, то тут є обмеження, 

бо це бюджет воєнний…І хоч це законопроект воєнний але …ці суми будуть 

включеними в бюджет без ухвалення Ради, і їм буде дано право робити 

видатки з тих сум додаткових які ухвалить Центральна Рада» [1, арк. 41]. 

А. Яковлів запропонував розділити тимчасовий бюджет за 

хронологічним принципом, помісячно. Однак члени Малої Ради Стасюк і 

Крижановський розкритикували проект А. Яковліва. Головним чином через 

відсутність точного строку завершення дій закону про тимчасовий бюджет. 

Вони вимагали точного встановлення дати прийняття постійного бюджету, а 

саме 1 вересня 1918 року [1, арк. 41]. 

Під час конфлікту який виник між Міністерством фінансів і його 

очільником Мазуріним та деякими членами Центральної Ради через 

звинувачення Мазуріна у саботуванні укладання бюджету УНР А. Яковлів 

несподівано підтримав Мазуріна і виступив проти колег з Малої Ради. Голова 

Комісії пояснював, що матеріали вже були зібрані Міністерством, але під час 

більшовиків вони були знищені і через це ускладнилося укладання головного 

фінансового документу країни на 1919 рік [1, арк. 41]. А. Яковлів нагадував 

своїм колегам про те що Україна фактично продовжує знаходитися під 
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безпосередньою загрозою нападу з боку Радянської Росії отже бюджет має 

враховувати реалії військового часу. 

Проте, ані аргументи А. Яковлів ані заклики до усвідомлення необхідності 

збільшення видатків на всі міністерства УНР не мали результату. Крижановський 

та Одинець наполягали на переорієнтацію бюджету на аграрний сектор, 

«земельний бюджет» [1, арк. 29]. Крім того, їхня група виступала за утворення 

великої Парламентської бюджетної комісії котра мала займатися формуванням 

бюджету УНР. Тим самим члени Ради фактично висловили недовіру Бюджетній 

комісії та особисто голові А. Яковліву.  

У відповідь А. Яковлів заявив: «Ні я, ні Комісія не може стати проти 

утворення бюджетної Комісії, але це не бюджет, що буде внесено на розгляд, а це 

тільки вихідні розписи де дійсна потреба». М. Грушевський, котрий довго 

спостерігав за дискусією, виступив за реформування бюджетної комісії: 

«Бюджетна комісія у нас існує. Обрана вона була дуже давно і після 

большевицьких подій може фактично і не існує». Дискусія з приводу утворення 

Парламенської бюджетної комісії охопила членів Малої Ради [1, арк. 43]. 

А. Яковлів вважав недоцільним проводити реформування державних інституцій в 

умовах воєнного часу, він не розділяв благодушного настрою інших членів 

Центральної Ради котрі були впевнені в остаточному звільненні від більшовицької 

загрози за допомогою «німецького багнету». «Я собі уявляю Парламентську 

комісію як остаточне ухвалення бюджету, я собі не уявляю такої комісії, щоб вона 

переносила з статті в статтю». Мала Рада ухвалила направити до Законодавчої 

Комісії проект закону про Парламентську комісію (за проголосували 6 членів 

Ради) [1, арк. 47].  

Наступним питанням роботи Малої Ради став ще один проект А. Яковліва та 

очолюваної ним Бюджетної комісії. Він стосувався державної санкції на випуск 

кредитних білетів, бонів. Законопроект був прийнятий та набув сили закону [1, 

арк. 53]. 

До законотворчих ініціатив А. Яковліва відноситься трансформація 

Фінансового Комітету у діяльний орган підпорядкований Раді [1, арк. 58]. 
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Навесні 1918 року Голова Комітету підняв питання про встановлення 

платні членам фінансового комітету. Зокрема А. Яковлів зазначав: 

«Міністерство фінансів до того законопроекту додало витяг з закону 1906-го 

року про фінансовий комітет, який існував в Російській державі. Воно на 

підставі закону утворило цей  комітет фінансів… Позаяк платні в тому законі 

не зазначено, то Міністерство видає законопроект про цю платню. Задачі 

комітету фінансів такі самі як цитірованім законі 1906-го року а саме 

обговорення складних питань фінансових щодо фінансової політики, 

тарифів» [1, арк. 53]. 

Він запропонував активізувати процес виборів місцевих мирових суддів. 

Підтримуючи законопроект Міністерства судових справ А. Яковлів висловив 

ініціативу передати право «в тих місцевостях, де члени мирового суду не 

вибрано, що б всі ті карні справи вирішаються мировим суддею себто однією 

особою» [1, арк. 60]. 

Досить дискусійним виявилося і засідання Малої Ради 8-го квітня 

1918 року. Причиною конфлікту стало питання врегулювання Державного та 

індивідуального страхування. Новаковський запропонував передати операції 

по страхуванню від страхових товариств Державному казначейству 

[1, арк. 269]. А. Яковлів підтримував колегу: «Усім відомо що зараз страхові 

товариства роблять страшні обороти з покривдженням державних інституцій. 

Ті питання про які говорив товариш Новаковський вони важні і можуть бути 

обмірковані в окремій комісії». Після цього законопроект був прийнятий 

членами Малої Ради [1, арк. 271].  

А. Яковлів лобіював проект закону «Про торго-промисловість» [1, 

арк. 272] Різниця між проектом і законом полягала в тому, що згідно проекту 

Міністерства всякі торфяни шари придатні до промислового застосування 

вважаються державним майном. А. Яковлів наполягав на тому щоб держава 

стала на сторожі природних багатств країни та припинила практику 

«приватної розробки» надр окремими громадянами, що  кожний громадянин 

що віднайшов копалини має повідомити про знахідку у Міністерство торгу та 

промисловості, яке в свою чергу і проводить подальшу добичу ресурсу. Тобто 
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держава встановлює власну монополію на розробку і видобуток природних 

багатств. Окрему категорію мав являти видобуток торфу. Розробка його могла 

проводитися з «приватної ініціативної громадян» одначе право на видобуток 

надавався приватним особам та інституціям через Міністерство [1, арк. 273]. 

Основним лейтмотивом законопроекту зачитаним А. Яковлівим стала вимога 

«Усі торфяні шари здатні до промислового розроблення торфу для палива і інших 

проблем складають державне майно». Проти водержавлення розробок виступили 

депутати Балабанов та Стасюк котрі висловили побоювання, що встановлення 

державної монополії в «сфері торфу» може призвести до заборони приватної 

ініціативи у інших галузях економіки, що могло б відлякати іноземний капітал та 

знищити ініціативу населення. Однак А. Яковлів все ж добився легалізації 

державного контролю за використанням торф’яних ресурсів [1, арк. 276–281]. 

А. Яковлів виступив також автором законопроекту «Про підвищення дієтів» 

(платні діючим членам Центральної Ради) [1, арк. 283]. 

Активну суперечку між членами Ради викликало і питання відкриття 

єврейської вчительської семінарії у Києві. З цією ініціативою виступили депутати 

з партії Бунд (єврейської національної політичної сили) Гіндес, Рафес та Бразоль. 

Ініціативна група запропонувала Раді дозволити єврейським навчальним закладам 

самим обирати мову викладання не погоджуючи це питання з державними 

органами освіти, ця пропозиція мала у разі її прийняття стати окремим артикулом 

Закону про учительські семінарії, що розроблявся Законодавчим комітетом. Однак 

А. Яковлів, як голова Комітету категорично виступив проти подібної ініціативи. В 

цілому визнаючи необхідність відкриття учбових закладів для національних 

меншин, він вважав неприпустимим : « … щоб мову викладову зазначав орган 

національної освіти, це не буде законом, бо в зв’язку з цим , котрі течії будуть 

мати рішаючий вплив в тім органі, буде дана воля цим організаціям щороку 

міняти викладову мову». 

Промова А. Яковліва була зустрінута невдоволенням з боку «бундівських» 

депутатів. Гіндес відкрито заявив, що критика законопроекту викликана виключно 

неприязню до єврейської національної партії. А. Яковлів спростував це 

твердження, спираючись на статистичні дані, він вказував на те, що навіть серед 
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єврейських вчителів немає єдності у питанні мови викладання в національних 

закладах. Приблизно 19% висловилися за проведення навчання на старо-

єврейській мові і лише 14% на сучасній єврейській мові. Крім того А. Яковлів 

відзначив, що ініціатива «сіоністської групи» є незаконною. Окрім дозволу на 

вільний вибір мови викладання Гіндес запропонував дозволити Єврейському 

національному комітету утверджувати самостійно штати вчителів єврейських 

національних закладів. А.Яковлів називав це прерогативою виключно 

державних органів УНР. 

Позицію А. Яковліва підтримала група депутатів серед них: 

Веселовський, Хургін та Луценко. В результаті поправка «сіоністів» не була 

прийнята. А.Яковлів запевнив його ставлення до єврейського народу як і до 

інших національних меншин завжди було добрим однак при побудові 

«молодої Республіки» Центральна Рада має виходити з інтересів «великого 

українського народу» [2, арк. 56–59]. Адже побудова міцної УНР має бути 

ціллю для всіх етнічних груп, що населяли республіку. То ж меншини мали 

відмовитися від власних дрібних етнічних цілей задля загальної справи. 

У якості експерта Законотворчого комітету Центральної Ради А. Яковлів 

разом з Гіндесом розробили проект «Закону про незайманість осіб членів 

Центральної Ради». Пропонувалося встановити недоторканість для всіх 

членів Ради, не піддавати кримінальному переслідуванню окрім випадку 

«коли члена Центральної Ради затримано на гарячому». Спираючись на 

передовий конституційний досвід європейських країн А. Яковлів вважав 

необхідним ввести у дію подібний закон і в УНР [2, арк. 348–349].  

А. Яковлів рішуче виступав проти встановлення Особливих судів для 

членів Центральної Ради. Він запропонував в українському законодавстві 

розділити імунітет депутатів на два типи «імунітет необмежений, коли член 

голосує, провадить діяльність при виконанні своїх обов’язків, ні при яких 

умовах не може бути притягнений до суду і обмежений де за звичайний 

злочин, який підлягає карному суду слідство може бути переведено тільки за 

згодою тої палати, членом якої є депутат» [2, арк. 360]. 
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Ініціатива ряду депутатів (Шрага, Янко) про ліквідацію відповідальності для 

депутатів за наклеп у промові, що могла бути допущена під час виступу у будівлі 

Центральної Ради викликала незадоволення А. Яковліва. Він зокрема вказував на 

те, що наклеп є «звичаним проступком», що має каратися в судовому порядку. 

Виведення наклепу за межі відповідальності під претекстом імунітету могла б 

привести до нівеляції юридичної справедливості закону про імунітет [2, арк. 370]. 

Після обрання Установчих Зборів, що мали стати Всеукраїнським 

парламентом планувалося виробити проект нового закону про недоторканість, що 

мав бути розрахований лише на депутатів парламенту [2, арк.365].  

Законопроект А. Яковліва був прийнятий членами Малої Ради. Водночас Рада 

доручила народному міністерству юстиції внести на розгляд законопроект про 

постійний закон щодо недоторканості членів Установчих Зборів аналогічний 

проекту А. Яковліва [2, арк. 376]. 

Він продовжував працювати над законопроектами до квітня 1918 року. До ще 

одного його дітища можна віднести проект формування Генерального Суду УНР 

(по аналогії з Генеральним Судом Держави Війська Запорозького), що мав стати 

вищою судовою інстанцією Республіки [190, c. 3]. 

Законотворча діяльність А. Яковліва торкнулася і основного документу 

відновленої держави – Конституції УНР, він став одним з натхненників 

«конституційної ідеї» і учасників розробки вищого закону [182, с. 3]. 

Невдовзі А. Яковлів опробував на собі роль дипломата на якого лягла велика 

відповідальність, представляти молоду Українську республіку у серці однієї з 

чільних країн Троїстого союзу – Австро-Угорщини. Куди його було направлено 

Центральною Радою  з ініціативи М. Грушевського [176, c.2]. Тим самим 

відкривши новий великий життєвий етап вченого – дипломатичний. Згодом 

А. Яковлів досить критично оцінював діяльність і Центральної Ради і 

Генерального Секретаріату. До найбільших хиб відносилася «російськість» 

більшості міністрів та депутатів, хоч вчений і визнавав деякі «звитяги» Ради, 

зокрема прийняття історичного І Універсалу, що вперше від 1764 р. здекларував 

прагнення українців до державності [182, c. 3]. 
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На першому етапі свого інтелектуального життя А.Яковлів не був 

простим статистом у бурхливому морі українського соціального та 

політичного простору між революційної доби 1905-1917 рр. та епохи 

Української революції 1917-1921рр. Закінчивши навчання в Дерптському та 

Київському університетах він приймав активну участь у діяльності 

українських політичних організацій, був журналістом, співпрацював з 

передовими виданнями «Громадська Думка» і «Рада». У буремному 1917 р. 

А.Яковлів відгукнувся на заклик народу і став однією з ключових фігур 

Центральної Ради. Саме на період 1917-1918 рр. приходиться розквіт 

А.Яковліва - законотворця. Він стає одним з натхненників розбудови УНР, 

ініціатором організації Генерального Суду, прийняття основного закону 

держави –Конституції України 1918 р.  

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

АНДРІЙ ЯКОВЛІВ ЯК ДИПЛОМАТ: ОСНОВНІ ЕТАПИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ БІОГРАФІЇ 

 

3.1. Посол в Австро-Угорщині (квітень – липень 1918 р.) та робота у 

Департаменті Чужоземних зносин (липень – грудень 1918 р.) 

У квітні 1918 р. А.Яковліва, за ініціативою М.Грушевського, 

призначають послом до Відня [56, с.239]. Для УНР «Австрійський» напрям 

був ключовим поруч з «німецьким». Від якості відносин з гегемонами 

Троїстого союзу залежало саме існування Української республіки. Тим часом 

у Києві сталась чергова зміна форми української державності. У ніч на 30 

квітня волею «Хліборобського Конгресу» та німецької адміністрації   Україна 

рушила  шляхом реставрації Гетьманату. Було призначено новий Кабінет в 

якому посаду Міністра закордонних справ посів Д.Дорошенко. На прохання 

нового Міністра Гетьман дав згоду на залишення послів на своїх 

посадах [56, с.262]. Так А.Яковлів продовжив роботу у Відні(хоча там 
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Україна навіть не мала власної амбасади, посольство знаходилося у готелі 

«Брістоль»).   

 Однією з головних задач дипломата було звільнення полонених українців, 

котрі знаходилися в таборах, як в самій Австрії так і на окупованих землях 

колишньої Росії. Про активну позицію свідчить велика кількість телеграм, що 

адресував український посол імперському військовому відомству, яке відповідало 

за утримання військовополонених. Австрія почала відпускати офіцерів-українців 

серед яких був і брат дипломата – Григорій Яковлів. Капітан Г. Яковлів 

(«Трясило» як його ще в дитинстві називав брат [53, арк. 4]) потрапив до 

австрійського полону у 1916 р. і утримувався разом з іншими російськими 

офіцерами у таборах під Володимиром-Волинським, Йозефштадті. Перебуваючи в 

полоні приймав активну участь в «українізації» табору. Зокрема став 

організатором театру (разом з штабс-капітаном Ткаченком та поручником 

Мандзенком) який давав регулярні вистави за творами українських класиків 

(Т.Шевченка «Назар Стодоля», Б.Грінченка «На громадській роботі» та інші) [276, 

c. 10–11]. 

Після звільнення брав активну участь у Бойовій Управі Союзу Визволення 

України, спілки українських полонених, сформованої ще у 1917 р. у місті 

Фрайштадті з ініціативи Д. Донцова та М. Міхновського. Ця організація ставила за 

мету сформувати з українців військові частини, які мають бути споряджені за 

кошт австрійців і німців та переправлені до України де стали б ядром 

національного війська.  

Сотник армії УНР Г. Яковлів був організатором та першим командиром 3-го 

куреня військовополонених, що був перекинутий до Володимира-Волинського а у 

березні 1918 року влився в окремий полк (розгорнутий після гетьманського 

заколоту в окрему Козацько-стрілецьку дивізію, більш відому як «Сірожупанна») 

[256, c.389]. 

А. Яковлів ініціював трансформацію Бойової Управи, що не мала офіційного 

статусу у «Комісію при українському посольстві у Відні». Він вимагав від Києва 

дозволу для надання Комісії повноважень, щодо самостійного укладання штату 
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дивізій, котрі мають розпочинати формування одразу ж по отриманню 

списків німцями та австрійцями повз Міністерство у Києві. 

Крім того, дипломат добивався введення посади тимчасового 

військового агента при посольстві України. До функцій інституції мали 

належати збір інформації про перепис полонених, їх повернення до України 

та формування українських військових організацій. На цю посаду А. Яковлів 

пропонує призначити свого брата Г. Яковліва [4, арк. 1–2]. Таке прохання 

посол аргументував військовим досвідом брата, а також перебуванням 

колишнього капітана у трьох австрійських таборах та наявністю знайомств з 

багатьма українцями-офіцерами. Особливий наголос голова дипломатичної 

місії робить на звільненні старшин та негайного повернення їх до України де 

вони мають одразу приступити до підготовки бази майбутніх частин, які 

невдовзі необхідно переправити з Німеччини та Австро-Угорщини до 

України. 

Не чекаючи відповіді з Києва А. Яковлів самовільно звернувся до 

начальника дивізії в якій служив брат та добився переведення родича до 

Відня [4, apк. 2]. 

Значну допомогу А. Яковліву надали українські депутати-галичани 

Австро-Угорського парламенту. Посол налагодив товариські стосунки з 

Президентом українського посольського клубу у Відні Є.Петрушевичем який 

знайомить А.Яковліва з іншими депутатами-українцями І.Горбачевським, 

Б.Левицьким, К.Трильовським, К.Левицьким. За спогадами А.Яковліва 

найбільшу підтримку він отримав від барона М.Василько – депутата, а у 

майбутньому посла УНР. М.Василько приклав руку до налагодження 

контактів українського посла з пресою та австрійськими урядовими колами 

[177, c. 2]. 

Утім, робота в Австро-Угорщині виявилася для А. Яковліва нетривалою. 

Майже відразу ж виник конфлікт між послом та секретарем посольства і 

перекладачем Боднарем. У своїй телеграмі до Києва А. Яковлів просить 

міністерство звільнити посадовця, аргументуючи це повною відсутністю в 

нього кваліфікації та навиків спілкування у «відповідному високому 
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товаристві» [4, арк. 2]. На місце секретаря посол просив призначити свого 

знайомого українця-емігранта М.Троцького – редактора «Вісника», що видавався 

за кошти української громади Відня [4, арк.2]. М.Троцького призначили, проте, 

ситуація в колективі амбасади залишалася напруженою. У свою чергу, 

співробітники (імовірно це були звільнені з ініціативи посла Боднар і Косинин) 

повідомляли про «недостойну» поведінку посла А. Яковліва. Після повернення до 

Києва колишні дипломатичні працівники продовжували зводити наклеп на нього. 

Вони доповідали у Міністерстві про те, що: «посол п’є і гуляє у Відні в різному 

невідповідному товаристві принижуючи гідність посла Української Держави» [56, 

c. 263]. Ця інформація стала відомою послу Австро-Угорщини в Україні графові 

Форгачу, який на офіційному прийомі у гетьмана П. Скоропадського розповів 

голові держави про чутки і порадив відкликати А. Яковліва (Д. Дорошенко 

пізніше пояснював це неприязню Форгача до всього українського [56, c. 280]). 

Д. Дорошенко, як безпосередній начальник посла, запросив його до Києва і 

запропонував перейти на роботу до Міністерства, очоливши «Департамент 

Чужоземних зносин». А. Яковлів погодився, але за умови, що залишиться у Відні 

до прибуття нового амбасадора – В. Липинського [311, c. 267]. Треба зазначити, 

що обидва дипломати хоча і не були друзями, але відносилися один до одного з 

повагою. При тому що були політичними супротивниками, В. Липинський –

монархіст - державник, А. Яковлів – упевнений республіканець-петлюрівець 

(А. Яковлів був прихильником наукового концепту В. Липинського, підтримував 

ідею про «протекторат» Гетьманщини, постійно посилався на доробок колеги. 

Думка останнього багато важила для А. Яковліва. Вже перебуваючи в еміграції 

вын надсилав йому свою працю «Впливи старочеського права на право українське 

литовської доби» схвально оцінену В. Липинським [58, c. 639]). 

Утім ми припускаємо, що головна причина звільнення А. Яковліва – його не 

сприйняття Гетьманату. Будучи людиною відвертою та сміливою дипломат не 

приховував своїх поглядів. Він продовжував спілкуватися з колишніми членами 

Центральної Ради. У червні 1918 р. А. Яковлів відвідав М.Грушевського, якого 

вважав людиною «духовного зору», наставником. Вони розмовляли про майбутнє 

Батьківщини. Дипломат пішов «окрилений». Він укоренився в думці про 



55 
 

необхідність реставрації УНР [179, c.2]. Як і більшість політиків «соціал-

демократичного толку» А. Яковлів вважав гетьмана маріонеткою, васалом 

Центральних держав. Посол продовжував відвідувати засідання партії 

соціалістів-федералістів (саме за дорученням партії він погодився увійти до 

Міністерства Д. Дорошенка) [179, c. 2]. 

На посаді голови департаменту, А.Яковлів продовжував брати участь у 

веденні перемовин з німцями та австрійцями з приводу виконання Україною 

матеріальних зобов’язань перед Центральним блоком [4, арк. 8], повернення 

українців на Батьківщину [4, арк. 18]. Він відзначився як один з авторів угоди 

між Україною та Центральними Державами від 19.04.1918 р. про 

упорядкування переїзду громадян [4, арк. 19]. 

Ще одним значним особистим здобутком А. Яковліва - дипломата стала 

участь в україно–румунській комісії щодо укладання торгівельної угоди між 

державами. Відразу ж по виникненні самостійної України почали 

загострюватися її стосунки з Румунським королівством, в першу чергу, через 

«Бессарабське питання». Д. Дорошенко став ініціатором перемовин з 

Бухарестом, що закінчилися підписанням торгівельної угоди. Згідно з нею в 

обмін на 1,5 мільйони пудів хліба та 1 мільйон пудів цукру, які мали бути 

вивезені з України до виснаженої війною Румунії остання зобов’язувалася 

поставляти нафту та бензин до України. Утім, румунська делегація, 

посилаючись на відсутність контролю над власними сховищами нафти, котрі 

після Бухарестського миру перейшли до Центральних держав запропонувала 

українцям вдовольнитися поставкою сушених овочів, бессарабського вина і 

риби. Українські дипломати О. Ейхельман, А. Галіп та А. Яковлів 

категорично відмовилися визнавати румунські умови, вимагаючи лише 

сировинних поставок. А. Яковілв як і міністр торгівлі С. Гутнік висловилися 

категорично проти підписання угоди. Лише особиста аудієнція румунського 

уповноваженого О. Концеску у гетьмана П. Скоропадського дозволила 

прийти до консенсусу. Гетьман своєю власною волею ініціював підписання 

угоди, що отримала неофіційну назву «Договору Концеску» [56, с. 297]. Для 

Української Держави найголовнішим стало її визнання Румунським 
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королівством. Дана обставина, на думку Д. Дорошенка, давала можливість Києву 

у майбутньому сподіватися на налагодження відносин з Антантою, яка вигравала 

війну у Центральних Держав. 

Не «забув» А. Яковлів і Відень. У травні було розроблено реферат 

Міністерства про стан «Холмської справи». Австрійці схилялися до передачі 

Холмщини полякам, і взагалі неприязно ставилися до «держави Скоропадського», 

відверто пронімецьки налаштованої. Влітку 1918 р. А. Яковлів знову тимчасово 

виконує обов’язки представника Україні у Відні. Д. Дорошенко доручає йому 

вручити ноту гетьманського уряду. 

А.Яковлів 12 червня зустрівся з графом Буріаном (одним з очільників 

австрійського МЗС) та в жорсткій формі подав позицію Києва, а також вручив 

ноту уряду. З поміж іншого було сказано: «Холмщина з Підляшшям має відійти 

Україні». Австрійці залишили ноту без відповіді, однак завдяки жорсткості 

українських дипломатів і допомоги німців, що підтримали Київ вирішення 

«Холмської проблеми» відклали [235, c. 155–156].  

У листопаді 1918 року А. Яковлів на прохання В. Липинського і за вказівкою 

Д.Дорошенка мав контролювати процес виводу австро-угорських військ з 

Правобережжя [69, с. 95]. 

У період наростання напруги в українському суспільстві, посилення анти 

гетьманських настроїв, прихильники П. Скоропадського робили спроби 

консолідуватися з республіканцями, дійти консенсусу. «УНРівці» вимагали зміни 

курсу уряду,  складу дипломатичних представництв. 12 вересня 1918 р. Д. Донцов, 

що неофіційно представляв гетьманців організував зустріч з урядовцями та 

політиками «лівого крила» у готелі «Метрополь». А. Яковлів, К. Лоський та 

П. Стебницький домагалиcя призначення послом у Берліні А. Ніковського, що 

викликало сміх Д. Донцова, зустріч перейшла у скандал. Обидві сторони зійшли 

до образ, С. Шелухін і Д. Донцов «атакували» «москвофіла» М. Грушевського, 

республіканці звинуватили у «панськості» гетьманський уряд [55, c. 95]. Врешті не 

прийшовши ні до чого перемовники розійшлися. Тим часом Україна опускалася в 

пучину громадянської війни.  
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Короткий період існування Української Держави П.Скоропадського став 

знаковим для А.Яковліва. Він першим представляв молоду Україну в серці 

одного з найважливіших союзників - Австро-Угорщини. Завдяки його 

наполегливості та невідступності були введені в життя ініціативи 

українського уряду по звільненню військовополонених, організації 

репатріації українських громадян. Непохитність А.Яковліва зіграла велику 

роль у «Галицькій справі». Під час роботи на посаді Голови Департаменту 

Чужоземних зносин А.Яковлів зробив великий вклад в реформування 

відомства, прийняв участь в укладанні українсько-німецької та українсько-

румунської угод вкрай важливих для ІІ Гетьманату. 

 

3.2. Голова Місії УНР в Бельгії та Нідерландах (січень 1919 – літо 

1923 р.) 

Протягом осені 1918 р. внутрішня ситуація в Державі Скоропадського 

дедалі погіршувалася. Повсюдно ширився повстанський рух проти гетьмана 

та німецької адміністрації. Уряд втрачав контроль над величезними 

територіями. Навіть у найближчих до Києва місцевостях діяли закони 

«отаманії».  

Поразка Центральних держав у Світовій війні наблизила криваву 

розв’язку. Підпільний Український Національний Союз – основна опозиційна 

режиму організація почала загальне повстання. Обирається Директорія у 

складі В.Винниченка. С.Петлюри, Ф. Швеця, О.Андрієвського  та 

А.Макаренка. Гетьман був оголошений «поза законом» [317, c.512]. 

Відчайдушні спроби гетьманського уряду втриматися закінчилися невдало, 

армійські підрозділи, або переходили на бік Директорії, або оголошували 

нейтралітет. Німецька Військова Рада, що базувалася у Білій Церкві також 

зайняла нейтральну позицію. Не маючи підтримки ззовні П.Скоропадський 

вирішив піти «ва-банк». 14 листопада 1918 р. германофільський Кабінет на 

чолі з Ф.Лизогубом був розпущений. Того ж дня гетьман підписав грамоту 

про федерацію з майбутньою не більшовицькою Росією [317, c.513]. Втім ані 

допомоги Антанти, ані союзу з А.Денікиним Павло Петрович вже не 
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дочекався. «Грамота» мала ефект друзок що летять в уже розпалене багаття. 

Апогеєм збройного протистояння «республіканців» і «гетьманців» явилася 

кривава сутичка на запорошених снігом селянських грядках під Мотовилівкою. 

Тут 18 листопада 1918 р. у запеклому бою між частинами Січових Стрільців та 

«офіцерською дружиною» князя Святополка-Мирського і вирішилася доля 

війни [256, c.452–454]. Перемога військ Директорії зробила падіння Києва 

справою часу.  

14 грудня 1918 р. П.Скоропадський зрікся влади і покинув державу. Епоха 

гетьманів, мантій і булав, «ясновельможностей» і «світлостей» в Україні назавжди 

пішла у небуття.  

А.Яковлів з великою увагою слідкував за подіями другої зими Української 

революції. Будучи республіканцем він радів поверненню УНР втім як людина 

раціональна не міг не розуміти тих складностей, що постають перед Республікою.  

Нова влада досить м’яко обійшлася з урядовцями гетьманського Міністерства 

закордонних справ. Директорія відчувала дефіцит кваліфікованих кадрів і 

намагалася зберегти службовий кістяк. Як згадував Д.Дорошенко, на другий день 

після падіння Гетьманату його прийняв у себе новий Міністр республіканець 

В.Чехівський. Він одразу ж доручив Д.Дорошенкові скласти перелік людей, що 

мають стати головами місій УНР за кордоном [56, c.394]. Не в останню чергу 

завдяки «легкій руці» Дмитра Івановича А.Яковлів потрапив до «посольського 

списку».   

У січні 1919 р., він офіційно отримує призначення до Бельгії та Голландії. Під 

керівництвом А.Яковліва зібрався невеликий, але професійний колектив, який 

складався з перевірених працівників: секретаря – Я. Кулішера [12, арк. 13], 

радника А.Варкентина і аташе – М. Панасевича і П. Коваліва, урядовців – 

М. Тихомирова, Веп-Ельст Густвава, В. Кирида, Б.Чорного [40, арк. 1]. 

Перед виїздом з України А. Яковлів встиг прийняти участь у долі свого 

товариша Ф. Матушевського. Який у січні 1919 року мав несподівану зустріч з 

С. Петлюрою, що запропонував йому очолити українську місію до Греції. 

Ф. Матушевський був дуже здивований цим, адже не був фаховим дипломатом, 

він відмовився, але під впливом А. Яковліва все ж змінив думку [332, c. 164–165]. 
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Він був впевнений, що саме А.Яковлів став ініціатором його призначення і 

вмовив членів Директорії [38, арк.5]. У перших числах січня друзі дитинства 

зустрілися, як виявилося в останнє (21 жовтня 1919 р. Ф.Матушевського не 

стало [361, c.208]). 

19 січня місія А. Яковліва виїхала з Київа. З 25 по 28 січня перебуваючи 

у Відні А. Яковлів зустрівся з головами місій: Паризької, Чеської, 

Американської, Данської та Німецької котрі так само направлялися на місця 

перебування постійних представництв УНР.  

Згідно з наказом Міністра, українське представництво у Відні мало бути 

розформовано, посла В.Липинського відкликано. Коли А. Яковлів з’ясував, 

що у місті діє представництво ЗУНР на чолі з послом Васильком, настояв на 

збереженні амбасади вважаючи, применшенням авторитету Республіки в очах 

іноземних колег і «дружньої ЗУНР» ліквідацію посольства. Рада послів 

підтримала пропозицію А.Яковліва продовжити повноваження 

В. Липинського про що повідомили Київ.  

Під час слідування територією Німеччини А.Яковлів став учасником 

«Справи Штейнгеля». За повідомленням консула у Мюнхені Оренчука,  посол 

Гетьманату барон Ф.Штейнгель у Берліні фактично затягував формальне 

встановлення стосунків УНР з «новою Німеччиною». Тому А.Яковлів 

терміново викликав М.Порша до Берліна для негайного прийняття справ 

посольства від «ставлеників Штейнгеля» яких вважав небезпечними для 

Республіки [13, арк. 20]. 

 Місія А. Яковліва в окремому вагоні наданому Амстердамським урядом. 

прибула до Гааги 3 лютого о 23.00.  

Однак  спроба встановити контакти з Міністерством закордонних справ 

Нідерландів виявилася невдалою. Міністр не прийняв секретаря місії, але 

неофіційно встановив контакт з українським представництвом до  часу 

визнання Києва  країнами Антанти [13, арк. 21]. 

Голова місії УНР сприйняв відмову встановити офіційні стосунки як 

факт: «який не має зараз великого практичного значення». Посол був 

впевнений, що  причина криється в антиукраїнських настроях ряду міністрів 
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«католиків-реакціонерів» уряду королівства, несамостійності та страху 

Нідерландського Кабінету перед Антантою у світлі територіальних спорів з 

Бельгією і підозрою у зносинах з німцями у 1914-1918 рр. В тім у подібному до 

місії УНР положенні опинилися представники інших «новоутворенних держав» 

Польщі і Чехословаччини які теж не були прийняті Міністром закордонних справ 

Нідерландів [13, арк. 21]. 

Не дивлячись на офіційну позицію уряду королівства, інші органи влади 

вважали дипломатичну місію єдиним офіційним представником УНР в 

Нідерландах. Так паспорти членів місії невдовзі були визнані як дипломатичні, 

Міністерство закордонних справ врешті надало право екстериторіальності 

А. Яковліву та його співробітникам. На прохання голови місії пропуски на проїзд 

до Голландії отримали фінансові агенти УНР котрі приїздили до королівства з 

Берліну у фінансових справах [13, арк. 21]. 

Однією з перших успішних акцій на посаді посла для А.Яковліва стала участь 

в Утрехтській ярмарці-виставці загальнодержавного масштабу, що пройшла у 

березні 1919р. А. Яковлів добився відведення окремого місця для «Українського 

бюро» на виставці та надання права «оздоблення українськими прапорами» 

будівлі бюро. Посол ініціював делегування на відкриття виставки секретарів 

українського представництва, на що було отримано офіційну згоду Президента 

Кабінету Міністрів королівства[13,арк.45].  

 Результатом цього стало встановлення неофіційних зносин Міністерствов 

торгівлі та праці Нідерландів з українськими дипломатами. У приватних бесідах з 

А. Яковлівим чиновники виражали впевненість, що  «Україна буде визнана як не 

зараз то після завтра» [13, арк. 46]. 

Ще однією ознакою визнання представництва України було те, що Місія 

почала видавати паспорти українцям для проїзду з Нідерландів до УНР, 

Німеччини, Бельгії, США та Франції. Всі українські паспорти були прийняті і 

візувалися зазначеними державами. Навіть коли Австрійське посольство отримало 

з Відня розпорядження не видавати паспортів галичанам то це представництво, а 

також інших держав надсилали всіх хто потребував документів для проїзду в 

Україну до української місії в Нідерландах [13, арк. 22]. 
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 А влітку 1919 р. А. Яковлів налагодив зв’язки з консулом Британії. 

Українському послу вдалося добитися від лондонського уряду права візувати 

проїзні документи печаткою місії УНР для українців подорожуючих до 

Сполученого Королівства [13, арк. 53]. 

Втім на «Бельгійському напрямку» А.Яковліва чекали складнощі. 

Бельгійський посол, до якого Голова Місії звернувся з проханням про 

організацію аудієнції у Міністра закордонних справ Бельгії котрому він мав 

передати офіційне звернення від уряду УНР та вірчі грамоти відмовив йому 

пославшись на розпорядження Брюсельського уряду і висловив сподівання, 

що українські дипломати утримаються від відвідання Брюселя, адже УНР 

являлася невизнаною державою [13, арк. 45-46]. А.Яковлів розцінивши 

подібну відповідь як негативне ставлення Бельгії до ідеї незалежності 

України, на деякий час відмовився від спроб нав’язати офіційні стосунки 

бельгійцям. 

Проте А.Яковлів вважав необхідним підготувати «суспільний грунт» в 

Бельгійському королівстві, донести до місцевого суспільства якомога більше 

інформації про Україну та її визвольну боротьбу. Однак, поки Українське 

пресове бюро не було утворене, єдиною можливістю донести необхідну 

інформацію до бельгійців стало висвітлення «Української теми» в 

бельгійській пресі. Для цього А. Яковлів неодноразово виїздив до Брюсселю 

де зав’язав стосунки з місцевими журналістами, що віднеслися до починань 

посла прихильно. У ряді бельгійських видань вийшло декілька невеличких 

заміток про Україну, її економічне та політичне становище [13, арк. 48-49]. 

Ще одним напрямком діяльності А.Яковліва стала допомога українцям 

котрі проживали у Голландії. Останніх він умовно поділив на: «українців, що 

вільно від давнього часу живуть в Голландії, на таких, що під час війни 

переїхали з Бельгії, на полонених, або втікачів з німецьких лагерів» [13, 

арк. 46]. 

 З метою визначення кількості українців в регіоні А. Яковлів закликав їх 

зареєструватися у Місії. Всупереч скептичному настрою деяких 

співробітників посольства, що сумнівалися в успіху реєстраційної кампанії 
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першого ж дня  явилася велика кількість етнічних українців, в першу чергу 

колишніх полонених та постійних мешканців Бельгії (в основному з Антверпена). 

Серед яких велику частину складали, так звані, «діамантери» тобто власники 

фабрик шліфування діамантів і робітники високого класу з цих фабрик, євреї з 

Галичини, що мали недійсні австро-угорські паспорти.  

Несподівано до Гааги прибула польська делегація яка, знаючи про намір 

посла зареєструвати «діамантерів» як українських громадян, вирішила випередити 

його. Поляки заявили, що всі народжені в Галичині є польськими громадянами. 

Бельгійський уряд зайняв вичікувальну позицію заявивши про визнання галичан 

підданими Речі Посполитої у випадку, якщо самі емігранти згодяться прийняти 

польські паспорти. Галичани відмовилися від польської пропозиції і одностайно 

визнали себе українцями. А. Яковлів у відповідь на протест поляків запропонував, 

перевіривши місце народження, визначити, якщо воно належить до Східної 

Галичини (до річки Сян) чи до Буковини то визнати таких осіб громадянами 

України. Після завершення реєстрації виявилося що всі зареєстровані якраз 

підпадають під цю категорію. Вони отримали українські паспорти та виїхали до 

Бельгії. 

«Діамантова справа» стала ще однією перемогою А. Яковліва, що «вдалим 

фінтом» не лише залучив до лав українського громадянства осіб забезпечених та 

близьких до фінансових кіл Бельгії, але і наніс удар по самолюбству польських 

дипломатів у боротьбі за «громадян» і тим самим підтвердив перед обличчям 

європейців, що не зважаючи на вікове панування Польщі, галичани вважають себе 

українцями а не поляками. Бельгійський уряд навіть не зважаючи на 

пропольськість більшості своїх членів визнав волевиявлення євреїв-галичан [13, 

арк. 46–47]. 

Що стосується другої категорії емігрантів, а саме військовополонених 

(точніше втікачі з полону) то їх на момент прибуття А. Яковліва нараховувалося 

понад 500 осіб. Однак голландський уряд побоюючись «большевизму і вважаючи 

кожного російського жовніра більшовиком, вивіз їх до Данцигу, звідкілля вони 

попали не до рідного краю, а у польське військо» [13, арк. 47]. Навесні 1919 року в 

Голандії залишилося близько 40 військовополонених, котрі зусиллями А. Яковліва 
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все ж таки вдалося визволити з тимчасових таборів та відправити через 

Німеччину до України [13, арк. 47]. 

За власною ініціативою А. Яковлів прийняв рішення надавати грошову 

допомогу усім українцям-емігрантам. Тим хто відїзжав до України 

видавалося 10 гульденів і по 100 німецьких марок на подорож. Їх направляли 

до спеціальної української військово-санітарної Комісії в Берліні котра мала 

надати допомогу в подальшому слідуванні до українського кордону [13, арк. 

50]. 

Характеризуючи внутрішній стан голландського суспільства А. Яковлів 

називав однією з найбільших небезпек – більшовизм. Кожного хто прибував з 

Польщі, Росії чи України сприймали як більшовика, що «завдавало великого 

удару українській справі». Страждали й українські військовополонені які 

вважалися соціалістами і були розміщенні у концентраційному таборі [13, 

арк. 50].  

Великою проблемою для налагодження стосунків з нідерландським 

урядом стало негативне відношення до «українського питання» місцевої 

преси. А. Яковлів зазначав, що «голандська преса живе інформаціями про 

Україну, які подавали поляки та росіяни – втікачі і одставні дипломати. 

Українців трактували, як більшовиків і лаяли, як тільки могли» [13, арк. 47]. 

Задля зміни антиукраїнських настроїв А. Яковлів вирішив провести 

своєрідний круглий стіл з представниками преси. За допомоги місцевих 

українців, котрі мали зв’язки з представниками гаазьких та амстердамських 

газет А. Яковлів запросив останніх на сніданок в будівлі української місії. 

Дипломат надрукував власноруч складений меморандум про останні події в 

Україні, що був перекладений на голандську, французьку, англійську та 

німецьку мову і переданий представникам преси. На другий же день у всіх 

часописах з’явилися докладні відомості про УНР, на підставі «Меморандуму 

Яковліва», а згодом щодня різні видання Гааги, Ротердаму і Амстердама 

писали про Україну. До заснування «Українського пресового бюро» 

А. Яковлів користувався матеріалами які надавали інформаційне бюро 

посольства у Берліні та приватного українського бюро Степанівського у 
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Лозанні. У той же час (квітнень 1919 року) з’являється Польське інформаційне 

бюро в Гаазі котре одразу ж зайняло відверто антиукраїнську позицію. Фактично 

почалася «інформаційна війна» між дипломатичними місіями УНР та ІІ Речі 

Посполитої.  

