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АНОТАЦІЯ 

Заболотнюк В.І. Українська військова еміграція в Німеччині 1918–

1945 рр. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню становлення та 

діяльності української військової еміграції в Німеччині у 1918–1945 рр. 

Проаналізовано стан наукової розробки теми, окреслено її джерельну базу. 

Процес становлення та діяльності української військової еміграції 

висвітлено з використанням загальнонаукових та спеціальних історичних 

методів. 

Визначено, що певна кількість колишніх військовиків вирішили здобути 

освіту в німецьких навчальних закладах, зокрема: у Берлінському університеті 

та в Політехніці вільного міста Ґданськ. Студенти, окрім навчання, брали 

активну участь у громадському житті, що базувалося на артикуляції їх 

національної ідентичності та підтримці українських національно-визвольних 

змагань. Докторські ступені здобували Василь Кучабський, Петро Вергун 

(Берлін) та Євген Вертипорох (Ґданськ), які продовжили наукову роботу, 

здійснюючи дослідження та публікуючи праці. 

З’ясовано, що військово-організаційна діяльність української еміграції у 

1920–1939 рр. полягала у створенні структур українців у Німеччині. Загалом 

військова еміграція в Німеччині не була численною та сконсолідованою. 

Натомість, перебуваючи тут, колишні українські військовики творили окремі 

середовища, пов’язані з новим професійним статусом, різними політичними 

орієнтаціями або участю у військових організаціях. Деякі з них, насамперед 

офіцери українських армій, гуртувалися навколо Павла Скоропадського, Євгена 

Коновальця чи Євгена Петрушевича і були причетні до продовження 

національно-визвольної боротьби в еміграції у міжвоєнний період. 
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Досліджено, що військово-організаційна діяльність української еміграції в 

Німеччині полягала у творенні військових структур, керівництві діяльності 

Української Військової Організації (УВО) та у цілеспрямованій видавничій 

діяльності. 

Із самого початку перебування в Німеччині українські військові емігранти 

організовували національні структури. І. Полтавець-Остряниця самостійно 

проголосив себе гетьманом і військовим отаманом Українського Вільного 

Козацтва. Самозванець-отаман розпочав творення Українського Національного 

Козачого Товариства (УНКТ) у дусі німецького націонал-соціалістичного руху. 

Його діяльність була особливо активною у Баварії. 

Павло Скоропадський зібрав навколо себе прихильників, але спеціальної 

військово-еміграційної структури в Німеччині не створював. Натомість гетьман 

та його прибічники зосередилися на громадсько-політичній діяльності в рамках 

Української Громади. Подібно до гетьмана діяв у цій країні Є. Петрушевич, 

проте він впливав переважно на тих колишніх військових, які увійшли до 

робітничої емігрантської верстви. 

Найширше діяла у Німеччині Начальна Команда Української Військової 

Організації, яка керувала розвідувальною діяльністю проти Польщі і 

розгорнула організацію вишколу. 

Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині мала на 

меті поширення досвіду визвольної боротьби 1917–1921 рр. та видавництво 

спеціальної фахової літератури для ознайомлення військових-резервістів з 

найновішою військовою технікою і новинками стратегії та тактики. 

Простежено, що Друга світова війна кардинально змінила становище 

української військової еміграції. Її ряди поповнили полонені вояки-українці, які 

служили в польській та радянській арміях, та колишні українські вояки, що з 

різних причин опинилися з початку воєнних дій у Німеччині. Значно послабив 

організований український рух в еміграції розкол в середовищі потужної 

політичної сили в Західній Україні та Німеччині – Організації Українських 

Націоналістів. Втім державотворчі аспірації українських націоналістичних сил 
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викликали негативну реакцію з боку нацистів, і українські активісти в 

Німеччині та на українських землях зазнали репресій. 

У роки війни колишні українські військовики зайняли ключові позиції в 

громадському житті еміграції, зокрема в Українській Громаді та Українському 

Національному Об’єднанні, попри те, що національне життя українців було під 

пильним оком німецьких спецслужб. 

Упродовж розгортання радянсько-німецького збройного протистояння 

серед української військової еміграції визріло рішення про участь у боротьбі з 

більшовизмом на боці Німеччини. Український визвольний актив сподівався, 

що співпраця з німецькими збройними силами сприятиме становленню 

самостійності. Найбільш виразним виявом такої співпраці було утворення 14-ої 

гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». 

Нацистська Німеччина перед своїм крахом намагалась залучитися 

підтримкою українців, зволікаючи в наданні українському рухові політичного 

змісту. Однак очільники української військової еміграції ставили на перший 

план інтереси національно-визвольної боротьби. Наприкінці війни політичні 

лідери української еміграції зуміли переорієнтуватися на західні держави 

антигітлерівської коаліції. Проте, якщо порівнювати масштаби співпраці з 

нацистським режимом, то російська військова еміграція, організувавши РВА 

(Російська Визвольна Армія), створивши мережу військового вишколу, задіяла 

значно більше росіян на боці збройних сил Німеччини, ніж українська 

еміграція. 

Ключові слова: українська військова еміграція, Німеччина, Українська 

Військова Організація (УВО), Організація Українських Націоналістів (ОУН), 

гетьманський рух, українські посольства, військово-санітарні місії. 
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SUMMARY 

Zabolotniuk V. I. Ukrainian military emigration in Germany 1918–1945. 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for a candidate degree in historical sciences. Speciality 20.02.22 – 

Military History. – Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, – Lviv, 

2019. 

This dissertation research is devoted to a comprehensive study of the formation 

and activity of Ukrainian military emigration in Germany in 1918-1945. The state of 

scientific development of the topic is analyzed and its source base is outlined. The 

coverage of the history of Ukrainian military emigration in Germany from 1918 to 

1945 in the Ukrainian and foreign historiography has fragmentary and non-systematic 

character. The process of formation and activity of Ukrainian military emigration is 

covered with the use of general scientific and special historical methods. 

It is established that the origins of Ukrainian military emigration date to the 

detention of Ukrainian prisoners from the former Russian Tsarist army in the camps 

of Germany during the First World War. The German camp administration used 

Ukrainian prisoners of war for heavy physical labor at the country's industrial and 

agricultural sites. Large-scale educational work among the prisoners were carried out 

by the figures of the Union of Liberation of Ukraine, who were undertaking 

educational and cultural mission in the camps, formed the national consciousness of 

the prisoners. 

The paper found that Ukrainian military emigration to Germany after the end of 

World War I was made by prisoners of war of the former Russian army who did not 

return to Ukraine after their release from the camps; soldiers of the Ukrainian armies 

of the period of the national revolution of 1917-1921; Ukrainians fugitives from 

Polish internment camps or deserters from the Polish army. The influx of the latter to 

Germany continued until the late 1920s. Former Ukrainian soldiers residing in the 

free city of Danzig (Gdańsk) were closely associated with emigration to Germany. 

A significant role in the social protection of Ukrainian prisoners, the 

Ukrainization of their consciousness, the repatriation of Ukraine and the social 
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adaptation of their remaining part of the emigration was played by Ukrainian 

diplomatic missions in Germany: embassies of the Ukrainian State, UNR and WUPR 

in 1918-1922, who  acted in coordination with employees of the Ukrainian Military-

Sanitary Mission and the National Representation of the Red Cross. Humanitarian 

assistance to military expatriates was also provided by national charitable institutions. 

In the interwar period, a number of former soldiers decided to study at German 

universities (most of them at the University of Berlin and Gdansk Polytechnic). 

Students had an active social life. Doctoral degrees in interwar Germany were 

awarded to Vasily Kuchabsky, Petro Vergun (Berlin) and Eugene Vertiporokh 

(Gdansk). 

Military emigrants united around Ivan Poltavets-Ostryanytsya, Pavel 

Skoropadsky, Yevgeny Konovalets, or Yevgeny Petrushevich in accordance with 

their political orientations, participation in militarized organizations and new 

professional status. The paper examines their military-organizational, publishing and 

social-political activities in the interwar period. Resonant structure in the interwar 

period was created by I. Poltavets-Ostryanytsya and his supporters of the Ukrainian 

National Cossack Society. However, in Germany I. Poltavets tried to integrate the 

Cossack tradition with the Nazi ideology and racial prejudices and adventurous 

methods of activity of I. Poltavets distracted him from a wide circle of Ukrainian 

emigration. The most active in terms of military organization was the UMO-OUN 

environment. In the condition of persecution by the Polish special services in Western 

Ukraine, the UMO leadership moved to Germany. The initial team, based in Berlin, 

was in charge of UMO activities, organized military training in Germany, Gdańsk 

and Czech Republic, and led intelligence and terrorist activity against Poland. 

The publishing activity of the Ukrainian military emigration in Germany in 

1918-1939 was aimed at disseminating the experience of liberation struggle of 1917-

1921 among the emigrants and residents of Western Ukraine and publishing special 

professional literature of military character. The preparation and printing of 

Ukrainian-German dictionaries of military terminology related to the approaching 

war in Eastern Europe was noted in 1939. 
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The political activity of Ukrainian military emigration in Germany reflected the 

then national party-political structures on Ukrainian lands and beyond, but had its 

specificity in that country. Proponents of Skoropadsky united in a monarchical 

(hetman) movement. The carriers of the nationalist idea united into the most powerful 

political force - the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), headed by 

Colonel E. Konovalets (since 1938 - A. Melnyk). There were military expatriates on 

the margins, mostly of ordinary rank, who became workers in Germany and, with the 

support of the Bolsheviks, were involved in pro-communist environments. 

The civic activities of the Ukrainian military emigration corresponded to the 

divisions existing in its national and political life. The religious life of Ukrainian 

emigrants differed on a confessional basis. The joint cultural and artistic activities of 

emigration practiced the observance of national holidays: T. Shevchenko's birth, the 

anniversary of the November breakdown, the commemoration of national liberation 

competitions, on the anniversary of their birth or death. 

It is observed that the Second World War dramatically changed the situation of 

Ukrainian military emigration. Its ranks were joined by captured Ukrainian soldiers 

serving in the Polish and Soviet armies and former Ukrainian soldiers who ended up 

in Germany at the start of hostilities. The organized Ukrainian movement to emigrate 

divisions in the OUN environment has significantly weakened. State aspirations by 

Ukrainian nationalist forces have provoked a backlash from the Nazis and OUN 

activists in Germany and in the Ukrainian lands have been repressed. 

Former Ukrainian soldiers have occupied key positions in the public life of 

Ukrainian emigration, in particular in the Ukrainian Community and in the UMO. At 

the same time, the national life of Ukrainian emigrants was under the watchful eye of 

Nazis special services, which resulted in increased censorship of Ukrainian 

periodicals, monitoring and control of activities of Ukrainian public and cultural 

institutions, repression of leading figures, including military emigrants. 

The decision of the military expatriates to participate in the fight against 

Bolshevism on the German side was based on the hope that it would promote 

independence. The result was the formation of the Galicia Division. Before its 
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collapse, Nazis Germany sought to enlist the support of Ukrainians by delaying 

political content in the Ukrainian movement. However, Ukrainian leaders put the 

interests of the national liberation struggle at the forefront, which contradicted the 

Nazis' plans. In the spring of 1945, the military and political leaders of Ukrainian 

emigration reoriented themselves to the Western states of the anti-Hitler coalition. 

Comparing the scale of cooperation between the Ukrainian military emigration 

and the Nazi regime with the corresponding measures of Russian emigration shows 

that the latter, having organized the ROA, having created a system of mobilization 

and a network of schools, involved much more Russians on the German side. In 

particular, the number of Russians who fought in the armed forces of the Third Reich 

in 1939-1945 reached 310 thousand, which is 60 thousand more than the number of 

Ukrainians in German military formations. With regard to the assessment, the 

cooperation of the Ukrainian military emigration with the structures of Nazi Germany 

as a phenomenon of collaboration, in our opinion, there is no legal basis, because the 

military emigrants did not swear to the anti-Hitler coalition states before the war or 

during the war. nationals of these states. 

Key words: Ukrainian military emigration, Germany, Ukrainian Military 

Organization (UVO), Organization of Nationalists (OUN), Hetman movement, 

Ukrainian embassies and military-sanitary mission. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Українська військова 

еміграція в Німеччині у міжвоєнний період не була численною, у порівнянні з 

Чехо-Словаччиною чи Польщею, але саме у цій країні протягом 1918–1945 рр., 

за різних обставин, перебували видатні діячі української революції та 

розташувалися організаційні центри військових та політичних угруповань.  

Військові емігранти мали вагомий вплив на розгортання українського 

національно-визвольного руху в Україні й поза її межами та становили 

кадровий резерв офіцерського складу національних збройних сил. Відтак, 

вивчення історії української військової еміграції в Німеччині є не лише цікавим 

для науковців-істориків, а й сприятиме глибшому усвідомленню національних 

традицій визвольної боротьби та розумінню її воєнного аспекту. 

Отже, обрана проблематика становить значний науковий та широкий 

суспільний інтерес, чим і зумовлена значущість дослідження визвольних 

змагань та військової історії України ХХ ст. Актуальність роботи підсилює 

чинник суспільного інтересу до історії українсько-німецького культурно-

гуманітарного, освітнього та наукового співробітництва, яке успішно 

розвивається з 1990-х років і триває сьогодні1. Варто взяти до уваги ще один 

аспект. У сучасних умовах російської військової агресії проти України, наша 

держава налагоджує тісні взаємини з військовим блоком НАТО. Тому історія 

військово-політичних стосунків з одним із чільних членів військово-

політичного блоку – Німеччиною – має беззаперечну практичну цінність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тема дисертації безпосередньо пов’язана з планами науково-дослідної 

роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

                                                 
1 Див.: Мельничук О. В. Німецько-українське співробітництво у гуманітарній сфері (1990 рр. – поч. ХХІ ст.). 

Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2017. С. 14–15; Тодоров І. Геополітичний вимір українсько-німецьких 

відносин // Україна та Німеччина: міждержавні відносини. Збірник наукових праць. Київ; Чернігів, 2018. 

С. 360–371. 
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де протягом тривалого часу ґрунтовно досліджуються військово-політична 

історія України і військова політика українських національних урядів ХХ ст. 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної тематики Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

сформульована з урахуванням актуальності та ступеня розробки теми. Метою 

дисертаційного дослідження є комплексне вивчення становлення та діяльності 

української військової еміграції в Німеччині у 1918–1945 рр. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

1 – визначити ступінь розробки теми та репрезентативність джерельної 

бази дослідження;  

2 – з’ясувати характер та наслідки національно-освідомлюючої праці серед 

полонених-українців у таборах Німеччини; 

3 – розкрити роль українських дипломатичних представництв та місії у 

Німеччині у 1918–1922 рр. з підтримки та репатріації полонених вояків-

українців; 

4 – окреслити масштаби навчання і наукової діяльності колишніх 

українських військовиків у Німеччині та Данцигу (Ґданську); 

5 – дослідити військово-організаційну діяльність української еміграції у 

1920–1939 рр. та участь військових емігрантів в українських політичних 

угрупованнях Німеччини; 

6 – оцінити, масштаби, характер, форми та наслідки участі емігрантів-

українців у збройній боротьбі у німецьких військових формуваннях проти 

СРСР на боці Німеччини. 

Об’єкт дослідження – середовища української військової еміграції в 

Німеччині у 1918–1945 рр. в контексті визвольної боротьби українського 

народу. 

Предмет дослідження – становлення, військово-організаційні структури та 

громадсько-політична діяльність української військової еміграції в Німеччині у 

міжвоєнний період та в роки Другої світової війни. 
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Методи дослідження. Головним є основоположні принципи – історизм та 

об’єктивне висвітлення досліджуваного явища. У дисертації використовувалися 

загальнонаукові методи: міждисциплінарний, статистичний, логічний, 

порівняльний та психологічний. Для всебічного висвітлення діяльності 

української військової еміграції використовувалися біографічний та 

просопографічний методи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає, насамперед, в тому, 

що у дисертації в українській історичній науці: 

Уперше: 

- комплексно досліджено становлення української військової еміграції в 

Німеччині; 

- з’ясовано склад та характер діяльності українських еміграційних 

військових структур (військово-організаційної, видавничої, політичної та 

громадської); 

уточнено: наслідки національно-освідомлюючої праці Союзу Визволення 

України (СВУ) і Військово-санітарної місії серед полонених вояків-українців у 

таборах Німеччини; 

Набуло подальшого вивчення: 

- систематизація наукової літератури, опублікованих та неопублікованих 

джерел з проблеми дослідження; 

- роль українських дипломатичних представництв та місій у Німеччині у 

1918–1922 рр. з надання допомоги полоненим воякам-українцям, біженцям та 

емігрантам у їх поверненні в Україну та в правовій і соціальній адаптації тих, 

хто залишився на еміграції в Німеччині. 

Розглянуто питання про характер співпраці української військової еміграції 

з німецькою владою та силовими структурами і участь емігрантів у збройній 

антибільшовицькій боротьбі. 

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період з 

лютого 1918 р. до травня 1945 р., тобто починаються з переходу полонених 
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вояків-українців на емігрантське становище та завершуються закінченням 

Другої світової війни. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Німеччини 

міжвоєнного періоду (не включаючи територій, загарбаних нацистами під час 

Другої світової війни) та місто Ґданськ (Данциг). Останній мав статус «вільного 

міста» під контролем Ліги Націй, але був тісно пов’язаний у комунікативному 

та національному плані з Німеччиною. Це стосувалося й українських 

еміграційних структур. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

результати дослідження поглиблюють знання про українську військову 

еміграцію міжвоєнного періоду, її роль у розгортанні національно-визвольного 

руху. Дослідження дозволяє проаналізувати роль еміграції у виробленні воєнної 

доктрини. Результати дослідження та їх узагальнення можуть бути використані 

при підготовці праць з військової історії України, військової та політичної 

еміграції, історії української дипломатії, лекційних та спеціальних курсів з 

історії України. Результати дисертаційної роботи можуть стати підґрунтям для 

подальшого дослідження історії української військової еміграції в Західній 

Європі міжвоєнної доби. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи викладені у доповідях на 8 конференціях в Україні, 

зокрема, міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, 11–12 травня 

2017 р.); ІІ та ІІІ всеукраїнських науково-практичних конференціях «Українське 

військо: сучасність та історична ретроспектива» (Київ, 2017, 2018); науково-

практичному семінарі «Досвід застосування Збройних Сил у світових війнах і 

воєнних конфліктах XX – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності» (Київ, 

2017), міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, 17–18 травня 

2018 р.); науковій конференції «Українське військо в національній революції 

1917-1921 рр. (до 100-річчя створення Армії УНР)» (Львів, 3 листопада 2017 р.); 
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міжнародній науковій конференції «Україна та Німеччина: міждержавні 

відносини в 1918–1924 рр.» (Київ, Чернігів, Тростянець, 31 травня – 2 червня 

2018 р.) всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське військо: 

сучасність та історична ретроспектива» (Київ, 30 листопада 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

відображено в 13 одноосібних наукових публікаціях, з яких 5 – наукові статті, 

що внесені до переліку вітчизняних фахових видань з історії, 2 з них внесені до 

міжнародних наукометричних баз; 6 публікацій – у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Обсяг і структура дисертації обумовлена метою і завданнями 

дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (373 

позиції). Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, з них основного 

тексту – 188 сторінок, список використаних джерел – 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукового дослідження теми 

 

Дослідження української військової еміграції в Німеччині досі комплексно 

не проводилися. Недостатньо вивченими залишалися діяльність українських 

військовиків, що перебували в еміграції, та підтримка ними українських 

національно-визвольних змагань, розроблялися лише окремі питання цієї теми. 

Певні проблеми внесло в розробку тематики протистояння прихильників 

гетьмана Павла Скоропадського та Симона Петлюри, перенесене в еміграції в 

мемуарну літературу та наукові розвідки. 

Для ґрунтовного та всебічного дослідження окресленої проблематики було 

використано широку базу наукових досліджень з військової історії, спеціальних 

фахових досліджень військово-організаційної діяльності української еміграції в 

Німеччині, загальноісторичних праць. Характеристику історіографії теми 

дослідження укладено за проблемним принципом з врахуванням напрацювань 

українських (у т. ч. діаспорних) та зарубіжних істориків. 

Витоки української військової еміграції, життя полонених українців у 

таборах Німеччини висвітлював у міжвоєнний період Омелян Терлецький2. 

Сучасний історик Ігор Срібняк у своїх публікаціях ґрунтовно дослідив 

виокремлення полонених українців царської армії у спеціальні табори та 

організацію в їхньому середовищі національно-патріотичної та культурно-

просвітницької роботи3. Різні аспекти і практики національно-освідомлюючої 

праці діячів Союзу Визволення України в таборах серед полонених 

                                                 
2 Терлецький О. З життя полонених–Українців у Німеччині в 1916 році // Літопис Червоної 

Калини. 1932. Ч. 7/8. С. 8–10. 
3 Див.: Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Київ: 

Київський державний лінгвістичний університет, 1999. 296 с.; Його ж. Українці на чужині. 

Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи 

(1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька діяльність. К., 2000. 280 с.; 

Sribniak I. Działalność narodowo-organizacyjna Związku Wyzwolenia Ukrainy w 

obozie jeńców armii cesarskiej Rastatt w Niemcach (1915–1918) // Wschodnioznawstwo 2018. – 

Wrocław, 2018. S. 231–242. та ін. 
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досліджували: Лідія Кривошеєва4, Іван Патер5 та Йосип Саєвич6. Мілана 

Срібняк дослідила, зокрема, міжнародно-правові аспекти репатріації 

полонених7 

Про діяльність українських військових діячів, які у міжвоєнний період та в 

роки Другої світової війни перебували на еміграції в Німеччині, згадували у 

своїх монографіях Степан Гелей8, Вероніка Димінська9, Микола Литвин і 

Кім Науменко10, Олег Павлишин11 та Олег Стецишин12.  

Важливу роль в захисті інтересів українців, які в роки Першої світової 

війни з різних причин опинилися в Німеччині, відіграли посольства УНР і 

ЗУНР та військово-санітарні місії. З’ясувати особливу роль українських 

дипломатичних представництв та Військово-санітарної місії у Німеччині й, 

зокрема, їх роль у репатріації полонених вояків-українців, дозволяють 

дослідження Павла Гай-Нижника13, Володимира Головченка14, Ігоря Дацківа15, 

                                                 
4 Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу Визволення України в таборах 

військовополонених українців (1914–1918 рр.) / Лідія Миколаївна Кривошеєва. Автореф. дис. 

канд. іст. наук. Запоріжжя, 2009. 20 с. 
5 Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація. Альманах. К., 2002. № 3. 

С. 58–82. 
6 Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період 

Першої світової війни: вишкіл та організація побуту. Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2007. 

20 с. 
7 Срібняк М. Версальський договір: проблеми репатріації полонених вояків з теренів Німеччини 

(теоретико-практичний аспект) // Історичні і політологічні дослідження. К., 2019. № 1 (64). 

С. 123–130. 
8 Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. Українська консервативна 

політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку. Львів, 1998. 
9 Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: 

міждержавні відносини. Збірник наукових праць. Київ; Чернігів, 2018. С. 328–338. 
10 Литвин М. Р., Науменко К. Є. Військова еліта Галичини. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. 376 с. 
11 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис. Львів, 2013. 

400 с. 
12 Стецишин О. Ландскнехти Галицької Армії. Львів, 2012. 480 с., іл. 
13 Гай-Нижник П. Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української 

Народної Республіки в Німеччині // Дипломатична і консульська служба у вимірі особистості. К., 

2016. С. 125–146. 
14 Головченко В. Поза межами можливого: Дипломатія УНР у боротьбі за незалежну національну 

державу // Україна дипломатична. Науковий щорічник. К., 2017. С. 63–80. 
15 Дацків І. Б. Дипломатія Українських державних утворень у захисті національних інтересів 

1917–1923 рр. Тернопіль, 2009. 520 с. 
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Любов Жванко16, Ірини Кузьміної17, Ірини Матяш18, Вікторії Соловйової19, 

Ігора та Мілани Срібняк20, та Юрія Фігурного21.  

Володимир Бондаренко22, Дмитро Бурім, Володимир Лободаєв та 

Володимир Мусієнко висвітлили діяльність в Україні та в еміграції діячів і 

структур Українського Вільного Козацтва23. 

Діяльність Української Військової Організації в Західній Україні і в 

еміграції досліджували Олександр Дарованець24, Ігор Гаврилів25 та 

Василь Штокало26. Значна частина військової еміграції разом з вояками-

ветеранами в Західній Україні були задіяні в створенні та діяльності найбільш 

впливової серед українців Організації Українських Націоналістів (ОУН). 

                                                 
16 Жванко Л. Головна українська комісія у справах полонених та біженців. Умови та нормативно-

правові засади створення (1919 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя, 2015. Вип. 44. Т. 1. С. 143–148. 
17 Кузьміна І. Українське представництво в Німеччині за часів П. Скоропадського // Україна та 

Німеччина: міждержавні відносини. Київ; Чернігів, 2018. С. 218–232. 
18 Матяш І. Б. Українська консульська служба 1917–1923 рр. як державний інститут: 

становлення, функціонування, персоналії. К.: Інститут історії України НАН України, 2016. 482 с. 
19 Соловйова В. В. Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в країнах 

Центальної Європи за доби Директорії (1918–1920 рр.). Автореф. дис. канд. іст наук. Запоріжжя, 

1999. 16 с. 
20 Срібняк І.В. Діяльність Директорії УНР з репатріації полонених вояків-українців з теренів 

європейських країн (військово-політичний аспект) // Кам’янець-Подільський – остання столиця 

Української Народної Республіки: Мат-ли Всеукр. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 2009. 

С.184–192; Срібняк І., Срібняк М. Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові 

громади полонених українців у 1919  р. // Емінак: науковий щоквартальник. Київ–Миколаїв, 

2019. № 2 (26). С. 66–75; Krotofil M., Sribnyak I., Sribniak М. Activity of the UNR military and 

sanitary mission on prisoners’ of war affairs in Germany (1919) // Skhid. K., 2019. № 4. С.47–52. 
21 Фігурний Ю. Українсько-німецькі дипломатичні відносини 1918 р. у новітній вітчизняній 

історіографії // Україна та Німеччина: міждержавні відносини. С. 172–188. 
22 Бондаренко В. Г. Український вільно-козацький рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). 

Запоріжжя, 2016. 598 с. 
23 Бурім Д. В. До історії Українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-

Остряниці до Адольфа Гітлера // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. 

Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 10. С. 188–206; Мусієнко В., Лободаєв В. 

Генеральна Рада Вільного козацтва: становлення, політична позиція, діяльність (жовтень 1917 – 

квітень 1918 рр.) // Наукових записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. К., 2001. Т. 6. 

C. 318–340. 
24 Дарованець О. Експропріаційна діяльність Української Військової Організації у 1924–1929 рр. 

// Наукові зошити історичного факультету. Львів, 2001. Вип. 4. С. 205–213. 
25 Гаврилів І. О. Військово-політична діяльність УВО–ОУН в боротьбі за Українську Державу 

(1920–1941 рр.). Автореф. дис. доктора іст. наук. Львів, 2017. 
26 Штокало В. Діяльність Краєвої Команди УВО у 1923–1924 рр. (За матеріалами ЦДІА України 

у Львові) // Наукові зошити історичного факультету. Львів, 2005. Вип. 7. С. 308–317. 
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Історію націоналістичної організації досліджували Кость Бондаренко27, 

Ігор Гаврилів28, Олександр Зайцев29, Георгій Касьянов30, Анатолій Кентій31, 

Іван Патриляк32 та Микола Посівнич33. 

Військова еміграція була складовою політичної еміграції міжвоєнної доби, 

історію якої досліджували Валентина Піскун та Наталія Сидоренко34. Політичні 

уподобання військової еміграції, зокрема прибічників Павла Скоропадського, в 

Німеччині висвітлили Володимир Бойко35, Володимир Левицький36 і 

Дмитро Колісник37. Тетяна Осташко38 та Юрій Терещенко39 системно 

досліджують консервативний гетьманський та монархічний рух, в якому було 

задіяне оточення гетьмана Павла Скоропадського, в тому числі колишні 

військові старшини Української Держави 1918 р. Ряд ґрунтовних статей, 

                                                 
27 Бондаренко К. П. Діяльність Організації Українських націоналістів напередодні і під час 

Другої світової війни (1938–1945): політичний та військовий аспекти. Автореф. дис. канд. іст. 

наук. Львів, 1997. 24 с. 
28 Гаврилів І. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність. Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. 472 с. 
29 Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920–1930-ті роки): Нариси інтелектуальної 

історії. К.: Критика, 2013. 488 c. 
30 Касьянов Г. В. Ідеологія Організації Українських Націоналістів  // Організація Українських 

Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / Інститут історії України НАН 

України. Київ: Наукова думка, 2005. С. 445–476. 
31 Кентій А. В. Перехід ОУН (Б) на антинімецькі позиції (1941–1942) // Організація Українських 

Націоналістів і Українська Повстанська Армія. С. 88–113. 
32 Патриляк І. К. Тактика і стратегія українських націоналістів на початковому етапі Другої 

світової війни // Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія.      

С. 15–87. 
33 Посівнич М. Військово-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках. Львів, 2010. 368 с. 
34 Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття). Київ; Нью-Йорк, 

2006. 672 с.  
35 Бойко В. Гетьманат та «чинник Берліна». Україна – Німеччина: 100 років міждержавних 

відносин // AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського. Видання перше. Київ: 

Видавництво ТОВ «Українська прес-група», 2018. С. 482–500. 
36 Левицький В. Українська державна путь. Львів, 1933. 161 с. 
37 Колісник В. Д. Гетьманський рух і преса української політичної еміграції (1920-1930 ті рр.). 

Дніпропетровськ, 2008. 171 с. 
38 Осташко Т. С. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // Проблеми вивчення історії 

Української революції 1917–1921 рр.: зб. наук. ст. К., 2008. Вип. 3. С. 147–170; Її ж. Український 

козацький рух в еміграції (1919–1939) // Вісник Київського держ. лінгвістичного ун-ту. Серія: 

Історія, економіка, філософія. К., 2000. Вип. 4. С. 285–294; Її ж. Український монархічний рух за 

даними польських військових спецслужб (dwójka) // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька 

академія». Історичні науки. Вип. 9.: Матеріали Другої міжн. наук. конференції «Українська 

діаспора: проблеми дослідження». Острог, 2007. С. 351–360. 
39 Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів: Науково-документальне 

видання. Київ, 2011. 408 с.: іл.; Терещенко Ю. В’ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург: на 

політичних перехрестях // Молода Нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 2002. № 4 (25): В’ячеслав 

Липинський (1882–1931): до 120-річчя з дня народження. С. 91–126. 
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базованих на широкому використанні архівних матеріалів, які висвітлюють 

наукове, студентське та релігійне життя української еміграції опублікував 

Дмитро Бурім40. 

Олексій Кураєв та Михайло Швагуляк з’ясовували основні напрями 

політики Німеччини щодо України41. Українсько-німецькі стосунки у 

1918-1923 рр. досліджували Ігор Срібняк, Поліна Барвінська та 

Наталія Кривець42. Зовнішньополітичні орієнтації національного руху Західної 

України та зв’язок із закордонними осередками еміграції ґрунтовно розкрив 

Ігор Соляр43. Ігор Тодоров та Леонід Чупрій спробували осягнути характер 

українсько-німецьких відносин у геополітичному вимірі44. 

                                                 
40 Бурім Д. В. Джерела з історії діяльності Союзу українських студентських організацій в 

Німеччині та Вільному місті Данцигу в фондах Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України в місті Києві // Чорноморський літопис: Науковий 

журнал. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. Вип. 8. С. 125–136; Його ж. 

Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами 

Архіву Федеральної Землі Берлін) // Чорноморський літопис: Науковий журнал. Миколаїв : 

Вид-во Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012. Вип. 5. С. 142–

164; Його ж. Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за 

Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.) // 

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, 

філософія». Вип. 7–8 Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, 

політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. С. 185–195. Його ж До 

історії діяльності Апостольської Візитатури для українців греко-католиків у міжвоєнній 

Німеччині. Документи Галузевого архіву Служби безпеки України // Наукові записки. 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. 26. К., 2013. С. 523–569. 
41 Кураєв О. О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український 

напрямок. Київ, 2009. 456 с.; Швагуляк М. Українська політична еміграція в Німеччині у 30-х 

роках ХХ ст. // Українська еміграція. Історія і сучасність. Матеріали міжнародних наукових 

конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади / Упоряд. Ю. Ю. Сливка. 

Львів: Каменяр, 1992. С. 316–334. 
42 Барвінська П. І. З історії українсько-німецьких відносин у 1919 р. // Актуальні проблеми 

вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Луганськ, 8–

9 лютого 2001 р. Луганськ: СНУ, 2001. С. 115–118; Кривець Н. В. Українсько-німецькі 

відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918–1923 рр. К.: Інститут історії України НАН 

України, 2008. 322 с.; Срібняк І. В. Українська Держава на міжнародній арені: з досвіду 

діяльності воєнної дипломатії в 1918 р. // Гетьманський альманах / Відп. ред. Ю. І. Терещенко. 

К., 2003. Ч. ІІ. С. 94–100. 
43 Соляр І. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939). 

Львів, 2011. 356 с. 
44 Тодоров І. Геополітичний вимір українсько-німецьких відносин // Україна та Німеччина: 

міждержавні відносини. Збірник наукових праць. Київ; Чернігів, 2018. С. 360–371; Чупрій Л. 

Українсько-німецькі відносини у світлі геополітичних ідей українських діячів початку ХХ ст. // 

Там само. С. 299–306. 
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Періодичні видання та публікації української військової еміграції в 

Німеччині найширше систематизувала львівська дослідниця Надія Кулеша45. 

Українська еміграційна преса широко представлена у бібліографічних 

дослідженнях Миколи Мартинюка46, Валентини Передирій47 та 

Богдана Романенчука48. Видавничу діяльність ОУН міжвоєнного періоду, 

зокрема й у Німеччині, досліджувала Олександра Стасюк49. Українську 

військово-теоретичну думку, яку розробляли і в період еміграції, досліджував 

Роман Мельник50. 

Об’єктивне дослідження діяльності української еміграції в Німеччині 

неможливе без порівняння становища наших емігрантів в Австрії та Чехо-

Словаччині (Ігор Срібняк, Андрій Яворський) та Польщі (Руслана Давидюк, 

Олександр Колянчук)51, а також з діяльністю російських емігрантів у Західній 

Європі (Валерія Лавренко)52. Комплексно українську еміграцію міжвоєнного 

часу в Європі та за океаном досліджували Володимир Трощинський53 та 

Степан Качараба54.  

                                                 
45 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування. 

Львів, 2009. 344 c. 
46 Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної 

Європи (1914–1939 рр.): матеріали до бібліографії. Львів, 1998. 298 с. 
47 Передирій В. Видання «Червоної Калини» (1922–1939). Історико-бібліографічне дослідження. 

Львів, 2004. 357 с. 
48 Романенчук Б. Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 1939–

грудень 1941). Львів; Краків: Українське Видавництво, 1942. 32 с. 
49 Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.) Львів: Центр досліджень 

визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. 384 с. 
50 Мельник Р. П. Українська військово-теоретична думка 20-30-х рр. Автореф. дис. канд. іст. 

наук. Львів, 2011. 
51 Срібняк І. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної 

та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька 

діяльність. К., 2000. 280 с.; Яворський А. А. Професійні громадські об’єднання українських 

емігрантів у Чехословаччині (1923–1939 рр.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2017. 20 с.; 

Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні 

практики на території Волинського воєводства. Львів; Рівне, 2016. 704 с.; Колянчук О. 

Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). Львів, 2000. 278 c. 
52 Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): 

соціокультурний аспект / Валерія Сергіївна Лавренко. Автореф. дис. канд. іст. наук. 

Дніпропетровськ, 2013. 20 с. 
53 Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-

політичне явище. К.: Інтел, 1994. 260 с. 
54 Качараба С. П. Еміграція з Західної України. 1919–1939. Львів, 2003. 416 c. 
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Обставини проголошення у Львові 30 червня 1941 р. Української Держави 

та причетність до цієї події української еміграції та уряду Німеччини з’ясували 

у передмовах до тематичного збірника документів вчений-історик 

Ярослав Дашкевич та колишній командувач УПА Василь Кук55. 

Ярослав Дашкевич звернув увагу, що в українській історіографії досі не 

розкрита посередницька роль галицьких німців – Ріхарда Ярого, офіцерів 

Абверу Альфреда Бізанца та Ганса Коха56. Стосунки діячів українського руху з 

владою нацистської Німеччини досліджувала науковець з Івано-Франківська 

Галина Стефанюк57. 

Специфіку діяльності українських військових діячів, які в 1939–1945 рр. 

перебували на території Німеччини і співпрацювали з Вермахтом, ґрунтовно 

опрацювали у своїх монографіях Володимир Косик58 та Андрій Боляновський59. 

Заслуговує на увагу також стаття Ярослава Середницького60. 

Оцінюючи співпрацю українських військових емігрантів з нацистською 

Німеччиною, дослідник неминуче постане перед питанням щодо застосування 

такого терміна, як «колабораціонізм». Явище колабораціонізму в роки Другої 

світової війни намагалися оцінити дослідники Андрій Боляновський61, 

Володимир Орлянський62 та Богдан Якимович63. 

                                                 
55 Дашкевич Я. Відновлення Української Держави 1941 р. Проблеми дослідження // Українське 

державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів–Київ, 2001. 

С. ХХІV–XLV; Кук В. Державотворча діяльність ОУН, Акт відновлення Української держави 

30 червня 1941 р. // Там само. С. V–ХХІІІ. 
56 Дашкевич Я. Відновлення Української Держави 1941 р. С. ХХХV. 
57 Стефанюк Г. Відносини українського національного руху з німецькими чинниками в період 

Другої світової війни // Схід. Донецьк, 2007. Листопад–грудень. № 6. С. 61–65. 
58 Косик В. Україна й Німеччина в Другій світовій війні. Пер. з франц. Романа Осадчука. Львів: 
НТШ, 1993. 658 с. 
59 Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). 
Львів, 2003. 686 с.; Його ж. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939-
1945). Львів, 2013. 880 с. 
60 Середницький Я. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція // Мандрівець. 
Тернопіль, 20011. Січень–лютий. № 1. С. 4–13. 
61 Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). 
Львів, 2003. 686 с.; Його ж. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939-
1945). Львів, 2013. 880 с. 
62 Орлянський В. C. Деякі особливості української колаборації в роки Другої світової війни // 
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2010. 
Вип. ХХІХ. С. 205–212. 
63 Якимович Б. Збройні Сили України: нарис історії / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; 
Національна Академія Наук України; «Просвіта». Львів, 1996. 359 с. 
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Свій внесок у вивчення історії військової еміграції в Німеччині зробили 

науковці-історики української діаспори. Найширше відповідний матеріал про 

діяльність УВО та ОУН на українських землях та в еміграції представлений у 

дослідженнях Петра Балея64, Зиновія Книша65, Романа Кричевського66, 

Володимира Мартинця67, Івана Мірчука68 та Осипа Навроцького69. Втім 

С. Балей зазначив той факт, що дослідники З. Книш і П. Мірчук були 

партійними істориками, відтак ставив під сумнів їхню об’єктивність та 

виваженість в оціночних судженнях70. 

Діяльність українських військово-санітарних місій та Червоного Хреста 

після Першої світової війни висвітлював Володимир Трембіцький71. Історію 

Центрального Союзу Українського Студентства у 1921–1945 рр., в якому були 

задіяні і колишні військовики, досліджував Марко Антонович72. Культурне та 

церковно-духовне життя української еміграції різнобічно висвітлювали 

Симон Наріжний73 та Петро Романишин74. Біографічні нариси ряду українських 

емігрантів, які після Другої світової війни виїхали з Німеччини за океан, виклав 

у своєму довіднику Михайло Марунчак75. Інший діаспорний історик – 

Володимир Маруняк – дослідив обставини соціальної адаптації української 

                                                 
64 Балей П. В чому слабкість опозиції в ОУ(б). Українсько-німецькі відносини // Його ж. Фронда 
Степана Бандери в ОУН 1940 р. Причини і насліди. Las Vegas, NV, USA, 1997. С. 99 –120. 
65 Книш З. ЗУНРО. Західно-Українська Національно-Революційна Організація. Історично-
політичний нарис. Торонто: Срібна Cурма 1974. 304 с. 
66 Кричевський Р. Організація Українських Націоналістів в Україні – Організація Українських 
Націоналістів Закордоном і ЗЧ ОУН. Причинок до історії націоналістичного руху. Нью Йорк–
Торонто, 1962. 116 с. 
67 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. Спогади й матеріяли до передісторії та 
історії Українського Організованого Націоналізму. [Б. м.], 1949. 349 с.  
68 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 
1968. Т. І: 1920–1939. 639 с. 
69 Навроцький О. УВО, політичні партії і Диктатура ЗОУНР та уряд УНР // Євген Коновалець та 

його доба. Мюнхен, 1974. С. 298–302. 
70 Балей П. Для Ріко Ярре епоха була ласкава // Його ж. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. 

С. 121. 
71 Трембіцький В. Всеукраїнське Товариство Червоного Хреста 1918–1923 // Вісті Комбатанта. 

Торонто; Нью-Йорк, 1972. Ч. 4. C. 16–21. 
72 Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства (1921–1945). 

Мюнхен; Нью-Йорк; Торонто, 1976. 60 с. 
73 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими 

війнами. Репр. вид. 1942 року. Львів; Кент; Острог, 2008. Ч. 1. 2-ге вид. 374 с. 
74 Романишин П. Українська Католицька Церква Візантійсько-Слов’янського Обряду в 

Німеччині до 1945 року. Мюнхен, 1978. 111 с. 
75 Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпеґ, 1986. 735 с. 
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еміграції в Німеччині після завершення Другої світової війни76. Діяльність 

окремих військових діячів на еміграції висвітлював Григорій Онуфрів77. 

Українська еміграція була предметом уваги низки зарубіжних дослідників. 