На сторінках свого видання поляки розміщували інформацію що 

компрометувала галицьких українців, постійно наголошуючи на «польському 

минулому» Галичини, розповідали про «військові злочини» Галицької армії проти 

польського населення. Наголошуючи на «визвольному характері» галицького 

походу військ Пілсудського. 

А. Яковлів, не маючи достатньо коштів для видання великого часопису (ті 

75 000 карбованців які він отримав на організацію діяльності української преси в 

Бенілюксі вистачило лише на відкриття Бюро та видання перших кількох номерів), 

обрав інший шлях донесення необхідної інформації до місцевого бельгійського та 

голландського громадянства. Інформацію котру отримувало посольство з України 

розсилалася головою місії до місцевих періодичних видань з редакторами яких 

були завчасно налагоджені приятельські стосунки. Не витрачаючи коштів 

український посол гарантував подачу інформації з УНР у необхідному для 

українців світлі. І як результат прихильне ставлення місцевого дуже залежного від 

думки преси населення. 

Протягом весни-літа 1919 року у Гаазьких газетах вийшло декілька заміток 

про поляків, про їх політику й дії в Галичині, про армію Галлера, про єврейські 

погроми. Польське Бюро намагалося парирувати і видало ряд статей 

антиукраїнського характеру. Однак як виявилося «Польський бюлетень» майже не 

був розкуплений місцевими читачами, а ті замітки, що подавалися до голландської 

преси, так і не були надруковані. Таким чином, інформація яку отримали жителі 

обох королівств була виключно проукраїнського характеру, що в кінцевому 

рахунку призвело до кардинальної зміни ставлення до українсько-польського 

протистояння у Галичині на антипольське. Як писав сам амбасадор: «Польське 

посольство в Голландії перебувало у повній паніці після розгрому у пресі 

вчиненого з «легкої руки» українського посла. Сам польський амбасадор 
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повідомляв до Варшави: «що українці тут душать за горло поляків» [13, арк. 

48–49].  

Крім того А. Яковліву вдалося налагодити зв’язки з агентством Рейтер. 

28 лютого він розмістив інтерв’ю в часописі «Дейлі Телеграф» і подав 

відомості про Україну [13, арк. 49]. 

Після довгих старань він зв’язався з Нідерландським Телеграфним 

Агентством. Дипломат написав декілька заміток про Україну які були 

розповсюджені Королівським пресовим бюро. Влітку-восени 1919 р. 

А. Яковлів дав декілька інтерв’ю голландським газетам, розмістив заяви 

С. Петлюри. Втім спроби заснувати українську газету в Амстердамі 

завершилися нічим, через відcутність фінансування [13, арк. 53–54]. 

Загалом український посол зазначав, що серед європейців склався 

негативний стереотипний погляд на Україну як «більшовицький край». 

Причину цього він вбачав у недостатній праці української дипломатії: «Тепер 

треба все наново переробляти, а це важка ...праця» [13, арк. 49]. 

Шансом для популяризації «українського питання» мала стати 

Амстердамська Інтернаціональна соціалістична конференція, що почалася 25 

квітня 1919 року. На ній були присутнім і українські представники: 

Матюшенко та Дідушок. Під час роботи Конференція розглядалися 

«територіальні» питання, про визнання самостійності деяких країн, в тому 

числі і УНР. А. Яковлів пізніше писав: «Щодо України, то про визнання 

самостійності без всяких умов боролися дві сторони: наші представники, 

Голландські соціалісти (від партії Трульста), євреї, бельгійці, ірландці. Проти 

були по чисто формальним мотивам (населення України ще не висловилося за 

самостійність УНР) французи (Дангет), англійці (Мак-Дональд), німці (Гаазе), 

поляки і росіяни соціал-революціонери (Сухомлін)». Резолюція котру 

винесли учасники конференції визнавала право УНР на самостійність, але за 

умови проведення всеукраїнського плебісциту. У листі до Міністра 

закордонних справ В.Темницького український посол фактично звинуватив 

делегатів від УНР у провалі місії. Українські делегати трималися осторонь 

представників Місії і навіть не повідомили про власне прибуття.  Замовлені 
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А.Яковлівим інтерв’ю та статті про Україну в різних часописах так і не були 

написані через те «...що ніхто не міг розшукати наших представників». Після 

завершення форуму українські представники поїхали так і не зв’язавшись з 

амбасадою і не використали можливість наладити у рамках конференції стосунки 

з бельгійськими підприємцями [13, арк. 51]. 

Крім того залишилося невирішеним питання про введення посади 

фінансового агента при українському представництві. Тому А. Яковліву 

доводилося виконувати функцію економічного представника України [13, арк. 50].  

Неодноразово він захищав українські інтереси в конфліктах з бельгійськими 

та голландськими комерційними організаціями. Так у грудні 1920 року в 

Амстердамі відбувався судовий розгляд конфлікту між УНР та фірмою «Розеліус і 

Ко». Голандська компанія, що займалася торгівлею чаєм закупила 16 вересня 1919 

року мільйон фунтів чаю «Cif» в Одесі у той же самий день українські торгівельні 

посередники з відома А. Яковліва закупили аналогічну кількість чаю, що 

знаходився у Батавії. Фактично відбувся обмін, голландці придбавши чай 

зазначеної марки за дешеву ціну, аналогічно оцінили і закупівлю української 

сторони. Однак як заявляли українські представники голландська сторона замість 

високоякісного сорту чаю марки «Cif» поставила продукт більш низької якості 

марки «Rob» таким чином завдавши шкоди УНР на суму у 500 тисяч гульденів. 

А. Яковлів вимагав відшкодування цих збитків у терміновому порядку. 

Однак судове рішення виявилося не на користь УНР. Суд став на бік 

комерційної структури. Постановивши, що нідерландці не встигли отримати 

потрібну кількість продукту через захоплення Одеси більшовиками, а отже УНР 

як сторона, що мала забезпечувати охорону вантажу не виконала обов’язку і 

спричинила збитки компанії «Розеліус і Ко» у розмірі більше як 200 000 гульденів. 

Українська сторона не визнала рішення суду, продовжуючи доводити вину 

нідерландських комерсантів. Безкомпромісна позиція А.Яковліва у питанні 

захисту державних інтересів Республіки зробили свою справу, врешті сторони 

пішли на мирову та нівелювали конфлікт [15, арк. 18]. 

У якості голови місії А.Яковлів активно відвідує міжнародні конференції на 

яких відстоює інтереси УНР а заразом заводить знайомства з іноземними 
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дипломатами, намагаючись заручитися підтримкою впливових осіб у питанні 

визнання незалежності України країнами Антанти. Він брав участь у роботі 

з’їзду послів котрий відбувся у Карлсбаді під головуванням міністра 

іноземних справ УНР В. Темницького (з 6 по 14 серпня 1919 року). Засідання 

проходили у приміщенні приватної вілли «Гогенбург» в декількох кілометрах 

від Карлсбада та готелі «Трирр» [5, арк. 2]. На з’їзді були присутні посли УНР 

у Великобританії (Н. Стаховський), Ватикані (М. Тишкевич), Туреччині 

(О. Лотоцький), Австрії (Г. Сидоренко) та деякі інші. Не зважаючи на 

критичність ситуації на фронті боротьби за самостійність України, уряд 

сподівався врятувати дипломатичний фронт та налагодити взаємодію між 

амбасадами та Міністерством закордонних справ [5, арк. 4–5]. 

Доволі неоднозначно виглядала позиція уряду стосовно «більшовицької 

проблеми». «Вузькопартійність» та «соціалістичність» поглядів функціонерів 

виявлялася в тому, що незважаючи на деклароване розуміння загрози 

більшовизму як мутованої форми царистського імперіалізму, що зазіхає на 

український суверенітет, в цілому урядовці зокрема Міністр В.Темницький 

вважали більшовицькі ідеї «соціальної рівності» близькими Директорії [5, 

арк. 5]. 

Дискусійним виявилося питання про подальші стосунки з Польщею та 

країнами Антанти. «Каменем спотикання» стала Галичина. Більшість 

дипломатів схилялися до думки про необхідність утворення 

антибільшовицької коаліції з всіма не комуністичними силами. Проти союзу з 

поляками виступали в основному вихідці з колишньої ЗУНР. Група на чолі з 

Поршем висунула ідею приєднання УНР до протибільшовицької федерації, 

що мала включити у себе ще і козацькі обє’днання Дону та Кубані і в 

майбутньому інші сили вороже налаштовані до «Червоної Москви».   

А. Яковлів рішуче виступав за періорієнтацію політики уряду «в 

напрямку коаліції та консолідації національних сил», проти «соціалістичних 

ініціатив» деяких членів Директорії, що пропонували замінити «гасла 

національні на гасла соціальні» та «замість жовто-блакитного прапора 

виставити прапори червоні». Саме  домінування подібних ідей, що 
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лобіювалися такими діячами як М.Порш від самого початку діяльності Директорії 

і призвели, на думку дипломата, до розколу «національного табору» [5, арк. 47]. 

Вихід з державно-політичного колапсу А. Яковлів бачив у аграрній реформі, 

через прямий розпродаж землі. «Приватна власність на землю буде й опорою 

державності», - казав він; залученні іноземних інвестицій;утворенні коаліції з 

антибільшовицьких сил без відмови від «самостійництва». Характерною є фраза 

дипломата: «Стоячи на самостійності – може отримаємо автономію» [5, арк. 47]. 

Стосовно ефективної зовнішньої політики А.Яковлів мав власний «рецепт». 

Основою його концепту була багатовекторність. Встановлення союзницьких 

відносин з Антантою посол пропонував комбінувати з взаємодією з Берліном і 

промисловими, капіталістичними та соціалістичними колами Європи. Для цього 

необхідно було зацікавити інвесторів широкими концесіями та гарантіями 

збереження приватної власності іноземців[5,арк.47].  

Оптимістичні ініціативи А.Яковліва викликали недовіру колег щодо 

реалістичності такої програми. УНР потребувала термінової допомоги у вигляді 

грошей, амуніції і товарів [5, арк. 47]. Дипломати висловлювали сумніви  з 

приводу підтримки ідеї Федерації проти більшовицьких сил та українського 

національного руху країнами Антанти; ідея В.Панейка про налагодження відносин 

з білогвардійцями була неприйнятною як така що вела до підпорядкування 

України А.Денікіну  [5, арк. 47].  

Пригнічену атмосферу української дипломатії зразка літа 1919 р. виразив 

виступ А. Жука, котрий між іншим заявив: «Ми показали себе внутрішніми 

банкротами. Державу ми мали, але тепер є тільки її привид». УНР існувала лише у 

декларованому вигляді і втратила західні землі [5, арк. 47].  

Долю західноукраїнських земель вирішувала «Комісія для польських справ», 

що засідала у Парижі та складалася з членів Антанти, налаштованих відверто 

пропольські. Єдиний спосіб вплинути на рішення Паризької комісії В.Темницький 

вбачав у відправленні до Франції спеціальної делегації котра надасть Антанті 

документальні матеріали стосовно звірств польської армії на українських землях 

[5, арк. 48]. 
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Виникла думка про те що єдина можливість зберегти хоч якусь форму 

державності полягає у денонсації Акту Злуки 22 січня 1919 року: «Коли 

маємо бути поділені, то хай сей поділ забезпечував кожній частині змогу 

існування» [5, арк. 47].  

Висувалася ініціативи змінити зовнішньополітичний орієнтир з англо-

американського напряму на польський, румунський, німецький та 

чеський [5, арк. 48]. 

А. Яковлів, виступав проти ідеї співробітництва з урядом Й.Пілсудського 

[5, арк. 48]. 

Думку «закінчених песимістів» висловив М. Славінський який  вважав, 

що пошук союзника є ідеєю абсолютно безперспективною, адже: «Ми схожі 

на того чоловіка, що втративши кредит хоче гроші позичити. А коли хтось і 

зважиться нам позичити то треба великий відсоток сплатити» [5, арк. 48].  

Думки дипломатів розділилися, консенсусу не було досягнуто. 

Дискусійним виявилося і питання з приводу боротьби проти антисемітизму та 

погромів в Україні, про захист прав та майна чужоземних громадян. Деякі 

дипломати вважали неприпустимим йти на поступки іноземцям доки 

європейські держави не визнають УНР [5, арк. 49]. 

А. Яковлів став ініціатором розширення мережі інформаційних бюро, їх 

безпосередній взаємодії з офіційною владою держав перебування та місцевою 

пресою; Інформаційне бюро мало підпорядковуватися напряму українській 

амбасаді; робити щотижневий звіт, що мав передаватися до Центрального 

інформаційного бюро у Відні. Утворені інформаційні бюро мали складатися з 

робітників українських посольств [5, арк. 50]. При кожному представництві 

організовувалася колегія журналістів;  проводилася централізація 

«видавничої і пресової діяльності». Випуск інформативних довідників про 

Україну на європейських мовах мало налагодити Міністерство іноземних 

справ [5, арк. 51]. 

У ході роботи Карлсбадського форуму було прийнято: «Резолюцію 

Славінського» та «Резолюцію Порша». 
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М. Славінський, характеризуючи загальну ситуацію в Україні, закликав до 

єднання республіканських сил навколо ідеї соціальної республіки. Запоруку 

відновлення України дипломат вбачав у проведенні планомірних соціальних 

реформ в УНР [5, арк. 60].  

Резолюція Порша називала основною причиною дипломатичних невдач УНР 

«надзвичайне безсилля внутрішнє» [5, арк. 61]. 

 Запорукою виходу з кризи А.Яковлів  вважав виконання Директорією вимог 

конференції послів: 1)відмовитися від рад депутатів та утворити парламент; 2) 

провести вибори тимчасового президента республіки, що мав очолити Україну на 

час війни; 3) проголосити приватну власність основою економіки держави; 4) 

залучити іноземний капітал  для порятунку Республіку; 5) об’єднатися з 

повстанським рухом Наддніпрянщини; 6) утворити коаліційний уряд; 7) боротися 

проти ксенофобії та антисемітизму; 8) заключити альянс з «нашими сусідами 

близькими та далекими, Румунами, Поляками, Чехами, Італійцями». Для яких 

Україна «є захист для них від російського колоса» [5, арк. 63]. 

 Дипломати вважали однаково небезпечними і білогвардійські сили (що не 

визнавали самовизначення народів і являли небезпеку як для України так і для 

Польщі) і «червоних». Існувала думка яку підтримував і А.Яковлів, що майбутнє 

комунізму в Україні неможливе як і ідея світової революції з якої так довго 

«носилися» Л.Троцький та В.Ленін. Вважалося що мала бути виключена будь-яка 

співпраця з більшовизмом [5, арк. 63]. 

Слід відзначити, що у серпні 1919р. все ж примара відродження імперської 

Росії видавалася страхітливішою за «примару комунізму». Причиною тому була 

політична орієнтація більшості дипломатів, що належали до соціал-

демократичного чи навіть соціалістичного напряму. Деякі мали досвід підпільної 

антиурядової боротьби у роки революції 1905-1907 років і цілком сформований 

негативний стереотип російської воєнщини і відверто наголошували на ідейній 

близькості з РСДРП, вважали більшовиків «меншим злом». Партійна 

розполюсованість, територіальний принцип поділу на «галичан» та 

«наддніпрянців» не був подоланий. Фактично кожне питання, що піднімалося на 

засіданнях викликало гострі дискусії, а постанови та резолюції нарад мали лише 
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декларативний характер. Ознакою засідань стала гнітюча атмосфера занепаду 

духу та зневіра у боротьбі за національну державу, що виявлялася у переході 

деяких дипломатів на «рейки федералізму» навіть ціною втрати суверенітету 

Республікою.  

Декларативність постанов з’їзду визначалася і практичною 

неможливістю реалізації запропонованої дипломатами політичної програми 

для Директорії, адже влітку 1919 року УНР переживала чергову кризу та 

втратила майже всю територію і перетворилася на «кочову республіку», якій 

належало лише кілька кілометрів залізної дороги. Втім, не зважаючи на 

кризовий стан визвольних сил, дипломати все ж вирішили продовжити 

боротьбу на власному фронті. Намагаючись будь-що добитися визнання 

Республіки великими державами.   

Низька продуктивність праці українських дипломатів викликала 

роздратування Головного Отамана С. Петлюри. У листі до І. Мазепи він 

розкритикував В.Темницького і вказав на необхідність заміни його у 

терміновий строк. С.Петлюра стояв за радикальну «чистку» серед голів місій. 

Люстрації мали бути підданні добре знайомі А.Яковліву люди, його 

багаторічні колеги: Б.Матюшенко, П.Дідушок, В.Левинський. Особливу 

неприязнь С.Петлюра виявляв до посла у Швейцарії М. Василька. Він називав 

його: «гешефтмахер і австрійський маклер». Отаман вважав людей колишньої 

«гетьманської партії» неприйнятними на дипломатичній роботі, адже вони 

псували справу заключення союзу з Антантою. 

Характерною була і поведінка В. Темницького, який поїхавши 

інспектувати посольства УНР відмовлявся повертатися назад незважаючи на 

неодноразові постанови уряду. Загалом С.Петлюра впевнився у недоцільності 

утримання розтягнутих штатів. Він вказував: «Треба одкликати на Україну 

тих людей,що там сидять без діла, витрачають дурно гроші;вони псують 

справу» [63, с. 51]. Однак це твердження не стосувалося А. Яковліва що став 

чи не найефективнішим з українських амбасадорів. Скорочення поки що не 

мали торкатися його місії. У листі до військового міністра В. Сальського (від 

31.03.1920 р.) С. Петлюра називав А.Яковліва одним з дипломатів що 
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знаходяться «на своєму місці і напружують усі сили задля нашої справи» [70 ,c. 

266].  

Спроби української дипломатії і уряду добитися визнання Антантою та 

заключити союз з антибільшовицькими силами ні до чого не привели. Обіцянки 

представників Франції, США та Британії допомогти умовити Денікіна хоча б на 

нейтралітет у стосунках з Директорією залишилися голослівними. Не вплинули на 

А. Денікіна навіть прохання британського військового міністра В. Черчіля, що 

радив генералу: «…йти, наскільки це можливо, назустріч українським сепаратним 

реальностям». Безуспішними стали і вмовляння Верховного правителя білої Росії 

О. Колчака, що радив А. Денікіну знайти спільну мову з С. Петлюрою. Поборник 

«єдиної-неподільної» генерал трактував українців як «бандитів і зрадників» і не 

бажав нічого окрім війни з Директорією [324, c. 259]. 

Для Голови Місії у Бельгії та Нідерландах ніщо, навіть поразки на фронтах не 

були аргументом достатнім для припинення боротьби, він продовжував свою 

монотонну важку роботу. Того ж 1919 року А. Яковлів звернувся до Міністерства 

закордонних справ з проханням по реорганізації структури посольської місії, а 

саме впровадити посаду 2-го Секретаря посольства, що мав виконувати функції 

тимчасового повіреного у Бельгії та займатися прийомом відвідувачів і 

внутрішньою документацією [40, арк. 2]. 2-м секретарем А. Яковлів запропонував 

призначити Я. Кулішера. Невдовзі Міністерство погодилося з доводами посла і 

затвердило постанову про реорганізацію структури дипломатичної місії [40, арк. 

3].  

Керівник місії розподілив робочі обов’язки між працівниками у подвійному 

обсязі. Так на аташе М. Панасевича накладалося зобов’язання вести справи «що 

стосуються коштів місії, а також господарські справи Місії та передплата 

часописів». Аташе П.Ковалів окрім власних обов’язків відав пресою, яка 

надходила до місії,завідував бібліотекою місії [39, арк. 1]. 

Незважаючи на фінансову скруту, що стала постійним супутником 

українського представництва А. Яковлів робив все можливе для реалізації власної 

програми діяльності у якості дипломатичного представника УНР. До цього плану 

можна умовно включити такі пункти: 1) Боротьба за визнання Української 
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держави урядами Бельгії та Голландії, 2) Допомога українським емігрантам, 

3) Робота по забезпеченню існування дипломатичного представництва УНР в 

Бенілюксі.  

Саме виконання останніх двох пунктів діяльності амбасадора виявилося 

найбільш складною справою. У листі до міністра закордонних справ УНР 

В. Чехівського голова місії висловив прохання дозволити йому у якості 

офіційного представника українського уряду розпочати роботу по організації 

допомоги українським емігрантам та колишнім полоненим. А.Яковлів 

планував створити постійний грошовий фонд при українському 

представництві, призначений для видачі разової та кількаразової допомоги (в 

залежності від конкретної ситуації) українцям котрі опинилися у Бенілюксі. У 

листі до міністра посол писав: «Прохаю вашого розпорядження видати мені 

на допомогу українцям Голандії та Бельгії 20.000 карбованців» [40, арк. 2]. 

За планом А. Яковліва поповнення фонду мало бути регулярним і 

здійснюватися як за рахунок державної скарбниці УНР так і операцій котрі 

провадила сама амбасада (як то оформлення та видача документів). Втім з 

часом надання допомоги емігрантам не стало систематичним. Причина – 

зменшення обсягів фінансування посольств УНР за кордоном пов’язане з 

критичним станом Директорії УНР через поразки на фронті та втрату великої 

кількості територій. Якщо 15 січня 1919 року Головою місії одержано від 

Міністерства закордонних справ штатні суми на утримання місії, а також на 

пресу і на допомогу українцям 339800 карбованців, то вже 12 липня того ж 

року сума видана у Берліні фінансовим агентом М. Супруном секретарю 

посольства А. Варкентину становила 191216 карбованців [39, арк. 2–3; 41, 

арк. 15]. 

Зменшення фінансування призвело до зниження заробітної плати 

працівникам та витрат на оновлення матеріальної бази. Через відсутність 

перекладача у штаті місії А.Яковліву довелося у екстреному порядку найняти 

спеціаліста з голландської, англійської та французької мов П. Гізе, котра 

виконувала також функції особистої секретарки-машиністки посла [39, арк. 

5]. Однак це призвело до нових витрат, крім того посол за власною 
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ініціативою продовжував надавати допомогу колишнім полоненим-українцям, що 

проживали у Голландії за рахунок коштів які знаходилися у Королівському банку 

в Брюсселі та становили резерв амбасади. Отже, у 1919-1922 рр. дефіцит бюджету 

посольства становив 31.000 гульденів [16, арк. 23зв.]. 

Міністр закордонних справ УНР В. Темницький виділив необхідні для 

ліквідації дефіциту кошти але у наступному фінансова ситуація в 

амстердамському представництві ставала все складнішою. Протягом 1920-1922 

років дотації від уряду УНР постійно зменшувалися, що змушувало посла 

А. Яковліва урізати заробітню платню персоналу. Вже у 1920 році вона була 

скорочена на 50%  [39, арк. 13], припинилася допомога українським емігрантам. 

Дипломат вважав такий стан не припустимим, він неодноразово заявляв про 

необхідність здійснення хоча б одноразових вибіркових виплат. Подібний акт 

носив у собі в першу чергу моральне забарвлення. Українці за кордоном мали 

відчувати – Українська держава існує не зважаючи ні на що і вона здатна 

захистити своїх громадян. 

Від політики посольства залежало ставлення до УНР емігрантів та місцевої 

влади до проблем українських біженців. То ж не зважаючи на обставини 

А. Яковлів не відмовився від допомоги землякам і самовільно виділяв гроші на 

потреби знедолених українців, навіть за рахунок власного жалування, 

розпорядився купувати матеріали для українського Червоного Хреста [39, арк. 7], 

опікувався сім’єю одного з українських офіцерів, що воював у складі УГА проти 

військ Пілсудського [13, арк. 47]. 

Зважаючи на відсутність прогресу у відносинах з голландським урядом, що 

продовжував займати позицію «холодного нейтралітету» посол звертається до 

Директорії з проханням перенести амбасаду та пресове бюро до Брюсселя. 

Виконувати обов’язки представника УНР в Голландії мав Секретар М. Варкентин 

[42, арк. 4]. 

Починаючи з весни 1920 року А. Яковлів визначав «Бельгійський напрямок» 

своєї діяльності як пріоритетний. У Брюсселі український посол швидко 

налагодив дружні відносини з послами усіх держав акредитованих при 

бельгійському уряді. Ще 9 січня 1920 року він розіслав свої візитівки до усіх 
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амбасад (крім російської) та отримав у відповідь листівки з привітаннями від 

Папського Нунція, британського, румунського, польського, японського 

послів. Крім того А.Яковлів досить близько сходиться з міністром народної 

освіти королівства Бельгії Полем Емілем Джонсоном котрий, зі слів посла, 

користувався великою повагою в уряді  і був: «цілковито на боці визнання 

України».  

Окрім підтримки урядовців А. Яковлів заручився допомогою ряду 

депутатів парламенту країни. Ідею офіційного визнання УНР підтримували 

зокрема лідери Соціалістичної та  Ліберальної фракцій у парламенті. Лояльно 

до України ставилися і депутати-фламандці та Католицька партія [42, арк. 3-

4]. 

У листі до посла УНР в Швейцарії М. Василька А. Яковлів з властивим 

йому ентузіазмом, що не покидав дипломата у будь-яких обставинах, писав: 

«Місія наша потроху завойовує Голландію і Бельгію... Бельгійську пресу ми 

також опанували всю і всіх напрямків. Особливо нас підтримує соціалістична 

і фламандська преса» [63, с. 91]. А. Яковлів налагодив дружні стосунки з 

нідерландськими науковцями-економістами, зокрема з доктором Вальдманом 

який розмістив п’ять статей про Україну у «Ньюве Ротердамше курант» та 

доктором Нірмеєром з Утрехтського університету, що написав три великі 

статті присвячені українським справам [68, c. 24]. 

Боротьба за визнання Української держави привела А.Яковліва на 

Туманний Альбіон. Послові вдалося познайомитися з впливовими 

британськими політиками зокрема з командором Конверті, депутатом Палати 

Общин, заручитися підтримкою ліберальної частини парламенту, вмовити їх 

ініціювати розгляд питання визнання України парламентом, а також 

висвітлити перед Палатою Общин «Галицьку проблему».  Лояльні до УНР 

ліберали та англійські соціал-демократи були готові допомогти, але лише у 

випадку зміщення прем’єра Л.Джорджа, який підтримував «білих». Вони 

запропонували А. Яковліву своєрідну «угоду», українська сторона мала 

зробити все для розгрому А. Денікіна, що призвело б до зміни проросійського 

Кабінету. У свою чергу депутати взяли з А. Яковліва обіцянку не провадити 
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української експансії на російські терена, і у разі перемоги над білими не вести 

наступ на Москву. А. Яковлів відповів фразою, що по суті відображала 

державницьку програму Директорії: «…Далі своїх кордонів ми ніколи не хотіли 

йти і тепер не підемо» [68, c. 23].  

 Завдяки лондонським друзям він організував зустрічі британських 

парламентарів з українськими діячами та дипломатами, що перебували в столиці,  

познайомив Конверті з радником посольства УНР Олесницьким якому доручив 

вести переговори з проукраїнськими силами в Сполученому Королівстві. 

Невтомна натура А. Яковліва не могла витерпіти бездіяльності колег-дипломатів, 

він буквально втручався у роботу українського посольства в Британії, хоч і не мав 

на це повноважень. У властивій своїй різкій формі А. Яковлів говорив 

К. Мацієвичу: «…наша місія в Лондоні ні складом, ні персонально не відповідає 

тим вимогам, які можна їй поставити…» [68, c. 23]. Подібна риторика звичайно не 

сприяла дружньому ставленню колег до запального амбасадора. 

Небайдужість була одним з життєвих принципів А.Яковліва. Характерний 

випадок відбувся навесні 1920 р. Тоді Українська Республіканська Капела що 

давала концерти по всій Європі опинилася у Лондоні. Артисти залишилися без 

грошей і навіть почали голодувати. У своєму листі до близьких від 3.03.1920 р. 

солістка капели В. Радченко писала про те, що співаків врятував А. Яковлів. Він 

моментально відгукнувся на заклик про допомогу і переслав до Лондона 5000 

гульденів, крім того не без його участі 80 артистів капели переправилися до 

Бельгії. Посол був єдиним хто кинувся на допомогу співвітчизникам і поділився 

останніми грошима, адже місія УНР буквально злидарювала в той час [68, c. 86]. 

Дипломат не полишав спроб зустрітися з міністрами закордонних справ країн 

перебування однак майже рік цього не вдавалося зробити. Він зав’язав дружні 

відносини з відомими громадськими та політичними діячами Бельгійського 

королівства. Завдяки посередництву депутата Воверманса, міністрів Е. 

Вандервельде та Джонсона А. Яковлів добився неофіційної зустрічі з міністром 

закордонних справ Бельгії П. Гаймасом [42, арк. 3], яка відбулася 8 березня 1920 

року в Брюселі. Посол УНР передав міністру своє уповноваження як голови місії 

та офіційне звернення «До Бельгійського народу та бельгійського уряду» (від 5 
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січня 1919 року) підписане членами Директорії [42, арк.3];  звернувся до 

міністра Гаймаса з промовою в якій зазначив необхідність налагодження 

рівноправних взаємовідносин між країнами. Вказував на несправедливість 

ставлення країн Антанти до УНР як до загрози майбутній небільшовистській 

Росії. Він рішуче відкидав аргументи висловлені бельгійським урядовцем про 

«збільшовичення» українського населення та комуністичний характер 

Директорії. А. Яковлів говорив: «Найкращий доказ неправдивості такого 

аргументу – це та боротьба, яку веде Україна з більшовиками» [42, арк. 1–2]. 

Ще одним аргументом на користь визнання Брюсселем та іншими країнами 

«Згоди» самостійності України стали продовольчі можливості та економічні 

потужності регіону. А. Яковлів  наголошував, що більше «80% капіталу, 

вкладеного Бельгією у підприємства в Росії, припадає на підприємства, які 

містяться на території України» [42, арк.2–3].  Однак попри заявлене 

розуміння важливості України, П.Гаймас ухилявся від формальних актів. 

Бельгія як член Антанти відмовлялася вирішувати питання легітимізації УНР 

без згоди інших країн – учасниць союзу.  

Бельгієць брав на себе відповідальність підняти питання про формальне 

визнання Української республіки та офіційне включення УНР до союзників 

Антанти.  Для більш глибокого ознайомлення з станом України він 

запропонував А.Яковліву передати до Ліги Націй ряд документів[42, арк.3].  

Для українського посла навіть неофіційний контакт значив багато. 

А.Яковлів побачив у ньому шанс на майбутній успіх свого «Брюссельського 

вояжу». Адже на відміну від бельгійців, королівські представники в 

Амстердамі відмовилися від офіційних зустрічей та обміну документами з 

дипломатами УНР[42, арк.3]. 

На жаль, планам українського дипломата не дано було збутися. 

Незважаючи на проведену роботу, підтримку урядових кіл королівства 

бельгійський уряд так не зважився на офіційне визнання Української 

держави. Причин тому було декілька.  Існувала стереотипність поглядів на 

Україну як «більшовицьке кубло» та Директорію як «збіговисько червоних 

пройдисвітів», розповсюджених серед керівництва країн Антанти; союзники 
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так і не змогли відмовитися від підтримки ідеологічно ворожого для УНР 

об`єднання Збройних Сил Півдня Росії; фатальну роль у справі легітимізації 

України зіграв російський дипломат шовініст Нелідов, що користувався впливом 

особисто на П.Гаймаса[42, арк. 4]; загальна поразка самостійницьких сил в Україні 

та розвал протикомуністичного фронту, що стала явною навесні 1920 р. після  

поразки «Московської офензиви» генерала А. Денікіна.  

1920 рік мав стати багатим на важливі міжнародні конференції, форуми у Спа 

(липень) та Брюсселі (вересень-жовтень) давали ще один шанс заявити про 

Україну перед політичною і фінансовою елітою «Старого світу» та США. У листі 

від 17.05.1920 р. до Міністра А.Яковлів вимагав подати на розгляд Конференції 

Антанти, у Спа, акт визнання УНР Польщею, для прискорення процесу легалізації 

Республіки в очах Заходу. З цією ж ціллю дипломат змушений був найняти групу 

журналістів у Бельгії для того щоб вони створювали позитивний імідж УНР в 

пресі. В умовах наростаючої катастрофи на українсько-більшовицькому фронті 

А.Яковлів виступив з ініціативою здійснити закупівлю бельгійської зброї та 

уніформи (що як він казав дуже схожа з українською) і найголовніше - він 

використовуючи свої дружні зв’язки з військовим міністром Джонсоном вирішив 

здійснити найм офіцерів-інструкторів. А.Яковлів запропонував Директорії 

виплачувати офіцерам 100 гульденів у Бельгії і таку ж суму в Україні. Однак як і 

більшість ініціатив амбасадора і ця розбилася об повне безгрошів’я [13, арк.33–

35]. 

У серпні 1920 року у Відні відбулася таємна нарада послів та голів 

закордонних місій УНР скликана міністром закордонних справ А.Ніковським. На 

ній був присутній і А.Яковлів. Крім того до участі приєдналися:К. Барановський 

(міністр фінансів УНР), Г.Сидоренко (посол у Відні), Р.Смаль-Стоцький (в.о. 

Посла радника в Берліні), М.Василько (голова місії у Швейцарії), М.Славінський 

(посол у Чехословаччині), А.Марголін (амбасадор в Лондоні), М.Левицький 

(представник у Греції), М.Галаган (посол в Будапешті). Окремою групою до Відня 

прибули сенатор С.Шелухін, член делегації УНР під час Паризької мирної 

конференції А.Шульгін, колишній посол та голова української Санітарної місії в 

Італії Д.Антонович[11, арк.1]. 
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Робота проходила в умовах практично тотальної поразки українських 

збройних сил на фронтах визвольної війни. Проти червоних частин діяли 

лише партизанські загони, по факту архаїчні та без єдиного командування не 

мали сил для самостійного повалення радянської влади[11, арк.2]. Уряд УНР 

відчайдушно намагався знайти вихід, з «лабіринту смерті».  Не маючи 

реальної допомоги від країн Заходу, не контролюючи територій достатніх для 

проведення мобілізації населення, Директорія тим не менш не полишала 

надій на успіх, який мав бути досягнутий шляхом симбіозу дій – порятунку 

залишків армії та продовження дипломатичної роботи Місій УНР 

[11, арк.1зв.] Вважалося, що робота українських представництв мало 

ідеологічне значення, воно демонструвало світу, що УНР існує, а українці-

державна нація [11, арк.1зв.]. 

У таких умовах єдиним виходом стало заключення союзу з Польщею.  

Дипломати представили на розгляд колег добуту інформацію і висували 

власні думки з приводу перспектив союзу УНР та ІІ Речі Посполитої у їх війні 

проти червоних. А.Яковлів подав доповідь стосовно позиції Бельгії та 

Голландії щодо «словянського альянсу». Він зокрема визначав позицію 

Голландії як обережну «що стоїть осторонь від всього». Уряди країн 

Бенілюксу за визначенням А.Яковліва вважали що договір буде ефективним 

тільки у разі рівноправності сторін. Бельгія віднеслася до цього альянсу 

неоднозначно. У той час в королівстві помічалося погіршення в ставленні  до 

українців та їх визвольної боротьби. Бельгійські соціалісти після початку 

активної фази радянсько – польської війни 1920 р. різко змінили риторику і 

щодо «українського питання», припинили підтримку УНР у пресі[11, арк.9]. 

А.Яковлів критично поставився до українсько-польського союзу. Він 

звинувачував уряд Й.Пілсудського у недотриманні умов угоди. 

Невирішенність проблеми Галичини не дозволяла говорити про перспективи 

спільних дій. А.Яковлів запропонував створити дипломатичний прецедент, 

що полягав би у  визнанні «...малих держав, наприклад Кубані і в такий 

спосіб...перевести справу з Галичиною» [11, арк.9].  
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 Дипломат наштовхнувся на міцне польське лобі у середовищі колег.  Зокрема 

посол в Австрії УНР Г.Сидоренко зазначив, що українсько-польський договір є 

«реальністю з якою ми маємо рахуватися». Скепсис стосовно майбутнього 

Галичини і Західної Волині, що явилася по суті «даниною польському 

імперіалізму» висловлений рядом дипломатів, в тому числі А.Яковлівим був 

сприйнятий як не доцільний. «Полонофіли» намагалися подати Варшавську угоду 

як велику перемогу, що нарешті дала УНР бажане визнання[11, арк.9]. Фактично 

перебіг Віденської наради став показником глибокої кризи української дипломатії. 

Він в першу чергу полягав у різновекторності поглядів послів. Частина 

амбасадорів притримувалася так званої «англо-німецької лінії» серед них і 

А.Яковлів. Прихильники так званої «французької ставки» основними лобістами 

якої виступали С.Шелухін та Г.Сидоренко вважали орієнтацію на Великобританію 

та «нову Німеччину» хибною через «непостійність» першої і слабкість Берліну і 

закликали відмовитися від орієнтування в одному геополітичному 

напрямку[11, арк. 9–9зв.].  

В умовах широкомасштабного наступу червоних та безкінечних поразок 

армії, деякі посли зацікавилися ідеєю Чорноморського союзу держав, що мусив 

поєднати в собі всі проти більшовицькі сили Причорномор’я включаючи козацькі 

області Дону та Кубані. Однак більшість дипломатів, в тому числі А.Яковлів 

рішуче виступила проти будь-якої участі Республіки у федераціях: «Ми боремося 

за самостійну Україну...ми мусимо і далі стояти на грунті самостійності 

України...»[11, арк. 9–9зв.].  

 Нажаль «самостійницькі» гасла так і залишилися у стінах віденських готелів. 

Реальний стан української справи був катастрофічний. Договір з Польщею, явився 

по суті «останньою соломинкою» за яку ще трималася спливаюча кров’ю 

Республіка.  Фаталізм в українському урядовому середовищі характеризувався 

єдиною фразою А.Ніковського : «Наше становище прикре і на Україні і тут за 

кордоном і через те ми можемо лише говорити про перспективи»[11, арк.9зв].  

Дипломати взяли на себе історичну місію вирішити одне з віковічних 

українських питань – земельне. А.Яковлів виступив одним з ініціаторів утворення 

Комітету з земельної реформи, що висунули принципи: 1)Пріоритет державних 
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інтересів над партійними; національних інтересів над класовими 2) 

«Національна рівноправність» [11, арк.15]. Міністр підтримав ідею, але 

відклав створення ініціативної групи до перемоги у війні. 

 Влітку 1920р. А.Яковліву довелося відстоювати право його амбасади на 

існування. Через важке економічне становище України зменшилися дотації на 

утримання представництв. Посольство України в Бельгії та Нідерландах 

реорганізовувалося в Місію, вводилися посади Голови місії та аташе, 

скорочувалися штати. З’явилася ідея ліквідувати ряд місій: Греції, Данії, 

Голландії.  Однак заручившись підтримкою радника С.Смаль-Стоцького і 

Міністерства фінансів А.Яковлів таки довів необхідність існування  Місії 

[11, арк.16]. В своїй черговій сутичці з «полонофілами» А.Яковлів відкидав 

думку про передачу повноважень представляти українські інтереси польській 

дипломатії, а саме, видавати паспорти та проїзні документи від імені УНР. Це 

могло б стати ударом по  Республіці, що могла втратити рештки авторитету і 

поваги [11, арк. 16зв]. В якості компромісу було запропоновано : «в 

крайньому разі доручити охорону українських інтересів консулам інших 

держав, але не полякам» [11, арк.17]. 

А.Яковлів виступив з власними інноваціями по реформуванню структури 

представництв. Він запропонував замінити аташе старшими урядовцями і 

надати Головам місій право набирати урядовців «з вільного 

найму»[11, арк.17]; надати послам можливість ввести оплату за оформлення 

проїзної документації для приватних осіб. Прибуток від цих операцій мав іти 

виключно до внутрішнього бюджету амбасад[11, арк. 17].  

 Подібні ідеї як і дипломатичні форуми виглядали «оперетою» на фоні  

суворої історичної дійсності. У той час, коли ще не встигли роз’їхатися 

учасники конференції на польсько-радянському фронті, де вирішувалася доля 

України сталася катастрофа. Разом з останніми бійцями Херсонської дивізії 

УНР, що перейшли Карпатський хребет[324,c.334], зникала надія на успіх 

Української революції. То ж невдалим жартом виглядали слова 

А.Ніковського про те: «...що закордонна праця може налагодитися і добре 

розвинутися» [11, арк.17зв].  
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Попри морок песимізму та зневіри оточуючих А. Яковлів продовжував діяти 

в українських інтересах. Він «схопився» за Брюссельську фінансову конференцію. 