Стосунки української еміграції з німецькою владою у міжвоєнну добу 

ґрунтовно досліджували німецький історик Франк Гольчевський78 та польські 

вчені Анджей Земба, Мацей Кротофіл, Ігор Срібняк та Мілана Срібняк79. 

Американський дослідник Тімоті Снайдер висвітлив важливі моменти 

міжнародного аспекту діяльності української еміграції у Західній Європі80. 

Російська історикиня Катерина Бірюкова аналізувала соціальну адаптацію 

студентів-емігрантів на цих же теренах81. Діяльність довголітнього греко-

католицького пароха в Берліні, колишнього офіцера УГА Петра Вергуна 

висвітлила польська авторка Бернадетта Войтовіч82. Важливий матеріал про 

діяльність військової еміграції знаходимо в працях польського історика Яна 

Яцека Бруського83. 

З фактично прорадянських позицій оцінив колабораціонізм у 

монографічній праці російський історик Михайло Семиряга84. Анзор Бегідов у 

своїй монографії детально розкрив мережі військових курсів та шкіл для 

російських військовиків у Європі, зокрема Німеччині, в роки Другої світової 

війни. Це дослідження розкриває у новому світлі характер та форми співпраці 

                                                 
76 Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині та Австрії по Другій світовій війні. Мюнхен, 

1985. 
77 Онуфрів Г. Спонука до Чину. Львів: Каменяр, 1996. 71 с. 
78 Golczewski F. Deutsche und Ukrainer 1914–1939. Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand 

Schöningh. 1063 s. 
79 Zięba A. A. Lobbing dla Ukrainy w Ewropie międzywojennej. Ukraińske Biuro Prasowe w Londynie 

oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932). Krakow, 2010. 790 s.; 

Krotofil M., Sribnyak I., Sribniak М. Activity of the UNR military and sanitary mission on prisoners’ of 

war affairs in Germany (1919) // Skhid. K., 2019. № 4. С.47–52. 
80 Снайдер Т. Червоний Князь. Київ, 2013. 296 с. 
81 Бирюкова К. В. Социальная адаптация российских студентов-эмигрантов в Центральной и 

Восточной Европе в 1920–1940 гг. Санкт-Петербург, 2012. 135 с. 
82 Wojtówicz B. Początki Kościoła grekokatolickiego w Niemczech. Działalność i losy ks. Petra 

Werhuna – apostolskiego wizytatora i administratora dla Ukraińców wyznania grekokatolickiego w 

Berlinie // Biuletyn ukrainoznawczy. Przemyśl, 2005. № 11. S. 63–77. 
83 Bruski J. J. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie 

(1919–1924). Krakόw; ARKANA, 2000. 600 s. 
84 Cемиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 

войны. Москва, 2000. 863 с. 
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російської військової еміграції з нацистським режимом, яка, як виявилося, була 

значно масштабнішою, аніж з боку українців85. 

Історіографія досліджуваного питання включає численні праці українських 

та зарубіжних істориків і у кількісному плані є досить широкою та 

різноманітною. Аналіз історіографії засвідчує, що окремі аспекти діяльності 

української військової еміграції в Німеччині 1918–1945 років, як окремих груп, 

так і її чільних представників, висвітлені науковцями фрагментарно. Однак, у 

сукупності, ці праці не дають повної та ґрунтовної картини становлення, 

професійної та громадської діяльності цього середовища і його ролі в 

українському національно-визвольному русі.  

 

1.2. Характеристика джерельної бази 

 

Архівні документи. Широкий комплекс джерельного архівного матеріалу 

опрацьовано дисертантом в архівних збірках Львова, Києва та Варшави. 

У фондах Державного архіву Львівської області (ДАЛО) зберігаються 

важливі документи з інформацією про діяльність військової еміграції, УВО та 

Організації Українських Націоналістів (ОУН) у Німеччині, зв’язки українських 

діячів з урядовими інституціями цієї країни. Таку інформацію Львівське 

воєводське управління державної поліції (ф. 1219) та Львівська повітова управа 

державної поліції (ф. 108) отримували від своїх агентів і розсилали по 

спецслужбах воєводств Другої Речі Посполитої. Доповідь міністра військових 

справ УНР для Петлюри про формування українських відділів у Німеччині та 

матеріали про формування дипломатичних представництв зберігаються у збірці 

«Товариства вивчення історії оборони Львова і Південно-Східних воєводств у 

Львові» (ф. 257). 

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВОУ) є декілька фондів, в яких представлено документи 

українських дипломатичних місій та еміграційних інституцій у Німеччині 

(фонди: 3567, 3575, 3616, 4012). В архівному фонді 3567 (Комітет опіки над 

                                                 
85 Бегидов А. М. Военное образование в Зарубежной России 1920–1945. М., 2001. 329 c. 
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українськими біженцями з Західної України в Німеччині, м. Берлін) містяться 

документи зі списками українських дезертирів з польського війська, які 

доповнили і урізноманітнили середовище військової еміграції в Німеччині та 

стали об’єктом інтересу не тільки комітету опіки над біженцями, але й 

Начальної Команди УВО у Берліні. 

 У фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові 

(ЦДІАУЛ) зберігаються Колекція документів про діяльність урядів Української 

Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) 

(ф. 581); фонд Наукового товариства імені Шевченка (ф. 309); особові фонди 

Осипа Назарука (ф. 359), Володимира Старосольського (ф. 360) та 

Ярослава Окуневського (ф. 383), матеріали яких стосуються діяльності 

української еміграції в Німеччині. 

В архіві Нових Актів у Варшаві знаходяться матеріали посольства Польщі 

у Берліні, яке отримувало документи та депеші польської розвідки, що стежила 

за політичною та військовою діяльністю української еміграції в Німеччині. 

В Національній бібліотеці у Варшаві зберігається архів Наукового 

Товариства імені Шевченка. Ряд документів архіву стосується діяльності 

української еміграції в Німеччині. Особливий інтерес викликає щоденник 

співробітника газети «Діло» Степана Годована, в якому він висвітлює нараду в 

Андрія Шептицького, де розглядаються обставини виїзду до Німеччини 

полковника Андрія Мельника86. 

Опубліковані документи. Важливим джерелом дисертаційного 

дослідження стали опубліковані документи. Найбільше, в контексті обраної 

теми дослідження, опублікованих документів знаходимо в збірнику «Українські 

дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922)87». Не менш цікавим є 

опублікований збірник документів, який відображає діяльність української 

політичної еміграції в 1919–1945 рр.88. Для дослідження участі військових 

                                                 
86 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum NTSz, skrz. 22. XVI. 1 (1–2). Щоденники Степана 

Годованого, співробітника редакції часопису «Діло» у Львові, k. 963. 
87 «Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922)»: Документи і матеріали / 

Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. К.: Смолоскип, 2012. 592 с.: іл. 
88 Українська політична еміграція 1919–1945 рр.: Документи і матеріали. К, 2008. 928 с. 
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емігрантів щодо діяльності ОУН ключовими є опубліковані документи і 

матеріали Конгресу Українських Націоналістів 1929 р.89. Зиновій Книш 

скомпонував документи польських спецслужб, які концентрували матеріали 

розвідки про діяльність УВО та ОУН90. Володимир Косик виокремив важливі 

документи, що висвітлюють обставини та наслідки розколу ОУН у 

1939-1940 рр.91 

Міжнародний аспект діяльності української еміграції в Західній Європі 

виразно ілюструють матеріали засідань та рішень Політбюро Центрального 

Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) (ЦК ВКП(б)), 

відносини Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) із західними 

сусідніми державами наприкінці 1920–1930-х років92. Документи та 

публіцистику того періоду опублікував Орест Корчак-Городиський93. 

Документи, пов’язані з актом проголошення у Львові 30 червня 1941 р. 

Української Держави, в українсько-німецькому політичному контексті 

опубліковані у збірнику «Українське державотворення»94. Матеріали, що 

стосуються цієї події, зібрані в опублікованих документах радянських 

спецслужб95. 

Документи українсько-німецьких відносин у роки Другої світової війни 

зібрані в німецьких архівах і упорядковані до публікації істориком 

Володимиром Косиком96. 

Ще одним джерелом дисертаційної праці є опубліковане листування 

видатних українських політичних діячів, зокрема Євгена Коновальця97, 
                                                 
89 Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали. Львів, 2006. 420 с., іл. 
90 З таємних документів польської окупації Західної України / Вступна стаття, переклад і 

пояснення Зиновія Книша. Торонто: Срібна Сурма, 1983. 288 с. 
91 Косик В. М. Розкол в ОУН (1939–1940). 2-ге вид., випр. і доп. Львів, 1999. 136 с. 
92 Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними 

государствами (конец 1920–1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. Научное 

издание. Санкт-Петербург, 2000. Ч. 1. Декабрь 1928–июнь 1934 г. 321 с. 
93 Корчак-Городиський О. Замість вигадок: Українська проблематика в західних політико-

дипломатичних джерелах. Документи, рецензії, спогади. Івано-Франківськ, 1994. 200 с. 
94 Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. – Львів–

Київ: Літературна агенція «Піраміда», 2001. 557 с. 
95 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України / 

Упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін. К., 2009. 1311 с. 
96 Косик В. М. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних 

матеріалів (1941–1942). Т. 2 / Упорядкування Володимира Косика. Львів, 1998. 384 с. 
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В’ячеслава Липинського98 та Симона Петлюри99. Зрозуміти специфіку 

військово-теоретичних праць діячів ОУН дозволяє аналіз публікацій 

Ріко Ярого100. 

Про контакти більшовицьких спецслужб у Західній Європі з українськими 

емігрантами йдеться в архівно-слідчих справах Михайла Лозинського101 та 

Степана Рудницького102. Це підтверджують опубліковані документи слідчої 

справи Національного Союзу Німців в Україні, який діяв у 1935–1937 рр.103. 

Чимало важливих деталей та обставин становища української еміграції в 

Німеччині у міжвоєнний період та у роки Другої світової війни дозволяють 

з’ясувати спогади діячів ОУН: Юрія Артюшенка104, Олександра Бойдуника105, 

Миколи Гаюка106, Володимира Косика107 та Михайла Шарика108. У мемуарах та 

щоденникових записах Євгена Онацького знаходимо унікальні матеріали про 

діяльність українських дипломатичних служб у роки революції109 та про 

ситуацію в ОУН у Західній Європі міжвоєнної доби110. У спогадах 

                                                                                                                                                                  
97 Євген Коновалець. «Я б’ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки…». Невідомі 

документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930: Документально-наукове видання / 

Передм. А. Кентій, В. Лозицький. К.: Темпора, 2003. 272 с. 
98 Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / Упоряд. М. Дядюк; Відп. ред. 