Цей потужний форум мав зібрати провідних  фінансистів континенту. А.Яковлів 

розглядав цей захід як можливість економічного порятунку Республіки. Був 

складений меморіал  та бюлетені Гаагського і Пресового бюро. Що складалися із 

статей на окремі теми (про хліб, цукор, залізо)  мали великий успіх серед 

європейських фінансистів та бізнесменів для яких видання стало можливістю 

отримати інформацію про економіку УНР та її потенціальні можливості 

[11, арк.14зв.]. Ідея А.Яковліва знайшла підтримку у С.Шелухіна котрий розділяв 

думку про використання всіх можливих шляхів щоб УНР могла «взяти достойну 

участь у Конференції» [11, арк.14зв.]. 

Під час Брюссельської конференції дипломат очолював делегацію (до неї 

входили також В.Тимошенко і Д.Даскалюк) УНР. Головний уповноважений уряду 

України І. Огієнко у листі від 14 вересня 1920 року надав послові надзвичайні 

повноваження по захисту економічних та політичних інтересів УНР. Результатом 

форуму мало стати більш тісне налагодження економічних взаємовідносин між 

Брюсселем та Києвом, легалізація українських кооперативів на території 

королівства[40, арк. 6–7; 13, арк.65]. Завдяки підтримці графа Тишкевича на 

видання меморіалу уряду УНР було виділено 5000 франків [11, арк.14зв.].  

А.Яковлів після довгих намагань таки вмовив вислати йому уповноваження 

для участі у Брюссельській конференції[13, арк.67-67зв] з правом надавати 

концесії іноземцям і підписувати договори політичного характеру[40, арк.7]. 

У процесі підготовки до заходу,він звертався до Голови Конференції Адора з 

особистим листом, в якому намагався домогтися, що б перед Конференцією було 

поставлене питання про допущення українців з правом консультативного голосу, 

який мали делегації Естонії, Латвії та Вірменії. Незважаючи на 

«смопроголошеність» УНР організатори форуму задовольнили побажання 

А.Яковліва про розповсюдження серед учасників меморандуму українського 

уряду. Використавши зв’язки у середовищі бельгійських підприємців А.Яковлів 

добився деяких напівофіційних прав. Через Секретаріат форуму українські 

делегати отримали картки на виступ на всіх засіданнях, при чому у цих картках 
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було зазначено, що вони видані «делегатам від України», що вже само по собі 

розцінювалося послом як фактичне визнання «депутатів від УНР». Крім того 

українська делегація отримала паспорти від усіх учасників форуму, 

стенограми засідань тощо [13, aрк. 68]. Дипломат розіслав листи разом з 

примірниками меморандуму уряду УНР всім учасникам форуму. Від 

делегацій: США, Великобританії та Болгарії, віце-президента Конференції 

Фіссерінга було отримано листи підтримки УНР. 

А.Яковлів організував друк укладеної робітниками посольства та 

редагованої ним книги присвяченої Україні. Тираж книги склав 1000 

примірників. Половина цих примірників була розповсюджена безкоштовно 

серед делегатів Конференції та бельгійських підприємців і 

політиків [13,арк. 69]. 

Конференція мала охоплювати провідні фінансові кола Європи та США. 

Однак виявилося що до Президії обрали здебільшого  урядовців міністерств 

фінансів різних країн. Під час роботи були створені такі умови при «яких 

рішення мали прийматися одноголосно». Що було вигідно найбільшим 

«гравцям» Великобританії та Франції «які заправляють Лігою Націй». Всі 

держави що приймали участь у Конференції сподівалися отримати фінансову 

допомогу від Ліги. Як писав в ті дні «Вісник Українського пресового бюро»: 

«Тільки одна Україна не прохала не кредиту, ні матеріальної помочі, а 

навпаки хотіла сама стати до допомоги іншим державам, Одного вона бажала 

– визнання своєї самостійності» [13,арк. 69–70]. 

Під час роботи Конференції до Брюселю прибула делегація від уряду 

барона П. Врангеля, але їй категорично заборонили приймати участь у роботі. 

Її члени розповсюдили телеграму в якій заявляли про начебто недопущення 

до участі у форумі української делегації. Остання ремарка стала свідченням 

великої напруженості, котра існувала між УНР та білогвардійським урядом, 

що виражалася у відкрито ворожому ставленні з боку російського дипломата 

Неклюдова до А.Яковліва та його місії [13, арк. 70].   

Для УНР та особисто А.Яковліва Брюссельський форум 1920 р. став 

черговою невикористаною можливістю. Попри велику активність 
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українського дипломата жаданого визнання Республіки так і не сталося. 

Повторилася ситуація з Паризькою конференцією 1919р. Післявоєнна Європа не 

бажала займатися справами України, її цікавило питання відбудови власної 

економіки та виходу з перманентної кризи.  

Загальний настрій серед українських дипломатів був вкрай пригнічений, в 

більшості своїй вони зневірилися в перемозі УНР. Свідченням того стали гучні 

скандали пов’язані з переходом дипломата Гасенка на бік більшовиків та саботаж 

ряду послів своїх обов’язків. Українське посольство в Берліні було пограбовано, 

що стало причиною пересудів (зокрема у газеті «Русское слово») з приводу 

зникнення 200 тисяч марок із амбасади М.Порша. Апогеєм «скандального 1920-

го» стала масова бійка українських дипломатів у Парижі. Працівники 

представництва не змогли поділити печатку і офіційні уповноваження, що 

обернулося потасовкою за участю А.Галіпа, Борщака і Лучинського.  Українська 

дипломатія була розколота на два угрупування – прихильників С.Шелухіна та 

П.Макаренка, що призводило до постійних ексцесів. Журнал «Воля» (у Т.3, Ч.9 за 

1920 р.) з гіркою іронією писав у ті дні: «Після паризької рукопашної остається 

лише чекати, що хто-небудь з дипломатів вимаститься у дьоготь…і з дикими 

криками появиться у Лондоні чи Парижі, щоб встановити новий 

рекорд» [223, c.380–381]. 

Навесні 1920 р. А.Яковлів став однією з дійових осіб скандального процесу 

пов’язаного з викриттям фінансових махінацій агента Міністерства фінансів 

Г.Супруна.  

«Супруніада» стала ударом по «Петлюрівському табору» і являлася по суті 

ще одним свідченням морального занепаду в урядових колах УНР. Г.Супрун-

креатура Б.Мартоса, що з січня 1919 р. представляв фінансові інтереси УНР у 

Німеччині і ряді інших європейських держав, і як зазначалося вище відповідав за 

передачу грошей українським місіям в тому числі і амбасаді А.Яковліва виявився 

корупціонером, що привласнював державні кошти, мав стосунок до різних афер на 

кшталт вже описаної нами «Чайової справи». Спроби ревізії його роботи, що 

здійснювалися Директорією нічим не завершувалися. Комісія на чолі з 
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О.Скорописом-Йолтуховським була просто не допущена Г.Супруном до 

документації [224, с. 47–48].  

С.Петлюра звільнив агента і заборонив йому вести справи [41, арк.32]. 

А.Яковлів повністю підтримав Головного Отамана. Людина від природи 

чесна дипломат органічно не сприймав таких типів як Г.Супрун, він писав 

агенту особисті листи в яких закликав до людської порядності і національної 

гідності. Г. Супрун відповідав А.Яковліву у цинічній формі. У листі від 05.04 

1920 р. недолугий агент говорив про  те що уряд Директорії «нічого не уявляє 

з себе» [41, арк. 38], Г.Супрун не визнавав ані рішень Директорії, ані наказів 

Міністра фінансів. Він дав зрозуміти, що взагалі байдужий до Республіки і її 

долі, визначальною є  фраза «…А між тим на Україні існує друга влада, 

діяльна, реальна» [41, арк.38зв.] (під «реальною владою» скоріш за все 

Г.Супрун розумів більшовиків). Українській стороні вдалося добитися 

арешту майна агента, навіть засудити його за розкрадання 5 500 000 марок. 

Однак це рішення німецького цивільного суду стало по суті фікцією. Дивним 

чином Комісія що займалася ревізією рахунків Г.Супруна само розпустилася. 

Колишній агент так і не виконав рішення суду і спокійно почав «нове життя» 

зайнявся бізнесом у Берліні, відкривши книгарню «Творів красного 

письменства та історії» до речі спільно зі своїми співробітниками по 

Фінансовому Представництву Оренштайном та Шепаловим [224, с.66–68]. Ця 

історія стала доволі показовою і характерною для тих років. Слабка 

організація та відсутність реальних засобів впливу уряду УНР на своїх 

представників за кордоном давала відвертим авантюристам можливість 

користуватися такою ситуацією для досягнення власних меркантильних 

цілей. 

«Гаряче літо» 1920 р. подарувало українцям надію. Несподівано «Чорний 

барон» П.Врангель, що очолив «білих» після еміграції «царя Антона» змінив 

політику «великоросів» стосовно українців. Головнокомандувач «Русской 

Армии» зрозумів, що без взаємодії з військами УНР не можливо досягти 

успіху в боротьбі з більшовиками в Придніпров’ї [343,c. 343]. У 1921 р. 

генерал Я.Слащов описував причини пом’якшення у відношенні до 
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Директорії : «…план військових дій…передбачав вихід із Криму на стратегічний 

простір України, й без підтримки УНР шанси на успіх ставали 

мінімальними» [343,c.344]. Однак ані «прозріння» білогвардійців, ані підписання 

військової угоди з УНР [343, с. 344–345] не врятували П.Врангеля та його військо. 

Кримська «кривава епопея» весни-осені 1920 року лише констатувала повний 

розгром головного сегменту опозиційних більшовизму сил – білогвардійців. 

Подальший вихід з війні решти учасників фронту став справою часу. Головний 

партнер України – ІІ Річ Посполита теж вирішила не випробовувати долі після 

«Дива на Віслі» та погодилася на умови Ризького договору, пожертвувавши 

інтересами українського союзника. 

 Практично втративши військові засоби для позитивного завершення війни з 

більшовиками уряд УНР не припиняв намагання налагодити стосунки хоча б з 

економічними колами Заходу.  Взимку 1921 р. складалася вигідна для українців 

конь’юктура в Нідерландах. Як зазначав у листі до С.Петлюри А.Яковлів (від 

10.01.1921 р.)  «Україна користується у Голландії популярністю». Нідерландська 

преса та фінансові кола виявляли інтерес до економічних можливостей України. 

А.Яковлів був впевнений у щирості співчуття голландського населення до 

української справи, через неприйняття тамтешнім суспільство імперіалізму у будь-

яких формах [16, арк. 5]. Інтерес до України виявляло  Міністерство торгу і 

Промисловості королівства. Для популяризації УНР українське представництво у 

співавторстві з голландськими журналістами видало у Брюсселі книгу 

«L’Importance economique de L’Ukraine». Ця праця була протягом 1920-1922 років 

передрукована у всіх бельгійських та голландських спеціалізованих економічних 

виданнях.  

Ще одним фактором посилення проукраїнських настроїв в Нідерландах  була 

присутність великої кількості голландців-менонітів (за підрахунками А.Яковліва 

60-80 000 чоловік, які проживали у Північній Таврії) в Південній Україні. 

Враховуючи те, що цілий ряд голандських політиків, з якими налагодив добрі 

стосунки А.Яковлів були протестантами-менонітами, зокрема Генерал-губернатор 

Східних Нідерландських провінцій Фоком, Президент Нідерландського 

Державного банку Фіссерінг планувалося використати їх почуття та настрої на 
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користь української справи. Нідерландці знаючи про тяжке становище 

українських менонітів під владою більшовиків, встановили контакти з 

головою української місії. З їх спільної ініціативи було утворено Комітет 

допомоги своїм братам на Вкраїні, котрий за короткий час зібрав декілька 

десятків тисяч гульденів. Зібрані кошти передавалися фінансовим 

представникам УНР. А.Яковлів став членом секретаріату організації, що 

розмістилася у Гаазі. В очах місцевого населення УНР поставала у вигляді 

захисника голландських колоністів, а значить друга Нідерландського 

Королівства на противагу безбожникам більшовикам, що переслідували як 

цю релігійну течію так і її носіїв вважаючи їх ворогами радянської влади [16, 

арк. 5–6].  

На цьому діяльність А.Яковліва в релігійній сфері не закінчувалася. У 

квітні 1921 р. він приймав участь в роботі конференцій скликаних 

митрополитом А.Шептицьким, під час його подорожі Нідерландами. 

А.Шептицький наголошував на провідній ролі Уніатської церкви в боротьбі 

за Україну і збирав гроші на відкриття Української греко-католицької 

семінарії у Римі (було зібрано 3000 гульденів). А.Яковлів у листі до І.Огієнка 

вказував на необхідності використання симпатій бельгійських католиків до 

А.Шептицького задля створення позитивного іміджу України [60, с.143–144]. 

Посол регулярно постачав І.Огієнка релігійною літературою [57,c. 38], і був 

чи не єдиним «зв’язковим» між міністерством майбутнього митрополита та 

передовою європейською християнською пресою. 

Взимку 1921 р. А.Яковлів виклав уряду УНР свій план налагодження 

контактів з Заходом. Він закликав відмовитися від простої декларативності а 

запропонувати Європі щось конкретне, а саме українські надра, ліси, поля за 

аналогією з країнами Балтії, Чехословаччиною, які «заплатили» за свою 

незалежність угодами про концесію. Проектувалося створення комісії з 

урядовців УНР, які мали пропонувати економічні угоди, але не офіційним 

урядам а «тіньовим акулам»-великим підприємцям [17, арк. 2–3зв.] 

Невтомний дипломат використовував будь-яку можливість наблизити 

день легітимізації України. Він став натхненником та фундатором 
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Українського Товариства Ліги Націй [43,арк. 8]. Штаб-квартира Товариства 

знаходилася у Відні, на вулиці Віберштрасе 26/7. Членами його  стали старі 

знайомі і колеги А.Яковліва: П.Чижевський, А.Соколенко, О.Лотоцький, І.Храпко 

та інші визначні діячі. Метою організації був вступ до Міжнародного Товариства 

Ліги Націй [43, арк.7], одним з основних гасел: «Ні один з нас не може ухилятися 

від свого обов’язку рятувати наш рідний край, наш нарід від погибелі» [44, арк.4]. 

Дітище А.Яковліва продовжувало діяти і після поразки Визвольних змагань, 

видавало комунікати. 

Ще однією перемогою дипломата стала організація відкритої лекції для 

студентів Народного Університету у Брюсселі в березні 1921р. Лекція яку 

прочитав секретар Місії Я.Кулішер була присвячена Україні, особливостям її 

регіонів, населенню. Згодом А.Яковлів зумів розмістити матеріал лекції в одному 

з найбільших журналів королівства «Turing Club» що виходив тиражем 150.000 

екземплярів [15, арк. 21]    

Невтомно працюючи на дипломатичній ниві і у якості економічного 

представника УНР А. Яковлів став  одним з ініціаторів організації допомоги 

голодуючому українському народу, що опинився під владою більшовиків. Зокрема 

особисто передав Українському Товариству Червоного Хреста у лютому 1921 р. 

500 бельгійських франків [9, арк.2]. 

 Тим часом підписання Ризького договору між ІІ Річчю Посполитою та 

Радянською державою робило неможливим продовження повномасштабних 

військових операцій армією УНР, її залишки були інтерновані польською владою. 

Поразка загонів Ю.Тютюнника у боях під Базаром та провал ІІ Зимового походу 

остаточно відвернули від українського емігрантського уряду польських союзників.  

Однак С.Петлюра не полишав ідеї організації нового визвольного походу на 

Україну [324,с.400–401]. Для цього необхідно було отримати фінансову допомогу 

з будь-якого джерела. А.Яковлів відмовлявся змиритися з поразкою УНР та 

запропонував Головному Отаманові свій план по отриманню коштів на українську 

справу. Він полягав у залученні бельгійських та нідерландських бізнесових кіл до 

фінансування операцій українських підрозділів.  
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У січні 1922 року А.Яковлів подавав уряду своє бачення участі УНР у 

реалізації проекту «Стіпенса-Ратенау». Промисловість країн Антанти 

потребувала широкого радянського ринку. 30 грудня 1921 року з ініціативи 

Президента Франції А.Бріана Сенат створив спеціальну комісію експертів, що 

готувала проект плану до Канської економічної конференції про відбудову 

Росії та України і визиску природних багатства цих країн. Показовим було те 

що європейська політика «приймає Україну до рахунку тільки як частину 

Росії, здібну і найбільш привабливу для визиску» [3, арк.134–134зв.]. 

А.Яковлів запропонував уряду пообіцяти країнам Антанти підтримку у 

майбутньому розподілі концесій в обмін на визнання і фінансування 

національної української справи. Він вважав що: «Європу можна тільки 

«купити» а не «переконати» у правоті нашої справи». Дипломат вислав 

подібне повідомлення до посла у Берліні М.Василька і вимагав від нього 

почати переговори з німецькими промисловими колами та зондувати грунт 

для прилучення УНР до економічного проекту Стіпенса-Ратенау[3, арк.134зв. 

–135].  

У цій справі А.Яковлів намагався заручитися допомогою Міністерства 

Закордонних справ Бельгії. У листі від 08.02. 1922 р. А.Яковлів писав до про 

необхідність врахування позиції українського народу та його репрезентанта – 

УНР у справі утвердження економічного плану Стіппенса-Ратенау та 

розбудови стосунків країн Антанти з Москвою [3, арк. 249]. А.Яковлів 

закликав бельгійський уряд підтримувати під час конференції, що мала 

відбутися у Генуї в квітні 1922 року ініціативи уряду УНР та не визнавати 

радянські уряди Росії та України. Ще одне прохання стосувалося допомоги 

українцям в організації військових відділів для продовження збройної 

боротьби за звільнення українських земель [16, арк 10–11зв.].  

Було розроблено альтернативний «План відбудови України», групою 

спеціалістів на чолі з І. Фещенком - Чопівським відомим вченим-металургом 

та політиком. А.Яковлів вивчивши документ, у своєму листі до Міністра 

Закордонних справ від 06.04. 1922 року писав: «Зараз вся суть справи ... в 
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самій акції. Найкращі плани нічого не будуть варті, коли ми ...будемо чекати, що 

хтось зацікавиться ними, приїде до нас...» [16, арк. 15–15зв.]. 

С.Петлюра підтримував починання А.Яковліва (він був практично єдиним 

дипломатом до якого у Отамана не було претензій). У листі до амбасадора (від 

14.08.1922 р.) він закликав А.Яковліва продовжувати роботу з місцевою пресою, 

всіма можливими засобами розширювати коло знайомих серед бельгійських 

бізнесменів. Особливу підтримку отримала ініціатива А.Яковліва по роботі з 

Комітетом Оборони Бельгійських Інтересів в Росії. Керманич УНР дав А.Яковліву 

повноваження для ведення переговорів, Республіка будь-що потребувала позички 

від бельгійців. С.Петлюра доручав А.Яковліву зустрітися з урядовцями 

королівства та спираючись на прецедент визнання США суверенітету Балтійських 

держав вимагати аналогічних дій від Брюсселю[71,c. 523–525]. Отаман доручив 

Міністру фінансів П.Чижевському надати А.Яковліву всю необхідну 

документацію та гроші [71,с. 525–526].  

А.Яковліву вдалося тимчасово покращити фінансовий стан Місії він добився 

від Міністерства закордонних справ уповноваження на утримання 30 000 франків 

від організації Українських Кооперативів. Втім лише 30 червня 1922 р. послу 

вдалося повністю «вибити» цю суму у «кооператорів» [41, арк.47]. 

Ще однією проблемою в роботі місії стала відсутність постійного 

телеграфного зв’язку. Листування виявлялося справою малопродуктивною а 

період обміну листами дуже тривалим. Різниця у часі між відправленням та 

отримання листів та директив сягала кількох місяців, за цей час ситуація на 

дипломатичному фронті могла докорінно змінюватися. Про дану проблему 

А.Яковлів писав у своєму листі до Міністерства Закордонних справ від 15.02.1921 

року[16, арк.12]. 

У 1921-1922 р. перманентний конфлікт між Міністерством та амбасадами 

УНР загострився. Міністри постійно скаржилися на своїх співробітників Уряду, 

саботувалися накази, грошові переводи, як результат злиденне існування місій і 

неспроможність провадити будь-які акції. Так у листі до прем’єра А.Лівицького 

С.Петлюра описує конфлікт між П.Чижевським та його ж референтом Сапіцьким. 

Міністр відмовився видавати гроші і як результат місія УНР у Швейцарії 
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опинилася на грані закриття. Головний Отаман відгукнувшись на прохання 

А.Яковліва вимагав налагодити поставку в місії пропагандистської літератури 

для роботи з іноземною пресою [71, c.526–527]. 

Довгоочікувана конференція у Генуї з економічних та фіна носив питань  

підштовхнула А.Яковліва  до налагодження контактів з іншими 

емігрантськими організаціями розміщеними у Західній Європі. Український 

дипломат намагався заручитися підтримкою впливової російської організації 

«Совещание членов Учредительного собрания России в Париже». Дана 

організація дотримувалася великоросійських націоналістичних настроїв і 

хоча виявляла вороже ставлення до більшовиків однак вперто критикувала 

ідею самостійності України. «Собрание» ініціювало публікацію у ряді 

французьких видань таких як «Le Temps» статей антиукраїнського характеру. 

Спроби добитися консенсусу з «Собранием» а через нього і з рештою 

російський емігрантських груп і можливо вплинути на позицію Антанти у 

справі визнання УНР зазнали повного краху. Як зазначав А.Яковлів, росіяни 

не визнавали навіть права на самовизначення народів колишньої Російської 

імперії хоча б у вигляді обмеженої автономії тому стосунки з ними зайшли 

невдовзі у глухий кут [16, арк 8–10].  

Незважаючи на «холодне» відношення країн Антанти до українського 

питання, уряд УНР вирішив надіслати до Генуї своїх представників.  

Делегати від УНР довели до відома учасників меморандум Директорії  з 

закликом до світових держав визнати самостійність України однак 

представники держав сприйняли звернення українців байдуже. У цілому 

Делегація О.Шульгіна не змогла налагодити навіть неофіційні зв’язки з 

представниками країн-учасниць [343,c.41].  

Таку політику Заходу стосовно УНР влучно охарактеризував 

В.Виниченко: «Антанта хитро, дійсно дипломатично водила за ніс 

хуторянських «дипломатів», ...Так у деяких країнах роблять з ослами: щоб 

вони охоче бігали й везли вагу їм перед носом…вішають клапоть запашного, 

смачного сіна…Таким Антантським ослом була у весь час українська..влада, 

а клаптем сіна служила політика Антанти» [343, c.275] 
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Стало зрозуміло – українська незалежність не цікавить Європу. Наступні 

події остаточно розвіяли сподівання українських дипломатів. Протягом 1922-1923 

років ряд країн офіційно визнали радянський уряд та встановили з Москвою 

дипломатичні відносини. Об’єднання «цивілізованого» світу у новий 

Антибільшовицький похід про що так мріяв і С.Петлюра і А.Яковлів ставало 

неможливим.  

Більшість дипломатичних представництв Республіки припинили роботу. 

Персонал перетворився на звичайних емігрантів в країнах перебування колишніх 

місій. Однак це не стосувалося А.Яковліва та його співробітників. У час коли 

більшість відреклася та бажала розчинитися у цивільному житті Риму і Белграда, 

Парижа та Лондона він продовжував боротьбу за самостійну Україну.  

Відразу по завершенні конференції в Генуї А.Яковлів знову робить спробу 

налагодити контакти з бельгійськими та нідерландськими промисловими  

магнатами. У липні 1922 року уряд УНР постановив доручити А.Яковліві вести 

переговори з міністерствами фінансів та приватними особами для отримання 

кредитів на «відбудову України» [16, арк. 27] Тоді ж до Брюсселю було відіслане 

таємний пакет документів. В нього входили: офіційне уповноваження «З імені 

Української народної Республіки» [16, арк. 24–24зв.] та секретна інструкція за 

підписом С.Петлюри [16, арк 29–34]. Серед іншого у листі від голови Директорії 

затверджувалося призначення А.Яковліва Міністром-референтом УНР та 

вказувалися його повноваження: він мав право «складати умови окреслюючи 

концесійні права бельгійських громадян на експлуатацію різних галузей 

Українського народного господарства» і дозволяти заснування підприємств 

бельгійськими громадянами на території України. А.Яковлів уповноважувався 

заключати позики на користь УНР від свого імені. Крім того посол брав від імені 

України всі зобов’язання встановленні вищезгаданими умовами і підписувати від 

імені Директорії на підставі цих уповноважуй всі пакти і конвенції котрі він 

вважав за необхідне підписати [16, арк. 26–26зв.]. На жаль та праця, яку здійснив 

він у 1922-1923 роках завершилася невдало. Незважаючи на неофіційні запевнення 

у підтримці визвольної боротьби українців як уряд так і бізнесові кола Бенілюксу 

не надали вагомої підтримки УНР. Не сприяла ефективній роботі А.Яковліва по 
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виконанню постанов Директорії і традиційне безгрошів’я місії. Влітку 1922 

року припинило свою діяльність і офіційне представництво України у Гаазі. 

Єдиним осередком УНР в регіоні залишилася амбасада в Брюсcелі. Ще 

раніше була закрита військова місія що підпорядковувалася дипломатичній 

групі А.Яковліва. Красномовним є те, що Голова Місії свідомо відмовлявся 

від частини заробітної платні задля погашення заборгованості перед 

працівниками у 1922 році видатки на утримання складали 2324 гульдени, 

дефіцит бюджету місії майже 6233 гульдени при сумарному балансі у 8324 

гульденів, заборгованість по заробітній платі 6000 гульденів. Місія 

знаходилася «по вуха у боргах». У своєму наказі по місії від 2 квітня 1922 

року А.Яковлів скасував попередній розмір зарплат в тому числі і собі як 

голові. Виплати були зменшені вдвоє порівняно з 1921 роком і склали для 

голови місії 500 гульденів на місяць [16, арк. 19–21зв].  

Сили дипломата підточувалися сімейними негараздами. Хоч йому і 

вдалося вивезти дружину з дітьми, але він не міг налагодити контакти з 

родичами,що залишилися в Україні, так у листі до знайомого, А.Яковлів 

просив допомогти розшукати свою сестру Олександру, яка у період 

Директорії працювала в уряді. Брат залишив їй свою київську квартиру (за 

адресою: Велико-Володимирська вулиця, буд. 18, кв. 1) [13, арк. 57], після 

приходу більшовиків зв'язок було втрачено. Не мав А.Яковлів уявлення про 

долю решти близьких і друзів: «Може б написали хто з наших…помер», 

писав він другу [13, арк. 57зв.]  Не дивлячись на об’єктивні фактори посол не 

зламався і не припиняв роботу залишаючись відданим собі тож правий був 

С.Петлюра який у листі до В.Садовського (від 14.08.1922 р) характеризував 

А.Яковліва як «реальну людину» [72, c.547]. 

Остання спроба визволити українські землі від більшовиків відбулася  в 

1922 році. Навесні у зв’язку з голодом та тотальними конфіскаціями врожаїв 

у ряді районів відбулися виступи селян та напади повсталих на робітників 

ГПУ та продзагонів. Однак влітку таємна поліція комуністів здійснила ряд 

збройних акцій та ліквідувала залишки повсталих загонів. Зокрема було 

знищено 800 партизан. 63 ватажки повстанців Холодного Яру заарештували. 



94 
 

Восени ліквідували повстанські загони Лівобережжя. Начальник штабу 

повстанських військ Кандиба здався властям. Спроба прориву на радянську 

територію загону Гальчевського на успіх якої так сподівалися екзильні державці 

УНР а серед них і А.Яковлів також завершився невдачею. Влітку 1923 року в 

останнє спробували підняти «загальне повстання». Тоді на схід виступила група 

атаманів Трейка та Грищенка. Дана операція підготовлена українським та 

польським військовим штабами при участі С.Петлюри зазнала невдачі [324, с.403]. 

Тоді ж стало зрозуміло – українська демократична революція не вдалася. УНР 

програла свою боротьбу за життя. Того ж 1923-го року назавжди зачинилися двері 

Брюссельської амбасади УНР по вулиці Rue de l’Ermitage,66[13, арк. 56 зв.], 

припинив свою боротьбу у якості офіційного представника України в Бельгії та 

Нідерландах «останній лицар» української дипломатії Андрій Іванович Яковлів.  

Доба Визвольних змагань 1917-1921 рр. стала випробовуванням на міцність 

національної позиції українських еліт. А.Яковлів довів, що він належав до 

«сталевих» борців за Велику Україну. Ані поразки на фронтах, ані зневіра колег та 

однодумців ні на мить не захитали впевненості А.Яковліва в остаточній перемозі 

української справи. На посадах очільника місій України в Австро-Угорщині, 

Бельгії, Нідерландах  А.Яковлів робив все для забезпечення формального та 

фактичного визнання УНР. Великим вкладом у спільну національну справу стала 

його робота на форумах українських дипломатів у Відні та Карлсбаді. Не 

зважаючи на абсолютні злидні в яких перебувала українська дипломатія у 1919-

1923 рр. А.Яковлів навіть ціною власного добробуту жертвував останнім задля 

адресної допомоги українцям за кордоном, приклав руку до репатріації 

співвітчизників.   

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. А.ЯКОВЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1920-ті –початок 1950-х рр.) 
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4.1. Громадська та викладацька діяльність. 

У січні 1921 р. за ініціативою віденського Союзу українських 

журналістів та письменників на чолі з В. Кушніром та О. Олесем було 

засновано Український вільний університет(УВУ), який став першою вищою 

школою української еміграції за кордоном . Співзасновниками УВУ були 

Товариство прихильників освіти на чолі з С. Дністрянським та Український 

соціологічний інститут, який очолював М. Грушевський (наприкінці березня 

1919 р. виїхав до Праги, потім перебував у Берліні, Відні, Женеві. Восени 

1919 р. він заснував Український соціологічний інститут). Передбачалося, 

що ректором УВУ буде М. Грушевський. Але через розбіжності у поглядах 

на структуру і завдання університету з іншими організаторами, 

М. Грушевський і частина його співробітників відійшли від справи [320, 

c.50–51]. 

Серед викладацького складу УВУ були відомі вчені з європейським 

ім’ям: професор історії мистецтва Д. Антонович, професор цивільного права 

С. Дністрянський, професор історії України Д. Дорошенко та багато 

інших[298, c.119–120,123]. Влився до блискучого колективу і А. Яковлів. У 

1923 р. він подав до захисту на факультет права і суспільних наук УВУ 

роботу «Теорія доказів у цивільному процесі». 22 жовтня 1923 р. його 

обрали доцентом цивільного процесу. Після цього 17 березня 1924 р. 

А. Яковліва обрали доцентом-суплентом тієї ж кафедри [34, арк.2-3]. Вчений 

остаточно оселяється у Празі за адресою: Praha XII, U Riegrovych Sadu,12 

[59, c. 365].Тут А.Яковлів поєднався з родиною - дружиною та дочкою 

Галиною. Дружина вченого – П.Яковліва, віддано служила чоловіку і сімї 

крім того була учасником національного життя в екзилі, була членом 

Українського Жіночого Союзу у Празі [298, c.575]. Син – Юрій став відомим 

інженером та діячем молодіжних рухів української національної еміграції, 

проживав у Бельгії. Він стояв у витоків «Союзу Організаці Українських 

Інженерів на еміграції»(СОУІ) (заснованої у листопаді 1930 р.). В 1931-1932 

рр друкувався на сторінках журналу «Український інженер» 

[298, с. 235, 237]. Влітку 1931 р. Ю.Яковлів заснував «Союз українських 
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інженерів  Бельгії», став офіційним представником СОУІ в Брюсселі [298, c. 240). 

У 1935 р. Ю.Яковлів був делегатом на Всесвітньому конгресі у 

Брюселі [298, c. 258]. Юрій наслідував і батькові захоплення – філателію. Разом з 

такими видатними філателістами як Є.Вировий, К.Лисюк він приймав участь у 

виставці в Нью-Йорку в 1926 р. (у 1921 р. сам А.Яковлів став першим 

філателістом що представляв Україну на виставці в Брюселі) [298, c. 306]. 

Дочка - Г.Яковліва(у заміжжі - Тимошенко) проявляла схильності до 

творчості, захоплювалася живописом та скульптурою. Під час життя у Празі 

закінчила Українську Студію Пластичного Мистецтва. Цей заклад був заснований 

у 1923р. на базі Українського Пластичного товариства (голова Д.Антонович). 

Г.Яковліва вчилася на курсі І.Мірчука, Ф.Слюсарнека, В.Тимошенка(герой 

Визвольних змагань, видатний архітектор став у подальшому свекром Галини, 

після укладання шлюбу з його сином Олексою) [298, c.192]. Г.Яковліва була 

активісткою студентського руху. У серпні 1928 р. вона входила до української 

делегації на Міжнародній Студентській Конфедерації в Парижі. Разом з 

П.Кожевниківим, В.Орлецьким та іншими Г.Яковліва урочисто покладала вінок на 

могилу С.Петлюри [298, c.430]. 

У Празі А.Яковлів поновив спілкування зі старими знайомими-соціалістами. 

Він відвідував засідання Українського Громадського Комітету під час яких  

точилися постійні суперечки на кшталт – яку назву обрати для нової 

соціалістичної формації «Український революційно-демократичний союз» або 

«Український союз трудової демократії». Вочевидь А.Яковліву як людині дії, 

практику це дуже набридало.  Тому він і зірвав одне із засідань (9 лютого 1924 р.). 

Присутній там В.Винниченко залишив до речі унікальний опис зовнішності 

А.Яковліва: «Молоде велике обличчя з глупо і ображено одвислою нижньою 

губою, з сивосірим волоссям» [54,c. 294].  

У чеській столиці А.Яковлів зустрів старого товариша по «Києвській 

соціалістичній молодості» К. Мацієвича – колишнього Міністра закордонних 

справ (в уряді С.Остапенка) та  посла УНР в Румунії [61, c.5]. Обидва працювали 

разом у Центральній Раді, були прихильниками С.Петлюри. К.Мацієвич завжди 

цінував А.Яковліва (так в одному з листів до С.Петлюри (від 08.07.1923 р.) він 
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закликав того очолити Державний Центр УНР і рекомендував А.Яковліва як 

одного з чотирьох перших помічників «вождя», характеризував дипломата 

як людину висококваліфіковану та авторитетну [61, c.77]). Разом вони 

працювали у Господарській Академії у Подебрадах та відвідували 

Республіканський клуб у Празі.  

Там же в Подебрадах «сходяться шляхи» А.Яковліва та бойового 

товариша його брата Григорія по «Сірій» дивізії - Василя Проходи. Герой 

Визвільних змагань, ветеран І Світової В.Прохода став одним з засновників 

Пластового і Сокольського руху в екзилі та автором відвертих спогадів 

«Записки непокірливого» [74]. А.Яковлів був викладачем права у В.Проходи 

під час його студій в УГА. У своїх споминах колишній офіцер згадував 

участь А.Яковліва у диспутах між студентами академії [252, c.196].  

Видавничий відділ УВУ випустив у світ чимало наукових праць, 

збірників лекцій та навчальних посібників, у тому числі  кілька доробок 

А. Яковліва з історії українського права, зокрема, праця «Впливи 

старочеського права на право українське литовської доби» [137] та 

кваліфікаційну роботу «Цивільний процес. Частина І» захист якої дозволив 

йому бути обраним надзвичайним професором цивільного 

процесу [34, арк.2]. 

У 1926 р. П. Скоропадським було засновано у Берліні Український 

науковий інститут, який очолив Д. Дорошенко[298, c.210]. У майбутньому 

установа видала низку праць представників української еміграції. Серед них 

була монографія А. Яковліва «Українсько-московські договори XVII – XVIII 

століть» [147]. 

Підсумком спеціальних курсів, які викладалися студентам в УВУ, став 

збірник лекцій «Українська культура» під редакцією В. Антоновича, у 

підготовці якого брали участь А. Яковлів, С. Наріжний,  В. Січинський, 

Д. Дорошенко і О. Лотоцький. Тут розмістили статтю Андрія Івановича 

«Українське право»[149](у 1934 р. «Українське право» у скороченому 

варіанті було надруковано у «Вістях Українського технічного-
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господарського інституту позаочного навчання при Українській господарській 

академії в ЧСР») [148, c.1–6]. 

На початку травня 1923 р. в Празі було засновано Товариство «Ліга 

Української Культури». Ініціатором створення була Віденська «Ліга Української 

Культури», головою якої був сенатор  С. Шелухін, колега і товариш А.Яковліва 

автор популярного в середовищі «УНРівців» наукового маніфесту республіканців-

петлюрівців «Петлюрівці в світлі права» [359]. Діяльність Ліги проявлялася 

головним чином в організації публічних виступів. Вона неодноразово 

запрошувала А. Яковліва для читання лекцій як спеціаліста з історії права. Учений 

виступав у Товаристві поруч з такими відомими професорами українських вищих 

шкіл, як В. Біднов, Л. Білецький, С. Смаль-Стоцький, Д. Дорошенко, С. Шелухін 

та ін.  

Крім того, А. Яковлів неодноразово виступав з доповідями, що торкалися 

проблем української історії та права, на наукових засіданнях Українського 

історично-філологічного товариства(УІФТ) (засновано у травні 1923 р. у Празі, 

голова – Д. Антонович [298, c.196]). УІФТ займалося в першу чергу науковою 

діяльністю. Основною її формою були засідання, на яких зачитувалися реферати, 

влаштовувалися їх обговорення та дискусії, що були відкритими й іноді збирали 

сотні слухачів, головним чином студентів. Тематика доповідей торкалася історії 

України, воєнної історії, освіти, історії української літератури, мовознавства, 

філософії. Також товариство влаштовувало ювілейні засідання на честь своїх 

членів та інших видатних українських діячів (одне з них було присвячено 70-

річчю А.Яковліва). 

Вчений активно розробляв проблему автентичності тексту «Договору 1654 

р.» У жовтні 1925 р. на засіданні товариства А.Яковлів безуспішно намагався 

довести своє бачення статусу Гетьманщини за «Березневими статтями», 

стверджував що тексти сфальшовані Москвою. Проти А.Яковліва виступив його 

давній колега та товариш Д.Дорошенко. У листі до В.Липинського (від 15.10 1925 

р.) Д.Дорошенко пояснював це тим, що А.Яковлів спирався на тексти яких на 

думку Д.Дорошенка просто не існувало. Д.Дорошенко вказував на затягнутість 

доповіді (яка тривала дві години)та малу ефективність аргументів. Присутній там 
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доктор Мякотін, що мав бути опонентом під час дискусії просто 

демонстративно пішов з залу (потім він казав, що запізнювався на 

поїзд)[59, c.181]. Можна припустити, що позиція Д.Дорошенка призвела до 

тимчасовго погіршення стосунків з А.Яковлівим. Між вченими 

припиняється листування. На це вказує сам Д.Дорошенко у листі до 

В.Липинського (від 11.02.1930 р.) [59,c.365]. 

 У 1924 р. з ініціативи О.Шульгіна було створено Український 

академічний комітет(УАК) при УІФТ. Комітет мав об’єднати українських 

наукових діячів і координувати їхню співпрацю у міжнародних наукових 

організаціях. Членами УАК були всі українські виші і наукові товариства в 

Чехії, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Український науковий 

інститут у Берліні. А. Яковлів очолював УАК при Міжнародній комісії для 

інтелектуальної співпраці при Лізі Націй у Женеві ( у 1930 — 1931 рр.). Він 

увійшов до складу Комітету на правах індивідуального членства в середині 

1920-х рр.[298, c.194].   

У тіж роки було засноване Українське Правниче Товариство, що 

об’єднувало всього 21 члена. А.Яковлів очолив товариство, після смерті 

першого голови - Р.Лащенка (у 1929 р) і сприяв його швидкому розквіту 

[298, c. 228]. 

21 грудня 1925 р. у Празі було засновано Український 

Республікансько-Демократичний Клуб, який проводив досить значну 

культурно-просвітницьку роботу [298, c.86]. У Клубі влаштовувались 

зустрічі його членів і гостей, виступи, концерти, літературні вечори. Одним 

з членів Клубу був і А. Яковлів. 

Учений брав участь й у культурному житті української еміграції в 

Чехословаччині та країнах Західної Європи. Він виступав з лекціями у 

Парижі разом з М. Славінським, О. Шульгіним, П. Андрієвським, 

О. Лотоцьким та іншими. 

У 1925 р.А.Яковлів був одним з авторів «Студентського віснику» у 

Празі [298, c.118]. З 1924 р. вчений - член «Педагогічного збору 

УВУ» [298, c.127]. 
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У червні 1926 р. загальні збори Паризького Міжорганізаційного Комітету 

для вшанування пам’яті С. Петлюри підготували «Збірник пам’яті Симона 

Петлюри». А. Яковлів присвятив загибелі Отамана окрему працю «Паризька 

трагедія 25 травня 1926 року (До процесу Шварцбарда)» [195]. «Прийде час, – 

писав він, – коли на стороні самостійної України поруч з українцями будуть 

стояти представники інших народів» [195,c.35]. 