серії Л. Головата; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Львів, 2004. 156 с. 
99 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Нью-Йорк, 1979. Т. ІІ. 627 с. 
100 Ярий Р. Військове самовиховання. Прага: Наклад ГУНМ, 1927. 30 с. 
101 Уголовное дело. Лозинский Михаил Михайлович [Додаток № 4] // Піскун В. Політичний 

вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): К, 2006. С. 641–661. 
102 Прага–Харків–Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. Київ, 2007. 

260 c. 
103 Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы / 

Сост., автор вступ. статьи, прим. и комен. Александр Рублев. К., 608 с.: ил. 
104 Артюшенко Ю. Леґія Українських Націоналістів // Євген Коновалець та його доба. Мюнхен: 

Видання Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. С. 380–394. 
105 Бойдуник О. Як дійшло до створення Організації Українських Націоналістів // Євген 

Коновалець та його доба. С. 359–379. 
106 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. Мюнхен: Накладом автора, 1968. 20 с. 
107 Косик В. Спогади. Львів: ПП «Таїс», 2018. 48 с. 
108 Шарик М. Його слідами в Україні і Канаді // Євген Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974.  

С. 810-824. 
109 Онацький Є. По похилій площині. Записки журналіста і дипломата. Мюнхен, [б. д.]. Ч. ІІ. 

262 с. 
110 Онацький Є. У вічному місті. Записки українського журналіста. Роки 1931–1932. Торонто: 

Видавництво «Новий шлях», 1981. 632 с. 
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Михайла Ляльки111, Еразмуса Цеклера112 та Павла Шандрука113 з’ясовано 

життєві долі українських діячів наприкінці Другої світової війни. 

Ідеологізовану більшовицьку версію подій у Німеччині представлено у 

спогадах радянського дипломата Валентина Бережкова та агента НКВД, 

виконавця замахів на українських діячів Павла Судоплатова114. 

Значну кількість фактичного матеріалу з досліджуваної теми містять 

періодичні видання української еміграції в Німеччині. Насамперед, це 

українські таборові часописи. Значущим джерелом дослідження є українська 

еміграційна преса у Німеччині, Австрії, Чехословаччині та Польщі. Після 

1920 р. у Берліні друкувались українські газети: «Українське Слово», «Літопис, 

політики, письменства і мистецтва», «Українська Газета». 

Середовище Павла Скоропадського публікувало «Бюлетень Гетьманської 

Управи. Українська Громада в Німеччині», «Комунікат Української Громади в 

Німеччині». 

Надзвичайно інформативним виданням був орган Українського 

Національного Об’єднання – «Український Вісник» (Берлін, 1937–1944). 

Оточення екзильного уряду Євгена Петрушевича друкувало в німецькій 

столиці «Український Прапор» (Берлін, 1924–1931) та «Український 

Революціонер». 

Зв’язок українських емігрантів з комуністичним рухом висвітлюють ті 

українські періодичні видання пропагандистського характеру, які друкувалися 

в Берліні за кошти СРСР («Голос Українського Робітника» (1933), «Українська 

Газета» (1929–1931), Інформаційний листок). 

Різноманітні аспекти життя російської еміграції в Німеччині, зокрема 

вихідців з України, найбільш широко висвітлювала щоденна газета «Руль» 

(Берлін). 

                                                 
111 Лялька М. Автобіографічний нарис. Торонто, 1999. 179 с. 
112 Цеклер Е. Спогади про мого хрещеного батька Ганса Коха // Цеклер Е. Ганс Кох. Івано-

Франківськ, 2016. С. 17–45. 
113 Шандрук П. Правда про 1-шу Українську Дивізію і Українську Національну Армію // 

Українська дивізія «Галичина». Історико-публіцистичний збірник. Київ–Торонто, 1994. С. 62–75. 
114 Бережков В. С дипломатической миссией в Берлин 1940–1941. Москва, 1966. 160 с.; 

Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 1997. 688 с. 
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Спеціальний характер, з огляду на тотальну нацистську цензуру, мали 

українські часописи періоду Другої світової війни, які виходили друком у 

Берліні: «Голос» (1939–1940), «Дозвілля. Журнал для українських робітників у 

Німеччині» (1943), «Українська Дійсність. Орган української громади в 

Німеччині» (1940–1945); «Нація в Поході» (1939–1942). Останній часопис 

публікував офіційні промови та документи, які виходили від середовища 

Павла Скоропадського. 

У різні роки міжвоєнного періоду в Берліні виходила німецькомовна преса 

української еміграції: «Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen 

Institutes in Berlin»; «Beiträge zur Ukrainekunde»; «Die Ukraine»; «Osteuropäische 

korrespondenz»; «Unserpolitisches Informations Blatt»; «Ukrainiche Kulturberichte. 

Berlin»; «Ukrainische Pressedienst». 

Життя української військової еміграції в Німеччині на своїх сторінках 

висвітлювала преса, яка видавалася еміграційними осередками в 

Чехословаччині («Розбудова Нації»), Австрії («Воля», «Український Прапор», 

«Нова Доба»), Польщі («Табор») та Франції («Тризуб» і «Український Вісник»). 

Фрагментарні відомості з життя української діаспори в Німеччині, які 

діставалися до Західної України, періодично публікувалися на сторінках 

львівських видань («Діло», «Наш Прапор», «Рада»). 

Публіцистичні твори Євгена Левицького, Степана Томашівського також є 

важливим джерелом для дослідження діяльності еміграції та суспільно-

політичного контексту її діяльності115. 

Загалом джерельна база тематики є досить репрезентативною, що дозволяє 

здійснити комплексне дослідження. Значна частина джерел, зокрема документів, 

є опублікована. Найширше ці документи представлені у збірниках, присвячених 

діяльності українських дипломатичних місій в Німеччині, діяльності ОУН, 

політичної еміграції. Матеріали, які стосуються діяльності еміграції, широко 

опубліковані в цілому ряді часописів, які у міжвоєнний період видавалися в 

Німеччині, Австрії, Чехословаччині, Польщі та Західній Україні. 

                                                 
115 Левицький Є. Листи з Німеччини. Відень, 1916. 32 с.; Томашівський С. Чорний рік в історії 

Німеччини // Літопис, політики, письменства і мистецтва. Берлін, 1925. 5 січня. С. 17–18. 
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Таким чином, здійснена дисертантом праця в архівних збірках та в 

бібліотечних збірках дозволила виявити значний комплекс неопублікованих та 

опублікованих джерел, використання яких дало змогу ґрунтовно дослідити 

тему. 

 

1.3. Методологія дослідження 

 

Вивчення діяльності української військової еміграції в Німеччині вимагає 

дослідження і аналізу широкого кола питань військової, політичної, соціальної 

та культурної історії. 

Дослідження базується на застосуванні певного роду теоретико-

методологічних засад. Зокрема, найперше питання у дисертаційній праці, яке 

необхідно вирішити, це з’ясувати, хто включається до категорії «українська 

військова еміграція в Німеччині» у період з 1920-х по 1945 рр. В нашому 

випадку беремо до уваги тих українських комбатантів, які брали участь в 

українських арміях у роки національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. і 

після закінчення воєнних дій були змушені з політичних міркувань виїхати в 

еміграцію, зокрема до Німеччини. Ще одна категорія емігрантів – полонені 

вояки-українці колишньої російської армії, інтерновані в таборах полонених 

вояків-українців на території Німеччини, які не повернулись на батьківщину, а 

залишилися на постійному проживанні в Німеччині. Третя категорія – 

мобілізовані до польської армії, які самовільно залишили свої частини і 

дісталися до Німеччини. І наостанок – полонені польської та радянської армій, 

які потрапили до Німеччини та, вийшовши на волю з таборів, поповнили лави 

української еміграції. 

Окреслюючи територіальні методи дослідження, окрім території 

Німеччини, беремо до уваги місто Гданськ (Данциг). Місто, яке перед Першою 

світовою війною належало до Німеччини, внаслідок відповідних рішень 

отримало статус «вільного міста» під контролем Ліги Націй. Тут мешкало 

переважно німецьке населення; була особлива специфіка потрапляння без візи і 
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хороша комунікація з Німеччиною116. Гданськ у тісному зв’язку з німецькими 

містами був важливим центром української військової еміграції у міжвоєнний 

період. 

Головними є основоположні принципи – історизм та об’єктивне 

висвітлення досліджуваного явища. 

Необхідно зазначити, що, висвітлюючи організацію матеріально-

побутових умов табірного життя, використана методика дослідження 

повсякденної історії, що в останні роки все більше зацікавлює науковців. 

Вивчення щоденного життя людей, моделей поведінки в екстремальних 

умовах воєнних конфліктів є однією з найбільш перспективних тем в сучасній 

історіографії. 

У дисертації використовувалися загальнонаукові методи: 

міждисциплінарний, статистичний, логічний, порівняльний та психологічний. 

Для всебічного висвітлення діяльності української військової еміграції 

використовувалися просопографічний та біографічний методи. 

Спеціальна методологія застосовується для розкриття військово-

організаційної та видавничої діяльності еміграції, її участі в політичних 

середовищах. 

Досліджуючи становище тих військових емігрантів, які вступили на 

навчання у вищі навчальні заклади Німеччини, обмежуємо період дослідження 

серединою 1920-х років, таким чином не допускаючи їх зарахування до числа 

військової еміграції через віковий ценз.  

Науковий метод абстрагування з допомогою ідеалізації117 застосовуємо, 

конструюючи образ військової еміграції в якості ідеального об’єкта для 

кращого розуміння її сутності як окремого еміграційного середовища. У даному 

випадку допоміжним є також типологічний метод118, який застосовуємо в 

процесі групування фактів з історії еміграції. 

                                                 
116 Пропам’ятна книга Данціґерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки 

Вільного Міста Данціґу 1921–1945. Філядельфія; Торонто; Нью-Йорк, 1979. С. 74. 
117 Зашкільняк Л. О. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. С. 69. 
118 Там само. С. 71. 
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Історико-порівняльний метод використовуємо для порівняння становища 

військової еміграції в Німеччині та сусідніх країнах (Чехо-Словаччині та 

Польщі), а також у міжвоєнний час і в роки Другої світової війни. 

Ще один важливий момент пов’язаний зі специфікою публічних дискусій, 

які існували в українській еміграції. Йдеться про нетерпимість щодо 

плюралізму думок, яка існує в літературі предмета. Як зазначив український 

діаспорний історик Іван Коропецький: «У здоровому суспільстві різниця думок 

привела б до дискусії і її слідом був би якийсь компроміс, який з одної сторони 

запобіг би стагнації, а з другої – не дозволив би на якісь експерименти. Одначе, 

серед нашої еміграції така дискусія не можлива. Замість логічних аргументів 

можна почути хіба масу патріотичних фраз або просто наклепів на інакше 

думаючих. Закричавши так ще одну спробу пригадати нашій еміграції її роль, 

провід її, утверджений у своїй непомильності, може знову готуватися до 

наступної конвенції, яка приносить користь хіба для тих, що з того живуть, або 

знову до якоїсь маніфестації, про стерильність якої нема що говорити»119. Таке 

зауваження спонукає до критичного аналізу політичного спектра діяльності 

еміграції. 