Діяльність А. Яковліва в ці роки була дуже насиченою і активною. Водночас 

вчений не припиняв зв’язків з Батьківщиною. В основному спілкування 

виражалося у переписці з друзями. Однак «жернова репресій», що вже почали 

розкручуватися не залишили б шансів на життя і свободу близьким «буржуазного 

націоналіста» А.Яковліва. То ж коло товаришів було вкрай вузьке. Основним 

адресатом «по ту сторону Збруча» був давній товариш і опонент В.Щербина, член-

кореспондент ВУАН. Він став для А.Яковліва своєрідним мостом з 

інтелектуальним пластом радянської України. Через В.Щербину він зокрема 

передавав свої роботи М.Василенкові, М.Грушевському, заочно приймав участь у 

обговорені дискусійних питань, таких як автентичність «Березневих статей», чи 

Статтей 1659 р. і просто цікавився життям колег О.Гермайзе, М.Кордуби та 

інших [36, арк.1–3зв.]. Смерть В.Щербини у 1936 р. і повальний розгром школи 

М.Грушевського сталінськими каральними органами обірвав для А.Яковліва і цю 

«тонку нитку» що ще повязувала його з Україною.    

 Доволі успішно складалася кар’єра вченого в УВУ. У 1924 р. науковець стає 

секретарем в УВУ, а в 1926-1930 рр. він  – економічний референт університету.У 

травні 1929 р. він  отримав посаду звичайного професора цивільного права. Крім 

цивільного процесу він ще викладав Морське та річне право (протягом двох 

семестрів), Державне право (1 семестр) та Історію судового устрою і судівництва 

на Україні. 

У 1930 р. А. Яковліва обирають на посаду ректора УВУ. Утім, вже весною 

1931 р. він полишає адміністративну роботу і повертається виключно до 

викладацької діяльності. У 1931-1932 рр.  професор А. Яковлів читав курс лекцій, 

присвячених договорам гетьманів України з Москвою, у 1935-1936 рр. – курс 

лекцій з речового права, а в 1940-1941 рр. – лекції присвячені німецькому 
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цивільному праву. Аналогічні дисципліни викладалися ним і у Національній 

Чехословацькій Академії в Подебрадах. Усього за роки педагогічної 

діяльності А. Яковлів прочитав 10 різних курсів, а його лекції тільки на 

факультеті права і суспільних наук в УВУ в Празі прослухало понад тисячу 

студентів, переважна більшість з яких була українцями [311, c.270]. 

Окремою сторінкою в біографії інтелектуала стає його участь у 

розбудові Музею Визвольної Боротьби (МВБУ) у Празі, заснованому у 1925 

році, під егідою Українського Громадського Комітету(УГК) і входив до його 

структури як Музей-архів. Організатори зазначали: «...нема нічого дивного, 

що вже виникли або в дальшому виникнуть аналогічні установи, які 

збиратимуть українські пам’ятки серед відповідних прихильних до них кіл 

української еміграції» [308, с. 174].  

Існує дві версії пов’язаних з заснуванням Музею. За однією - МВБУ 

було засновано з ініціативи колишніх українських офіцерів, котрі планували 

зібрати в межах однієї архівної установи інформацію що стосувалася 

діяльності архівів частин та з’єднань війська УНР та архівних установ 

інтернаціоних таборів Чехословаччини. За другою - ідея заснування 

належить науковій інтелігенції Праги, а саме професорам УВУ [308, с.175]. 

Чехословацька влада прихильно поставилася до відкриття нової 

української установи і вже 16 січня 1925 року затвердила статут  Товариства 

МВБУ[296,с.22].  

Загальні збори та Управа до складу якої у 1925 р. було обрано 

А.Яковліва здійснювали керівництво Товариством МВБУ. Управа мала 

створювати комісії для вивчення окремих проблем та організовувати наукові 

зібрання. Першим головою Управи обрано І.Горбачевського, заступником – 

О.Лотоцького.   Директором МВБУ –професора  Д.Антоновича [308, с.176]. 

Одразу по створенню до товариства починають вступати і визначні 

науковці, викладачі УВУ. Серед них: П. Андрієвський, Л. Білецький, 

С.Смаль-Стоцький, О.Шульгін, Ф.Щербина, Ю.Сірий та інші. Музей 

отримав приміщення на вулиці Кармелітській, 12 в Празі [308,с.177–178].  
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МВБУ не був прибутковою організацією і функціонував за рахунок 

пожертвувань з боку приватних осіб та українських установ, що базувалися на 

території Чехословаччини [47, арк. 7]. Незважаючи на це Товариство ефективно 

функціонувало і навіть видавало власний бюлетень «Вісті Музею визвільної 

боротьби України» [308, с.178]. 

У І-й половині 1930-х рр. Музей взявся за реалізацію амбітного проекту – 

побудови постійного осередку – «Українського Дому» в Празі. А.Яковлів активно 

включився у роботу спеціальної Комісії в яку увійшли Д.Антонович, Є.Вировий, 

С.Сірополко та інші [308, c.183]. У квітні 1935 р. вченого обрали головою комісії з 

побудови «Українського дому» [308, c.190] 

Неодноразово А.Яковлів переобирався до складу Управи МВБУ, у квітні 

1935 р. він став заступником голови організації [308, c.189]. Він був одним з 

організаторів і учасників святкування ювілею МВБУ. На форумі присвяченому 10-

ти літтю установи вчений виголосив одну з промов до членів МВБУ. Харктерно, 

що святкування було оплачено меценатами (наприклад П.Скоропадським, який 

передав МВБУ невелику суму грошей) [308,c.190]. 

7 квітня 1938 р. А.Яковліва було переобрано на посаді заступника голови, 

хоча по факту він був очільником установи і займався практичною діяльністю, 

почесний голова- С.Смаль-Стоцький – хвора людина не довго головував у МВБУ. 

Після його смерті 17 серпня 1938 р. А.Яковлів вступив на посаду очільника 

Музею. За час керівництва Товариством А.Яковліва фонди МВБУ  продовжували  

інтенсивно поповнюватися. До колекцій надійшли матеріали: УВУ в Празі, 

Центрального союзу українського студенства, Союзу українських журналістів і 

письменників та інших організацій,  підбірки часописів «Сокіл», «Веселка», 

«Розбудова нації» тощо. Велику частину фондів становили особисті матеріали 

видатних громадських та політичних діячів періоду УНР та еміграції 

(Д.Антоновича, В.Біднова, І.Горбачевського, Д.Дорошенка та інших)[308, с. 195,  

203]. А. Яковлів серед інщих передав до музею документи Дипломатичної місії 

УНР в Бельгії та Голландії [48, арк. 12].  

Менш ніж за півроку головування Андрія Івановича було отримано 977 

нових надходжень до музею. Крім того з ініціативи А.Яковліва та секретаріату 
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товариства у 1939 році було засновано окремий відділ Карпатської України 

[308, с.214]. 

Очолив А.Яковлів і підготовку до свята відкриття МВБУ в 

Українському Домі що відбулося 29 червня 1939 року [308,с.214]. 

Вчений  передав до фондів свої особисті документи – листи від 

С.Петлюри,фотографії та інше [308,c. 211]. 

Так само він був небайдужий і до долі інших музейних і архівних 

установ еміграції, у серпні 1930 р. А.Яковлів передав до фондів Архівної 

колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі фотографії 

єпископів Української автокефальної православної церкви та оригінал листа 

С.Петлюри [308, c.224] 

Влітку 1937 р. А.Яковлів здійснив подорож до Парижа, тут при 

Українській бібліотеці імені С.Петлюри, існував музей імені Симона 

Васильовича. У музеї  зберігалася посмертна маска Головного Отамана, 

рукописи, особисті речі. А.Яковлів протягом короткого відрядження провів 

титанічну роботу і впорядкував архів Судової комісії в справі процессу 

Шварцбада[308, c.232]. Тоді він прочитав тут курс лекці по історії 

Української церкви та «Пересторогу Бобровича» [286, c.70]. 

 У 1939 році Чехословаччину було окуповано військами нацистської 

Німеччини. А.Яковлів одразу ж висловив побоювання стосовно планів 

німецької окупаційної влади до української національної еміграції. 

Враховуючи негативнее ставлення нацистів до словянства взагалі а до 

організованого, національно свідомого зокерема. На жаль так і сталося, 

українські як і інші словя’янські осередки були підпорядковані німецькій 

владі [65, c.86]. Гестапо підозрювало українську інтелегенцію та зокрема 

А.Яковліва в націоналізмі. Йому довелося пояснювати та відстоювати право 

МВБУ на існування  перед  комісаром у справах емігрантів Гайне [65,c.86]. 

На час перевірки показань А.Яковліва діяльність МВБУ була 

заборонена. Врешті переконавшись у правдивості слів А.Яковліва про 
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нейтральність Музею окупанти,  влітку 1940 р. дозволили продовжити його 

роботу  [308, c.264].   

Незважаючи на скрутні обставини МВБУ існував, впершу чергу завдяки 

твердій позиції двох осіб – голови товариства А. Яковліва і Д. Дорошенка котрий 

до квітня 1940 року ніякої керівної посади в Управі не займав. Саме під знаком 

цього дуумвірату і пройшов останій найбільш важкий період діяльності Музею 

Визвільної боротьби.  

20 квітня 1940 року А.Яковліва переобрано головою Товариства, 

Д.Дорошенко –заступником [308, c.265].  

В умовах посилення наступу нацистської влади на словянські культурні 

осередки за часу керування Протекторатом Костянтином фон Нейратом (1939 – 

1943 рр.) опинилося під тиском і прискіпливим наглядом Товариство МВБУ. Було 

заборонено проведення зборів без дозволу поліції; введено безпосереднє 

підпорядкування ректору Карлового університету; робилися спроби конфіскації 

фондів Музею. Лише після звернення А.Яковліва та Д.Антоновича за 

покровительством до уповноваженого професора Зауре вилучення документів 

припинилося [65,c.87–88].  

  27 лютого 1943 року А.Яковлів склав з себе повноваження Голови у зв’язку 

з переїздом до Мюнхена і головою Товариства МВБУ став його товариш і 

помічник Д.Дорошенко. Одначе А.Яковлів не припиняв зв’язків з Товариством та 

його членами аж до ліквідації цього празького осередку[308,c.266].  

Міжвоєнний період 1920-1930-х рр. став часом наростання напруженості 

між різними групами української еміграції. Намітився конфлікт в екзильному 

середовищі, у його «республіканській» частині. ОУН Є.Коновальця звинуватив 

А.Лівицького і О.Шульгіна у співпраці з польським генеральним штабом та зраді 

національних інтересів. На сторінках видання «Розбудова нації» - органу 

націоналістів розгорнулася широка кампанія проти так званої «групи Лівицького», 

нещадній критиці піддавалися її ініціативи по співпраці з Союзом Народів. По суті 

шла борня за першість у репрезентуванні еміграції. А.Яковлів,що також належав 

до прихильників А.Лівицького, а отже був за клеймлений як «польський посіпака» 

активно відстоював необхідність утворення єдиного органу еміграції. У 1929 р. 
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А.Яковлів став одним з ініціаторів та організаторів «Всееміграційного 

зїзду»,який мав виробити єдину програму дій по боротьбі за визнання 

українців у Союзі Народів [342, c. 220].  

Шалену критику з боку ОУН викликало заснування О.Лотоцьким УНІ 

у Варшаві. «Розбудова Нації» оголосила нову установу проектом польського 

уряду а викладачів «штрейкбрехерами» поляків. К.Мацієвича, 

О.Лотоцького, Р.Смаль-Стоцького звинуватили у підтримці «пацифікації» 

Галичини. А.Яковлів на той момент ректор УВУ (1931 р.) був звинувачений 

у саботажі ініціативи студентів УВУ по збору коштів на проведення акцій 

проти «пацифікації», зокрема вказано, що ректор не дав жодної крони. 

Більше того, посилаючись на невідомих офіцерів празької поліції журналіст 

І.Ватранський доводив,що керівник та професори УВУ «платні агенти» 

Польщі [217,c.103–104].  

Відповіддю на ці звинувачення стали інтерв’ю А.Лівицького та інших 

«УНРівців» західній пресі. Вони оголосили себе єдиною екзильною силою, а 

націоналістів О.Коновальця звинуватили у галицькому регіоналізмі, що 

переслідує лише ідею відриву Галичини від Польщі і не має національного 

мислення [323, c.197]. О.Шульгін-один з лідерів «УНРівців» сформулював 

відношення до польсько-українських стосунків фразою «Приходить час коли 

треба миритися, бо треба жити» [66,c.527]. Пік конфронтації прийшовся на 

1931-1932 рр. хоча ворожість проявлялася і в наступні роки. В 1933 р. 

ОУНівське керівництво прийняло рішення тимчасово «замиритися» з 

А.Лівицьким та А.Яковлівим. У листі до М.Сціборського від 28.04.1933 р. 

Є.Коновалець вказував на необхідність переорієнтуватися на боротьбу з 

монархістами – гетьманцями П.Скоропадського. Є.Коновалець зокрема 

заборонив публікувати у пресі скандальні матеріали проти А.Яковліва 

(компромат на вченого збирав Д.Андрієвський, його недруг, колишній 

консул УНР у Швейцарії)[67, c.169]. 

Водночас А.Яковлів переживає важкий період, це впершу чергу 

обумовлено погіршенням здоровя, підірваного десятиліттями невтомної 

праці. Вченого пригнічує безгрошів’я з якого йому ніяк не вдавалося вийти. 
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У листі до В.Біднова (30.07 1927 р.) написаному А.Яковлівим під час перебування 

в Парижі він жалівся на те що погано почувається: «…бо самі знаєте як то 

неприємно хворіти на чужині…», дякував В.Біднову за позичку грошей «…гроші 

тут завше потрібні, завше їх бракує…» [45, арк. 9–10]. 

Вітм це не зупинило вченого у його громадській діяльності. У 1932 р. 

А.Яковлів став заступником голови новоствореної Української Наукової Асоціації 

у Празі. Організація обєднала близько 50 науковців. Однак далі читання рефератів 

справа не пішла. Ініціатива А.Яковліва а також голів Б.Іваницького і К.Мацієвича 

по виданню «Наукових Хронік» «розбилася» об безгрошів’я [298, c.244].  

В тому ж році в  Празі було засновано Союз українських  журналістів і 

письменників. На чужині до нього входило 50 членів, в тому числі А. Яковлів. 

Статті вченого публікувалися в українській газеті-хроніці «Український 

тиждень»,  що видавалася  протягом 1932–1938 рр., В 1930 р. А. Яковлів 

опублікував аналітичну статтю присвячену річниці проголошення Акту Злуки 

УНР та ЗУНР «Наше  державне  свято  9/22  січня» в неперіодичному журналі 

військово-громадської думання «Гуртуймося», який виходив друком у  1929-1935 

рр. у Празі [140].  

На початку 1930-х рр. А.Яковлів став одним з ініціаторів утворення Фонду 

вшанування пам’яті Є. Чикаленка. У 1932 р. було видано «Уривок з моїх споминів 

за 1917 р.»[77]. А.Яковлів разом з Є.Вировим організував збір коштів для фонду, 

що наповнювався за рахунок добровільних пожертв (було зібрано більше восьми 

мільйонів чеських крон [77,c.6].  Тоді ж А.Яковлів виступив з рядом відкритих 

лекцій в університеті «Farady Society» та Аграномічному Державному Інституті в 

Бельгії [298,c.256]. 

Протягом 1930-1934 рр. вчений входив до колективу укладачів Української 

Загальної Енциклопедії, та Української Сільсько-Господарської Енциклопедії, що 

видавалася у Львові «Рідною школою» [298,c. 317]. 

В 1934 р., перебуваючи у Варшаві, він написав роботу «Українсько-

московські  договори в XVII–XVIII ст.». З Варшавою у А.Яковліва були пов’язані 

особливі почуття – тут жила його донька Галина Тимошенко з сім’єю, тут пережив 

вчений страшні миті під німецькими бомбами у вересні 1939 р.  
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Той рік став насиченим для А.Яковліва – його було обрано,за 

ініціативою О.Лотоцького Головою Українського Наукового Інституту; він 

став генеральним секретарем Могилянсько-Мазепинської академії. Вперше 

за довгий час побував  на українських землях, у Львові він зустрічався з 

діячами НТШ В.Дорошенком та В.Симовичем[204, с.88,90]. 

Влітку А.Яковлів приступає до головування в Інституті, однак вже 1 

вересня війна руйнує всі плани. Як згадував М.Левицький: «зачиненими» у 

Варшаві були декілька десятків сімей українських вчених та членів 

екзильного уряду-Державного центру УНР, серед них А.Яковлів з 

дружиною. Вони в основному переховувалися в будинку Інституту. 4 

вересня А.Лівицький, Р.Смаль-Стоцький, А.Яковлів, О.Лотоцький 

розробляли план втечі до Румунії однак в реальності українцям довелося 

вибиратися порізно, невеликими групами. Р.Смаль-Стоцькому разом з 

управою клубу «Прометей» вдалося пробратися до Львова, А.Лівицький з 15 

екзильними чиновниками приєднався до відступаючих польських 

підрозділів полковника А.Валійського і таки дістався Бухареста. А.Яковлів і 

О.Лотоцький прийняли рішення лишитися у Варшаві [272,c.67–68]. Того ж 

місяця О.Лотоцький  помирає. А.Яковлів пережив жахи німецької облоги 

міста, намагався відстояти Інститут перед окупаційною німецькою 

адміністрацією,однак безрезультатно. Нацисти пограбували фонди закладу, 

вивезли у невідомому напрямку бібліотеку. Установа залишилася без 

всякого фінансування. У грудні 1939 р. А.Яковлів йде з посади Голови і 

назавжди залишає Варшаву [204,с.96–97] і повертається  до Праги.  

Як визначній громадсько-політичній діяч він певний період часу був 

міністром юстиції українського  екзильного уряду (Державний Центр 

Української Народної Республіки) за прем’єрства В.Прокоповича та 

короткочасно виконував обов’язки його Голові (1944–1945 рр.) 

.М.Лівицький зазначав,що в реальності А.Яковлів не керував урядом а 

передав повноваження К.Паньківському [272,с.69]. 

Наближення радянських військ до Праги і загроза репресій з боку 

«СМЕРШ» змусила частину викладачів УВУ покинути чеські терена. 
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А.Яковлів передав ректорство А.Волошину(В 1945 р. А. Яковліва вдруге обрали 

ректором УВУ). «Біженці» були прийняті в Мюнхені, в американській зоні 

окупації. А.Яковліву довелося пережити декілька важких місяців у місті Пляттинг, 

тут вчений був легко поранений, лежав у шпиталі. У липні А.Яковлів перебрався 

до Регенсбурга де і зустрівся з дочкою Галиною[204,с.105]. Восени 1945 р. йому 

було дозволено поїхати в Бельгію, де він деякий час жив у сина Юрія. Втім скоро 

вчений повернувся до Німеччини і викладав до 1952 р. в УТГІ та УВУ[204,c.105]. 

 Завдяки старанням А.Яковліва та Д.Дорошенка Міністерство освіти Баварії 

та відділ вищої освіти при Американському Військовому Правлінні надав УВУ 

приміщення на Версайлерштрассе а також ліцензію на викладання. Восени 1945 р. 

А.Яковліву, Д.Дорошенко та В.Щербаківському були присвоєнні звання почесних 

докторів [73,c.46–47]. 

А.Яковлів приклав руку до відродження УВУ. З ініціативи «старої празької 

професури» було зібрано під дахом університету понад 70 викладачів. У 1947р. 

число студентів сягло 500 чоловік. Була відкрита їдальня «Наша хата» [73,c.47]. 

З 1952 р. А.Яковлів проживав у невеличкому містечку – передміcті Нью-

Йорка. Вчений продовжував викладацьку діяльність. Працював в Українському 

Технічному Інституті, співпрацював з НТШ, друкувався в «Аналах УВАН» (був 

членом УВАН ще з «Празького періоду»). В 1952 році Академія влаштувала 

урочисте святкування з нагоди 80-ліття вченого.  

Паризький журнал «Україна» присвятив ювіляру статтю, у якій зокрема була 

і така характеристика А.Яковліва: «Ювіляр як справжній учений є надзвичайно 

скромна людина. Він знає,як науковець що абсолютної правди нема, що на долю 

учених припадає шукати такої правди» [360, c.689]. 

В останні роки свого життя (1952–1955) А. Яковлів виконував обов’язки 

голови Юридичної секції Української академії мистецтв і наук в США, 

співробітничав з Товариством українських правників, видавався у журналі 

Товариства «Правничий вісник» [220,с.2; 221,c.21–23]. 

Помер учений та державний діяч у Нью-Йорку 14 липня 1955 р. [227, c. 297]. 

Поховано Андрія Івановича на православному цвинтарі Саут-Баунд-Брук. 
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Завершивши у 1923 р.  дипломатичну кар’єру А.Яковлів розпочав 

новий етап свого інтелектуального шляху. Вже у середині 1920-х рр. він став 

одним з найбільш  активних діячів еміграції. Саме у другій половині життя, 

що охопила міжвоєнні роки та лихоліття 1939-1945 рр. яскраво проявилася 

його універсальність. Окрім відомих українському загалу талантів політика 

та дипломата, А.Яковлів відкрив у собі організаторську та наукову грані. 

Практично не було жодного національного культурного чи громадського 

осередку в екзилі до функціонування і формування яких не приклав свою 

невтомну руку А.Яковлів. Поряд з батьками-засновниками сучасної 

української науки М.Грушевським, Д.Дорошенком, 

І.Крип’якевичем,В.Бідновим, О.Лотоцьким  стояв він у витоків українських 

наукових осередків в Чехословаччині і Польщі.  

 

4.2.А. Яковлів як організатор науки. 

На рубежі 1920-1930-х рр. над Україною остаточно опустилася 

комуністична завіса. Повного розгрому зазнала «українізація». ЇЇ активісти 

як і сотні тисяч інших не зручних для режиму діячів перетворюються на 

«таборовий пил» Соловків, ГУЛАГу та БАМЛАГу. Відірвані від 

Батьківщини українці Праги, Берліна, Парижа не переставали слідкувати за 

життям на рідній землі. Вони продовжували боротьбу за національну 

Україну не військовими засобами. Ідея обєднати національну науку в екзилі 

не була спонтанною, вона базувалася на ідеологічному підґрунті. Українські 

наукові форуми мали зібрати найкращих і задекларувати не лише перед 

світом, але і перед самими собою – Визвольна війна не закінчилася 

відступом за Збруч у 1920р. вона триває, і наука є ще одним полем цієї 

битви.  

А.Яковлів добре це розумів і тому сприйняв можливість прийняти 

участь в організації підготовки та проведенні українських наукових з’їздів у 

Чехословаччині як шанс консолідувати національні сили. Вперше Андрій 

Іванович прийняв участь у роботі національного наукового форуму у 1926 р. 

І Науковий з’їзд, що проходив в жовтні 1926 р. в Празі зібрав корифеїв 
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українського інтелектуального світу [298, c. 245–246]. А.Яковлів представив тоді 

свою доповідь «Морське право, як окрема наукова дисципліна» [130, c. 34]. 

 У грудні 1931-березні 1932 рр. відбувався ІІ науковий з’їзд у Празі. Ця подія 

була знаковою для української еміграції [29, арк.5].  Вона стала можливою завдяки 

підтримці українських екзильних організацій: Українського бюро у Лондоні, 

Українському Об’єднанню в Америці та приватним особам, що надали 

спонсорську підтримку Організаційному комітету [29, арк. 222] та чехословацьких 

наукових і урядових кіл. Були отриманні писемні привітання«писемні привітання 

Президента Чехословаччини, міністрів війскового, торгівлі, хліборобства, 

президента Парламенту ЧСР, Університетів у Берні, Коменського університету в 

Братиславі, Ягелонського університету у Кракові, Чеської політехніки у Празі, 

Чехословацької Землеробської академії» [29, арк. 219].  

А. Яковлів був включений до складу організаційної комісії [29, арк. 33] та 

президії історико-філологічної [29, арк.10] і правничо-соціологічної  підсекцій [29, 

арк.12]. Він мав виступити з доповідями на історико-філологічній, археологічно-

етнологічній секціях та історії мистецтва, за темами: «Джерела Кодексу «Права по 

которим судится малороссийский народ»; «Національні моменти в українсько-

московських договорах XVII-XVIII століть»; «Українські народні приказки з 

точки зору звичаєвого права» [29, арк. 390]. 

 18 грудня 1931 року у виступі перед делегатами: «Наукова діяльність 

української еміграції у галузі права» [29, арк. 204] він проаналізував розвиток 

української правової науки  на еміграційному етапі та запропонував науковцям 

власну концепцію поділу правничої науки за такими галузями:  

1. Праці, що торкаються джерел українського права. Дана категорія мала 

поділятися на підкатегорії за хронологічним та тематичним принципом:  праці по 

дослідженню джерел права княжої доби (роботи профессора Лащенка); джерела 

по вивченню церковного права княжої доби (тут «монополістом» за визначенням 

А.Яковліва був О.Лотоцький)[29,арк.205];праці по дослідженню права Литовсько-

Руської доби (Д.Дорошенка) [29,арк. 206];звичаєвому праву(Т.Галіп, 

О.Гайманівський, А. Андрієвський, С.Шелухін); копні та гайні суди (І. 

Черкаський, Р.Лащенко,А.Яковлів), шлюбне право литовської доби (А.Яковлів) 
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[29,арк.207]; вплив чеського права на українське право литовської доби 

становив окрему підкакатегорію дослідження(тут корифеєм був сам 

А.Яковлів)[29,арк. 208]. 

Праці присвячені юридичній козацькій системі становили особливу 

підкатегорію. До неї увійшли розвідки О.Гайманівського, Р.Лащенка, 

С.Федорова А.Яковліва, що охоплювали широке коло правної проблематики 

гетьманської епохи: статус України за договорами з Москвою 1654р. і 1659 

р., джерела «Українського кодексу» 1743 р. тощо  [29, арк. 208-209].  

Українське право новітньої доби та окремих галузей права цього 

періоду були представленні працями коллег та сучасників 

А.Яковліва[29, арк.209], з багатьма він пліч о пліч боровся за вільну 

Україну. Явищем для української правної науки стали праці:  О.Ейхельмана: 

«Проект конституції для УНР» [240], «Реформа місцевого самоврядування» 

[238] та «Побутові підстави,правничий уклад і сучасний культурний поступ 

міжнародного права» [239]; Д.Дністрянського: «Загальна наука права і 

політики» [234], Р.Лащенка «Ідея права власності на землю на 

Україні» [267], П.Сулятицького «Риси правового життя на Кубані від 

початку революції» [341] та інших. 

  2.Методологія дослідження українського права виділена А.Яковлівим 

в окрему категорію до якої увійшли роботи О.Гайманівського і Р.Лащенко 

присвячені методам наукової критики праць з історії українського 

права [29, арк. 209]. 

3.У категорії бібліографічних та біографічних досліджень виділялися  

праця О.Міцюка «Наукова діяльність М.Туган-Барановського» [294] що 

вперше висвітлювала науковий концепт видатного українського економіста 

світового масштабу і біографічний опус М.Мельника присвячений 25-й 

річниці наукової діяльності Д.Дністрянського [29, арк. 209–210]. 

4.Великий вклад у розбудову галузі загальних основ права зробили 

юристи:О.Андрієвський, що досліджував право як соціальне явище та 

О.Ейхельман – автор лекційного курсу «Енциклопедія правознавства» 
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прочитаного студентам Української Господарської Академії у Подебрадах 

[29,арк.210]. 

5. Особливе значення на думку А.Яковліва у розбудові галузі державного 

права займало дослідження О.Ейхельмана «Історія державних конституцій» 

присвячене становленню і розвитку конституційних систем країн Європи, 

взаємовпливам правових машин державних організмів [29, арк.210] та 

В.Старосольського: «Методологічна проблема в науці про державу» [337]. 

6.У галузі цивільного права основним авторитетом був С.Дністрянський  що 

став автором низки праць в яких піддає ревізії засади приватного права, як з боку 

методологічного, так і теоретичного “Lur Methodie des Privat rechts”, “Zaklady 

moderniho prava”.  

7.Римське право найбільш висвітлене у науковій спадщині дослідників «пост 

революційного періоду» зокрема К.Лоського та О.Баранова [29, арк. 210–211]. 

8.Наступною категорією у класифікаційній системі А.Яковліва виділяються 

праці у галузі карного права і процесу. До найвизначніших А.Яковлів відніс 

роботу О.Бочковського «Кара на смерть до війни»  та ненадруковані реферати 

С.Шелухіна: «Система практики карного права, як окрема дисципліна» (Зачитано 

на І Науковому зїзді у Празі в 1926 році), «Самогубство, як злочин в системі 

карного права» (прослухано на академічному засіданні правничого факультету 

УВУ). У 1926 році було заслухано реферат О.Мицюка «До дефініції вміняємості» 

присвяченого такому проблемному питанню у веденні досудового слідства та 

судового процесу як визначення вини через дефініцію адекватності 

підсудного [29, арк. 211]. 

9. До найбільш яскравих праць у галузі фінансового та кооперативного 

права відносилися наробки С. Бородаєвського та  М.Добровольського найкращих 

спеціалістів з даної проблематики кінця 1920-х рр. 

10.У галузі цивільного процесу А.Яковлів не мав конкурентів. На базі його 

досліджень з теорії доказів в цивільному процесі та проблематики судових рішень 

без виконавчої сили  були написані та зачитані реферати під час засідань у 

Правничому товаристві в 1925–1929 рр. 
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11.Галузь міжнародного права представлена дослідженнями 

науковців: М.Лозинського «Охорона національних меншостей у 

міжнародному праві» [273] і О.Ейхельмана «Побутові підстави правничий 

уклад і сучасний культурний поступ міжнародного права» [239]. 

12. У галузі адміністративного права практично не мав конкурентів 

український правознавець, спеціаліст з питань місцевого самоврядування 

Л.Бич [29,арк. 211-212]. 

Українські правники приймали участь в міжнародному правознавчо-

науковому житті: з’їздах чехословацьких юристів у 1925 р. і 1930р., на 

Міжнародному Конгресі кримінологів, що відбувся в 1930 році у 

Празі [29,арк.212]. А.Яковлів планував організувати «команду 

правознавців», що мали б представляти «українську школу» на І зїзді 

правників словянських держав у 1933 р. [29,арк.212]. 

ІІ Науковий з’їзд у Празі став своєрідним рубіконом у науковій кар’єрі 

інтелектуала. Впереше його оцінили колеги на найвищому рівні.  

Д.Дорошенко у своїй доповіді «Нові студії над Українською Козацькою 

Державою 17-18 століть» поставив А.Яковліва в один ряд з такими 

корифеями української історичної науки як М.Василенко, О.Оглоблін, 

М.Петровський, М.Грушевський, Р.Лащенко, М.Чубатий та І.Крипякевич. 

Його праця по вивченню впливу іноземних правових систем на право 

вітчизняне була визнана як «досягнення всеукраїнського 

значення» [29, арк. 232]. 

 Важливими та обґрунтованими науковий світ відзначив доповіді 

вченого «Договір Богдана Хмельницького з Москвою в редакції 1659 

року»,«Морське право, як окрема наукова дисципліна»[29, арк.10–12] 

та«Джерела своду «Права по которым судится малороссийский народ»». 

А.Яковлів, довів симбіозну, полінаціональну суть юридичної бази 

Українського кодексу 1743 р. Йому вдалося встановити основні джерела 

наповнення Кодексу а саме:Литовський статут,  окремі царські укази; 

українське звичаєве право, гетьманське законодавство, західноєвропейське 

право [29, арк. 242].  
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Просторі зали Празького ВИШу виявилися тісними під час запеклих 

наукових баталій. Весною 1932 р. розгорілася «війна концепцій». Протистояння 

національної та старої «триєдиної» моделей стали апогеєм диспутів і виявили 

різність підходів до розуміння природи української державності. Так «каменем 

преткновіння» для науковців було питання походження «Русі». М.Кордуба 

розкритикував позицію К.Чеховича, що полягала у твердженні про виключне 

право України на «Києво-руську спадщину». Він доводив що теорія «Єдності 

Великої Малої та Білої Русей» та їх спільного витоку являється єдиною науково 

обґрунтованою.  Це викликало вибух критики «державників» В.Біднова, 

О.Лотоцького і А.Яковліва що заявили про підтримку концепції М. Грушевського 

про окремішність української історії від найдавніших часів. М.Кордубу 

звинуватили у відході від національної доктрини, прихильності до російських 

«ворожих для нас національно-політичних ідеалів». Градус напруги між вченими 

невпинно зростав. Дискусія перейшла на особисті образи та звинувачення. І тільки 

завдяки Д.Дорошенку скандалу вдалося запобігти [29, арк. 233–234].  

Роботу ІІ-го Наукового зїзду було завершено 24 березня у великій аудиторії 

на Бржеговій вулиці на чолі з президією до якої увійшли академік С.Смаль-

Стоцький та професор Д.Антонович[29, арк. 213]. З’їзд зібрав найкращих 

представників інтелектуальної еліти української еміграції. Було зареєстровано 130 

членів. З них три колективні: Словянська Бібліотека Міністерства Закордонних 

Справ ЧСР у Празі, Українська Бібліотека імені С.Петлюри в Парижі і Українське 

Бюро в Лондоні. Територіально розподіл учасників відбувся наступним чином: з 

Чехословаччини - 36, з інших країн – 18 делегатів (з Берліна – 6 делегатів, 

Варшава – 5 депутатів, Відень – 2, Краків – 1, Львів – 2 науковці). 19 делегатів не 

змогли прибути на з’їзд  15 доповідей були зачитані перед з’їздом без присутності 

авторів. Серед них : В.Дорошенка, В.Заїкіна, М. Литвицького, Ю. Полянського, 

Ю.Русова та інших. Всього ж було прочитано 159 доповідей дослідників у всіх 

секціях [29, арк. 213]. У роботі Історичної підсекції поряд з Д.Дорошенком та А. 

Яковлівим приймали участь такі визнані дослідники як: О.Шульгін, 

К.Лоський,Ф.Слюсаренко, С.Шелухін, М.Славінський, О.Лотоцький, 

П.Федоренко. Науковці у своїх доповідях торкнулися проблемних питань як 
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вітчизняної так і всесвітньої історії та історіографії [29,арк. 10–11]. Форум 

відвідали: декан Філософського факультету Карлового університету міста 

Праги, представники Словянського Інституту, заступник Приматора 

головного міста Праги, декани Гуер та професор Вейнгарт з 

Берліна [29,арк. 219].  

Загалом відвідувачів форуму було значно менше від попереднього, І 

Наукового зїзду, що пояснюваося значним зменшенням української еміграції 

в Празі та Подебрадах [29,арк. 214].  

 Форум «став справді історичною подією для всієї української науки 

на еміграції» [29,арк. 222]. На жаль  українські науковці могли тільки мріяти 

про повернення на Батьківщину та сподіватися, що їх праця буде потрібна 

прийдешнім поколінням вже вільної України  та «черпати заохоту для 

подальшої наукової праці на користь України, на славу і честь українському 

народові»[29,арк. 223]. 

Враховуючи успішний досвід попередніх років екзильні установи 

продовжили традицію українських наукових форумів у 1933р.  Українське 

правниче товариство приступило до підготовки проведення Правничого 

зїзду який мав відбудитися у місті Прага на базі УВУ у жовтні. Метою зїзду 

було не лише дослідження історії держави і права України, але і сучасних 

проблем чехословацької правової системи актуальних для 1933 року. 

Масштабність форуму підкреслювалася і присутністю на Зїзді науковців з 

сусідніх з ЧСР країн [24, арк.61–63]. 

  До Організаційного комітету увійшли визначні юристи: 

С.Дністрянський (голова Комітету), О.Ейхельман, С.Шелухін (заступники 

голови), М.Шляхтиченко (секретар), О.Мицик, А.Андрієвський, Ф.Щербина, 

О.Одарченко, С.Бородаєвський, А.Білецький і А.Яковлів [24, арк. 4].  

В ужгородській газеті «Українське Слово» вийшла стаття-обява за 

авторством С.Дністрянського «Український правничий з’їзд у Празі». В 

статті зокрема вказувалося «Стараннями українського правничого 

факультету й українського правничого товариства в Празі приготовляється в 

днях 4-6 жовтня цього року український правничий з’їзд»[24, арк. 28]. 
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Головною проблемою котра постала перед орг.комітетом стала фінансова 

скрута.  У касі Організаційного комітету було 2160 крон яких було недостаньо для 

проведення заходу тому С.Дністрянський звертався до керівництва УВУ з 

проханням про позику. Директорат Університету виділив 462 крони для потреб 

Організаційного комітету в обмін на боргові розписки [24, арк. 4–5зв.].  

Безгрошів’я привело до характерного ексцесу. 4 жовтня під час  

неформальної зустрічі найбільш визначних правників еміграції: А.Андрієвського, 

С.Дністрянського, Е.Ейхельмана та інших (всього 21 вчений) що була 

організована А.Яковлівим у ресторані «Граф»на площі Петра Визволителя для 

розрахунку не вистачило 195 крон. Професори УВУ і серед них А.Яковлів 

змушені були погодитися на відрахування 15 крон з їх зарплат в рахунок 

погашення боргу  [24, арк. 65]. 

Зїзд проходив під почесним головуванням ректора УВУ І. Горбачевського. 

Основу масу учасників Зїзду становили вчені, що викладали на факультеті права 

та суспільних наук УВУ [27, арк. 9]. З ужгородських правників особисто взяли 

участь в форумі адвокат Ю.Вращайко, з львівських – доктор В.Старосольський. з 

неукраїнських правників - професор Бєлградського університету (Королівство 

Югославія) доктор Ж.Періч [27,арк.9]. 

Подія проходила під патронатом чехословацького уряду, що надіслав 

привітальну телеграму.У відповідь делегати привітали особисто президента ЧСР 

Т.Масарика та уряд [27, арк. 16].  

Характерною ознакою Зїзду 1933 р. стала різноплановість юридичних 

проблем, що піднімалася учасниками: «Кодифікація міжнародного 

права»(О.Ейхельман); «Неюридичні елементи в праві»( Ж.Періч); «Участь 

громадянського елементу в суді» (С.Шелухін); «Проблеми господарського права в 

модерній добі»(С.Дністрянський) та інші. 

 Дискусію викликало питання про введення на Україні карного суду за 

участі громадського елементу в формі однієї колегії з професіональних і народних 

суддів та збереженні «...правних традицій... української сімї» у новому цивільному 

кодексі Чехословаччини [27, арк. 39–40].  
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Другий день Зїзду, був оголошений днем «Української Правди». В цей 

день А.Яковлів виступив з доповіддю «Розвиток українського права в XVII-

XVIII століттях» [26, арк. 198]. Він як і раніше відстоював думку про 

«історичність та спадковість» української правничої системи. Дослідник 

вбачав причину вкоріненості традицій звичаєвого права на українських 

землях у «природності» регіональних по факту колишніх племінних систем 

ранньокиївського періоду та послідуючої трансформації їх у «Правду 

Ярослава». Логічним продовження «Руської Правди» являвся Литовський 

статут 1529 року – варіант традиційної української правної формації. На 

думку вченого цей звід законів Литовського князівства  став українським 

національним кодексом Гетьманщини.  Окрім Литовського статуту великий 

вплив на формування правної системи Козацької держави справили джерела 

німецького та польського походження [26, арк. 198–198 зв]. Плодом 

багаторічної юридичної діяльності українських законотворців доби 

Гетьманату стали «Права по котрим судится малороссийский народ», 

складені в 1743 році. І став першою спробою кодифікації всіх традиційних 

правних систем Східної Європи XVII-XVIII ст. Однак кодекс 1743 року мав 

одну значну особливість.Його фундаментом були міждержавні договори, а 

саме україно-московський трактат 1654 року. У Придніпровї склалася 

безпрецедентна ситуація при якій міжнародні домовленості грали роль 

вищого закону відносно суверенної держави – Війська Запорозького. При 

чому Країна-сюзерен – Московське царство маючи державну систему 

відмінну від країни – васала, на юридичному рівні легалізувала звичаєву 

традицію підпорядкованого утворення і фактично шляхом міждержавного 

трактату возвела звичай на рівень писаного закону [26, арк. 198 зв]. 

А.Яковлів сформулював власний концепт «трансформаційної моделі» 

верховної влади України-Гетьманщини. Що видозмінювалася від «отаманії» 

до українського аналогу виборної монархії. Ознаки цього вчений вбачав у 

ряді факорів: по життєвістю гетьманської влади, віддання пріоритету 

локальним старшинським, по суті панським радам перед військовими 

Генеральними тощо.  
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Зупинився він і на характеристиці цивільного права Гетьманської держави: 

права володіння землею, процесу реєстрації та маніфіції землі, заставного права, 

сервітутів, родинного і спадкового права, карного права[26 ,арк. 199]. 

Зїзд підтримав думку А. Яковліва, висловив схвалення праці вченого, який 

виступив у якості піонера в розробці малодосліджених питань історії українського 

права. 

З поміж інших учасників зїзду А.Яковлів підтримав комюніке  делегатів 

форуму: «Зїзд визнає необхідним видання науково-критичного звідного тексту 

«Руської Правди» та висловлює побажання, щоби праця над «Українською 

Правдою», що була побажання з’їздом, продовжувалася на шляху розроблення та 

здійснення всіх проблем»[27,арк. 40]. 

До іновації форуму відносилося виділення в окремі категорії соціально-

господарську проблематику та приватно-економічну тематику. Свої дослідження 

представили: С.Бородаєвський – «Межі залежності кооперації», О.Мицюк – 

«Публічно-правні впливи на інститут земельної власності», В.Доманицький – 

«Нові засади аграрного законодавства»,  Я.Моралевича – «Аналіза модерних 

систем рахівництва»та інші. Виникла ініціатива утворити при Українському 

Правничому товаристві в Празі комісії для розроблення науково-обгрунтованого 

сільськогосподарського кодексу для майбутньої, самостійної України. У своїй 

доповіді [27, арк. 41–42].  

У рамках з’їзду відбулося святкування 10-ї річниці Українського 

Правничого товариства[27, арк. 42]. В числі інших науковців у святкуванні взяв 

участь і А. Яковлів як один з найбільш шанованих представників української 

юридичної науки Чехословаччини.  

Святкування і загалом робота форуму були затьмарені страшними новинами 

з України про масові репресії  та голодомор, що свідомо проводилися сталінською 

владою. Делегати звинуватили радянський режим у «...нехтуванні прав людини і 

прав Нації» висловили свій жаль, що таке явище могло статися в двадцятому 

столітті [27, арк. 38]. Одним з перших резолюцію підписав А. Яковлів котрий і 

прийняв участь у складанні її тексту. 
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Як зазначено у доповіді Організаційного комітету зїзду від 7 жовтня 

1933 року: «Учасники розходилися свідомі того, що мимо всіх 

несприятливих умов в яких нині перебуває українська нація, її наука, її вчені 

Зїзд сповна вдався»[27, арк. 34].  

Українські вчені-емігранти не маючи можливості повернутися до 

України вбачали у проведенні цього наукового форуму змогу засвідчити акт 

самобутності української правової науки, заявити перед усім світом – 

Україна, українська ідея – живі і будуть жити адже інтелектуальна еліта не 

скорилася і ніколи не визнає загибелі Української держави. Сама історія 

великої нації свідчить про те, що якими б не були удари українці знову і 

знову відродять свою державність.   

Організація ІІ Наукового і Правничого з’їзду у Празі стали великою 

подією для всього різнобарвного світу «екзильної» Україні. А.Яковлів не 

тільки входив до складу організаційних комітетів цих великих форумів, він 

являлвся одним з ідейних вдохновителів і водночас реалізаторів грандіозних 

задумів. Завдяки його невтомній роботі стали можливим з’їзди які поєднали 

на короткий час в приміщеннях університетських аудиторій Празьких вищів 

весь цвіт історичної та правничої наукової еліти українства.   

Таким чином можемо відзначити, що навіть опинившись на чужині, 

потрапивши у середовище таких самих українських емігрантів, людей 

зломлених поразкою Визвольних змагань 1917-1921 рр. А. Яковлів 

залишився вірним своїй діяльній натурі та глибокому вродженому почуттю 

відповідальності. Він став одинм з тих,що відмовилися змиритися з 

поразкою національної революції. А.Яковлів продовжив боротьбу за 

українську справу на новому для себе поприщі. Участь у розбудові 

українських навчальних закладів за кордоном, організація громадських 

об’єднань національного спрямування являлися для інтелектуала 

«продовженням війни іншими засобами». А.Яковлів рішуче рухався до своєї 

мети – виховати нове покоління патріотів, що повернуться на жадану 

Батьківщину і виборють їй свободу. Для цього він не шкодував всього 

великого багажу знань та сил. Викладацька діяльність А.Яковліва окрім 
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«залізного» принципу наукової об’єктивності, якому вчений слідував все життя 

базувалася на фундаменті «державництва». Згідно педагогічної моделі А.Яковліва 

начальний процес мав завершитися формуванням українця-патріота.  

Організація наукових з’їздів, активну участь в яких приймав А.Яковлів мала 

велике наукове та ідеологічне значення. Корифеї українського наукового 

простору, що через історичні та життєві обставини опинилися за межами рідної 

землі отримали можливість використати свій інтелектуальні здібності для 

продовження наукових досліджень та заявити про життєздатність української 

науки. Продемонструвати всьому європейському інтелектуальному загалу 

невмирущість національного генію, що не зломлений навіть державним та 

політичним колапсом 1920-1921 рр.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА А. ЯКОВЛІВА 

 

5.1. Праці з історії української державності і права 
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Інтелектуальна спадщина А. Яковліва представлена різноманітними 

роботами з археології, краєзнавства, історії українського козацтва та 

місцевого самоврядування Наддніпрянських міст литовсько-польської доби. 

Однак найбільшу увагу дослідник приділяв питанням пов’язаним з історією 

становлення української держави і права – від епохи середньовіччя до доби 

УНР. 

Для А. Яковліва наука була «продовженням війни іншими засобами». 

Інтелектуал був людиною свого часу й не розділяв політику та творчість. 

Будучи відданим українським національним ідеалам він часто поводив себе 

у колі наукової еліти як на полі бою. Для його світогляду був типовим поділ 

колег на «своїх» та «чужих». До останніх відносилися всі ті, хто дозволяв 

собі сумніви у правильності особливого «українського шляху». 

Безкомпромісність Андрія Івановича, що стала частиною його реноме ще з 

часів роботи у Центральній Раді, яскраво проявилася у «мирний» Празький 

період (1923–1945рр.) і часто приводила до нерозуміння та інколи до 

відвертої ворожості деяких колег. Слід відзначити, що для інтелектуала 

вимушена еміграція мала і позитивні наслідки. Лише за межами 

Батьківщини авторитетний політик і дипломат стає по справжньому 

професійним науковцем, створює левову частину свого блискучого творчого 

доробку.  

Початок досліджень у галузі права нерозривно пов’язаний з 

відновленням викладацької діяльності науковця. Після завершення 

дипломатичної роботи й ліквідації в 1923 р. української місії у Бельгії та 

Нідерландах він продовжив свою інтелектуальну діяльність у якості 

викладача й згодом став професором права Українського вільного 

університету у Празі. 

У тому ж 1923 р. А. Яковлів активно береться за розробку лекцій з 

курсу цивільного права. Наприкінці року він представляє на розгляд 

викладацького колективу курс лекцій «Теорія доказів у цивільному 

процесі». Після затвердження даний курс був включений до навчальної 

програми УВУ [34, арк. 2]. 
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В подальшому А. Яковлів продовжує розробку лекцій з різноманітних курсів 

галузевого права. У 1926 р. у Празі виходить його лекційний курс «Цивільний 

процес», що став базовим для вивчення цивільного права у всіх українських 

спеціалізованих навчальних закладах ЧСР. Того ж року розроблено ще один курс 

«Декларативні судові позови і присуди виконавчої сили». У 1931 р. були видані 

одразу три лекційні курси укладені А. Яковлівим: «Українське звичайне 

процесуальне право», «Морське право як самостійна дисципліна на юридичних 

факультетах» та «Історія судового устрою та судівництва в Україні». Курс 

присвячений історії вітчизняного судочинства був створений і викладався ним 

самим. Фактично А. Яковлів став одним з піонерів у дослідженні української 

судової справи. Лекційний курс включив у себе результати плідної дослідницької 

роботи попередніх років [28, арк. 19–20]. 

Протягом 1926-1930 рр. світ побачили розвідки науковця з історії копних та 

гайних судів та ґрунтовна праця з історії україно-чеських впливів у сфері 

законотворення доби пізнього середньовіччя. Останній курс лекцій розроблений 

А. Яковлівим був присвячений одному з напрямків галузевого права, «Річкове 

право» надруковане у видавництві УВУ в 1936 р. і фактично підсумувало 

креативний етап викладацького періоду в інтелектуальній діяльності вченого. 

А. Яковлів активно використовував власні лекційні курси під час викладання в 

Українській господарській академії у Подебрадах, і у часи роботи в Мюнхені та 

Нью-Йорку на завершальному етапі свого наукового та життєвого шляхів. 

Період 1925-1931 рр. стає досить плідним для А. Яковліва не лише на 

викладацькій ниві. Як зазначалося, учений починає розробку питань пов’язаних з 

історією українського судочинства. На сторінках львівського видання «Життя і 

право» (з яким ученим починає співпрацювати у 1928 р.) виходять розвідки: 

«Околиці (округи) копних судів на Україні» (№7, 1928 р.), «До питання про ґенезу 

копних судів», (№1, 1929 р.) [135; 138] котрі стають прологом до більш 

ґрунтовного дослідження «Копні суди на Україні» [141], стаття, що була включена 

до ювілейного збірника виданого Українським університетом на пошану 

президента ЧСР Т. Масарика у 1930 р. з нагоди ювілею. 
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Діяльність копних судів цікавила багатьох дослідників. У різний час 

виходили праці М. Іванішева («О древних сельских общинах Юго-Западной 

Руси», опублікована у 1857 р. [243]), Ф. Леонтовича («Крестьяне Юго-

Западной России по Литовскому статуту», 1863 р. [268]., «Русская Правда и 

Литовский статут», 1865 р. [270], «Областные суды в Великом княжестве 

Литовском» видана у Журналі міністерства юстиції в 1910 р. [269]), 

І. Спрогиса (Акты Виленской Археографической комиссии, т. 6, 1876 р. і 

т.17, 1893 р. [141, c.150]), О. Єфименко («Копные суды в Левобережной 

Украине», надрукована у 1885 р. [241]), М. Любавського («Областное и 

местное самоуправление Литовско-Русского государства», доповідь 

зачитана у 1893 р. під час засідання Московського товариства історії та 

давнини), Г. Демченка («Наказание по Литовскому статуту», 1894 р. [231]), 

Р. Лащенка («Копні суди на Україні, їх походження, компетенція і устрій» 

робота, що вийшла у Львові в І-ІІ частинах збірника Правничої Секції 

Наукового Товариства імені Т.Шевченка в 1926-1927 рр. [265]), 

І. Черкаського («Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI-XVIII 

століттях», ч.13 Збірника Соціально-Економічного відділу ВУАН за 1928 р. 

[354]) присвячені місцевому судочинству Литовської держави.  

А. Яковлів згодом відзначав, що найбільш ґрунтовними з усього 

масиву доробку з «копної проблематики» є праця Р. Лащенка. На його думку 

автор «підводить підсумок попередній літературі про копні суди» та дає 

систематичний аналіз копного процесу і його інститутів та порівнює їх з 

аналогічними інститутами давнього чеського та давньослов’янського права. 

Вчений вважав дуже важливою і роботу проведену І. Черкаським, котрий 

першим з дослідників провів систематичний аналіз історичних документів 

та нормативних актів пов’язаних з копними судами [141, c. 150–151]. 

Робота А. Яковліва, за його задумом, мала підвести підсумок під 

проведеними на 1930 р. дослідженнями з історії копного суду та практично 

систематизувати вже отримані попередніми поколіннями науковців дані. 

Розвідка складалася з декількох частин. У першій частині А.Яковлів дає 

визначення поняттям: копи, копного суду, його складу, компетенції та 
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чинності [141, c. 151–157]. Друга частина присвячена аналізу нормативно-правової 

бази на якій базувалася діяльність копного суду. Її основою виступав правовий 

звичай, що став фундаментом організації та форм «копного» судочинства [141, с. 

157–162]. 

У 1929 р. вийшла праця «Що таке гайний суд по актах 18 в.» [139], 

направлена на дослідження іншої форми литовсько-польської юридичної системи 

– гайного суду. 

У 1931 р. видавництво УВУ надрукувало окрему брошуру ректора 

А. Яковліва «Українське звичаєве процесуальне право: виклад при інсталяції на 

ректорському уряді 28. ХІ. 1930» [145], що підсумувала серію робіт з «копної» та 

«звичаєвої» тематики. 

Перші роботи А. Яковліва присвячені тематиці міждержавних відносин 

України-Гетьманщини побачили світ досить пізно, лише на «празькому етапі» 

життя вченого. Під час Українського наукового з’їзду, що відбувся у Празі в 

1926 р., він зачитав доповідь «Статті Б. Хмельницького в редакції 1659 р.» 

(пізніше доповідь у вигляді статті була включена до Збірника на пошану 

М. Грушевського [136]). На прохання А. Яковліва його доповідь було зачитано на 

засіданні Археографічної комісії у Києві 14 жовтня 1926 р. професором 

Ф. Щербиною. М. Грушевський високо оцінював роботу А. Яковліва. Вчений же 

свої тогочасні розвідки, пов’язані з вивченням правового статусу московських 

царів, царським титулом, звіряв з думкою Ф. Щербини та М. Грушевського [36, 

арк. 1-1зв.]. 

У 1927 р. з під пера вченого виходить праця «Договір Хмельницького з 

Москвою 1654 року», що увійшов до Ювілейного Збірника виданого ВУАН на 

честь академіка Д. Багалія [131]. Загалом цей збірник став одним із останніх 

видань «українізаційного» періоду в УРСР. На сторінках видання було 

надруковано цілу низку робіт вчених, яких незабаром зарахують до когорти 

«буржуазних націоналістів». Яскраві розвідки М. Олексіїва «Українські козаки, як 

їх змальовує французький поет ХVII ст.», Ф. Петруня «Московські переробки 

Західно-Європейських мап», О. Оглоблина «Договір Петра Іваненка (Петрика) з 

Кримом 1692 року», В. Іванова «Прапори Слобідських полків», М. Слабченка 
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«Ескізи з історії «прав по которим судится малороссийский народ»», 

Ю. Черкаського «Судові реформи гетьмана К. Розумовського», 

В. Романовського «До історії Бюджетового права за Кирила Розумовського» 

піднімали малодосліджені питання історії української гетьманської держави, 

зокрема юридичного статусу українських земель періоду нового часу. Втім, 

ці праці досить скоро опинилися поза форматом офіційної радянської науки 

та були забуті. Не стала виключенням і праця А. Яковліва, яка була однією з 

найкращих у збірнику. 

Вчений, спираючись на джерельну базу у вигляді міждержавного 

листування Війська Запорозького та Шведського королівства, Трансільванії 

й Речі Посполитої, а також українсько-московської дипломатичної 

переписки в період 1653–1668 рр. визначає статус Гетьманату, як близького 

до протекторату. Ставши сюзереном-протектором України московський цар 

мав дістати від неї щорічну грошову данину й зобов’язувався надати 

Війську Запорозькому військову допомогу проти Речі Посполитої. Водночас 

Богдан Хмельницький ставився до договору з царем як до звичайнісінького 

мілітарного союзу, що номінально скріплювався угодою про протекцію, 

таких договорів гетьман за 1648–1654 рр. заключив з іншими державами 

принаймні чотири. На момент підписання трактату, коли Україна була 

слабшою стороною мілітарний союз, з юридичної точки зору, мав ознаки 

васальної залежності. З часом посилення Гетьманату і особливо в останній 

рік гетьманування Хмельницького дана залежність перетворювалася на 

формальну [131, c. 614–615]. 

Наступна робота вченого «Статті Б. Хмельницького в редакції 1659 

року» була високо оцінена колегами й включена до ювілейного збірника 

присвяченого академіку М. Грушевському та побачила світ у 1928 р. [136]. У 

даній праці А. Яковлів проводив порівняльний аналіз договорів укладених 

Б. Хмельницьким та його першими наступниками. Вчений доводить думку 

про планомірність наступу Російської держави на суверенні права України. 

Підтвердженням цього процесу став постійний перегляд статей 1654 р. 

московською стороною, та нівелювання у більш пізніх редакціях договору 
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Б. Хмельницького, основних державних прав України. А. Яковлів вважав статті 

подані князем Трубецьким (1659) для підпису до Війська Запорозького 

цілковитим фальсифікатом. Дослідник доводив, що ці документи імовірно є 

варіантом статей, що були розроблені московськими боярами і подані українським 

депутатам 14 березня 1654 р. Але вони не були остаточно прийняті. Статті 

затвердженні 21 березня в яких суверенні права Гетьманщини закріплювалися в 

повній мірі, на думку вченого, були до 1659 р. знищені [136, с.12–29]. 

У розвідці «До питання про статті Б. Хмельницького» В. Щербина, 

розкритикував роботу А. Яковліва, висловивши думку про те, що він помилявся, 

щодо достовірності статей 1659 р., і розглядав події того часу заангажовано через 

«емігрантську» призму. В. Щербина вважав, що довести думку про фальсифікацію 

статей 1654 р. неможливо через відсутність першого варіанту договору [36, арк. 

14–16]. 

Утім наведена праця В. Щербини є дуже важливою, адже він першим з 

українських дослідників держави і права робить спробу поетапно відтворити 

історіографію проблеми козацько-московських відносин доби Б. Хмельницького. 

У своїй роботі він виділяє декілька етапів дослідження статей Б. Хмельницького у 

вітчизняній науці. До першого (з середини XIX до поч. ХХ ст.) відносяться праці 

«піонерів» – дослідників українського права: Г. Карпова «Критический обзор 

разработки главних русских источников по истории Малороссии относящихся» 

(1870 р.), в якій автор описує стан документів, що стосувалися переговорів 

українських посланців Богданова, Зарудного і Тетері з московськими боярами у 

березні 1654 р. Автор аналізує різні редакції статей, що виробилися під час 

березневих переговорів у Москві. 

У своїй роботі «Переговори об условии соединения Малороссии с Великой 

Росией» В. Карпов докладно описує статті подані до розгляду російському уряду 

українськими представниками в період з 13 по 21 березня 1654 р. (загалом 54 

статті). В 1876 р. Російська Археографічна Комісія видала під редакцією 

В. Карпова десятий том «Актів Юго-Западной России» під заголовком 

«Переговори об условиях соединения Малороссии с Великой Россией 1653-

1654 рр.». Цю працю вважали найкращою у творчому доробку В. Карпова, та 
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одною з найважливіших у вивченні проблематики Хмельниччини. У своє 

дослідження він вмістив велику кількість документів отриманих ним у 

архівах міністерств Закордонних Справ та Юстиції Російської імперії. До 

статті додавався статейний список князя Трубецького укладений в 1654 р., з 

докладним описом переговорів між Військом Запорозьким та Москвою у 

Переяславі та Москві [36, арк. 9–14]. 

У 1870-1890-ті рр. дослідник залишається монополістом у даному 

сегменті досліджень. 1873 р. світ побачила «Начало исторической 

деятельности Б. Хмельницкого. Историко-критическое исследование» [248]. 

Праця Г. Карпова «В защиту Богдана Хмельницкого» [247] стала подією в 

науковому середовищі, автор продовжив дослідження правних основ 

козацько-московських договорів, окрім цього намагався виправдати 

Б. Хмельницького перед історією та спростувати давнє твердження 

П. Куліша про «зраду» польському королю у 1648 р. і довести історичну 

обґрунтованість політики гетьмана у 1648–1649 рр. Дослідження В. Карпова 

стало одним з перших локально орієнтованих на питання статусу Держави 

козаків за Березневими статтями, робота вченого до того ж довгий час 

являлася і найбільшою за обсягом використаних джерел та друкованих 

аркушів (53 арк.). 

Також можна відзначити роботи П. Буцинського «О Богдане  

Хмельницком» (1882 р.) [214], І. Каманіна «К вопросу о казачестве до 

Б. Хмельницкого» (1894 р.) [246], П. Шафранова «О статьях Б.Хмельницкаго 

1654 р.» (1889 р.) [357]. Розвідка П. Шафранова у свій час викликала 

схвальні відгуки в середовищі спеціалістів з історії Козацької Держави.  

Розглянувши статі, котрі були проголошені у 1659 році князем 

Трубецьким у виступі перед Генеральною Радою оригіналом статей 

Б. Хмельницького, автор побачив у цьому статейному списку велику 

кількість розбіжностей з уже відомими завдяки Г. Карпову оригіналом 

Московського договору 1654 р. Зокрема у питаннях, що стосувалися 

жалування гетьману та статусу київської митрополії, стосовно права 

гетьманом приймати чужоземних послів тощо. П. Шафранов зробив 
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революційний та навіть скандальний для тогочасної російської науки висновок – 

статті котрі підписував Ю. Хмельницький у жовтні 1659 р. були підробкою і не 

мали стосунку до оригіналу Березневих статей (автентичними П. Шафранов 

вважав лише 11 пунктів статей) [357, c. 389–391]. Таким чином московська 

сторона здійснила дипломатичну аферу задля отримання більших прав щодо 

України. 

Позиція П. Шафранова була підтримана І. Розенфельдом (на сторінках праці 

«Присоединение Малороссии к России», 1915 р.), котрий схвально відгукнувся 

про працю колеги. І. Розенфельд зокрема видав сентенцію згідно якої Договір 

1659 р. став можливим завдяки симбіозу незнання Ю. Хмельницьким оригіналу 

Статтей 1654 р. та злого умислу московських бояр [322, с. 34–35]. Не менший 

подив у наукових колах викликала думка «стовпа монархізму» та 

великоросійської свідомості Б. Нольде, його суха репліка: «Шафранов 

убедительно доказал что последняя редакция статей 21 марта заключает в себе 11 

статей» [300, с. 390-391] стала ударом по імперцям-традиціоналістам від науки. 

Характерно, що позиція російської офіційної науки не змінилася і  

відобразилася у концепті В. Ключевського, який розглядав відносини з 

українцями, як елемент «вищої цілі» у контексті «завершение объединения 

русской народности и расширения государственной територии до пределов 

Русской равнины» [251, с. 252]. У свою чергу С. Соловйов виправдовував наступ 

Москви на суверенітет Гетьманщини необхідністю збереження цілісності держави 

і династії та її могутності щоб «…царь московський правил во всех частях свого 

владения, точно также как правил в Москве» [334, с. 259]. 

У радянський час, дещо, змінилася форма подачі цієї шовіністичної 

парадигми однак незмінним залишився зміст. Теза про «підданство» формально 

змінилася твердженням про «воз’єднання». «Акт воссоединения соответствовал 

жизненным интересам украинского народа, он спасал Украину от поглощения ее 

панской Польшей и султанской Турцией» [355, c. 207] – це твердження 

сформульоване у 1954 р. А. Черновим стало основним лейтмотивом радянської 

історичної концепції погляду на події 1654 р. стверджувалося, що текст Статтей 
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Б. Хмельницького був незмінний протягом перших 60 років відносин 

Гетьманщини з Москвою [355, c. 210].  

В. Голобуцький на сторінках «Дипломатической истории 

освободительной войны украинского народа 1648-1654» заявив про те, що 

цар як носій вищої влади дарував Україні автономію. При чому на думку 

вченого статус Гетьманщини нічим не відрізнявся від статусу інших 

«козацьких областей» Московії [225, c. 350]. 

Такий тенденційний, заполітизований підхід радянської історичної 

науки створив своєрідний прецедент, який втілився у застосуванні 

аналогічної моделі до проблеми визначення статусу інших об’єктів 

московської експансії. Найбільш яскраво це проявилося у питанні 

визначення юридичного статусу Грузії (Картлі-Кахетії) за Георгієвським 

трактатом 1783 р., який сміливо можна назвати «Кавказьким Переяславом». 

Тверда позиція українських правників-державників 1920-1930-х рр. і в 

першу чергу А. Яковліва привела у рух грузинське наукове державництво. 

Видатний історик та правник І. Джавахішвілі першим взявся за аналіз 

договорів укладених грузинами з Москвою [233]. Також, подібно до 

А. Яковліва, питання легітимності та автентичності міждержавних угод з 

Росією піднімали у своїх роботах М. Бахтадзе і М. Вачнадзе [213]. Офіційна 

історіографія стояла на фундаменті звичного «братерства народів» 

Епізодичною перемогою істориків-державників можна назвати появу 

альтернативного погляду на проблему, запропонованого радянською 

дослідницею О. Марковою. У 1940 р. вона визначила «воз’єднання» 

«…аннексией по существу, хотя и в оболочке «добровольности»  [291, c. 79]. 

Н. Дейвіс у своїй праці «Європа. Історія» вивів формулу без 

дотримання якої неможливе існування Росії як імперії «Московія + Україна 

= Росія» [230, c. 576], збереження другого її елементу є життєво важливим 

для Москви цим власне і пояснюється непримиренність до окремішності 

України, до думки про її історичну державність. 

Слід зазначити, що і у сучасній російській історіографії «проблема 

договорів» майже не розглядається, існує старий «лекал» за яким і 
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здійснюється «сюзеренно-васальний» підхід до дослідження стосунків з 

Гетьманською Україною. Зокрема у фундаментальній праці колективу істориків: 

А. Сазонова, В. Герасимова, О. Глушкова та С. Кистерева «Под стягом России: 

Сборник архивных документов» [325], що вийшла у 1992 р. були розміщені 

договори Російської держави з різними народами та державними утвореннями. 

Поряд з іншими тут знаходилися і документи, що стосувалися Договору 1654 р. 

характерно, що сам текст «Статей Б. Хмельницького» не був розміщений, зате 

мали місце «прохальні листи» українців, та рішення Земського собору 1653 р. 

Для А. Яковліва саме робота В. Шафранова стала однією з цеглин підмурків 

його наукового світогляду. Взявши на озброєння ідею фіктивності договорів 1650-

1660-х рр. вчений укоренився на позиціях українського державництва з яких не 

зійшов ніколи.  

В подальшому світ побачили нові роботи А. Яковліва присвячені тематиці 

козацько-московських відносин доби Гетьманщини. Так, у 1933 р. Львівським 

виданням НТШ було надруковано нову розвідку А. Яковліва «Московські проекти 

договірних пунктів з гетьманом І. Виговським» [146]. На сторінках своєї роботи 

вчений продовжував доводити думку про несправедливість російської політики 

щодо України, направлену на підкорення Козацької Держави шляхом 

нав’язування нерівноправних договорів гетьманам Війська Запорозького та 

постійної фальсифікації оригіналу Березневих статей. Він наводить приклади 

«пробних» статей запропонованих російськими послами козацтву під час 

елекційних рад 1657 р.  

1934 р. у Варшаві було видано першу монографію А. Яковліва з «козацької» 

тематики «Україно-московські договори XVII–XVIII віків» [147]. Завдяки цій 

праці вчений голосно нагадав про себе, піднявся на новий шабель наукової 

майстерності. Можна навіть сказати, що дана робота була життєво необхідна 

вченому. А. Яковлів мав потребу, нарешті, заявити про себе як про серйозного 

самобутнього дослідника спроможного на «науковий подвиг». Саме так можна 

охарактеризувати ту велетенську роботу, що провів А. Яковлів при написанні 

монографії.  
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Автор поставив собі завдання: «на основі історичних документів 

переглянути всі договори, що були складені між Україною і Москвою, 

починаючи з основного договору 1654 року та подати юридичний аналіз й 

оцінку їх правового значення» [147, c. 7]. А. Яковлів відправним пунктом 

офіційних відносин між Гетьманатом та Росією вважав підписаний у Москві 

в березні 1654 р. трактат. Його автор називає «основним» та «відправним», 

наступні договори укладені між сторонами А. Яковлів вважав «додатковими 

пунктами».  

Розділи праці А. Яковліва побудовані за хронологічним принципом. 

Перший присвячений договору 1654 року [147, c. 8–53]; другий – статтям 

запропонованим царським урядом І. Виговському [147, c.53-61]; третій – 

статті 1659 року підписані Ю. Хмельницьким [147, c. 61–81]; четвертий – 

договорам І. Брюховецького 1663 та 1665 років [147, c. 81–93]; п’ятий – 

угоді підписаній Д.Многогрішним у 1669 році [147, c.93–108]. У шостому 

році автор аналізує договори укладені за гетьманування І.Самойловича 1672 

і 1674 років [147, c.108–121]; сьомий – присвячений Коломацьким статтям 

1687 року [147, c. 121–138], у двох наступних розділах вчений описує 

договір укладений в 1709 році за гетьманування І. Скоропадського та 

«Решительние пункти» Петра ІІ дані гетьману Д.Апостолу у 1728 році [147, 

c.138–169]. Останій, десятий розділ – «Кінець автономії України» охоплює 

період україно-російських відносин, що припав на правління імператриць 

Анни Іоановни, Єлизавети Петрівни, імператора Петра ІІІ та цариці 

Катерини ІІ [147, c. 169–175]. 

Приділяючи основну увагу Березневому договору 1654 року 

А. Яковлів прийшов до думки про номінальність цього акту в розумінні 

української сторони. За А. Яковлівим, Військо Запорозьке ставилося до 

союзу з Москвою без будь-якого пієтету, для Козацької республіки угода з 

Росією нічим не відрізнялася від підписаних раніше трактатів з Кримом чи 

навіть Річчю Посполитою а пізніше з Трансільванією та Шведським 

королівством. Для козаків союз з Москвою не був «віковічним прагненням» 

чи метою існування, як цей акт намагалися подати російські та радянські 
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автори, а всього лише засобом ведення традиційної для доби ранньої 

Гетьманщини політики полівасалітету [147, c.  38–39]. 

На думку А. Яковліва цей договір лише в незначній мірі обмежив зовнішню 

самостійність України, поставивши чужоземні зносини держави під контроль царя 

проте зовсім не торкався питань внутрішнього життя Війська Запорозького. При 

написанні своєї праці А. Яковлів спирався на документи розміщенні у збірниках 

«Акти Юго-Западной России» однак вчений користувався і дослідженнями своїх 

сучасників В. Карпова, Б. Нольде, В. Розенфельда та ін.  

Утім А. Яковлів не вважав цих учених «істиною в останій інстанції» й волів 

довіряти лише власній думці при власноручному аналізі архівних документів. 

А. Яковлів на сторінках своєї праці вперше заговорив про відмінність та 

протилежність російської та української концепції дослідження україно-

російських угод [147, c. 49–52]. Російські автори (сучасники А. Яковілва) 

висловлювали думку про відсутність будь-яких угод між сторонами. Згідно 

імперської доктрини: «Українці  у 1654 році вибрали монарха в особі 

московського царя, склали йому присягу на «вічне підданство» а цар «пожалував» 

гетьмана Б.Хмельницького й Військо Запорозьке деякими привілеями» [147, c. 3]. 

Протилежного погляду дотримувалися українські вчені, які дивилися на акт 1654 

року як і наступні угоди як на «дійсний двобічний договір між двома 

рівноправними сторонами на підставі якого і було встановлено протекторат 

московського царя над українською державою та військовий союз України і 

Московщини» [147, c. 3].  

А. Яковлів вважав найбільш вагомим аргументом на користь суверенності 

України у дипломатичних відносинах з Романовими той факт, що Москва вважала 

за необхідне укладати новий договір із кожним новим гетьманом, це мало, на 

думку вченого, першорядне значення для встановлення юридичної природи 

взаємовідносин сторін. Вставши на бік проукраїнських юристів-дослідників 

договорів XVII-XVIII ст. історик доводив, що угоди підписані Військом 

Запорозьким та Московською Державою являлися двобічними актами виявлення 

волі двох рівноправних сторін. Виходячи з цього та враховуючи юридично-

державні концепції тієї доби, термінологію характерну для діловодства раннього 
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нового часу та вживання персонифікуючих форм замість абстрактних 

категорій, факт затвердження договору 1654 року й складання додаткових 

договорів при зміні гетьманів вчений пояснював так, що при кожній зміні 

особи гетьмана, що персоніфікував українську державність, договір 

Б. Хмельницького втрачав одну з договірних сторін – Україну, а тим самим і 

свою правну силу [147, c. 4–5]. 

А. Яковлів вказував на те що факт повторного укладання угод з 

наступниками великого Богдана доводив, що не вважаючи на наступні 

порушення Москвою умов Березневих статей та обмеження прав України, 

московський уряд все ж таки трактував, як окрему державу, «права якої на 

окремішність від Москви особливо яскраво виступали в момент зміни особи 

гетьмана, як голови держави та носія її верховної влади. 

А. Яковлів підвів межу під цілою епохою досліджень українсько-

московських договорів, він абсорбував основні тенденції української 

історичної і правної науки у сегменті дослідження юридичного статусу І 

Гетьманату та виробив власний концепт. Вчений утвердив формулу 

трансформації статусу Гетьманщини «від номінального васалітету» епохи 

Б. Хмельницького до «реального» за правління останніх гетьманів. 

Підґрунтям його моделі стали більш ранні праці корифеїв дослідження 

історії Гетьманату – О. Рігельмана [321], М. Маркевича [290], М. Судієнка 

[339;340], М. Лазаревського [262], М. Стадника [336], Р. Лащенка [266], 

Д. Одинця [303], Д. Сіромахи [329], В. Липинського [271], М. Василенка 

[215], Л. Окіншевича [304] та ін. 

Надзвичайно великий вплив на А. Яковліва протягом всього його 

життєвого шляху справляла особа М. Грушевського. Вчений знаходився під 

«чарами» Михайла Сергійовича і у питанні Статтей 1654 р. М. Грушевський 

мав своєрідний погляд на Б. Хмельницького та його політику, гетьман на 

його думку «…занадто хитрував і мудрував» [228, c. 309] і не використав 

шанс даний українцям історією. Водночас М. Грушевський був 

прихильником ідеї про полівасалітетний характер зовнішньої політики 
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гетьмана. А. Яковлів погоджуючись з цим тим не менш не вважав це проявом 

сліпого пошуку вигоди, а вимушеною практикою.  

Монографія А. Яковліва стала подією не лише для українського наукового 

середовища в еміграції, але і змінила погляд на аргументи української сторони у 

давньому спорі про самобутність української державності з російськими колегами. 

В подальшому праця використовувалася українськими вченими еміграції 

Б. Крупницьким [257; 258; 259], О. Оглоблиним [302] в їх студіях вітчизняної 

історії, що продовжили і доповнили доробок А. Яковліва. І. Холмський, 

підтримуючи А. Яковліва у питанні статусу Гетьманщини в 1654–1657 рр., писав: 

«Хмельницький неохоче прийняв становище царського васала і не думав 

піддаватися під владу Москви». Гетьманщина, за І. Холмським, просто 

використала Москву для оформлення самостійності від Польщі [353, c. 207]. 

Цікаво, що до такої ж думки прийшли російські історики А. Север [326] і 

О. Хаванова [352]. У роботі «Трансильвания в период русско-польско-украинского 

конфликта в 50-е годы XVII века» О. Хаванова прийшла до «крамольного» з точки 

зору традиційної російської науки висновку, що союз Б. Хмельницького з 

Москвою був лише тактичним ходом [352, c. 138]. Сучасний дослідник З.Когут 

припустив, що для українського пануючого стану – козацтва та православної 

шляхти Переяславський договір 1654 р.  являвся аналогом Зборівської угоди [253, 

c.61]. Українські елітарії середини ХVII ст.. мало розуміли різницю між 

державними устроями Речі Посполитої та Московії.  

Визначну роль відіграла концепція А. Яковліва й у формуванні наукового 

світогляду визначної сучасної російської дослідниці історії Гетьманщини 

Т. Таірової-Яковлєвої. Вчена, яка у своїх дослідження України ранньомодерної 

доби особливе місце приділяє питанню юридичної правосуб’єктності 

Гетьманщини, прийняла позицію А. Яковліва. У роботі «Гетманы Украины. 

Истории о славе, трагедиях и мужестве» [364] вчена погоджується з тим, що 

Березневі статті, які закріплювали васалітет України, були для української сторони 

маневром у війні з Варшавою, сам договір був фікцією, єдиною ознакою 

залежності являлася присутність воєводи у Києві, однак козаки і це сприймали як 

формальність [364, c. 78]. У «Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII ст. 
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Причини і початок Руїни» дослідниця спираючись на праці А. Яковліва дає 

визначення правовому статусу Гетьманату і стверджує прихильність до 

концепту А. Яковліва [363]. 

Інша проблема, що хвилювала історика у його студіях з історії 

Гетьманської держави стало кримінальне право та процесуальна система 

Козацької України. Особливе місце у цьому питанні належить «Правам по 

которим судится малороссийский народ», або як його називав А. Яковлів 

«Український кодекс 1743 року».  

Цей період «занепаду славної Гетьманщини» являв собою фактично 

малодосліджений джерельний ареал, був довгий час табуйованою темою у 

дореволюційній історіографії. Причиною тому було небажання офіційної 

російської науки торкатися питань пов’язаних з легітимністю приєднання 

українських земель до загальноімперського організму та процесу 

нав’язування загальноросійської правної системи «українському 

республіканському організму». Дослідники уникали будь-якої згадки про 

окремішність української державно-політичної системи від Російської. 

А. Яковлів хоч і почав займатися розробкою проблематики українського 

козацького права вже на «еміграційному етапі» життя однак виявився одним 

з піонерів-першовідкривачів у дослідженні історії кодифікації українського 

права гетьманської доби.  

Перші розвідки про «Кодекс 1743 року» з’явилися в 1852 р. у ч. 13 та 

20 додатків до «Черниговских Губернских ведомостей» де було надруковано 

замітки Макарова голови Чернігівської палати цивільного суду та 

О. Маркевича з приводу знайдених тоді рукописів Кодексу. У 1858 р. 

відомий тоді збирач української старовини М. Горжковський, знайшов 

новий рукопис Кодексу і розмістив про нього замітку в часописі «Biblioteka 

Warszawska». Дана публікація викликала жвавий інтерес в українських 

збирачів старовини. Замітку М. Горжковського було перекладено з 

польської і надруковано в журналі «Основа» (Ч.7, 1862). Одразу після цього 

до видавництва почали надходити запити з проханням повідомити про 

подальшу долю рукопису Кодексу. Це стало відправною точкою у процесі 
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пошуків оригіналу тексту Зводу 1743 р., що провадилися збирачами українських 

старожитностей. Можна сказати що «ідея пошуку справжнього манускрипту» 

захопила історичні кола українських науковців, наступні роки пройшли у 

постійних дискусіях з приводу правдивості того чи іншого рукопису[166, c.6]. 

1874 р. на Археологічному з’їзді в Києві була влаштована експозиція 

старовинних рукописів. Серед них особливу увагу привертав манускрипт, що 

належав Києво-Печерській Лаврі, під назвою «Права по котрим судится 

малороссийский народ» з датою «1743 рік». Рукопис, написаний скорописом і 

складений з 15 розділів, потрапив до рук О. Кістяківського. «Признание важности 

этого памятника законадеятельной деятельности побудило меня к его изданию», – 

писав Кістяківський в своєму «Исследовании». «Знакомство с этим сводом и 

признание полезности его издания поставили меня – пише він далі, – в логическую 

необходимость собрать материалы, относящиеся к действию в Малороссии его 

составных частей – Литовского Статута и Магдебургского права». Професор 

Кістяківський зібрав 5 рукописів Кодексу та велику кількість праць українських 

правників котрі торкалися Литовського статуту та його впливів на формування 

української правної системи. Зіставивши різні варіанти тексту Кодексу 

О. Кістяківський «універсалізував» їх в одному рукописі. Протягом 1875-1877 рр. 

текст Кодексу 1743 р. вперше надрукували в «Кієвских Университетских 

Известиях» [166, c.7]. В 1879 р. вийшло окреме видання праці О. Кістяківського 

[249]. На 113 сторінках розміщувалося «Исследование» вченого під титулом 

«Очерк исторических сведений о Своде законов действовавших в Малороссии» 

[250]. Крім того праця містила «Прибавление» (додаток) – «Комиссии перевода и 

свод а книг прав проекты» з додатком таблиці «Степенный малороссийских 

воинского звания людей Порядок по гетману». А. Яковлів, аналізуючи працю 

О. Кістяківського, зазначав: ««Исследование» професора О. Кістяківського про 

Кодекс 1743 р. є першою й найповнішою монографією, опертою на архівних 

джерелах. Ця праця до цього часу ще не втратила свого значення, і кожний 

дослідник, надто той, кому недоступні архівні матеріали, приступаючи до праці 

над Кодексом 1743 р. мусить наперед ознайомитись з монографією професора 

Кістяківського, в якій, крім історичних даних про походження Кодексу, знайде 
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цінні вказівки щодо чинних в Україні в XVII-XVIII століття законів, джерел 

Кодексу а також наукову оцінку зібраних в Кодексі законів»[166, c. 7]. У 

1888 р. в 10 та 11 книгах «Киевской старины» було надруковано працю 

«Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода Законов». 

Автором розвідки був молодий український історик І. Теличенко. 

Спираючись на нові архівні матеріали робота І. Теличенка містила в собі 

детальний виклад історії Кодексу [344]. 