Оцінюючи військову співпрацю українських емігрантів із збройними силами 

Німеччини у роки Другої світової війни досліднику неминуче треба з’ясувати 

відповідь на питання, чи можна таку співпрацю вважати колаборацією. Словник 

іншомовних слів так трактує цей термін: «Колабораціоніст (франц. 

collaborationiste, від collaboration – співробітництво) – зрадник своєї батьківщини, 

що співробітничав з фашистськими загарбниками в країнах, окупованих 

гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни 1939–45 р.»120. 

Наше дисертаційне дослідження опирається на міжнародно-правові 

інтерпретації поняття колабораціонізму. 

Історіографію досліджуваного питання поділяємо на українську, зокрема 

діаспорну, та зарубіжну. Висвітлення історії української військової еміграції в 
                                                 
119 Коропецький І. С. Деякі зауваження до еміграційної політики // Вісті комбатанта. 

Торонто‒Нью-Йорк, 1969. Ч. 3–4. С. 12. 
120 Словник іншомовних слів / За ред. академіка АН УРСР О. С. Мельничука. Київ: Головна 

редакція УРЕ, 1985. С. 421. 
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Німеччині 1918–1945 рр. в українській та зарубіжній історіографії має 

фрагментарний і несистемний характер, узагальнювальних праць, присвячених 

цьому питанню, досі не опубліковано, що стало одним із аргументів для вибору 

теми та обґрунтування актуальності дослідження. 

Джерельна база питання є досить репрезентативною та включає значну 

кількість документів в архівах Києва, Львова, Варшави та Берліна. 

Опубліковані документи розкривають діяльність українських дипломатичних 

представництв та місій у Німеччині у 1918–1922 рр., діяльність військовиків в 

ОУН тощо. Матеріал про діяльність військової еміграції широко представлений 

в українській пресі Німеччини, Чехо-Словаччини та Західної України 

міжвоєнного періоду. 

Вибір дослідницьких методів визначила специфіка предмета дослідження і 

поставлені дослідницькі завдання. У дисертаційній праці використано 

загальнонаукові та спеціальні методи з практикованих в історичній науці 

принципів і методів наукового пізнання. Із загальнонаукових використано 

методи системного підходу, порівняння і аналізу й синтезу, індукції та дедукції, 

узагальнення, причинності, наукового плюралізму. Базовий для історичної 

науки методологічний принцип історизму передбачає застосування спеціальних 

історичних методів: проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного та 

історико-описового, методу ретроспективи, періодизації та, у випадку вивчення 

еміграційних середовищ, просопографії. 

З огляду на специфіку досліджуваного питання застосовано відповідну 

термінологію, властиву для історичних військових, суспільно-політичних та 

еміграційних явищ. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ 

В НІМЕЧЧИНІ 

 

2.1. Полонені українці у таборах Німеччини 

 

У роки Першої світової війни в Німеччині опинилося десятки тисяч 

полонених українців, колишніх вояків армії царської Росії. Німецька влада 

розташувала полонених у спеціальних таборах в таких місцевостях країни: 

Гарделегон, Гамельн, Губен, Заган, Зальцведель, Зольтау, Ерланґен, 

Кведлінбурґ, Котбус, Мерзебург, Нойгамер, Рулебен, Франкфурт-на-Одері, 

Штарґард, Штардард, Пархім, Хемніц, Целле, Цербст121. Загалом у таборах 

полонених у Німеччині, за даними Йосипа Саєвича, було сконцентровано понад 

60 тис. українців122. Умови перебування полонених українців були вкрай 

важкими. Нерідко з них формували робітничі бригади і відправляли на 

примусову працю на вугільні шахти, промислові підприємства або в 

сільськогосподарську сферу. Полонені працювали по 12 годин з мізерним та 

малокалорійним харчуванням123. Між тим для утримання полонених офіцерів у 

Німеччині існувала ціла мережа таборів; у таборі у місцевості 

Ганновер-Мюнден була створена спочатку українська громада, а у 1917 р. він 

був повністю українізований, після чого в ньому концентрували тих офіцерів-

українців, хто виявив бажання приєднатись.124. 

Необхідною умовою успішного проведення національно-культурної 

роботи серед полонених було створення у таборах відповідних матеріально-

                                                 
121 Верниволя В. Українська військово-санітарна Місія в Німеччині // Воля. Відень, 1919. 

29 листопада. Т. 5. Ч. 5. С. 212–213.; Даниленко В., Кривець Н. Передмова // Українські дипломатичні 

представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали. К., 2012. С. 30. 
122 Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини… С. 10. 
123 ЦДІАУЛ, ф. 581 (Колекція документів діяльності урядів та армій УНР і ЗУНР), оп. 1, спр. 196, арк. 

26, 28. 
124 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. 

С. 65. 
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побутових та санітарних умов. Йшлося про організацію харчування, 

забезпечення предметами першої необхідності, денний раціон полонених125. 

У рапорті молодшого лікаря Військово-санітарної місії значкового 

Д. Горбенка, складеному у Відні 4 грудня 1918 р., йшлося: «Тілько ті, що 

втікали з Германії були в лихому стані з боку годування (були виснажені), а 

також і з одягу. Вони жалілись, що їх не відправляють додому і годують тілько 

водою в Германії, що там сила помирає наших полонених, і що там повернули 

старі кари для полонених»126. 

Полонені українці в Німеччині не тільки мешкали в таборах, але їх як 

робочу силу використовували в тих сферах німецької економіки, де бракувало 

робітників, зокрема в промисловості та сільському господарстві. 

У протоколі допиту осіб, які втекли з німецького полону, складеному 

Збірною станицею Української Народної Армії у Відні 25 січня 1919 р., є 

свідчення вояка 10-го стрілецького полку колишньої російської армії, який 

потрапив у полон під станцією Колошки. Він як полонений працював у робітничій 

команді на вугільній шахті. На тому об’єкті працювали близько 150 осіб з 

колишньої російської армії з сьомої години ранку до сьомої вечора, з перервою 

півтори години на обід. При тій праці давали чотири фунти хліба на тиждень, 

кожного дня зранку каву, а на обід та вечерю – суп. «Суп з брюкви і води і коли не 

коли картопля. Раніш давали рибу, але тепер не дають. М’яса і жирів не бачили», – 

засвідчив полонений утікач127. Інший полонений – Терентій Сабащук – казав, що 

полонені українці працювали на фермах у селян. Мешкали у бараках без вікон128. 

                                                 
125 Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини… С. 10. 
126 ЦДІАУЛ, ф. 581 (Колекція документів), оп. 1, спр. 61 (Рапорти лікарів військово-санітарної місії 
для справ військовополонених в Австро-Угорщині про перевірку стану українських полонених у 
збірних пунктах і госпіталях на території Чехо-Словаччини, Угорщини, Німеччини і Польщі), арк. 1, 
1 зв.-2. 
127 ЦДІАУЛ, ф. 581 (Колекція документів), оп. 1, спр. 196 (Протоколи допиту осіб, які втекли з 
німецького, польського, італійського та югославського полону, складені збірною станицею 
Української народної Армії у Відні, арк. 26. 
128 Там само, арк. 28. 
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Роботу з формування у полонених українців національно-патріотичного 

світогляду започаткували в таборах Німеччини та Австрії співробітники Союзу 

Визволення України129.  

У спеціальному «Проекті роботи СВУ серед жовнірів з Російської 

України» зокрема, висувалася мета національно-освідомлюючої роботи: 

«Треба, щоб усі бранці понесли з собою на Україну добру вістку про союзні 

держави, про їх прихильність до українського народу і його інтересів. У 

відвойованих провінціях така вістка відразу видала б бажаний плід і вкупі з 

іншими зарядженнями, починеними побідними державами на користь 

місцевого населення, створила би відповідний прихильний настрій до заходів 

сих держав щодо устрою України»130. В проекті йшлося про донесення до 

свідомості українських полонених факту, що «союзні війська хотять добра 

українському народу і визволити його з московського ярма»131. У документі 

зазначалось, що «серед бранців може найтись певна кількість людей 

національно-темних і неусвідомлених, до котрих треба доперти, торувати 

дорогу до прийняття ідей Союзу визволення України легко доступний вже для 

свідомого українського елементу»132. Ця інструкція мала сенс в тому, що у 

виробленні позитивного ставлення до добрих намірів Німеччини треба було 

долати наслідки широкомасштабної пропагандивної кампанії, спрямованої на 

формування «германофобії», яка практикувалася з початку Першої світової 

війни в Російській імперії, зокрема в губерніях Півдня та Південного Заходу, 

тобто, на українських землях133. 

Цьому сприяла цілеспрямована видавничо-пропагандистська робота СВУ 

та його звернення до австрійського військового командування. Можна говорити 

                                                 
129 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Київ: Київський 
державний лінгвістичний університет, 1999. С. 33–49; Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня 
діяльність Союзу Визволення України в таборах військовополонених українців (1914–1918 рр.). 
Автореф. дис. канд. іст. наук. Запоріжжя, 2009. С. 9–14. 
130 ЦДІАУЛ, Ф. 360 (Старосольський Володимир), оп. 1, спр. 53 (Статути, звернення, звіти та інші 

документи про діяльність «Союзу Визволення України», Комітету допомоги знищеним установам, 

Всеукраїнської Національної Ради), арк. 15. 
131 Там само. 
132 Там само. 
133 Кадол О. М. Антинімецька кампанія в Російській імперії 1914–1917 років: регіональний аспект. 

Автореф. дис. канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2013. С. 11, 15. 
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про збіг пріоритетів українського національно-визвольного руху і військово-

політичних інтересів Австро-Угорщини та Німеччини134. 

Діячі СВУ, опікуючись полоненими вояками-українцями, спрямували 

свою освідомлюючу роботу на розвиток їх національно-патріотичного 

світогляду. Засобом реалізації цього завдання стала систематична національно-

культурна та освітня праця, яку проводили серед бранців українські політики, 

вчені, педагоги, митці та журналісти з Галичини, Буковини та 

Наддніпрянщини135. 

Можна говорити про три періоди відповідної національно-освідомлюючої 

роботи: організаційний, підготовчий та ідеологічний національно-творчий. 