Дослідження Кодексу фактично припинилося в останній чверті 

століття. Новий сплеск інтересу до Українського права козацької доби 

відбувся на початку XX ст. коли умови наукової праці в Україні стали більш 

сприятливі. На цьому етапі дослідники почали звертати увагу на зміст 

Кодексу, його джерела, систему та аналізу його норм. Першими працями 

такого характеру були праці професора М. Слабченка, надруковані в 

Збірнику: «Опыты по истории права Малороссии XVI–XVIIІ століття» 

(Одеса, 1911). Перша праця «Акцес или порядок канцелярський» містить в 

собі правничий нарис про так званий акцес, або нарис судового процесу, що 

був чинний в Гетьманщині в 30–40 рр. ХVIII ст. [166, с. 9]. 

У праці «Наказания в жизни и праве Малороссии XVII–XVIII 

столетиях» дослідник подає інформацію про загальний характер карного 

права Гетьманщини. М. Слабченко був прихильником думки про 

трансформацію правної системи України від ідеї повного таліону до ідеї 

утилітарної, що базувалася на високій оцінці людині, та стремління 

забезпечити суспільство від злочинців шляхом залякування та ганебних 

покарань. Поруч з тим набирає широкого розповсюдження погляд на 

злочинця як на жертву нещасливих обставин, звідки так часто практиковане 

звільнення злочинця від кари на прохання ушкодженого або духовенства чи 

громади. Особливо процес «пом’якшення» судової системи Гетьманщини 

характерний для першої чверті ХVIII ст. Гуманізація відношення до особи 

злочинця, на думку М. Слабченка, яку підтримував і А. Яковлів являла 

собою процес природний, характерний для держави з європейською 

правовою свідомістю. Однак як відзначав Андрій Іванович даний шлях 
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трансформації був перерваний «під впливом російської карної системи з її 

жорстокими муками та інквізиторськими методами мучення – таємно, в 

«застінках», без участі загалу» [166, с. 10]. 

Дослідження вітчизняного права М. Слабченко продовжив у 1927 р. 

видавши кілька коротких заміток під загальною назвою «Ескізи з історії Прав по 

котрим судится малороссийский народ» (Ювілейний Збірник Української 

Академії Наук на пошану академіка Д. Багалія, Київ 1927 р. Том І) [330]. 

У розвідці «Чи використовувало гетьманське законодавство в «Правах»?». 

Автор намагався визначити роль так званого «гетьманського законодавства». 

Аналізуючи норми Кодексу та порівнюючи їх зміст з гетьманськими універсалами 

автор приходить до висновку, що деякі норми цього кодексу безумовно взяті з 

актів гетьманського законодавства. 

В третій своїй статті присвяченій українському праву Гетьманської держави 

«Яка була перша редакція Прав?» М. Слабченко шляхом порівняння деяких місць 

Кодексу старається довести, що опублікований О. Кістяківським текст Кодексу є 

лише одним з варіантів трактату. А саме остаточною редакцією документу 

(всупереч твердженню О. Кістяківського про «остаточність» знайденого ним 

тексту). Дослідник висловив думку про існування кількох варіантів Кодексу 

1743 р., що були створені Комісією майже одночасно [166, с. 11]. Аналізу 

української правової системи доби пізньої Гетьманщини була присвячена ще одна 

робота автора «Як судився малоросійський народ» [331]. 

Великий внесок у дослідження історії кодифікації українського права вніс 

академік Н. Василенко. Вчений опублікував у «Ювілейному Збірнику Академії 

Наук на пошану академіка професора М. Грушевського» (Київ, 1928) статтю під 

назвою «Права по котрим судится малороссийский народ як джерело державного 

права України 18 століття» [216]. В. Василенко став автором концепції про 

національну основу «Українського кодексу». Дослідник вважав – кодифікатори 

широко використали діюче звичаєве право. Через те давнім нормам було надано 

сучасного змісту і на них відбилися сучасні для ХVIII ст. правні поняття. 

Тут його думка повністю співпадала з позицією А. Яковліва, що вважав 

Кодекс 1743 р. свого роду «ідеальним джерелом» з точки зору дослідження 
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загального масиву української правної спадщини. Адже Кодекс став 

«дзеркалом розвитку» правової системи України від епохи Рюриковичів до 

моменту початку роботи Кодифікаційної Комісії. А. Яковлів, як один з 

піонерів у дослідженні впливу іноземних правних систем на українську, 

вбачав величезну цінність «Прав» у віддзеркаленні сучасних на момент 

укладення Зводу правних тенденцій та показником впливів на українське 

право аналогів сусідніх держав. 

Подальше дослідження українського права ХVIII ст. пов’язане з 

іменем академіка О. Малиновського. Опублікувавши статтю «Кари майнові 

та кари особисті», О. Малиновський подав історію кар «на майні та на 

особах» та процесу заміни першого виду кар на другий. Джерелами для 

свого дослідження автор обрав кодекси: Руську Правду, Литовські статути 

та Кодекс 1743 р. [275]. Характеризуючи карну систему України за 

Кодексом 1743 р. О. Малиновський зазначав панівне положення в ньому 

особистих кар, а майнові кари застосовуються як додаткові або за незначні 

злочини. 

Протягом 1928–1929 рр. світ побачили декілька досліджень 

М. Товстоліса присвячені історії розвитку українського права. В них між 

іншими згадується Кодекс 1743 р. М. Товстоліс став автором визначення 

Трактату як «Всезбірку законів». Найбільша з праць М. Товстоліса під 

назвою «Суть застави за Литовським статутом» надрукована в «Працях 

комісії для вивчення західно-руського й українського права» (Вип. 6, Київ, 

1929). Автор аналізує норми Кодексу 1743 р. стосовно інституту застави 

рухомого і нерухомого майна та порівнює їх з дотичними нормами 

Литовського статуту і давньогерманського права. 

У праці «Розуміння заставки в звичаєвому праві України» («Праці 

Комісії для вивчення звичаєвого права в Україні» Випуск ІІ). Дослідник 

розвиває думку про те що норми українського звичаєвого права були 

кодифіковані свого часу в Руській Правді, Литовському Статуті та Кодексі 

1743 р. Автор провів аналіз цих джерел. 
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В статті «Про нахідку за звичаєвим правом України» М. Товстоліс трактує 

артикули Кодексу, що торкалися знахідки, права власності на знайдені речі, 

винагороди за знахідку та порівнює їх з дотичними нормами Литовського Статуту 

1588 р.  

Характеризуючи працю М. Товстоліса А. Яковлів високо оцінював внесок 

колеги у справу розбудови української правної історії. «Праці професора 

Товстоліса містять в собі авторитетне трактування одного з найкращих 

українських цивілістів дотичних артикулів Кодексу» [166, c. 12–13]. 

Доктор М. Чубатий опублікував у 1925 р. історичну працю під назвою «Про 

правне становище Церкви в козацькій держави» («Богословія». Том ІІІ. Випуск 1-

3, Львів. 1925). В цій праці автор на підставі історично-правних пам’ятників, в 

тому числі й Кодексу 1743 р. подає виклад про правне становище Церкви й 

духовенства в українській державі гетьманського періоду [166, с. 13–14].  

Автор опублікував три статті, що торкаються Кодексу. Перша під назвою 

«До історії кодифікації українського права XVIII століття» («Праці Українського 

Історично-Філологічного Товариства в Празі» Прага, 1937). Дослідник торкнувся 

причин, які вплинули на те, що Кодекс 1743 р. не дістали офіційної санкції. На 

думку М. Чубатого не затвердження Кодексу царським урядом сталося з двох 

причин: «з навмисне недбайливого відношення російського уряду та через 

опозицію певного кола українських патріотів, що виникла в лоні Комісії, а пізніше 

охопила українські правлячі кола, проти зміни Литовського статуту, як 

«фундаментального права», «новим правом», де в чому відмінним, а також через 

недовір’я до царського уряду та до його наказу завести в Україні нові закони» 

[166, с. 13–14]. 

М. Чубатий підняв питання про легітимність Кодексу 1743 р. з точки зору 

норм права в умовах сюренно-васальних відносин між Державою Війська 

Запорозького та Російською імперією. 

А. Яковлів у своїй грунтовній розвідці «До історії кодифікації українського 

права у вісімнадцятому столітті (чому проект кодексу «Прав по которим судится 

Малороссийский народ не дістав затвердження)» [159] подав власне бачення 

історії розробки Кодексу 1743 р. та причин саботування легітимізації цього 
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Збірнику законів російською владою. Як в основному договорі 

Б. Хмельницького з московським царем 1654 р. так і в наступних договорах, 

було затверджено право українського народу судитися в українських судах 

згідно «малороссийских прав». У якості джерел цих «малороссийских прав» 

в Україні доби Гетьманщини виступали: Литовський статут у ІІІ редакції 

зразка 1588 р.; Магдебурзьке право у формі приватних правних книг 

П. Щербича «Саксон» і П. Гроїцького «Порядок» на польській мові, та 

звичаєвого права. 

Дослідження Кодексу 1743 р. А. Яковлів продовжив на сторінках 

монографії «Український кодекс 1743 року. «Права по которим судится 

малороссийский народ». Його історія, джерела та систематичний виклад 

змісту» [166]. Цей твір став найбільшим в українській історіографії 

дослідженням з даної проблеми. У своїй праці А. Яковлів намагався 

визначити передумови початку кодифікації національного права. Вченому 

вдалося встановити персональний склад Кодифікаційної комісії (ІІ розділ) 

[166, c. 20–30]. Він визначає зовнішні джерела «Малороссийских прав». 

Вчений виділяє п’ять основних джерел Кодексу 1743 р.: Литовський статут, 

Німецьке право, Українські (козацькі) джерела (запорозьке звичаєве право), 

Російське імперське та традиційне право Московської Русі (ІІІ розділ) [166, 

c. 36–51]. Дослідник велику увагу приділяв планам і методам роботи 

Кодифікаційної Комісії, вчений детально дослідив Кодифікаційну працю 

Комісії (IV розділ) [166, c. 51– 68]. У розділі VI присвяченому 

систематичному викладу змісту Кодексу, А. Яковлів розділив статті 

«Малороссийского права» за галузями. Окремо вчений подав зміст зводу: 

Преамбули (ввідного закону), Державного права, Адміністративного права, 

Цивільного права, Торгівельного права, Карного права та Процесуального 

права [166, c. 111–182].  

Аналізуючи тест Кодексу за порядком його глав, артикулів та пунктів, 

вчений порівнював його з текстом джерел, які Комісія зазначила в коротких 

цитатах під основним текстом Кодексу. Одночасно, А. Яковлів перевіряв 

процитовані у «Малоросійському статуті» тексти Литовських статутів та 
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праць П.Щербича, Б.Гроїцького, П. Кушевича та інших джерел з текстом 

першоджерел німецького права – Саксонського провінційного Магдебурзького 

права в латинському перекладі К. Яскера та карного кодексу Карла Габсбурга 

[166, c. 35, 40, 50]. Проведений таким способом аналіз тексту Кодексу показав, що 

більша частина глав зводу була складена Комісією на підставі матеріалу, 

запозиченого з Литовського Статуту, німецького права і українського звичаєвого 

права. Майже у кожній главі Кодексу вчений знайшов запозичення з двох джерел, 

які А. Яковлів називає основними – Литовського статуту та Саксонського зерцала. 

Буквально цілі глави Кодексу складалися з цитат дослівно запозичених з 

іноземних джерел. Так шість розділів Малоросійського законника це практично 

копіювання І та ІІІ Литовських статутів. Дев’ять розділів складалися з перекладів 

німецького права. Лише у трьох главах вчений знаходив ознаки «присутності 

козацької традиції» тобто впливи українського традиційного права  [166, c. 19].  

Не зважаючи на відносно невелику представленість національної правної 

традиції у статтях Кодексу 1743 р. А. Яковлів відмічав роль козацького права у 

формуванні зводу як «немалого та своєрідного». Його роль та вплив, на думку 

автора позначилися на всьому Кодексі. Як джерело, українське право було 

використане Комісією у формі неписаного народного права, або у формі постанов 

та розпоряджень органів державної влади Гетьманщини, або ж нарешті, у формі 

звичаїв та практики існуючих на той час адміністративних і судових установ 

Гетьманської держави. Провідна роль вітчизняного права виявлялася в тому, що 

воно було використане кодифікаторами для зміни, пояснення і доповнення 

матеріалу, запозиченого з іноземних джерел, а найголовніше – для пристосування 

його юридичного матеріалу до місцевих українських умов державного життя і 

судочинства.  

Українське право було для Комісії засобом, який вона використовувала для 

українізації запозичень іноземних джерел, воно за висловом А. Яковліва: 

«утворило підложжя, грунт, на якому Комісія збудувала свою «Всезбірку прав, по 

котрим судиться український народ». Відмічав А. Яковлів і значну роль у 

національному законотворенні доби «кодексових звитяг» джерел німецького 

права. Їх роль і впливи у Кодексі 1743 р. вчений визначав у трьох напрямках: 1) 
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запозичення з німецького права, що надали нормам Кодексу абстрактного 

характеру, що цілком відповідало сентенціям самої Кодифікаційної комісії 

[166, c. 40–46]; 2) джерела німецького права сприяли збільшенню і 

поширенню законотворчого матеріалу, що містився в Литовському статуті, 

але був вже недостатнім для регулювання правного життя Гетьманату 18 

століття, особливе ці поширення помітні в нормах Кодексу, що стосувалися 

цивільного і карного права [166, c. 46–47]; 3) А. Яковлів відзначав 

негативний вплив на Український кодекс одного з джерел німецького права 

– карного кодексу Карла V, який Комісія використовувала не безпосередньо, 

а через польський переклад «Постемпек» П. Гроїцького та Литовський 

статут. На цій підставі Комісія значно поширила матеріальну частину 

карного права, як з погляду кількості видів злочину, так і з погляду 

посилення кар злочинцям, запозичила кари, що не відповідали 

правосвідомості українського суспільства доби пізньої Гетьманщини. Так до 

Кодексу був введений новий спосіб допиту «під муками» [166, c. 178]. 

Ще одним фактором, чи не найбільшим що вплинув на формування 

Українського кодексу стала творча праця Кодифікаційної комісії. Як вважав 

А. Яковлів Комісія вийшла за межі чисто кодифікаційної роботи. При 

написанні переважної більшості статей Комісія, зібравши з різних джерел 

аналогічний правовий матеріал для певної юридичної норми, з цього 

матеріалу або на основі його компонувала текст норми, яку і вносила до 

Кодексу. При цьому Комісія, коли вважала за потрібне доповнювала 

запозичений матеріал, або пояснювала його основну ідею, ілюструвала 

прикладами з українського життя або іншим способом пристосовувала до 

місцевих умов. Утворена таким способом і внесена до Кодексу норма закону 

лише своєю ідеєю була подібна до джерельної норми, з погляду зовнішньої 

форми, способу викладу й вислову вона була цілком новим витвором, 

автором якої виступала кодифікаційна Комісія [166, c.110–111]. 

Дослідження історії українського права Гетьманської доби, відкрили 

нову сторінку у творчій біографії А. Яковліва. Займаючись вивченням 

джерел Українського кодексу в редакції 1743 р. А. Яковлів торкнувся 
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проблеми впливів правних систем іноземних держав на вітчизняну законотворчу 

традицію. Вже наприкінці 1920-х рр. вчений зайнявся питанням впливу чеського 

права доби середньовіччя на формування української правничої системи. У 1929 р. 

Чехословацька державна друкарня у Празі видала працю вченого «Впливи 

старочеського права на право українське литовської доби XV-XVI ст.» [137]. 

При підготовці цієї роботи Український вільний університет взяв на себе 

зобов’язання оплатити публікацію роботи А. Яковліва. Однак невдовзі виявилося, 

що матеріальні проблеми з якими зіткнулися в Українському університеті 

напередодні не дозволили профінансувати видання і подальша доля дослідження 

опинилася під питанням. Однак несподівано роботу «врятувало» Міністерство 

шкіл і народної освіти Чехословацької республіки» котре проаналізувавши роботу 

А. Яковліва прийшло до висновку, що вона має велику наукову цінність і дозволяє 

дослідити історію становлення Чеського права та його «визначну роль у Східній 

Європі». Чеський уряд виділив необхідну суму грошей то ж працю було 

опубліковано. А. Яковлів у своєму листі висловив вдячність чеському уряду за 

надану допомогу [137, с. 3]. 

А. Яковлів, переглянувши на сторінках своєї праці фактичні дані чесько-

українських взаємин в їх історичній послідовності протягом X-XV ст., прийшов до 

висновку, що внаслідок тісних і постійних зв’язків обох народів повинні були 

існувати й певні культурні впливи чеського народу, що стояв, на думку автора, на 

більш високому у порівнянні з тогочасними русинами культурному рівні, на 

культуру руських земель, зокрема на староукраїнське право та писемну мову [137, 

c. 78]. 

Щоб довести свою думку та обґрунтувати її певними фактичними даними з 

обсягу права і мови, вчений ознайомився з пам’ятниками старочеського права і 

мови та порівняв їх з аналогічними джерелами Литовсько-Руської держави, 

головним чином, з Литовським статутом всіх трьох редакцій, з пам’ятниками 

литовсько-руської процесуально-судової традиції та історичними актами ХV-XVII 

ст. отримані таким способом факти давали А. Яковліву можливість стверджувати, 

що впливи чеського права були дуже вагомими у Литовській державно-правовій 

системі. Зокрема Литовський статут, який А. Яковлів вважав найвидатнішим 
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пам’ятником законодавства Великого князівства, складався і двічі 

перероблявся під значним впливом старочеського права і актової мови [137, 

c. 20–21].  

Редактори Статутів не лише були ознайомлені з чеськими джерелами, 

але часто просто дублювали їх у статтях Статутів. Що ж торкалося мови і 

термінології, то А. Яковлів наводив численні приклади запозичень чеських 

юридичних термінів і навіть цілих речень, що свідчило про тотожність 

юридичної мови Литовських статутів з актовою мовою Чеського королівства 

як за складом так і за лексичним матеріалом. Деякі артикули Статутів за 

висловом автора являли «переказ з чеської мови на мову литовсько-руську з 

домішкою «руських» слів та виразів» [137, c. 60]. 

Крім того А. Яковлів відкидав думку про повну залежність 

литовського права від польської традиції та повсюдне використання 

польської термінології у статтях Литовських статутів. На сторінках кодексів 

Литовської держави вчений віднайшов чеські слова, яких не існувало у 

польській мові і які були взяті до Статутів без жодних змін або з незначними 

змінами [137, c. 61]. Також він виділяв слова котрі побутували й у польській 

мові, але були запозичені з додержанням правильної чеської транскрипції. 

Третю групу чеських термінів склали такі, що були перекладені на руську 

мову та вживалися поруч з перекладом. До окремої групи запозичень 

відносив вчений слова які мали однакову транскрипцію й у польській мові. 

Нарешті останню групу складали слова чеського походження перенесенні до 

Литовських статутів у польській транскрипції. 

Розподіл чеської правової термінології зазначеними групами доводив, 

на думку А. Яковліва, те що ці запозичення здійснювалися двома шляхами: 

безпосередньо – з чеських джерел, і посередньо – з польських перекладів. Як 

думав вчений укладачі Литовських статутів використовували оригінали 

чеських кодексів при укладанні та редагуванні Статутів. У якості основного 

джерела чеського походження вчений називав «Zrizeni zemskeho» перший 

друкований чеський кодекс офіційно затверджений Владиславом ІІ у 1500 р. 

[137, c. 79]. Значний вплив чеської актової мови вчений констатував і при 
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перегляді актів Литовської Метрики і земських та гродських книг. При цьому 

А. Яковлів відзначав, що впливи чеської актової мови були незначними у XV ст., 

вони збільшилися на початку наступного століття. Протягом XVII ст. впливи 

чеські «змішувалися з впливами польськими та польською мовою, яка стала 

офіційною мовою на Литві і на українських землях» [137, c. 79]. 

А. Яковлів відповідав на закиди про відсутність правної і державної традиції 

у «русинів» – українців, що часто лунала від польських істориків. Вони 

розглядали процес взаємовідносин з українцями, білорусами та литовцями через 

призму власної «імперської» доктрини, ідеї «польскості» і «прометеїзму». В якій 

поляки розглядали свою історичну місію у «просвітлені» сусідніх менш 

культурних народів. Ця доктрина сформувала не одне покоління польських 

істориків. Навіть ті хто змушений був емігрувати за межі Польщі після 1939 р. не 

відмовилися від старої ідеологеми. Так наприклад характеризуючи процес 

поглинання Польським Королівством земель Галицько-Волинської держави 

І. Гербертова на сторінках своєї «Historia» виданої у 1946 р. в Парижі доводила, 

що приєднання Червоної Русі було не лише благом для руського населення, але й 

цивілізаційною необхідністю [370, c. 76–78].  

Вбивство С. Петлюри у Парижі, 25 травня 1926 р. викликало величезний 

резонанс у середовищі української еміграції. Відразу ж почав утворюватися 

комітет з ушанування пам’яті видатного державного та військового діяча УНР. 

А. Яковлів особисто був знайомий з Симоном Васильовичем, ще з часів 

журналістської діяльності Головного Отамана, вони разом входили до творчого 

колективу «України» в 1906-1907 рр. У роки революційної боротьби 1917-1920 рр. 

обидва працювали у складі Малої Ради пізніше А. Яковлів виконуючи 

дипломатичну місію у Бенілюксі знаходився у постійній офіційній переписці з  

головою Директорії. Окрім службових стосунків між державними діячами 

склалися і особисті приязні стосунки, з часом дипломат перетворився на палкого 

прихильника петлюрівського курсу. Міцну владу Головного отамана А. Яковлів 

тоді називав основною запорукою єдності всіх національних сил в умовах 

кривавої війни з більшовиками. Не зрадив вчений своїй «пропетлюрівській» 

позиції і після програшу боротьби та вимушеної еміграції уряду та державних 
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установ за кордон. У час коли національні сили розділилися, і більшість 

колишніх державців займалася пошуками винного у поразці революції та в 

більшості своїй знаходила «стрілочника» в особі С. Петлюри та його уряду, 

А. Яковлів продовжував доводити несправедливість звинувачень Симона 

Васильовича у деспотизмі та навіть зраді (особливо вони лунали з боку 

монархістів-гетьманців і так званих «трудівників-соціалістів») повсякчас 

вступаючи у полеміку з противниками Державного Центру УНР. 

Смерть С. Петлюри стала особистою трагедією для А. Яковліва. Втім, 

ще більшого болю завдало рішення Паризького суду, що виправдав 

С. Шварцбада. Професійний юрист, до того ж чесна та принципова людина, 

А. Яковлів не міг змовчати. Вже 6 червня 1926 р. виходить коротка стаття 

«Смерть голови Директорії і Головного Отамана військ УНР Симона 

Петлюри» [128]. Вчений, що у той час перебував у Парижі, буквально за 

декілька днів написав статтю яку можна назвати «панегіриком на погреб» 

С. Петлюри. У ній було подано основні відомості про діяльність голови 

УНР. Всього на 10 сторінках автор намагався розкрити образ Симона 

Васильовича політика та патріота. У 1927 році на сторінках «Студенського 

вісника» (ч. 10–12), що видавався за кошт української діаспори у Франції 

надрукували розвідку А. Яковліва «Вбивство С.В. Петлюри перед судом 

присяжних в Парижі» [133].  

Автор зробив першу спробу прослідкувати хід процесу Шварцбада, 

проаналізувати причини винесення виправдального вироку звинуваченому. 

А. Яковлів називав події, що відбулися у міському суді Парижу влітку 

1926 р. фарсом правосуддя. Він рішуче виступив за перегляд судового 

рішення, зазначав, що звільнення від відповідальності вбивці, що визнав 

свою вину абсолютно не можливе. Вчений відкидав звинувачення Головного 

отамана у антисемітизмі та керуванні масовими погромами єврейського 

населення в Україні, які висувалися французьким судом.  

З часом гучне вбивство на розі бульвару Сен-Мішель та вулиці Расін 

перестало бути актуальною темою для французької преси. Зійшли зі шпальт 

паризьких «Еко де Парі» та «Парі-Міді» звіти про перебіг судового процесу, 
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вщухли дискусії з приводу ролі ГПУ у вбивстві С. Петлюри. Можливо тема була 

вичерпана для європейців, але не для української еміграції. У червні 1926 р. 

пам'ять Симона Васильовича вирішили вшанувати науковим збірником. Загальні 

Збори Празького Міжорганізаційного Комітету (головою якого обрали 

А. Яковліва) для вшанування памяті С.В. Петлюри затвердили редакційну комісію 

у складі: О. Лотоцького, І. Мазепи, М. Мандрики, М. Славінського, О. Шульгіна. 

Комісії було надано право кооптації та доручено виробити програму, зібрати 

матеріали та подати повний текст статей, що мали увійти до збірника на розгляд 

Міжорганізаційного Комітету. Пізніше до складу Комісії увійшли: С. Сірополко та 

П. Феденко. У той же час зі складу комісії вийшли М. Мандрика, О. Лотоцький та 

О. Шульгін. У квітні 1929 р. зі складу комітету вийшов С. Сірополко, а обов’язки 

Голови Комісії перейняв на себе голова Міжорганізаційного Комітету А. Яковлів. 

Він змінив склад редакційної комісії. Починаючи з весни 1929 р. підготовчу 

роботу по виданню збірника пам’яті С. Петлюри проводили: І. Мазепа, 

М. Славінський, П. Феденко і власне А. Яковлів. Під робочою назвою «Збірник 

пам’яті Симона Петлюри (1879 – 1926)» було видано навесні 1930 р. у Празі [242, 

c. 5 – 6]. 

Особливістю цього видання було те, що збірник містив не лише статті, що 

торкалися безпосередньо особи С. Петлюри та його державної діяльності, але і 

роботи, що могли висвітлити ті періоди визвольної боротьби, в яких Симон 

Васильович грав провідну роль. Видання Збірника стало справжньою культурною 

подією у житті української еміграції. До авторського колективу увійшли одні з 

найбільш визначних та яскравих українських вчених 1920-1930 х рр. Поруч із 

М. Славінським, П. Феденко, М. Добриловським, С. Сірополком, Ф. Щербиною, 

О. Шульгіним, І. Гаврилюком, В. Прокоповичем розмістив свою працю у збірнику 

і голова редакційної колегії А. Яковлів. Його робота «Паризька трагедія» стала 

справжнім науковим відкриттям 1930 р. [143]. 

І не лише науковим. Праця отримала велику популярність серед української 

інтелігенції за кордоном. На неї звернули увагу і у чеських та французьких засобах 

масової інформації. Власне чим був викликаний цей інтерес? На сторінках своєї 

роботи А. Яковлів не зупинився на сухій подачі інформативного матеріалу з 
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Паризького судового процесу над вбивцею С. Петлюри. Вчений звинуватив 

у вбивстві радянські спецслужби [195, c. 19]. Тобто зробив те на що не 

наважувалися інші еміграційні діячі.  

Науковець вказував, що слідство і обвинувачення не висунули жодних 

переконливих доказів особистої причетності С. Петлюри до єврейських 

погромів. Жоден наведений факт не вказував на антисемітські нахили 

С. Петлюри. Крім того на процесі було представлено понад 200 документів, 

що свідчили про намагання самого Симона Васильовича та його уряду 

зупинити погроми. Тобто, як зазначав А. Яковлів, версія про кровну помсту 

«ображеного єврея» за вбивство родичів не витримувала жодної критики. 

Утім це не вплинуло на рішення суду, як і те, що на сесії суду від 20 

жовтня 1926 р. було зачитано заяву громадянина Е. Добковського, що 

особисто знав вбивцю Головного отамана та заявляв, що напередодні 

вбивства до Парижа прибув М. Володін, відомий радянський шпигун-

нелегал, який у розмові з Е. Добковським визнав, що прибув з Москви для 

безпосереднього керівництва ліквідацією українського лідера. Крім того, як 

писав А. Яковлів, М. Володін, проживаючи у Франції з 1925 р., спілкувався 

не лише з І. Шварцбадом, але і з політичними опонентами С. Петлюри з 

середовища української еміграції, збираючи інформацію про Симона 

Васильовича. Зокрема він увійшов в довіру до українського соціаліста-

революціонера М. Шаповала. А. Яковлів писав, що М. Володін довгий час 

проживав у помешканні М. Шаповала в Парижі. Дослідник звинувачував як 

самого М. Шаповала так і його товаришів по партії у цькуванні С.Петлюри 

на сторінках партійної преси та замовчуванні фактів, які свідчили про участь 

М. Володіна в організації вбивства [195, c. 12–13]. 

Згодом М.Шаповал написав зізнання яке подав прокуророві. У цьому 

листі політичний діяч визнав факт спілкування з М. Володіним та 

звинуватив його у роботі на радянські спецслужби, при цьому посилаючись 

на приватні розмови з М.Володіним [195, c. 12–13]. Проте суд залишився 

абсолютно байдужим до цього зізнання. Адвокат І.Шварцбада, А.Торес, 

зумів уникнути детального обговорення організації вбивства. Під час 
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попереднього слідства, він спільно з Бернаром Лекашем (майбутнім засновником 

Ліги боротьби проти антисемітизму) здійснив поїздку до Москви, де був 

здійснений пошук свідчень на підтвердження петлюрівських погромів. Саме ці 

свідчення отримані з радянських джерел суд взяв до уваги. Було винесено 

виправдальний вирок І.Шварцбаду, що підсумував 16-місячний процес.Андрій 

Іванович звертаючись до вбивць С.Петлюри запевняв, що вбивство вождя, і навіть 

його посмертна дискредитація та «глум над нашими чільними діячами, над нашою 

героїчною армією» не досягли своєї мети і не «ослабило, і не дискредитувало 

нашого визвільного руху» [195, c. 22]. 

 В подальшому А. Яковлів продовжував захищати ім’я Головного отамана, 

зокрема він повністю відкидав звинувачення Директорії та армії УНР у єврейських 

погромах. Спираючись на свідчення діячів єврейського національного руху 

М. Рафеса та А. Марголіна, правник намагався довести суспільству думку про 

чесність голови Директорії та його лояльне ставлення до євреїв, з якими повсякчас 

намагався співпрацювати. 

Після виходу Памятного Збірника А. Яковлів знову зіткнувся з хвилею образ 

з боку політичних опонентів С. Петлюри, в першу чергу соціалістів-

революціонерів, яких вчений на сторінках «Паризької трагедії» недвозначно 

звинуватив у співпраці з агентом Москви. Думки сучасників розділилися, справа 

С. Петлюри була занадто заплутаною. Документального підтвердження керівної 

ролі ГПУ у знищенні лідера національного руху у А. Яковліва і його прибічників 

не було то ж його версія бачилася багатьом безперспективною гіпотезою, що лише 

приводить до подальшого розколу еміграції.  

Окреме місце у науковому доробку А. Яковліва посідають дослідження 

українського права новітньої доби. Зокрема вчений зробив вагомий внесок у 

розробку досвіду конституційного будівництва в Україні епохи Визвольних 

змагань 1917–1921 рр. У 1928 р. у співпраці з Паризьким журналом «Тризуб» 

А. Яковлів видає статті «Основи Конституції УНР» та «До питання про 

легальність уряду УНР» (що були розміщені у №8, 9 та 41 журналу «Тризуб»), в 

яких А. Яковлів на підставі державно-правових актів верховної влади Української 
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Республіки, починаючи з періоду Центральної Ради, всебічно висвітлив 

основні принципи державного устрою і органів державної влади УНР [151, 

c. 3]. 

У 1935 р. в Парижі А. Яковлів за допомоги місцевої української 

еміграції, зокрема В. Шульгіна видає повноцінну монографію «Основи 

конституції УНР» [151], котра включила у себе як статті опубліковані у 

«Тризубі» так і ненадруковані напрацювання вченого. Роботу автор розділив 

на дві частини. У першій А. Яковлів розкривав суть понять «суверенітет», 

«самовизначення народів». Вчений доводив: «Спільне виявлення народами, 

що входили до складу всеросійської монархії, своєї суверенної волі через 

повалення царської влади дало українському народові можливість вільного 

самовизначення, виявлення його суверенної волі в напрямі утворення 

певних умов для дальнішого державно-політичного життя на своїй землі» 

[151, c. 5–6]. 

А. Яковлів, підтримуючи революційний акт повалення 

самодержавства як справедливий, кінець нелегітимної окупації українських 

земель царатом першим законним органом державної влади з часів 

повалення гетьманату, вважав Всеукраїнський конгрес (з’їзд), що відбувся у 

Києві в квітні 1917 р. Центральна Рада утворена у березні стала виразником 

віковічного прагнення українців до суверенітету рідної землі. Вчений 

повністю підтримав рішення Конгресу і визнав, що «лише національно-

територіальна автономія України була в стані забезпечити потреби нашого 

народу і всіх інших народів, що живуть на українській землі» [151, c. 6]. 

Акт добровільного підпорядкування Центральної Ради Тимчасовому 

уряду та визнання Всеукраїнським конгресом виключного права на 

санкціонування автономії українських земель за російськими Установчими 

зборами вчений називав «доброю волею» українства. Суспільство 

Наддніпрянщини цілком усвідомивши важливість змін які настали для 

народів Росії з поваленням монархії намагалося вповні використати 

історичний шанс та розпочати процес розбудови державних інституцій 

відродженої України. Однак, як відзначав А. Яковлів, перші вимоги 
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представників українського народу не пішли далі вимог внутрішньої автономії 

через відсутність рішучості у середовищі української інтелігенції котра стояла на 

чолі національного руху [151, c. 7]. 

Вчений був упевнений: українська інтелектуальна еліта не мала жодного 

зв’язку з народними масами, не розуміла потреб простого народу та не 

відзначалася послідовністю у власних діях, що врешті призвело до повного 

розчарування народу у Центральній Раді як вищому органу державної влади та 

загалом у національних елітах [151, c. 7–8].  

Однак навіть у таких умовах, А. Яковлів, наголошує на цьому особливо, 

вдалося досягти великих успіхів у державному будівництві. Адже Центральній 

Раді вдалося відродити хоча і на короткий час українську державність, більше того 

республіканського характеру. Це стало продовженням республікансько-

демократичних традицій Держави Війська Запорозького отже зберігалася 

історична послідовність державного будівництва. Саме це дослідник називав 

однією з головних заслуг УНР. 

На жаль конституційні проекти діячів Центральної Ради так і залишилися на 

папері. А. Яковлів, що сам був безпосереднім учасником революційних подій і 

пройшов шлях від київського юриста до голови канцелярії Центральної Ради та 

очільника Законодавчого комітету, брав участь у творенні вітчизняного 

конституціоналізму, з величезним жалем визнавав фіктивність актів прийнятих 

Радою. Військові поразки українського війська, більшовицький наступ, а згодом 

німецька окупація повністю знівелювали законотворчі «звитяги» радівців. У своїй 

роботі А. Яковлів переглянув загалом чотири форми державного ладу в Україні, 

що змінювалися протягом 1917-1920 рр.: автономну Україну з Центральною 

Радою на чолі, до прийняття ІІІ універсалу, самостійну УНР, монархічну державу 

гетьмана П. Скоропадського і радянську республіку у федерації з Росією.  

А. Яковлів вважав дві останні форми монархічну та радянську абсолютно 

чужими українському народові. Обидві вони за висловом вченого не були 

витвором «вільної суверенної волі українського народу», а лише нав’язаними 

формами окупаційної влади німецької та більшовицької відповідно. Лише УНР 
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вважав А. Яковлів «спочатку й до кінця дійсним витвором українського 

народу» [151, c. 31].  

Незважаючи на поразку збройної боротьби та ліквідацію влади УНР на 

українських теренах традиція законної республіканської влади не 

перервалася й була передана еміграційному Державному центру. Першим і 

найголовнішим обов’язком екзильного уряду А. Яковлів вважав збереження 

традиції УНР «чистою, незмінною». Не втримався Андрій Іванович і від 

емоційного епілогу до першого розділу своєї праці. Не зміг він втримати у 

собі свою республіканську натуру, сповнений тяжких переживань вчений 

писав: «Народ наш там, на окупованій батьківщині, чекає УНР, за нею 

тужить. Він її, єдину, – прийме, відновить, розвине, зміцнить і збагатить» 

[151, c. 32]. Слід відзначити, що праця «Основи конституції УНР» мала 

стати сухим науковим дослідженням юридичних передумов Конституції 

Української республіки 1918 р. являла собою фактично спробу автора 

вилити на сторінках своєї розвідки біль та розчарування у великій державній 

мрії цілого народу якій так і не дали здійснитися. 

Другу частину своєї монографії А. Яковлів присвятив питанню 

легітимності уряду УНР за кордоном, як об’єднуючого державного центру 

еміграції. 

Ще у 1928 р., після виходу у «Тризубі» статті «Основи конституції 

УНР», А. Яковліва розкритикували колеги, звинуватили у політичній 

заангажованості та «петлюрівщині». Особливо негативні відгуки лунали з 

табору «монархістів-державників» та «трудівників». Виразником їх позиції 

став М. Шаповал, який надрукував в альманаху «Нова Україна» (квітень-

червень 1928 р.) статтю «Занепад УНР. І. Як було справді. ІІ. Як вони 

пояснюють» (ст. 1–42) [358]. 

Автор статті поставив собі за мету переконати читача, що державний 

центр УНР не має права називатися легітимним урядом України, адже уряд 

УНР перестав існувати разом з втратою державної території республіки та 

поразкою у визвольних змаганнях, а традиція законності влади перервалася 

через порушення закону Трудового Конгресу (від 28 січня 1919 р.) та через 
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перевороти в середині Директорії УНР здійснені С. Петлюрою, що усунувши 

В. Винниченка фактично узурпував владу та встановив особисту диктатуру. 

М. Шаповал висував звинувачення у бездіяльності Раді Міністрів на чолі з 

І. Мазепою та А. Лівицьким котрі на думку автора перетворилися на слухняних 

виконувачів волі С. Петлюри. Всі свої аргументи М.Шаповал базував на 

своєрідному тлумаченні постанови Трудового Конгресу (саме цей орган він 

вважав єдиним легітимним). М. Шаповал стверджував що Конгрес ще у січні 

1919 р. проголосив курс на побудову в Україні держави селян і робітників як 

самоціль соціал-національної революції в Україні. Діяльність «петлюрівців» 

М. Шаповал вважав саботажем рішень Конгресу та повним відходом від 

міжпартійної колегіальності та традицій Центральної Ради , яка «ставила 

самостійну, соборну соціалістичну республіку». На сам кінець Микита Юхимович 

висловив впевненість у необхідності судового процесу над «групою С. Петлюри». 

Зважаючи на те що самого Головного отамана вже два роки не було в живих за 

його діяння мали нести відповідальність інші члени його уряду і не лише вони, але 

й всі прихильники курсу президента УНР, зокрема і такі що продовжували 

«вихваляти Державний Центр УНР у пресі». М. Шаповал запропонував після 

відновлення суверенітету України провести відкритий судовий процес на якому 

«зрадники революції мали дати відповідь перед усім українським народом»  [151, 

с. 32–33]. 

А. Яковлів у роботі «До питання легітимності уряду УНР», з властивою 

йому емоційністю розгромив роботу М. Шаповала й фактично свдався до 

особистих образ в адрес колеги. Було сказано про повну неосвіченість 

М. Шаповала у юридичних питаннях та перекручуванні історичних фактів. Саму 

роботу А. Яковлів назвав такою, що не заслуговує на жодну увагу наукової 

спільноти. У відповідь на погрози М. Шаповала «народним судом» А. Яковлів 

застеріг колегу від таких висловлювань і в свою чергу пообіцяв ініціювати 

подібний процес у Києві, звичайно після визволення України, і дав слово першим 

виступити перед суспільством та дати відповідь за свою діяльність у якості 

державного службовця й, як професійний юрист, захищати «добре ім’я 

Директорії». 
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На сторінках своєї праці вчений не обмежився «з’ясуванням 

стосунків» з ідейними супротивниками. А. Яковлів подав оригінал 

постанови Трудового Конгресу від 28.01.1919 р. в якому між іншим 

зазначалося: «Конгрес Трудового Народу України стоїть проти організації 

робітничої диктатури і висловлюється за демократичний лад на Україні. В 

цілях закріплення демократичного ладу правительство УНР разом з 

комісіями має підготовити закон для виборів всенародного парламенту 

Великої Соборної Української Республіки» [151, c. 35], тобто 

проголошувався демократичний, а не соціалістичний характер Української 

Республіки. Виходячи з цього він звинуватив М. Шаповала у брехні. 

А. Яковлів пішов навіть далі й безпосередньо звернувся до колишніх членів 

Директорії А. Макаренка та Ф. Швеця яких він звинуватив у антидержавній 

діяльності та спробі знищити Державний Центр та розколоти еміграцію. 

Саме їх Андрій Іванович вважав «реальними авторами» статті М. Шаповала. 

Вчений висловив думку, що М. Шаповал та «його керівники» є людьми, що 

є абсолютно байдужими у справі визволення України і «ставлять інтереси 

соціалістичні, вузько партійні понад національних», ці діячі за висловом 

А. Яковліва через  жагу влади та ненависть до С. Петлюри ладні були піти 

навіть на співпрацю з Москвою. Книга А. Яковліва отримала величезний 

резонанс у еміграційних колах. Звичайно, що відвертість вченого не сприяла 

поліпшенню клімату у середовищі «екзильної еліти», навпаки вона стала 

відправною точкою нової хвилі конфліктів між різними гілками українських 

республіканців. Палкі дискусії, що перемістилися зі шпальт періодичних 

видань та сторінок монографій до аудиторій УВУ і ресторанів Праги, 

Подебрад і Парижа мали непримиримий характер і проходили часто за 

безпосередньої участі самого А. Яковліва, ще більше віддалили політичних 

супротивників. 

В процес дослідження історії вітчизняного права А. Яковлів намагався 

залучити усі сегменти фундаменту національної правної традиції. І у цих 

намаганнях вчений торкався доволі оригінальних питань. Так, наприклад, у 

1935 р. в статті «Українські народні приказки і звичаєве право», що вийшла 



156 
 

на сторінках журналу «Життя і право» [150] дослідник прослідкував взаємовплив 

фольклору та народного самоуправління. 

Час 1936-1941 рр. відзначився зменшенням кількості праць А. Яковліва. Це в 

першу чергу було пов’язано з високою активністю Андрія Івановича на 

громадській ниві, викладацькій та організаційній роботі в УВУ, Музеї Визвільної 

боротьби та інших інтелектуальних осередках української еміграції. Втім говорити 

про повне припинення публіцистичної діяльності науковця говорити не можна.  

Цей період творчості дослідника відкрився статтею присвяченою одній з 

найбільш неоднозначних проблем – визначення авторства видатного твору 

«Історії Русів». А. Яковлів ще на початку 1900-х рр. звертався до цього питання 

поновлює дослідження, що увінчала розвідка «До питання про автора «Історія 

Русів» видана у «Записках НТШ» в 1937 р. [152]. 

У 1939-1941 рр. на сторінках празького журналу «Праці Історико-

Філологічного товариства» виходять всього дві невеликі статті А. Яковліва 

присвячених історії права Гетьманщини: «До історії кодифікації українського 

права XVIII в.» [159] та оригінальна стаття про особливості українського 

конспіративного листування доби Руїни [160]. 

Досить насиченим періодом життя А. Яковліва була його наукова діяльність 

у роки Другої Світової війни. У 1942 р. він встановив науковий контакт з 

директором Інституту досліджень Магдебурзького права у Мюнхені професором 

Гьорлітцом (Герліцом) про видання збірника грамот і привілеїв на магдебурзьке 

право містам України. З метою отримання стародавніх грамот, котрі залишилися в 

Києві А. Яковлів відновив свої зв’язки з колегами, що залишилися працювати в 

окупованій німцями українській столиці. Вчений почав активне листування з 

директором Архіву давніх актів Н. Полонською-Василенко, знаним істориком та 

дружиною М. Василенка, науковця та колишнього колеги А. Яковліва по роботі в 

уряді УНР та Гетьманату. 

Наталя Дмитрівна відібрала грамоти на самоуправління з актових книг та 

збірки покійного чоловіка. Їй вдалося також розшукати грамоти XIV-XVIII століть 

надані Переяславу, Лубнам, Стародубу, Чернігову, Гоголєву, Липівцю – 



157 
 

Городищу, Малину, Ніжину, Миргороду, Крулевцю, Погарцю та іншим 

містам (загалом 46 грамот) [52, арк. 1]. 

А. Яковлів очолив своєрідний творчий колектив, який готував цей 

збірник. Окрім самого дослідника, до праці залучилися Н. Полонська-

 Василенко, Л. Окиншевич, О. Оглоблин, В. Геппнер (директор Київської 

центральної бібліотеки), В. Міяковський (директор Головного історичного 

архіву) та В. Дубровський (працівник Харківського архіву). Збірник було 

укладено протягом короткого часу і відправлений А. Яковлівим до 

Магдебурга. Однак при відступі німецьких військ з Києва восени 1943 р. був 

конфіскований архів стародавніх актів та висланий під охороною СС до 

Сілезії. Було вивезено крім іншого і колекцію міських актових книг із 

магдебурзькими грамотами, тому звірка грамот стала неможливою. До сих 

пір доля архіву залишається нез’ясованою. У Національному архіві Чехії у 

м. Прага збереглося лише листування А .Яковліва з цього приводу та 

чернетки [286, c.70]. Разом зі збіркою грамот А. Яковлів надіслав Герліцу 

(20 травня 1943 р.) свою статтю «Памятник Магдебурзького права у Києві» 

[203]. 

У цій роботі історик прослідкував історію розвитку київського 

міського самоуправління від часів князя Вітовта, якого він назвав 

родоначальником самоуправління українських міст до часу відміни 

магдебурзького права в Україні у 1835 р. Особливий наголос автор зробив 

на історичній легітимності автономії Києва як «одного з найстаріших 

українських міських поселень», першої столиці держави. У якості першого 

нормативного акту що закріплювала магдебурзьке право за Києвом 

А. Яковлів розглядав привілей великого князя Литовського Олександра 

наданий жителям міста у 1494 р. в якому між іншим зазначалося: 

«пожалували ми міщан київських по давньому, як було при Вітовті». Таким 

чином, як зазначив автор, Київ жив самоврядно майже 400 років. 

Вчений відзначав деструктивну роль російської імператриці Катерини 

ІІ, яку вона зіграла не лише в житті Українського гетьманства, але і зокрема 

його самоврядних міст. На основі закону імперії про введення міських «дум» 
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як органів самоврядування російська влада ліквідувала магдебурзьке право у 

Києві, чим, на думку А. Яковлів, було підірвано віру населення міста до царського 

слова. Адже ще у 1764 р. імператриця надала киянам грамоту з повним 

підтвердження привілеї міста. Незважаючи на підтвердження імператором Павлом 

І у 1797 р. права міста на автономію, невдовзі наступ царату на вольності 

українських міст продовжився. І хоч у 1802 р. Олександр І підтвердив привілей 

«першій столиці» однак дні «вільного Києва» були пораховані. І вже за правління 

Миколи І процес безпосереднього підпорядкування міста російським урядовцям 

завершився. Як пам’ятник «нездійсненим мріям» про збереження самоуправління 

та нагадування про часи «магдебурщини» залишився височити у Києві монумент 

встановлений 15 вересня 1802 р. монумент на честь поновлення автономії міста 

Олександром І [203, c. 197–198]. 

1942 р. світ побачила чергова монографія вченого «Das Deutche Recht in der 

Ukraine» («Німецьке право в Україні») (Мюнхені) [205]. Праця стала справжньою 

подією не лише для українських наукових кіл, а й викликала інтерес європейських 

спеціалістів у галузі права. Фактично А. Яковлів на сторінках своєї роботи 

докладно виклав історію формування української правової системи з часів 

Київського князівства. Вчений систематизуючи відомості про розвиток 

германської правової системи провів широке історіографічне дослідження 

проблеми взаємовпливів юридичних традицій державних організмів від доби 

середньовіччя до нового часу.  

А. Яковлів остаточно сформулював трансформаційну модель за якою 

творилася українська юридична система: Звичаєве слов’янське право (V-XI ст.) 

еволюціонувало до рівня писаного кодексу «Правди Ярослава», який в свою чергу 

в симбіозі з чеським традиційним правом дав життя «Литовським статутам» (1529, 

1566, 1588 рр.). Литовське право злившись з польською юридично традицію, 

«шляхтизувалося» тобто отримало чітко соціально-елітарну преференційну 

спрямованість. Юридична система Гетьманщини, на думку вченого, по суті явила 

собою симбіоз литовсько-польської, чеської, саксонської, прусської, московської 

юридичних традицій із значним впливом звичаєвого права запорожців. 

Український кодекс 1743 р. став прикладом ідеального збірника нормативних 
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актів, що увібрав у себе все найкраще від кожної з європейських юридичних 

систем того часу. Саме у цьому вбачав А. Яковлів епохальну значущість 

кодифікаційної роботи української старшини епохи пізньої Гетьманщини.  

Доба ІІ Світової війни і особливо повоєнні роки стали «оксамитовим 

сезоном» наукового життя вченого. Одна слідом за іншою виходять праці, 

що не лише підсумовують доробок попередніх десятиліть, але і відкривають 

нові незвідані аспекти важкого історичного шляху українського 

державотворення. В 1942 р. світ побачила розвідка «Німецьке право в 

працях українських правників 18 ст.» видана у ІІ томі Збірника УВУ за 

1942 р. [161; c. 404–433], в тому ж році робота була надрукована окремою 

брошурою [162].  

У 1944 р. дослідник продовжив серію робіт з історії Українськго 

кодексу 1743 р., аналізу джерел Кодексу, впливам польського, російського 

та німецького права на юридичну модель Гетьманщини привчено велику 

статтю «Нові джерела кодексу «Права, по которым судится малороссийский 

народ» [163, c. 71–78].  

Того ж 1944-го творчий доробок вченого збагатився працею «Das 

deutsche Recht in Weißruthenien»(«Німецьке право у Білій Русі») в якій 

основний наголос робився на дослідження впливу традиційного німецького 

(«саксонського») права на формування юридичної системи Великого 

Князівства Литовського [206]. В «Мюнхенський» період творчості 

А. Яковлів повертається до проблеми іноземних впливів на вітчизняне 

право. В 1949 р. чергове дітище А. Яковліва «Український кодекс 1743 року: 

«Права по которымъ судится малороссійский народ»: його історія, джерела 

та систематичний виклад змісту» видане емігрантським видавництвом 

«Заграва» у Мюнхені [166]. В цьому році А. Яковлів прийняв участь в 

укладанні «Енциклопедії українознавства», його як найяскравішого 

правника еміграції запросили до творчого колективу, до «Енциклопедії» 

була включена стаття вченого «Історія джерел українського права» [167, 

c. 633–636]. 
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Життєві перипетії не завадили А. Яковліву продовжувати практичну 

викладацьку діяльність. По переїзді до Баварії, вчений «розродився» декількома 

новими лекційними курсами. У 1947 р. у Регенсбурзі, виданням УТГІ випущено 

курс лекцій «Цивільне право» [164]. У 1948-1949 рр. інститутська друкарня видає 

ще два курси: «Цивільний процес» (скорочений варіант) [165], «Торговельне 

право»(фактично передрук старого празького видання) [168]. 

На початку 1950-х рр. А. Яковлів відкриває для себе паризький напрям. Він 

входить до колективу журналу «Україна», що об’єднав ціле сузір’я літературних 

та наукових корифеїв еміграції. Н. Полонська-Василенко, І. Борщак, Л. Винар, 

Б. Крупницький та інші легенди дослідницького цеху стали співпрацівниками 

А. Яковліва. В 1950 р. виходить стаття «Римське право в судах України в 

XVII ст.», А. Яковлів продовжив дослідження юридичної системи І Гетьманату, в 

цій розвідці його цікавила наявність традиції використання класичного римського 

права в судочинстві Війська Запорозького [169, с.158–162]. 

У роботі «Добування селітри в Україні в XVII-XVIII ст.» («Україна». Ч.5. 

1951) А. Яковлів зайнявся досить нетиповою для себе проблемою, а саме історією 

видобутку селітри на українських землях у добу Речі Посполитої та Війська 

Запорозького, цікаво, що вченому вдалося навіть знайти давню інструкцію по 

виготовленню селітри з гумусу [170, c. 322–323]. 

Стаття «Універсал гетьмана Пилипа Орлика 1713 року» завершила цикл 

«паризьких» робіт А. Яковліва. Вчений подав репродукцію універсала гетьман 

П. Орлика, зверненого до кримського хана, виклав текст універсалу, окрім того 

йому вдалося віднайти та опублікувати опис печатки Війська Запорозького, 

виявлену в архіві В. Прокоповича [171, c. 532–534]. 

Після переїзду до США у 1952 р. А. Яковлів з допомогою емігрантських 

установ перевидає старі роботи англійською мовою, видавництво при Українській 

Академії Мистецтв та Науки в Нью-Йорку друкує «Ukrainian Common Law 

Procedure» («Процедура в Українському загальному праві»), що виходить у №4 ІІ 

тому «Анналів» Академії за 1952 р. [207]. В ІІІ (зимовому) томі «Анналів» за 

1953 р. з’являється англійський переклад «До автора «Історії Русів»» (««Istoriya 

rusov» and its author») [208]. 
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300-річчя Переяславської ради, що з помпою відзначалося в СРСР і з 

сумом за втраченою державністю в еміграції, знайшло відгук у А. Яковліва. 

В 1954 р. він публікує декілька розвідок, в яких розкриває своє бачення 

подій 1654 р. та як і раніше утверджує ідею про номінальний васалітет 

гетьманської держави за Б. Хмельницького і його трансформацію у реальний 

протекторат за наступників «великого будівничого». Роботи «The juridical 

character of the Pereyaslav treaty and its fate» [209] («Юридичний характер 

Переяславського договору та його доля»); «Bohdan Khmelnytsky’s treaty with 

the tsar of Muscovy in 1654» [210] («Договір Б. Хмельницького з Москвою у 

1654 році») стали підсумком не лише 30-річної праці вченого у галузі 

розбудови історії держави і права України, але і ознаменували завершення 

життєвого шляху дослідника. Влітку 1955 р. у черговому номері «Анналів» 

виходить невеликий некролог А. Яковліва зі згадкою про його політичні і 

наукові звитяги [371, c. 1043–1044]. Там же була розміщена остання робота 

вченого «The Reunion of the Ukraine with Russia» («Воз’єднання України з 

Росією») [211]. 

Праці з історії держави і права України, являються основним 

структурним сегментом масиву інтелектуального спадку А.Яковліва. 

Вченому належить одне з чільних місць у розробці проблеми статусу 

України за міждержавними договорами підписаними гетьманським урядом з 

Московським царством та Російською імперією XVII – XVIII ст. Протягом 

1920 – 1940 х рр. він створює унікальний концепт що доводив пріорітетність 

впливу європейських правних систем на вітчизняну юридичну традицію. У 

«Празький» період життя А.Яковлів остаточно став на позиції 

«національного державництва», звертався до тематики історії 

конституційного процесу в УНР. Наукові студії вченого стають надбанням 

студентської аудиторії, з під його пера виходить низка лекційних курсів 

присвячених різним галузям права. Різновекторна та фундаментальна 

дослідницька робота сприяла постійному збільшенню авторитета вченого в 

українському науковому загалі. Його здобуток був високо оцінений 

колегами. 
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5.2. Роботи в галузі археології та краєзнавства 

 Найбільш малодослідженою є археологічна складова наукової праці 

А. Яковліва. У період вчителювання у Черкасах та навчання у Дерптському 

університеті Андрій Іванович захопився археологією. Він брав участь у декількох 

археологічних експедиціях. На основі отриманих результатів А. Яковлів написав 

низку праць, надрукованих як окремими відбитками так і у збірнику праць 

Археологічного з’їзду 1902 р., що мав всеросійський характер і проходив у 

Харкові. У 1902 р. у світ вийшла перша грунтовна стаття А. Яковліва на 

«археологічну тематику» «Плоския могилы каменнаго века на реке Чир в Донской 

области». Ця робота була пробною та недосконалою з точки зору подання 

фактичної інформації. А. Яковлів використав «телеграмний стиль» так не 

властивий його роботам більш пізнього «правознавчого» періоду. Автор 

буквально подає «стенограму експедиції» [86].  

Розкопки проводились у поймі річки Чир. На момент роботи експедиції тут 

проходила побудова залізничного шляху (з 1898 р.). У зв’язку з тим, що на деяких 

відрізках шлях мав проходити через пагорби та косогори інженери вирішили 

вирівняти бокові схили, зрізуючи бугри. В цілому саме це зіграло на руку 

А. Яковліву та його співробітникам. Вчений висловив думку, що пагорби могли 

бути використані кочовиками у якості спостережних пунктів, або місць поховань. 

Під час зрізу одного з пагорбів були відкриті дві впадини заповнені червоною 

глиною. Дещо нижче них знаходилися рештки людських кісток. Робітники вирили 

три скелети, а загалом їх нарахували вісім. У могилах вони розташовувались 

поруч, головою на захід. Що стосувалося самих останків, в першу чергу черепів то 

вони як визначив голова експедиції були «правильної, овальної форми і не 

виявляли різких відхилень від нормального європейського типу». Зважаючи на те, 

що під час розкопу пагорбів не було виявлено можливості «встановлення штучно 

насипаного кургану над могилами» А. Яковлів відніс ці могили до типу плоских 

поховань кам’яного віку.  

Окрім скелетів були знайдені кілька екземплярів кременевих шліфованих 

наконечників стріл та кремінних ножів. Вістря мали форму рівнобедреного 
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трикутника [81, c. 36]. А. Яковлів висловив думку про те що ножі були тим 

типом зброї що вироблялися шляхом відбивання кременю від кремінного 

ядра. Роблячи такий висновок він спирався на працю Л. Нідерле 

«Человечество в доисторические времена» де були описані види кременевих 

ножів та стріл. Дослідник вважав знайдені ним зразки тотожними з 

описаними Л. Нідерле [299]. Однак робити остаточний висновок та 

аргументувати його перед науковою спільнотою А. Яковлів не вважав за 

можливе. 

Взагалі він пізніше заявив: «Будучи совершенно некомпетентным в 

области доисторической археологии, я не счел себя вправе делать какие-бы 

то ни было выводы и ограничившись описанием моей случайной находки, 

предоставляю судить о ней более сведущим людям». «Дилетанство» 

А. Яковліва проявилося і у тому, що він не зберіг знайдені останки і сам на 

Археологічному з’їзді 1902 р. вказав на те, що не знає про їх подальшу 

долю, що стосується зброї то вона стала частиною «домашньої колекції» 

А. Яковліва.  

Дебютна праця на археологічну тематику була надрукована у 

«Записках Харківського Імператорського Університету» в 1901 р. [81, c. 36–

37]. Випадковим археологічним знахідкам при побудові залізничних колій 

вчений присвятив окрему розвідку (опубліковану в Кн. 4 «Учёных записок 

Харьковского университета») [82, c. 37–39]. 

У тому ж році А. Яковлів продовжив археологічну практику. Він узяв 

участь у розкопках на півдні Росії. Вчений керував розкопкою кургану 

поблизу села Сковатого, Бахмутського уїзду, Катеринославської губернії у 

серпні 1900 р. Тут проходила лінія залізниці, що співпала з лінією курганів. 

Під час розкопок перших двох курганів були знайдені костяки, залишки 

глиняного посуду. Однак через відсутність досвіду співробітники 

А. Яковліва пошкодили всі знахідки, вивезли більшу частину їх разом із 

землею і звалили до насипу. Посуд та прикраси були розбиті молотком 

бригадиром робітників. 
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Під час дослідження третього кургану було виявлено кам’яні плити з 

червоного піщаника. Під плитами знайдено кістяки котрі лежали головою на схід. 

У голови кожного знаходився посуд овальної форми. Однак внаслідок того, що 

розкопка велася робітниками-землекопами за допомогою великих залізних лопат 

якими вони, всупереч наказу А. Яковліва, вивертали великі пласти твердої землі, 

не вдалося добути жодного цілого черепа. Залишки глиняного посуду так і не 

систематизували, адже їх було дуже багато і весь посуд був розбитий робітниками.  

А. Яковлів намагався визначити тип кургану, але через брак інформації 

цього не вдалося зробити. Особливістю знахідок А.Яковліва стала оригінальність 

орнаменту посуду. Ліпна кераміка була орнаментована своєрідно. Було знайдено 

чотири різних типи орнаменту: три з них складаються з низки круглих заглиблень 

симетрично розташованих у верхній частині сосудів, четвертий варіант являв 

собою спробу ліпнини. Всі знайдені предмети та залишки кістяків А. Яковлів так і 

не зміг опрацювати та визначити період поховання тому він вислав артефакти до 

Попереднього Комітету для археологічної експозиції З’їзду, що мав пройти у 

Харкові [86, c. 143]. 

Дослідник був повністю незадоволений своєю роботою. У доповіді до 

Попереднього Комітету зокрема відзначав: «Как в первую свою раскопку в 

Донской области, так и в настоящую, в Екатеринославской губернии, я 

производил совершенно случайно, при постройке железной дороги, не имея даже 

определенного представления о том, как производить раскопку, на то что 

обращать внимание, что нужно брать и тому подобное. Проводилась железная 

дорога, рабочие выкопали кости, я случайно находился при этом, взял что можно 

и что показалось мне важным, кое-что измерил, кое-что записал – вот и вся 

раскопка».  

Однак А. Яковлів також вбачав причину невдач своїх експедицій у 

бездіяльності та шкідництві робітників, інженерів, що працювали на побудові 

залізної дороги. А. Яковлів звинувачував працівників залізниці у порушені 

постанови Міністерства шляхів сполучення про захист знайдених пам’яток 

доісторичної епохи. Вчений закликав державні органи встановити контроль за 
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виконанням постанови міністерства та карати порушників закону. Він 

зокрема вказував, що підрядники просто не хочуть витрачати час та кошти 

на доставку знайдених предметів до найближчих філій Археологічного 

товариства, тому більшість артефактів просто викидаються чим наноситься 

непоправна шкода розвитку археології. Ще однією причиною своїх 

«поразок» А. Яковлів вважав повну не кваліфікованість своїх 

співробітників-землекопів, котрі просто не розуміли цінності знайдених 

пам’яток. Вчений наводив такий приклад: «При раскопке могил у реки Чир я 

подошел к месту раскопки, один рабочий высекал огонь из кременевого 

ножика, другой надевши на палку каменую «булаву» найденую в могиле, 

забросил ее в поле «щоб побачить чи високо вона швигне»». Він закликав 

археологів підтримати його прохання і висловив перед З’їздом у 1902 р. 

ініціативу щодо встановлення жорсткого контролю з боку поліційних 

органів за роботою будівничих залізниць [86, c. 144–146]. 

Попередній Комітет в цілому схвально поставився до праці 

А. Яковліва, йому було надано право виступити перед з’їздом у Харкові та 

надати для друку свої археологічні розвідки. Втім після 1902 р. вчений 

фактично припинив діяльність практикуючого археолога присвятивши 

цьому чотири попередні роки. 

Після закінчення університету А  Яковлів тривалий час не мав 

можливості займатися історичними дослідженнями. Лише у 1906 р. ця 

творча перерва була закінчена. Світ побачили розвідки А. Яковліва 

присвячені історії Черкащини. Андрій Іванович увійшов до творчого 

колективу періодичного видання «Україна». Окрім А. Яковліва у цьому 

збірнику друкували свої праці більшість відомих українських наукових та 

громадських діячів того часу. Так у «Третій книжці» журналу за 1906 р. були 

розміщені статті І. Стебницького, І. Стешенка, С. Петлюри та інших. В 

осінньому номері вийшла стаття «Намісники, державці і старости 

господарського замку Черкаського в кінці XV і в XVI віках» [102]. 

А. Яковлів навів у своїй статті дані з історії міста Черкаси та господарського 

замку що розміщувався у місті. Автор відзначав, що місто Черкаси 
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згадується в працях М. Стрийоквського та М. Кромера як велике «значне» місто. У 

той же час Черкаси належали литовському князеві Скиргайлові [102, c. 340].  

У 1409 р. в місті вже був староста “capitanus czerkasiens” Raphael de Sluppow. 

1432 р. під мирним договором підписаним між Скиргайлом Литовським та 

Тевтонським Орденом стояв підпіс старости Черкаського. У часи відродження 

Київського уділу (1440-1471 рр.) Черкаси відігравали важливу роль «форпосту 

колонізації краю». З посиленням хижацьких нападів Кримських орд Черкаський 

замок стає однією з найважливіших ланок оборони Подніпров’я. Як зазначає 

автор, Черкаський замок вцілів навіть після руйнівного татарського нападу на Київ 

у 1483 р. Зберігає своє стратегічне значення місто й у наступні десятиріччя. 

А. Яковлів на підставі проведеного ним дослідження встановив: 

«хронологічний порядок намісників і старост, які заправляли черкаським замком» 

протягом XV – першої половини XVI ст. (до Люблінської унії 1569 р.). До 

основного тексту вчений додав поіменний список старост Черкаського замку та 

роки господарювання кожного. Першим каштеляном Черкаським вчений вважав 

Свиридова намісника київського князя Семена Олельковича останнім за 

литовської доби князя М. Вишневецького. Дослідження подальшого розвитку 

міста Черкаси не входило до розвідки А. Яковліва, адже автор вважав підписання 

унії 1569 р. часом початку польської окупації та ліквідації автономії українських 

земель, а отже і Черкаські старости призначені після 1569 р. були представниками 

адміністрації загарбників [102, c. 341–354]. 

У наступному 1907 р. А. Яковлів продовжив співпрацю з виданням. У 

зимовому випуску журналу було надруковано статтю А. Яковліва «Бунт черкасцев 

и каневцев в 1536 году. (Эпизод из жизни украинских городов в XVI веке)» [99]. 

Ця робота була присвячена подіям, що сколихнули Київщину у 1536 р., а саме 

збройному виступу жителів двох повітів київської землі проти литовської 

адміністрації. Кінець XV – початок XVI ст. в історії південноукраїнських міст 

являються епохою боротьби міського населення з місцевою владою – старостами, 

за збереження у недоторканості старого общинного, автономного устрою життя. 

Водночас вимоги часу, стрімкий розвиток Литовської держави, її централізація, а 

також військово-стратегічні умови України як прикордонної області, потребували 
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термінової зміни цього устрою на нових більш вигідних для держави 

умовах. Зіткнення інтересів міського населення і центральної влади 

призвело до довгої та жорсткої боротьби наслідки якої були досить 

несподіваними – а саме, замість повного підпорядкування міст урядовій 

опіці, боротьба ця призвела до майже повного визволення міського 

населення Литви від якої б то не було урядової влади і привело до так 

званого «непослушенства» або «сваволі гродської». Міщани протягом майже 

ста років вперто боролися проти будь-яких спроб «порушення старовини». В 

більшості випадків міщани «шукали правди» у великого князя відправляючи 

на його ім’я ходатайства зі скаргами на утиски. Лише в тих випадках коли 

вичерпувалися легальні методи боротьби міські жителі прибігали до 

«збурення» чи збройного виступу.  

Один із таких не дуже частих випадків висвітлював у своїй роботі 

А. Яковлів. За часів староства у Черкасах О. Дашкевича (1515-1535) місцева 

адміністрація і особисто староста вчинив спробу ліквідувати міщанські 

вольності та порушив «звичаєву правду»: власною владою звільнив від 

обов’язкових повинностей багатьох «потужників», дозволивши їм у той же 

час користуватися міськими землями, водами та лісами, водночас воєвода 

роздав своїм слугам і наближеним більшу частину міського майна а також 

субсидіював нових поселенців, однак не залучив їх до суспільних робіт і 

найголовніше – О. Дашкевич збільшив у декілька разів державний податок, 

обклавши населення новими податками на свою користь. Міське населення 

утворило «ініціативну групу» з представників  патриціату, що уклали 

петицію з 17 пунктів котра була представлена королю та великому князю 

Сигізмунду І. Через те, що резолюція короля виявилася неоднозначною (з 

одного боку доводилося права міщан на збереження старих вольностей, а з 

іншого підтримувалася ініціатива старости з інтенсифікації наповнення 

державного бюджету новими доходами) напруженість у місті не було знято.  

Новий староста В. Тишкевич не лише не ліквідував порядків 

встановлених попередником, але оголосив їх узаконеними, як довгорічну 

практику, а отже такими, що стали традицією. Врешті вибухнуло збройне 
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повстання міщан Черкас до яких приєдналися жителі Канева пов’язані з 

черкасцями адміністративно. А. Яковлів не приминув відзначити, що повстання 

мало всеохоплюючий характер у ньому прийняли участь представники всіх станів 

включно з аристократією, що було досить не типово для подібних виступів. Як 

відзначав автор повстання могло перетворитися на регіональне і навіть мало 

перспективу охопити всю Наддніпрянщину. Як доказ цього А. Яковлів приводить 

той факт, що повсталі не послухалися навіть київського воєводи і вчинили 

шалений збройний опір роті урядових вояків, що зазнали відчутних втрат. 

Примітно, що королівський уряд не займав якоїсь конкретної позиції у 

протистоянні й вдовольнився роллю посередника у конфлікті між міським 

населенням та своїми ж свавільними ставлениками [99, c. 81–96].  

Підсумовуючи А. Яковлів відзначав, що події 1536 р. стали своєрідним 

прологом до подальшої ескалації протистояння між державою та народом 

Польсько-Литовської союзу. Хоча подібний процес мав місце і на польських 

національних теренах однак у Наддніпрянщині соціальне протистояння після 1569 

р. отримує ще і релігійне та етнічне забарвлення. 

Ще однією роботою вченого присвяченою історії наддніпрянських міст у 

складі Литви стала опублікована того ж 1907 р. розвідка «З історії регістрації 

українських козаків у першій половині  XVI століття» [101]. Дана праця, як і дві 

попередні з’явилася на сторінках «України». У цій роботі А. Яковлів намагався 

спростувати прийняту у той час думку про те, що козацтво як окремий прошарок 

українського суспільства завдячує своїй «легалізації» королю Речі Посполитої 

Стефану Баторію. Спираючись на статтю І. Каманіна «К вопросу о казачестве до 

Б. Хмельнцкаго» [246] вчений доводив, що перша спроба реєструвати козацтво 

відбулася за півстоліття до правління Баторія, а саме за правління Сигізмунда І 

Старого.  

У якості ініціатора реєстрації козацтва А. Яковлів називав О. Дашкевича. 

Причиною ж спроб реєстрування козаків вчений називає бажання польського 

уряду припинити козацьке самоврядування в Подніпров’ї та стримати козацькі 

напади на землі Османської імперії. Як вказував А. Яковлів ідея утворення реєстру 

виникла ще у 1522 р. і була офіційно підтримана королем під час Гродненського 
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сейму. То ж проблема «козацького свавільства» турбувала польсько-

литовську владу задовго до виникнення Січі, а отже і сама козацька 

автономія існувала у Дикому Полі на 40 років раніше від загальноприйнятої 

дати заснування січової фортеці Д. Вишневецьким. На підтримку своєї 

позиції про давність козацької вольниці і її традиційної суверенності у 

провадженні зовнішньополітичних акцій А. Яковлів посилався зокрема й на 

листи міждержавної переписки польсько-литовських монархів з кримськими 

ханами та московськими великими князями, в яких вони самі відмовлялися 

від підданства «черкасів» своєму престолу називаючи їх вільними людьми, 

що творять власну республіку на Низу [101, c. 266–277].  

А. Яковлів, будучи прихильником думки про фактичну суверенність 

Війська Запорозького по відношенню до Речі Посполитої, працею «З історії 

регістрації українських козаків» практично відкрив серію робіт історико-

правового характеру, що будуть видаватися ним протягом всього життя і 

стануть науковим маніфестом концепції націонал-державників у вітчизняній 

історичній науці першої половини  двадцятого століття. 

Підводячи підсумок можемо сказати, що археологічна та краєзнавча 

спадщина становлять значний елемент, що дозволяє відтворити масив 

інтелектуального спадку А.Яковліва. Праці на дану тематику утворюють 

групу досліджень, що хронологічно охоплюють 1900 – 1907 рр. і відносяться 

до ранніх робіт вченого. Встановлено, що у своїх археологічних розвідках 

інтелектуал робить першу спробу професійного наукового дослідження. 

Попри скепсис самого А.Яковліва, археологічні роботи мають велике 

значення у його доробку, дають можливість визначити відправну точку 

трансформаційного процесу інтелектуального світогляду А.Яковліва. 

Краєзнавча діяльність, здебільшого представлена статтями з історії 

Черкащини стає прологом до подальшого захоплення історією державності 

всієї «Великої України».  

 

5.3. Публіцистичні твори 
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На межі століть віковічна монархія Романових – світовий самодержавний 

мастодонт зіткнулася з вибухом соціальної та національної свідомості на своїх 

провінційних теренах. Бурхливі події перших років ХХ ст. відкрили для 

українського руху нові перспективи ведення визвольної боротьби. Тоді 

величезного значення набуває преса, що стає «рупором» часу. Українські 

патріотичні сили починають розуміти значення шпальт періодичних видань для 

пропагандистської роботи. А. Яковлів був одним з тих, хто бачив перспективи 

використання преси для розгортання ідеологічного виховання читача, 

перетворення його з малороса на українця. 

Молодий студент пробує свої сили на сторінках «Літературно-Наукового 

Вісника». Теми, що цікавили 28-річного Андрія відрізнялися від його профільних 

інтересів. Перші розвідки автора були присвячені театру і проблемі 

функціонування земських установ. У 1900 р. вийшла стаття «Звістки про 

український театр» [78,с. 143]; у 1901–1902 рр. одразу шість: «До характеристики 

М.С. Щепкіна» [79, с. 124–125], «Земство і церковно-парохіальні школи» [83, 

с. 150], «Нові матеріали до біографії Т. Шевченка» [80, с. 61–65], «Рада лікарів з 

Київщини» [84, с. 150], «Указ проти голоду» [85, с. 17], «Жертви війни» [87, с. 75]. 

Після наступило кількарічне «затишшя», лише у 1907–1909 рр. А. Яковлів 

повертається до співпраці з виданням. Статті «Як витрачаються в Росії народні 

гроші» [100, с. 290–297, 478–487], «Державні фінанси Росії 1907 року» [103, 

с. 143–151], «Аграрні рухи на Україні 1905-1906 рр.» [105, с. 127–134], «Аграрні 

перспективи» [104, с. 252–269] свідчили про зростання професійного рівня 

дослідника та його остаточне переорієнтування на правничо-економічну тематику. 

Під час роботи у «Віснику», А. Яковлів починає використовувати ще один 

псевдонім «А. Я-в» [366, с. 507] (Окрім раннього «А. Я» нам відомий і пізніший 

«Чигирин» [75]). 

Закінчивши навчання в університеті Святого Володимира у Києві А. Яковлів 

залишився працювати у місті за спеціальністю. У період першої російської 

революції 1905-1907 рр. значно пожвавлюється громадське і політичне життя 

«матері городів руських». Відносна лібералізація суспільного життя, зумовлена 

царським «жовтневим маніфестом», створила підгрунття для появи 
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«україносвідомих» видань. Навколо видних діячів громадського життя 

Києва, таких як О. Єфремов, Д. Дорошенко та І. Огієнко починає 

гуртуватися свідома молодь котра ініціює утворення перших україномовних 

періодичних видань. 

1905 р. Д. Дорошенко стає редактором газети «Громадська думка». Це 

видання було щоденним, розміщувалося на трьох аркушах і було «газетою 

політичною економічною та літературною». До авторського колективу 

увійшли представники різних політичних сил та різноманітних сфер 

діяльності. Автори у своїх статтях доносили до читача своє бачення 

основних подій, що сколихнули імперію у той революційний час. Крім того, 

видання ставило перед собою задачу – аналізувати дії уряду в культурній та 

економічній сферах і «проекціонувати» наслідки подібних дій для 

державного життя.  

У січні 1906 р. А. Яковлів отримав від Д. Дорошенка запрошення до 

авторського колективу. Перші статті Андрія Івановича були присвячені 

економічній сфері. До них відноситься і «дебютна» публікація вченого 

«Ощадні каси («Сберегательныя кассы»)». У цій розвідці А. Яковлів 

піднімає питання важливості для держави «системи ощадних кас». Він 

висловлює ідею необхідності «експлуатації державою коштів громадян для 

власних, державних потреб». А. Яковлів вважав потрібним дати можливість 

використовувати каси для надання безвідсоткових позик «бідним селянам» 

та інвалідам, котрі не спроможні вийти зі скрутного становища без допомоги 

держави. Як зазначав А. Яковлів: «Перша мета таких кас – дати змогу людям 

з дрібних сум скласти значний капітал, що міг би стати в пригоді в слушний 

час. Держава повинна ними користуватися уже через те, що треба ж давати 

процент вкладникам на їхній капітал». А. Яковлів закликав звертатися до 

«пруської системи» ощадних кас з використанням «тотального страхування» 

тобто введення обов’язкової страховки для всіх вкладників ощадних кас. 

Крім того А. Яковлів вбачав необхідним для популяризації касової 

системи постійно збільшувати відсоток котрий держава виплачує 

вкладникам щорічно (з 3,6 до мінімум 4%). Він вважав необхідним постійне 
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«опікування ощадною системою» з боку держави та її популяризацію серед 

населення, підсумовуючи А. Яковлів писав: «Забезпечення через ощадні каси дає 

дуже багато льгот в порівнянні з іншими способами забезпечення, воно доступне 

для бідних людей і дуже корисне для них бо забезпечує кожному можливість 

лишити собі на старість або сім’ї після смерті певну грошову допомогу. Треба 

надіятися, що це корисне діло розвинеться» [88, c. 1–2]. 

Редакційна колегія схвально поставилася до статті А. Яковліва і невдовзі 

Андрій увійшов до складу редакційної колегії видання. У наступному дослідник 

продовжив розробку «економіко-соціальної тематики». Особливо актуальною 

була визнана стаття А. Яковліва «Політичні засланці» [92]. 

У своїй роботі автор розкритикував дії російського уряду стосовно 

політичних дисидентів. А. Яковлів зазначав: «З початку цього року, коли 

міністерство внутрішніх справ почало переслідувати членів крестьянської залізно-

дорожної і інших спілок, а також під час виборів до Державної Думи тисячі людей 

було розіслано по далеких місцях Європейської Росії й Сибіру» [92, c. 1]. 

Російська влада настільки активно практикувала висилку підданих, що деякі 

місцеві губернатори, наприклад – астраханський та вологодський, висловлювали 

прохання про припинення процесу висилки через відсутність можливості 

розміщення засланих. А. Яковлів звинуватив уряд у тому, що висилка людей 

проводилася «в адміністративному порядку» без рішення суду і навіть у тих 

випадках, коли суд виправдовував обвинувачених. Висилались люди, котрі за 

висловом товариша міністра внутрішніх справ Макарова: «Опасные для 

общественнаго спокойствия». До небезпечних людей зараховувалися громадяни, 

що викликали підозри поліції. А. Яковлів спираючись на статтю надруковану в 

№13 газети «Мысль» заявляв про те, що заслані не лише витримують «душевні 

болі» через несправедливе осудження, але і попросту голодують, адже уряд 

виділив на утримання засланих котрих розмістили у спеціальних таборах всього 

по 1 карбованцю та 50 копійкам на місяць. При тому, що за помешкання заслані 

мали платити 1 крб. 20 коп. А. Яковлів підсумував ессе такими словами: «Звичайні 

людяні почуття протестують проти таких умов життя навіть справжніх злочинців, 

а тут мучаться люди, що, як визнає само ж міністерство, ніякого злочинства не 
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зробили і винуваті тілько в тому, що здалися «неблагонадежными» якомусь 

п’яному урядникові чи стражникові». 

У подальшому автор неодноразово звинувачував російський уряд у 

цілеспрямованих репресіях проти інакомислячих. А. Яковлів писав на 

сторінках «Громадської Думки»: «Міністри добре знають, що вони 

позасилали невинних, а також їм відомі всі муки й страждання, що терплять 

засланці. Навіщо це робиться? Невже ж уряд помірився таким способом 

винищити «неблагонадежных»?». А. Яковлів закликав всіх небайдужих 

допомогти постраждалим «щоб не дати їм принаймні вмерти з голоду» [92, 

c. 1]. 

Стаття А. Яковліва викликала бурю схвальних відгуків від колег, та 

безкомпромісність з якою молодий діяч виступав проти дій уряду 

захоплювала. Великий успіх мали статті котрі продовжували тему 

«узурпації» влади. У статті «Зухвальство чи провокація?» дослідник 

звинуватив уряд у невиконанні постанов Державної Думи котра зобов’язала 

Міністерство внутрішніх справ організувати побут висланих підданих, 

зокрема вирішити проблему голоду у деяких таборах. Після того як 

«проблема не була вирішена» Дума визнала некомпетентність міністерства і 

вирішила передати організацію допомоги голодуючим до земств. Однак 

уряд вніс до Держдуми пропозицію про виділення на подолання голоду 100 

мільйонів крб. Право організації гуманітарної допомоги, на думку голови 

кабміну, мала залишатися за міністерством внутрішніх справ. А. Яковлів від 

імені української інтелігенції рішуче висловився проти цього, звинувативши 

уряд у планомірному знищенні засланців та ігноруванні думки Державної 

думи. Подібну позицію А. Яковлів назвав зухвальством та провокацією [91, 

c. 1].  

Після трансформації «Громадською Думки» у щоденне видання 

«Рада» Андрій Іванович продовжив там публіцистичну діяльність. Його 

перу належить низка публікацій актуальних для сучасних йому соціальних 

та економічних умов. Найбільш помітними були розвідки «Протекціонізм та 
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вільна торгівля» [89; 90], «Державне господарство» [93; 94;95;96;97] та «Удільні 

землі» [98].  

У першій з названих статей автор наголошував на необхідності запобігання 

державного протекціонізму «агресивного характеру», який міг нести 

деструктивний заряд щодо розвитку вільної торгівлі в Росії. Водночас А. Яковлів 

виступав прихильником політики протекціонізму у «ліберальних межах», що дає 

можливість здійснювати опіку за «недорозвиненою» російською економікою. 

Зокрема він відзначав: «Протекціонізм є спосіб штучний, що може мати тільки 

посередній вплив на розвій і піднесення народного промисловства. Через це добрі 

і корисні наслідки для промисловості й взагалі для економічного добробуту 

народу він може дати лише при певних умовах. Всяка корисна охоронна система 

повинна дбати також і про інтереси хліборобства і робітничих класів. 

Протекціонізм не повинен припиняти перевозу таких чужоземних товарів, що 

можуть принести користь і піднести хліборобство» [93, c. 2]. 

Утім А. Яковлів відзначав, що протекціоністська система, що визначає за 

мету «тільки збільшення державних доходів і інтереси невеликого гуртка багачів – 

промисловців, не може бути корисною для культурно-економічного добробуту 

народу, а навпаки приводять до зниження культури і економічно убожить робочий 

нарід». Найкориснішою для Росії А. Яковлів вважав таку економічну політику, що 

«має в основі як протекціонізм, так і систему вільної торгівлі» [94, c. 2]. 

У розвідці «Удільні землі» А. Яковлів займався розробкою питання 

«чесного» наділу селян земельними ділянками. Автор спираючись на закон від 27 

серпня 1906 р. піднімає питання про правомочність розподілу земель на «державні 

та удільні» [98, c. 1].  

Особливо слід відмітити цикл статей А. Яковліва присвячений проблемам 

вітчизняного державного господарства. Під однойменною назвою статті виходили 

на шпальтах «Громадської думки» і викликали жвавий інтерес з боку читачів. 

Перша розвідка циклу вийшла у №172 щоденника і була присвячена «Прямим і 

посереднім податкам» [93]. В загальних рисах вчений подав відомості про стан 

податкової системи імперії, пояснює читачу різницю між податками прямими та 

опосередкованими, подає інформацію про рівень податкового прибутку з 
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підприємств та фізичних осіб за 1905 р. А. Яковлів, завершуючи 

характеристику податкової системи Росії, критикує практики так званих 

«посередніх податків», що утримувалися з підданих Романівської корони. 

«Посередні податки не відповідають достаткам людей, що платять ці 

податки. Та й платяться ці податки не з прибутку, як прямі податки, а з 

коштів що призначені на задоволення необхідних для життя потреб», – 

відзначав А. Яковлів. Автор підсумовував: «Через теж, що посередні 

податки виплачують як багаті, так і бідні і не відповідно до достатків 

кожного окремого чоловіка – вони не справедливі і нерівномірні» [93, c. 2–

3]. Подібну систему А. Яковлів вважав неправильною та такою «що веде до 

зубожіння». 

Демонстративно антиурядову лінію продовжив А. Яковлів й у розгляді 

інших напрямків державного господарювання. В №179 вчений розглядав 

проблему «Поступового податку з прибутку. Податку з спадщини» [94]. 

Податок з отриманої спадщини А. Яковлів вважав «одним з 

найсправедливіших податків». Однак автор називає існуючий у Росії підхід 

до «спадщинного оброку» мало дієвим, адже розмір податку залежав від 

того «наскільки близьким родичем померлого являється спадкоємець». Так 

рідні діти, чоловік і дружина померлого платили 1,5% з ціни спадщини, 

брати і сестри – до 6% від загальної ціни спадку. Найбільший податок 

платили двоюрідні брати і сестри – 9%. Всі інші родичі виплачували 12% від 

ціни. Більше того зі спадку сумою менше 100 рублів ніякого податку не 

бралося. А. Яковлів вирахував, що прибуток держави за рік від спадкового 

податку складав всього 5 мільйонів рублів, у той же час коли аналогічна 

стаття прибутку Франції складала 90 мільйонів рублів, а Англії – 127 [94, c. 

2]. 

А. Яковлів зазначав: «Для того щоб держава, збираючи через державні 

податки потрібні їй кошті, робила це рівномірно, щоб тягар податків несли 

громадяни – кожний відповідно своїм достаткам – треба перш всього за все 

скасувати несправедливі і нерівномірні податки». На думку автора 

необхідно було б перетворити податок зі спадщини на поступовий. Він вірив 
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– державна реформа податкової системи як і докорінна зміна всієї фінансової 

системи Росії могла бути можливою лише за умови заміни правлячого уряду, що 

складався «з незалежних від народу і Державної думи міністрів, не може тай не 

хоче проводити реформи». Лише «Державна Дума, зібрана на основі вселюдного 

рівного виборчого права» здатна до корінного «перелому» Росії [94, c. 2–3]. 

У №184, №185 та №189 Андрій Іванович подав власне бачення 

реформування системи державних видатків імперії. Систему видатків А. Яковлів 

вважав кризовою через «порядкування бюрократії». Автор називає 

першочерговою ціллю для «оновленої Росії» проведення земельної реформи та 

створення практичної системи народної освіти. Однак реформування у цих 

життєво важливих сферах стало б неможливим без подвійного фінансування. 

«Добути потрібні кошти можна тільки через реформу всього державного 

господарства, як податків так і видатків». А. Яковлів був впевнений: «Реформу 

державного господарства, як державних податків, так і видатків, зможе провести 

тільки сам народ через своїх послів, вибраних через все людне, пряме і рівне 

голосування. Бюрократія до цього не здатна». Дослідник закликав передати 

контроль над урядом взагалі та фінансовим міністерством зокрема особливому 

комітету Державної Думи. А. Яковлів як відкритий конституціоналіст вбачав 

«порятунок» Росії у трансформації державної влади від абсолютної монархічної до 

республіканської з вищою владою законодавчого органу – Державної Думи [94, 

c.2; 96, c. 1; 97, c. 1–2]. 

Кінець епохи «революційної романтики» 1905–1906 рр., наступ реакційної 

цензури призвів до відтоку журналістських кадрів з ліберальних видань. Невдовзі 

припиняє свою роботу у якості економічного оглядача «Ради» А. Яковлів, однак 

він не припиняє співпраці з періодичними виданнями. 

Перехід 1910 р. на службу до Київської міської управи відкрив можливості 

А. Яковліву для кар’єрного зростання. Окрім того, Андрій Іванович отримав 

доступ до архівів управи і колишнього магістрату і зміг продовжити власні 

краєзнавчі дослідження переважно присвячені локальній історії Києва та його 

окремих районів. Свої розвідки А. Яковлів публікує у «Известиях Киевской 

Городской Думи». 
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У 1914 р. виходить його стаття «Предместья города Киева: Куреневка, 

Преорка, Сырец» яка є історико-географічним описом передмість Києва 

[107, c. 52–56] (перевидані «Известиями» у 1916 р. [110]).  

Невдовзі А. Яковлів публікує ґрунтовне дослідження історії київських 

передмість [106]. У 1916 р. надруковано роботи «К вопросу о праве города 

на земли, находящееся в его черте и ни за кем не зачисление по актам 

укрепления» [109]; «Право города Киева на земли, занятые сооружениями 

бывшей киевской крепости и ее эспланадой» [108, c. 13]; «Право Києва на 

земли занятие сооружениями бывшей Киевской крепости» [111]. Цi статті як 

і випущена наступного року доповідь А. Яковліва [112, c. 10–22] торкалася 

проблеми розподілу землі у середині міста і являлася по суті юридичним 

тлумачення прав організацій-претендентів на володіння земельними 

ділянками у місті. А. Яковлів у цих роботах виступає прихильником 

муніципального володіння землею і висловлюється проти розпорошення 

міської землі серед приватних власників. Він висловлює думку про 

необхідність передачі у власність міської управи усіх земель міста котрі не 

знаходяться у безпосередній власності приватних та юридичних осіб. 

Починаючи з 1917 р. А. Яковлів працює штатним рецензентом 

щомісячного видання «Книгар». Тут він вів колонку «Економіка» в якій 

публікує критичні статті стосовно нових публікацій у пресі та книг 

присвячених економічній тематиці. У вересневому випуску 1917 р. 

А.Яковлів аналізував доповідь П. Мальцева «Україна в державному бюджеті 

Росії». Висновки П. Мальцева, щодо необхідності введення географічного 

поділу державних прибутків та видатків при якому кожна частина імперії 

мала з власного прибутку укладати «видатковий резерв» на власні потреби, 

А. Яковлів назвав повністю ненауковими. Андрій Іванович висловився: «Ми 

пропонуємо не пускати таких книжок у народ, бо ніякої користі він не 

матиме з того, що буде вживати як докази неперевірених та ненаукових 

висновків автора» [113, c. 32–33].  

У №4 за грудень 1917 р. А. Яковлів опублікував рецензію на роботу 

М. Злобенцева «Про землю». Робота була присвячена значенню аграрного 
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питання для селян та вміщувала коротке історичне повідомлення про «Земельну 

справу на Україні з давніх часів до скасування кріпацтва». А. Яковлів назвав 

роботу М. Злобенцева «популярним переказом» праці професора Воблого «К 

аграрному вопросу» і визнав «призначеною для широкого загалу сільської 

людності» [114, c. 188].  

Подібний «розгромний» тон критики взагалі був характерний для 

А. Яковліва з часів «Революційної молодості» 1905–1907 рр. Позитивна 

характеристика роботи Є. Спекторського «Основи права державного», яку 

А. Яковлів назвав книжкою в якій «З боку загальної теорії державного права 

сказано все, що можна було сказати в стислій формі», являє собою скоріше рідке 

виключення [118, c. 582]. 

У №8 за квітень 1918 р. А. Яковлів розкритикував працю Ю. Борхардта 

«Введення в національну економіку». Праця на думку рецензента була мало 

корисна для «українських умов» адже була надрукована за кордоном і 

перекладена на «галицький діалект» й по суті характеризувала «економію 

європейську» абсолютно відмінну від вітчизняної [116, c. 452–453]. 

А. Яковлів, аналізуючи працю І. Чонівського «Економічні нариси. Природні 

багатства та велика промисловість», відмітив слушність поставленої автором 

проблеми – недостатньої інформації про наявні ресурси молодої Української 

держави. І. Чонівський на сторінках своєї книги «згрупував усі останні цифрові 

відомості про ті природні багатства, які є на Україні, які є на Україні, яких мало і 

яких зовсім бракує». Вчений, дослідивши розвідку І. Чонівського, зазначив, що 

автор абсолютно справедливо «підкреслює всі хиби російської, шкодливої для 

України економічної політики, яка не тільки не сприяла розвою промисловості у 

нас, але й робила неможливим такий розвиток, а також дає вказівки і малює плани 

майбутньої роботи в сприянні розвою рідної промисловості» [115, c. 452]. 

У №10 «Книгаря» А. Яковлів аналізує ще одну працю І. Чонівського 

«Цукрова промисловість». Рецензент, що особисто знав І. Чонівського і називав 

його «одним з найбільш талановитих наших учених», погодився з автором у думці 

про шлях відродження української цукрової промисловості, яка мала пройти через 

декілька етапів: 1) забезпечення заводів відповідною кількістю плантацій, 
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2) недопущення цих земель в парцеляцію, а віддання їх в оренду, 3) 

забезпечення заводів паливом і всіма іншими матеріалами, 4) позитивне 

вирішення справи з кредитуванням для цукрової промисловості [117, c. 570–

571]. Календарний рік А. Яковлів завершив рецензією на роботу 

П. Стебницького «Украина в экономике России» [119, c. 893].  

Починаючи з 1919 р. колонку «Економіка» разом з А. Яковлівим вели 

О. Мицюк і К. Шеметів. Учені утворили своєрідний колектив критиків. У 

січневому номері видання Андрій Іванович критикував роботу свого 

колишнього колеги по Центральній Раді М. Порша «Україна в державному 

бюджеті Росії». Визнаючи, що «В цілому праця М. Порша має й постійне 

значення, як одна з найкращих агітаційних праць, бо дає досить матеріалу 

ґрунтованого і бойового, за для підтримання ідеї самостійності України» 

водночас зазначав, що важливість розвідки обумовлена ще й відсутністю, 

повних статистичних даних про економіку України а отже є «майже єдиним 

джерелом даних про фінансово-господарське становище України для 

широких кіл для громадянства» [120, c. 1943–1944]. 

Співпраця А. Яковліва з «Книгарем» припинилася тієї ж зими 1919 р. у 

зв’язку з відбуттям до Бельгії та Нідерландів. У майбутньому вчений 

продовжив публіцистичну діяльність за кордоном. У період перебування в 

Австро-Угорщини А. Яковлів видав лише одну невелику статтю [121]. 

Робота в Бельгії та Голландії у 1919-1923 рр. дала більші плоди на 

публіцистичній ниві. На сторінках видання «Трибуна України» у 1923 р. і 

вийшла його ґрунтовна стаття «Бельгія і Україна». У цій розвідці А. Яковлів 

подавав загальні відомості про найбільш перспективні галузі української 

економіки, що могли б бути розвинені до рівня провідних країн Європи у 

разі фінансової підтримки з боку підприємницьких кіл країн Антанти. До 

фінансування вітчизняної економіки закликав автор і бельгійських 

підприємців. Крім того, А. Яковлів звертав увагу на перспективні сектори 

промисловості Бельгійського королівства та характеризував роль і місце 

бельгійської економіки в Європі як важливу та перспективну, автор 
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охарактеризував основні групи підприємств, що належали бельгійському капіталу 

в Україні до 1917 р. [124, с. 27–31].  

У 1920-1921 рр. А.Яковлів співпрацював з журналом «Воля», що видається у 

Відні. Зокрема виходять його статті «Листи з України» (у Т. 4 за 1920 р.) [122, 

с. 486–489] та «Голландці в Україні» (у Т. 2 за 1921 р.) [123, с. 55–57]. 

Згодом А. Яковлів співпрацював з такими виданнями як львівський журнал 

«Закон і право», тут у 1928 р. вийшли відбитки з попередніх праць вченого.  

Плодом багаторічної співпраці з паризьким виданням «Тризуб» стали 

розвідки: «Українське село після революції» [125], «Український науковий з’їзд» 

[126], «З діяльності Української Академії Наук» [127], «Чигиринський замок» 

[132], «До питання про легальність уряду УНР» [134] – видані у 1926-1928 рр. У 

1930 р. А. Яковлів відгукнувся на розправу над цвітом української науки на 

сфабрикованому процесі «СВУ» емоційною роботою «Харківський процес. 

Спілки Визволення України» [142, c. 2–7]. У 1931 р. «Тризуб» публікує роботу 

«Охорона прав національних меншостей в Лізі Націй» направлену на юридичне 

обґрунтування прав українців на національні структури в Чехословаччині [144, 

c. 2–7] у статті А. Яковлів виступив на підтримку концепту М. Лозинського, 

викладеного ще у 1923 р. [273].  

Двадцята річниця скликання Всеукраїнського Національного Конгресу 

відбилася в однойменній розвідці, що побачила світ у 1937 р. [153, c. 3–10]. 

Біографічний некролог С. Смаль-Стоцького [156, c. 5–9], розвідка «Історичні 

традиції української державності» [154, c.14] та стаття доповідь «З діяльності 

Української Могилянсько-Мазепинської академії» [157, c. 9–11], що вийшли у 

1938-1939 рр. завершили етап співробітництва з «Тризубом». 

У 1926 р. з ініціативи Д. Берзика А. Яковлів брав участь у роботі колективу 

«Молодняка», на сторінках цього видання вийшла щоправда лише одна замітка 

вченого «Страйк» [129], після чого співробітництво перервалося.  

Короткий час А. Яковлів співпрацював з «Українським тижнем», що 

виходив у Празі. У 1938 р. на сторінках видання вийшла маленька стаття «Україна 

в географії Бусенгольта, р. 1677–1682» [155], що була досить оригінальною й не 
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типовою для А. Яковліва роботою направленою на аналіз картографічного 

доробку німецьких дослідників XVII ст. 

У 1939 р. світ побачила перша праця А. Яковліва, що мала мемуарний 

характер «Українська студентська громада в Дорпаті», УНІ у Варшаві [158], 

яка висвітлювала період навчання Андрія Івановича у Дерптському 

університеті (1898 – 1902 рр.)   

Окремо слід виділити «американський період» А. Яковліва. Вчений на 

цьому, завершальному етапі життя активно писав для емігрантської преси. 

Особливо великий доробок вийшов на сторінках газети «Свобода». В 1953 р. 

в №21[182], №22 [183], №25 [184], №26 [185], №27 [186], №28 [187], 

№29[188], №32[189], №33[190] були надруковані уривки мемуарів 

А. Яковліва з періоду роботи в Центральній Раді. Спогади з дипломатичного 

етапу відобразилися у ряді заміток «На дипломатичній службі Україні», що 

вийшли у №82 [176] №83 [177], №84 [178], №85 [179], №86 [180], №87 [181], 

які були надруковані у 1954 р. 

Тоді ж А. Яковлів представив одне з останніх своїх досліджень «На 

300-ліття договору Хмельницького з Москвою (27 березня – 6 квітня 1654–

1954 рр.). Надруковану в №12 [194], 74 [191;192;193]. У 1953–1954 рр. 

розміщено ще три замітки А. Яковліва: «Високоповажнаний Пане 

Редакторе!» [172]; «Співець молодої України (Додаток до статті 

В. Дорошенка)» [173]; «Як Українська ССР стала членом ООН», остання 

публікація, що вийшла у №82, за 1954 р. присвячена питанню «радянських 

інсинуацій» та маневрів сталінської дипломатії задіяних при включенні 

свого сателіта – УРСР до складу ООН [174,c. 2,5]. 

Як одного з найповажніших дописувачів газети вченого запросили до 

участі в укладанні щорічного календаря «Свободи», всього у п’яти сторінках 

статті «Чигирин колись і тепер» літній А. Яковлів оповів минувшину 

рідного міста, крізь рядки викладу фактичного матеріалу можна і тепер 

відчути біль патріота, у якого від Батьківщини залишилися тільки спогади 

[175, c.44–49].   
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Таким чином робота А. Яковліва у періодичних виданнях відкриває ще одну 

грань інтелектуального дарування вченого. Тематика його публікацій відзначалася 

багатовекторністю. Праці з економічних питань, критика, юридичні та політичні 

статті, що вийшли з під пера А. Яковліва стали віддзеркаленням тієї 

неоднозначної доби. Водночас публіцистичний спадок вченого наочно відображає 

власні політичні погляди інтелектуала, демонструє  зв'язок між його громадською 

діяльністю та науковими студіями.  

А. Яковлів – український політик і дипломат, юрист-практик виявив свій 

гуманітарний талант і у сфері наукових досліджень. Його перу належить великий 

доробок праць з історії українського права та вітчизняної державності. Ще однією 

гранню творчого дарування інтелектуала була публіцистична діяльність. Він був 

дописувачем великої кількості періодичних видань на Батьківщині та за кордоном. 

Протягом свого творчого шляху А. Яковлів пройшов дорогою інтелектуальної 

еволюції. Ранні роботи вченого, присвячені археологічній та краєзнавчій тематиці 

становлять важливий сегмент спадку вченого. Різнобічність інтересів А. Яковліва, 

його здатність проявити творчу ініціативу була відома українському науковому 

загалу. Універсальність А. Яковліва та заповзятість у досягненні результату 

створила інтелектуалу реноме «людини дії». Творчий здобуток А. Яковліва був 

оцінений колегами ще за життя, він по праву займає одне з чільних місць серед 

корифеїв українського інтелектуального простору 1920–1950-х рр. 
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ВИСНОВКИ 

 

Визначено, що відтворення інтелектуальної біографії вченого 

передбачає проведення всебічного аналізу усіх проявів творчої активності 

особистості. Необхідною умовою при цьому є визначення їх закономірності 

та логічності, доведення зв’язку з тим інтелектуальним, політичним та 

соціокультурним середовищем в якому відбувалося становлення особистості 

А. Яковліва, формування його життєвої позиції та наукових уподобань. 

Реконструкція інтелектуальної біографії А. Яковліва неможлива без 

детального відтворення різних аспектів його наукової творчості, етапів 

формування основного предмету дослідження науковця. Для здійснення 

всебічного аналізу творчої активності А. Яковліва вивчено усі напрями 

реалізації особистості вченого. В першу чергу це політична діяльність, праця 

на дипломатичній ниві, наукова робота, громадська й організаторська 

діяльність періоду перебування в еміграції. 

З’ясовано, що життєвий та творчий шлях А.Яковліва висвітлювався у 

низці розвідок науковців з української діаспори 1940–1980-х рр., що 

здебільшого мали біографічно-описовий характер та не вирішували 

проблеми відтворення всіх сегментів інтелектуального шляху науковця. 

Здобуття Україною незалежності відкрило новий етап в дослідженні творчої 

спадщини вченого. Сучасні студії присвячені в першу чергу науковому 

доробку А. Яковліва дозволили висвітлити правознавчий, краєзнавчий та 

педагогічний аспекти спадку дослідника. Проте, поза увагою науковців 

залишилася інтелектуальна біографія А. Яковліва – історика та 

громадянина, визначення його місця у вітчизняній науці та політичному 
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житті України ХХ ст. Різноаспектний аналіз життєвого і творчого шляху 

дослідника відкриває можливість реконструювати історіографічний образ 

А. Яковліва.  

Доведено, що життєвий шлях А. Яковліва безпосередньо пов'язаний із 

змістом його політичної та наукової діяльності. При вивченні інтелектуальної 

біографії діяча запропоновано наступну періодизацію творчого шляху Андрія 

Івановича: І період включає становлення А. Яковліва як інтелектуала-гуманітарія 

та його громадсько-політичну діяльність (до 1918 р.) і охоплює шкільні роки, 

навчання у Київській духовній семінарії, Дерптському університеті, Київському 

університеті Св. Володимира, роботу в апараті Центральної Ради, участь у 

формуванні державних інститутів в період Української революції; До ІІ періоду 

відноситься робота в якості посла України в Австро-Угорщині, Бельгії та 

Нідерландах, головування у Департаменті Чужоземних зносин (1918–1923); ІІІ 

період – розквіт наукової творчості вченого, масштабна робота у якості 

організатора українських громадсько-політичних фундацій у Чехословаччині 

(УГК, МВБУ, УІФТ та ін.), продуктивна викладацька практика в УВУ у Празі та 

ГА у Подебрадах (1923–1955), участь в організації української науки за кордоном. 

У результаті здійснення комплексного аналізу наукових студій вченого з 

правознавства та економічної історії встановлено, що формування наукової 

програми А. Яковліва відбувалося не одномоментно і проходило у два умовних 

етапи. Перший відноситься до 1902–1904 рр. – періоду навчання в Дерптському 

університеті, коли під керівництвом М. Дьяконова – знаного спеціаліста з історії 

руського права А. Яковлів визначає пріоритетний напрям своїх наукових студій – 

історію держави і права України. Другий період (1923–1945) відбиває 

трансформацію дослідника з вченого, що писав здебільшого у контексті традицій 

офіційної російської історіографії, на дослідника, який рішуче відкидав будь-який 

підхід до вивчення історії України окрім національного. Відзначено, що наукові 

студії з економічної історії характерні для «проміжного» етапу творчого шляху 

вченого (1904– 1923) і відображені відносно невеликим доробком, в основному 
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представленим короткими публікаціями у періодичних виданнях та 

критичними замітками на сторінках київського видання «Книгар» (1917–

1919). 

 Визначено, що праці з економічної історії поступаються пріоритетом 

історії української державності у науковому здобутку вченого. Комплексний 

аналіз досліджень А. Яковліва у сфері історії права України, впливів на 

нього правових традицій сусідніх народів, дає вагомі підстави стверджувати, 

що науковцем було створено унікальну концепцію історії вітчизняного 

права та державобудування. Різновекторна та фундаментальна дослідницька 

робота сприяла постійному збільшенню авторитета вченого в українському 

науковому загалі. Його здобуток був високо оцінений колегами. 

Встановлено, що на протязі всього творчого шляху А. Яковлів 

вдосконалював свої навички історика та правознавця не в останню чергу і 

через постійну співпрацю з видатними сучасниками, корифеями вітчизняної 

науки. Починаючи з 1904 р. А. Яковлів співпрацював з Д. Дорошенком, 

М. Слабченком, І. Огієнком. Неодноразово брав участь в створені 

масштабних наукових проектів української еміграції. Характерною ознакою 

дослідницьких праць А. Яковліва було бажання якнайширше висвітлити 

досліджувану проблематику та якомога ширше опрацювати джерельну базу. 

Слід відзначити, що вчений дотримувався позитивістського стилю мислення 

про що свідчать фактографізм та бібліографізм історичних його досліджень. 

Однак на стиль мислення вченого значно вплинули його політичні 

вподобання та пройдений шлях борця за волю України. Втім той ідеал 

науковості, що був притаманний українській науці початку століття здійснив 

значний вплив на А. Яковліва.  

 З’ясовано, що не будучи фаховим дипломатом, використовуючи лише 

природне інтелектуальне дарування А. Яковлів зумів стати одним з 

найбільш яскравих українських дипломатів доби Визвільних змагань. Робота 

у Відні (1918), Гаазі, Амстердамі (1919–1923) допомогла закріпити 

авторитет А. Яковліва в українському суспільстві, перетворити вчорашнього 
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адвоката та викладача Київської комерційної школи на одного з лідерів 

національного руху. Дипломатична праця назавжди змінила А. Яковліва 

довершила процес трансформації політичних поглядів вченого. Відбулася 

еволюція поглядів діяча, від культурного автономізму до радикального 

«республіканського державництва». А. Яковлів брав активну участь у процесі 

створення новітньої української дипломатії. 

 Доведено, що А. Яковлів відноситься до вчених «другого плану», ім’я його 

не є загальновідомим. Наукова складова життєвого шляху інтелектуала 

знаходиться дещо у тіні його політичної та громадської діяльності.  

Дослідження А. Яковліва у сфері правознавства, регіональної історії є 

цінним джерелом для майбутніх історичних та історіографічних досліджень. 

А. Яковлів, один із найяскравіших українських науковців та політиків 1910–1920-х 

рр., був забутий на Батьківщині. Його роботи були недоступними для наукового 

загалу, сам автор віднесений органами ОГПУ–НКВС до когорти «буржуазних 

націоналістів» вважався ворогом радянської держави. 

Втім в середовищі екзильного українства його завжди пам’ятали та 

поважали, а роботи були у наковому обігу й неодноразово перевидавалися 

Науковим товариством ім. Т. Шевченка та УВУ в Мюнхені.  

Духовна репатріація вченого на Батьківщину стала можлива лише зі 

здобуттям Україною незалежності.  

Реконструкція інтелектуальної біографії А. Яковліва дозволяє повернути 

його до плеяди визнаних учених та актуалізувати його науковий доробок. 

Комплексне вивчення наукової спадщини історика та правознавця дозволяє 

визначити його роль в українському історіографічному процесі. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Джерела неопубліковані 

Центральний Державний Архів Вищих Органів  Влади і Управління 

України. 

(Київ) 

Ф. 1115. Українська Центральна Рада, м. Київ, з 08.02.1918р. – м. 

Житомир, з березня 1918р.- м. Київ. 

Оп.1. 

1. Спр. 14.Протоколи засідань Малої Ради 30 березня – 9 квітня 1918 р., 286 

арк. 

2. Спр. 30.Протоколи засідань малої Ради 11квітня – 18 квітня 1918 р., 295 арк. 

  

Ф. 1429. Канцелярія Директорії Української Народної Республіки, м. 

Київ, з лютого 1919р.-м. Кам'янець-Подільський, з грудня 1920р. - Польща, 

Чехословаччина. 

Оп. 2. 

3. Спр. 142. Доповідь та листування з Міністерства Закордонних Справ і 

представниками місії УНР за кордоном Австрії, Італії, Бельгії, Німеччини, 

Франції, Румунії, Швейцарії та взаємовідносини, підговки повстання проти 

радянської влади та підтримку країн Західної Європи. Меморандум 

Всеукраїнської спілки діячів місцевого народного самоврядування Комітету 
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спасіння України при Українському Національному комітеті у Парижі, 582 

арк.  

 

Ф. 3198. Посольство Української Держави в Австро-Угорщині, м.Відень 

Оп. 1. 

4. Спр. 1. Листування з Міністерством по внутрішнім адміністративним 

справам посольства і директивні розпорядження і вказівки міністерства. 5 

серпня – 23 листопада 1918 р., 28 арк. 

 

 

Ф. 3518.  Надзвичайна дипломатична мiсiя УНР в Угорщинi, м. 

Будапешт. 

Оп.1. 

5. Спр. 5. Копії протоколів та резолюцій Конференції послів і голів 

Дипломатичних місій послів скликаних Міністерством Закордонних Справ 

УНР у Карлсбаді 6 серпня 1919 р., 68 арк. 

 

Ф. 3696. Мiнiстерство закордонних справ Української Народної 

республiки, м. Київ, з листопада 1919р. - м. Кам'янець-Подiльський, з травня 

1920р. - м. Вiнниця, м. Тарнiв (Польща) 

Оп. 2. 

6. Спр. 7. Листи Головному Отаману С.Петлюрі від послів 3 листопада 1919 

– 17 листопада 1923 р., 438 арк. 

7. Спр. 9. Програми та листи міністра закордонних справ УНР Темницького у 

Відні з Вінниченком, Яковлєвим, Васильком, Панейко, Славінським та 

іншими про конференцію в Люцерні, становище петлюрівського війська на 

Україні, дипломатичних переговорів, призначень на посади, тощо 8 липня 

1919 – 1 листопада 1919 р., 130 арк. 

8. Спр. 33.Листування з послами та головами місій УНР: Василько,   

Кедровський, Є. Олесницьким, К. Мацієвичем, Сікевичем, Р.Стоцьким, Я.

Токаржевським,  А. Яковлівим. 10 вересня 1920 – 5 березня 1922 р., 60 арк. 
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9. Спр.72. Листування з дипломатичною місією УНР в Бельгії про біжучу 

роботу місії. 5 січня 1921 – 11 липня 1921 р., 13 арк. 

10. Спр. 83. Листування Міністра з Головою Ради Народних Міністрів, 

місіями УНР за кордоном та окремими особами інформаційного характеру 

25 грудня 1922 -10 грудня 1923 р.,63 арк. 

11. Спр. 119. Копії протоколів нарад послів і голів Закордонних місій 

Української Народної Республіки у Відні 18 серпня 1920, 17 арк. 

12. Спр. 134. Листування з надзвичайною дипломатичною місією УНР в Бельгії, 

Голландії, Німеччині про ліквідацію в Бельгії, про становище на Україні та 

інше. 13 квітня 1921 – 15 грудня 1921 р., 27 арк. 

13. Спр. 314. Копії наказів та доповнення про діяльність надзвичайної 

дипломатичної місії УНР в Голландії та Бельгії та листування з нею про 

конференцію в Італії, про перевід представника місії та інше. 14 лютого 1919 

– 23 грудня 1920 р. ,76 арк. 
 

14. Спр. 315.Листування з М.Василько 1 травня 1919-27 жовтня 1920 р., 166 арк. 

15. Спр. 411. Документи посольства УНР в Бельгії про політичне становище у 

Голандії та Бельгії  13 лютого 1920-30 червня 1921, 39 арк.  

16. Спр. 453. Інформаційні документи дипломатичної місії в Голандії та Бельгії 

про внутрішнє і міжнародне положення Голандії в 1920 році, про 

переговори з бельгійським урядом, організацію в Бельгії кредитів для УНР 

та рахунок видатків і прибутків дипломатичної місії УНР в Голандії і Бельгії 

17 січня  1921 – 8 травня 1923 рр., 38 арк. 

17.  Спр. 526. Листування з надзвичайною дипломатичною місією УНР в Бельгії 

та Голландії про відношення західноєвропейських держав до УНР про вступ 

України в члени міжнародного комерційного інституту в Брюселі. 12 січня 

1921 – 23 грудня 1921 р., 42 арк. 

 

Ф. 3795. Українська господарська академія в м. Подєбрадах (Чехо-

Словаччина) – 1922–1938 рр. 

Оп.3. 
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18.  Спр. 67. Чорновики лекцій буржуазного націоналіста професора А. 

Яковліва «Торгове право». Том 1, 204 арк. 

19.  Спр. 68. Чорновики лекцій буржуазного націоналіста професора А. 

Яковліва «Торгове право». Том 2,183 арк. 

20. Спр. 69.Чорновики лекцій буржуазного націоналіста професора А. Яковліва 

«Цивільне право». Том 1, 200 арк. 

21.  Спр. 70.Чорновики лекцій буржуазного націоналіста професора А. Яковліва 

«Цивільне право». Том 2, 143 арк. 

22.  Спр. 71. Чорновики лекцій буржуазного націоналіста професора А. 

Яковліва «Цивільний процес», 145 арк. 

23.  Спр.  72. Лекція буржуазного націоналіста професора А. Яковліва 

«Українське звичаєве право», 11 арк. 

 

Ф. 3997. Український правничий з'їзд в Празi (Чехословаччина). 

Оп. 1. 

24.  Спр. 2.Матеріали організаційної комісії про скликання та переведення 

Правничого з’їзду (протоколи,списки учасників, тематика доповідей) 23 

вересня – 6   жовтня 1933, 127 арк. 

25.  Спр.  4. Протоколи засідань з’їзду у Празі,  7 арк. 

26.  Спр. 6. Тези та тексти наукових рефератів і промов учасників з’їзду 7 січня 

1933 – 24 листопада 1933, 267 арк. 

27.  Спр. 7. Тексти промов при відкритті і закритті з’їзду, резолюції з’їзду та 

загальний огляд роботи з’їзду 3 жовтня – 4 жовтня 1934 року,  43 арк. 

 

Ф. 4033.  2 Український науковий з'їзд в Празi (Чехословаччина). 

Оп. 1. 

28.  Спр. 2.  Анкети учасників правничо-економічної секції з’їзду 28 грудня 

1931 -20 квітня 1932, 27 арк. 

Оп. 2. 

29.  Спр. 1. Матеріали (Протоколи, Статут комітету, резолюції) ІІ Українського 

наукового з’їзду 30 червня 1931-23 березня 1932, 401 арк. 
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Ф. 4438. Яковлiв Андрiй Iванович - український емiгрант,директор 

канцелярiї Центральної Ради, голова Надзвичайної дипломатичної мiсiї УНР 

в Бельгiї та Голандiї,професор Українського унiверситету в м. Празi. 

Оп. 1. 

30.  Спр 1. Українсько-московські договори в ХVII-XVIII вв., 422 арк. 

31.  Спр. 2. Нариси  Яковліва  А.І.  з  історії  української  держави. Англійська 

мова, 23 арк. 

32.  Спр. 3. Статті Яковліва А.І. «Форми державної інтервенції в різних галузях 

народного господарства». 8 грудня 1938 р., 14 арк. 

33.  Спр. 4.Статті Яковліва А.І. Конспіративне листування в Україні в ІІ пол. 

XVIII ст.; До історії кодифікації українського права XVIII ст. і пояснення 

до рецензії проф. О. Андрієвського. Рукопис, 39 арк. 

34.  Спр. 5. Біографія Яковліва А.І., 6 арк. 

35.  Спр. 6. Посвідчення голови Надзвичайної Дипломатичної місії УНР в 

Бельгії та Голландії Яковліва А.І. на право заключення фінансово –

 економічної угоди між урядом УНР і Амстердамським банком і 

листування з банком по цьому питанню. Французька мова. 12 травня 1923 

р. – 9 червня1923 р., 6 арк. 

36.  Спр. 7. Листи проф. Щербіни В.І. до Яковліва А.І. та стаття «До питання 

про статті Богдана Хмельницького». 15 грудня 1927 р. – 4 червня1927 р. 

,18 арк. 

37.  Спр. 8. Листи Українського Пресбюро в Лондоні до Яковліва про 

присилку статті до збірника «Україна і український народ». 14 грудня 1933 

р.  – 6 жовтня 1934 р., 43 арк. 

 

Ф. 4441.  Надзвичайна дипломатична мiсiя Української Народної 

Республiки в Грецiї. 

Оп. 1. 

38.  Спр. 29. Щоденник голови місії Матушевського Ф.П. переписаний його 

сином Матушевським. Ю. 1919 рік , 119 арк. 

 

Ф. 4442. Дипломатична мiсiя Української Народної Республiки в 
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Голландiї та Бельгiї, м. Брюсель 

Оп. 1. 

39.  Спр. 2. Накази №1–67 Голови місії. Копії 14 лютого 1919 р. – 13 вересня 

1920 р., 13 арк. 

40.  Спр. 3. Наказ по Міністерству Закордонних справ УНР по призначенню 

складу місії та список особового складу місії. Копії. Директивний лист 

Головної Ради Міністрів УНР про призначення Голови місії УНР, Головою 

делегації УНР на Міжнародної фінансової конференції в Брюселі 14 

вересня -15 вересня 1920, 7 арк. 

41.  Спр. 4. Листування з Міністром фінансів УНР Мартосом,агентом 

Міністерства фінансів УНР в Німеччині Супруном, Амстердамським 

банком та Державним банком Німеччини про асигнування субсидій на 

утримання місії,звільнення Супруна з посади фінансового агента та інше 

10 лютого 1919 р – 28 травня 1923 р., 52 арк. 

42.  Спр. 5.Доповідь голови місії міністру закордонних справ УНР про 

наслідки переговорів з міністром закордонних справ Бельгії Полом 

Гаймасом в справі визнання урядом Бельгії незалежності УНР та 

встановлення торговельно- економічних відносин та штати Надзвичайних 

дипломатичних місій УНР. Копії 1920 р.,11 арк. 

 

Ф. 4465. Документи i матерiали українських емiгрантських установ, 

органiзацiй та рiзних осiб (колекцiя) 

Оп. 1. 

43.  Спр. 10. Листування Українського Товариства Ліги Націй з Генеральним 

Секретарем Ліги Націй послом УНР в Бельгії Яковлівим А.І. головою 

Товариства в Румунії Мацієвичем та іншими установами про прийняття 

товариства до складу Міжнародної Організації Ліги Націй серпень 1921 -

10 листопада 1921, 161 арк. 

44.  Спр. 12. Комунікат та бюлетень Українського Товариства прихильників 

Ліги Націй 14 жовтня 1931 – 3 лютого 1934,11арк. 

45.  Спр. 395. Листи Д.Дорошенка, Яковліва А,  Касап-Шиманівської та інших 

до Біднова В.О 1926-1929, 18арк. 
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Центральний державний архів громадських об’єднань України 

Ф. 269. 

 Оп. 1 

Колекція документів «Український музей в Празі» Музей 

визвольної боротьби України в Празі (1925-1948) 
  

46.  Спр. 458.Алфавітна книга обліку надходжень документів і матеріалів від 

діячів української еміграції та українських організацій до МВБУ,  49  арк. 

47.  Спр. 459. Листування дирекції МВБУ з українськими громадськими 

діячами й установами стосовно комплектування фондів і колекцій (1925-

1933 рр.), 115 арк. 

48.  Спр. 468.Чернетки листів та інших матеріалів Управи МВБУ. Т.2,  281арк. 

                                 

Оп. 2. 

Документи і матеріали українських державних, військових, 

громадсько-політичних діячів, представників науки,культури і освіти, 

інших осіб. 

 

49.   Спр. 103. Листування Левицького, Сальського, Фещенка-Чопівського, 

Марголіна, Лотоцького, Шавченєєва, Шульгіна, Яковліва інших українських 

громадських діячів, вчених Української Господарської Академії в 

Подебрадах, інших українських емігрантських організацій, чеський установ 

до Мацієвича з державних, громадських, наукових та особистих питань(у 

справі Комітету допомоги голодуючим в Україні членом якого був 

Мацієвич), 111арк. 

50.  Спр. 159.Листування Прохода з головою Державного центру УНР 

Лівицьким, військовим міністром В. Сальським, генералами-хорунжими В. 

Змієнком, В.Кущем, В.Петрівим, громадськими і політичними діячами 

І.Боберським, А.Яковлівим, С.Сірополком  та іншими українськими 

емігрантськими організаціями про стан і життя української еміграції, 

обєднання їх зусиль для продовження боротьби за державність, про 
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діяльність української військової еміграції, сокільськогоі пластового руху, з 

інших питань,  90 арк. 

51.  Спр. 306. Листи В.Біднова, С.Шелухіна, В.Щербини, інших осіб до 

А.Яковліва, статут  Наукового Товариства імені Тараса Шевченко у Львові, 

посвідчення члена І Українського Наукового з’їзду у Празі, 29 арк.                                                                    

     

 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського   

Ф. 42. Особовий фонд Наталії Полонської – Василенко 

52.  Спр. 166. Окремий лист до А.Яковліва,  2 арк.         

Центральний Державний  Історичний Архів Україні у місті Києві 

Оп.1. 

Ф. 587. Особовий фонд Ф.Матушевського 

 

53.  Спр. 7. Письма Яковлева А. сообщающие о студенческих волнениях в 

университете (Львов) и своей жизни и работе в Варшаве, 12 арк. 
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