Координацію просвітньої роботи серед полонених у Німеччині 

здійснювала Берлінська централя СВУ на чолі з Олександром Скорописом-

Йолтуховським136. Організовані СВУ просвітні відділи залучали полонених 

українців до вивчення загальноосвітніх предметів, національно-політичного 

виховання, організації громадського життя. Проте необхідно визнати, що така 

різноманітна і системна праця наштовхувалася на чималий психологічний опір 

з боку бранців137. 

Серед тих, хто працював у таборах, був відомий наддніпрянський 

кооперативний діяч Андрій Жук138. Інший громадський діяч – український 

письменник та літературознавець Богдан Лепкий – об’їздив табори полонених 

вояків-українців у Німеччині в супроводі «українського козака» доктора 

Вестермана139. 

Різноманітні культурно-освітні заходи, зокрема, читання творів 

українських письменників; спеціальні курси для неписьменних; вивчення 

загальноосвітніх предметів та українознавства, виголошення доповідей 

                                                 
134 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). С. 204, 212. 
135 Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу Визволення України в таборах 

військовополонених українців (1914–1918 рр.). С. 9–15. 
136 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Київ, 1999. С. 35. 
137 Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини. С. 11. 
138 Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 

2002. № 3. С. 58–82. 
139 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. 

С. 62. 
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суспільно-політичної тематики поступово розширювали коло людей, 

зацікавлених українською справою, і національна ідея здобувала все більше 

прибічників серед поневолених співвітчизників140. 

Наприкінці 1917 р. українські культурно-просвітні діячі вирушили до 

таборів Раштата, Зальцведеля з ідеєю заснування першого українського 

часопису «Рідне Слово»141. 

Системна просвітня праця посилила самоорганізацію полонених вояків-

українців, спричинила створення ними громадських і фахових установ, через 

посередництво яких полонені могли покращити матеріально-побутові умови 

табірного життя. У такий практичний спосіб українські військовики здобували 

фахові знання, набували організаційного досвіду, усвідомлювали своє 

національне коріння і необхідність боротьби за державну незалежність. 

В результаті табори, в яких утримували полонених, поступово набували 

вигляду національних установ з українськими написами та оформленими у 

відповідному стилі інтер’єрами. Бараки, де проводились навчання, були 

обладнані навчальним приладдям, картами, навчальними таблицями та 

портретами видатних українських діячів. Практичним результатом курсів стала 

організація кооперативних спілок та організацій у таборі142. 

Щоб бути солідарними з українцями з Фрайштату, Генеральна Рада у 

Вецлярі прийняла додатковий мандат так само, як це зробила раштатська 

українська громада. Цей додатковий мандат був поданий від імені Генеральної 

Ради задля політичної незалежності України. Він звучав у раштатській редакції 

так: «Генеральна Рада громади «Самостійна Україна», найвища, кермівнича 

інституція в таборі полонених Раштат (Баден), створена на основі виборчого 

закону з дня 18 березня 1917 року н. ст. і обрана на підставі тайного 

голосування табором, який налічує дванадцять тисяч полонених Українців, на 

                                                 
140 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). С. 71; Його ж. 

Срібняк І. «Вже не одиниці з поміж Українців, але тисячі…» (діяльність громади «Самостійна 

Україна» в таборі Раштат у першій половині 1918 р.) // Межибіж: науковий вісник з проблем 

регіональної історії і пам’яткознавства. – Межибіж, 1’2017. Ч.1. С. 351. 
141 Куровський В. Зі споминів Синьожупанця // Історичний Калєндар-Альманах Червоної Калини на 

1931 рік. Львів, 1930. С. 30. 
142 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). С. 103. 
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своїх надзвичайних зборах з дня 13 квітня 1917 року, скликаних у справі 

делегації до Петербурґу представника від полонених-Українців – одночасно 

постановила дати на руки президентові Союзу Визволення України, добродієві 

Олександрові Скорописові–Йолтуховському такий мандат: «На підставі пунктів 

домагань, підписаних членами нашої громади, Ґенеральна Рада, як верховна 

політична інституція цілої громади – доручає Президентові Скорописові перед 

московським урядом, всеросійськими установчими зборами і, де того 

вимагатиме українська справа, заступати наші національні та політичні 

інтереси. Рівночасно поручає вона добродієві Скорописові згідно з політичною 

зрілістю нашої громади домагатися, щоби про долю України ніяким робом не 

рішали установчі, всеросійські збори, а щоб українське питання, національне й 

політичне життя України, а також відносин її до Росії і до других держав – 

вирішили тільки українські установчі збори, скликані на підставі загального, 

рівного, безпосереднього й тайного голосування, і переведені на території, 

заселеній українським народом. Українські установчі збори мають відбутися в 

нашій столиці у Києві». Ухвалення цього додаткового мандату показувало, що 

всі видніші члени української громади в таборі вже з початком квітня стояли на 

«самостійному» ґрунті. І цілий час опісля міцніла між громадою 

«самостійницька» думка. На це зложилися передовсім події на Україні, які дуже 

міцно впливали на настрій в громаді»143. 

1917 року в Німеччині виходили друком три таборові газети: «Вільне 

Слово» (Зальцведель), «Громадська Думка» (Вецляр) та «Розсвіт» (Раштат)144. 

Після утворення Центральної Ради «таборяни» прагнули якнайскоріше 

повернутися додому. Хтось – до власних родин, інші – для участі в творенні 

національної держави145. 

Майже одразу після підписання Берестейського миру розпочалося 

творення добровольчих відділів з полонених. Ті офіцери, які мали вступити в 

                                                 
143 Терлецький О. Як полонені Українці у вецлярському таборі привітали революцію у 1917 році? // 
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144 Конференція українських таборових орґанізацій в Німеччині // Вісник Союза визволення України. 

Відень, 1917. Ч. 175. С. 712; Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–

1920 рр.). С. 95. 
145 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. С. 62. 
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українську армію, складали відповідні іспити перед спеціально створеними 

українсько-німецькими іспитовими комісіями146. 

З перспективи подальшої участі полонених українців у національно-

визвольній боротьбі в Україні важливе місце мав їх військовий вишкіл. З 

історичного досвіду формування національної армії, ключове місце займає 

організація військового вишколу вояків. Ідея формування з полонених 

військових формацій, здатних брати участь у військових діях проти Російської 

армії з метою визволення України, знайшла прихильників насамперед в 

українському середовищі. Перші паростки реалізації цієї ідеї з’явилися з 

бажанням низки полонених вступити до лав Українських Січових Стрільців. 

Необхідний військовий вишкіл відбувався в спортивних товариствах «Січ», 

«Запорозька Січ», «Залізняк». Не маючи можливості вправляння зі зброєю, 

організатори головно зосередилися на фізичній та стройовій підготовці, 

засвоєнні елементів військової дисципліни та впровадженні української 

військової термінології. 

Військовий вишкіл як важливий елемент активізувався з утворенням 

Української Центральної Ради. Стрімка еволюція державницької ідеї в Україні 

та процес її практичної реалізації спонукав таборових січовиків до 

встановлення контактів з урядом УНР. Революційні події стали поштовхом до 

вступу в таборові товариства нових учасників, активізували їх організаційну 

працю. 

Військовий вишкіл у рамках січових організацій дозволив закласти 

підвалини до комплектування у таборах повноцінних у військовому відношенні 

українських армійських формувань. Розвиток міжнародної ситуації наприкінці 

Першої світової війни, зокрема підписання суверенною Україною і країнами, 

які належали до Четверного союзу, Берестейського мирного договору це 

завдання актуалізували. 

У солдатських таборах Раштаті, Вецлярі та Зальцведелі офіцери-українці 

розпочали роботу з майбутніми воїнами українських збройних сил, до яких за 

                                                 
146 Там само. С. 62–63. 
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окремим дорученням СВУ відряджались полонені офіцери. 13 лютого 1918 р. 

генерал В. Зелінський, майбутній військовий емігрант у Німеччині, розпочав 

організовувати з полонених українців національний відділ, який складався з 

300 офіцерів та 6000 рядових стрільців, а з 17 лютого того ж року було 

заплановано виїзд перших підрозділів українських добровольців по 8800 осіб з 

кожного табору147. Результатом масштабної організаційної праці українських 

діячів та офіцерів було створено національну дивізію т. зв. Синьожупанників. 

Невдовзі після переїзду в Україну дивізія була розформована. Серед причин 

розформування – швидка передислокація, розвиток ситуації в Україні, який 

негативно вплинув на морально-психологічний стан вояків, послаблюючи 

військову дисципліну. Разом з тим, командування окупаційних австро-

німецьких військ не бажало, щоб Українська Держава (УД) мала регулярну 

боєздатну армію. 

Однак, необхідно зазначити, що загалом табірний вишкіл та формування 

дивізії позитивно вплинули на створення українських збройних сил доби 

національно-визвольних змагань. 

Треба сказати, що у роки Першої світової війни на українських землях 

царський уряд розгорнув широкомасштабну антинімецьку кампанію, яка 

включала формування у широких мас цивільного населення та військових 

негативного образу Німеччини148. Якщо в часи Першої світової війни німці 

сприймалися як найлютіший ворог, то досвід німецької окупації України після 

Берестейського миру 1918 р., який спостерігали багато майбутніх мігрантів до 

Німеччини, це ставлення змінив на більш позитивне149. 

Підґрунтя для національної консолідації полонених у Німеччині заклали 

міжтаборові конференції українських таборових організацій у Німеччині. 

17-20 вересня 1917 р. у Раштаті відбулася друга міжтаборова конференція 

представників українських громад таборів Зальцведель, Раштат і Вецляр. 

                                                 
147 Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). С. 151. 
148 Кадол О. М. Антинімецька кампанія в Російській імперії 1914–1917 років: регіональний аспект. 

Автореф. дис. канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2013. С. 15. 
149 Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): 

соціокультурний аспект. Автореф. дис. канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2013. С. 14. 
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Метою конференції було обговорення політичного становища в Україні та 

Німеччині і планування подальшої національно-освідомлюючої й 

організаційної праці серед військових у таборах150. 

Конференція ухвалила низку відповідних резолюцій. Щодо ставлення 

полонених до тогочасного політичного моменту, зібрання визнало «постулат 

повної політичної самостійності українського народу». А шляхом для її 

досягнення визнала «якнайширшу організацію мас у всіх проявах національно-

політичного життя українського народу»151. Делегати зазначили, що 

забезпечення та закріплення свободи, яку український народ здобув у 

російській революції, та створення умов для подальшої організації українських 

мас необхідне «Якнайшвидше заключення миру»152. 

Німеччина, яка продовжувала війну з Антантою, не хотіла відпускати 

полонених у Росію чи в Україну, не бажаючи посилювати їх збройні сили і 

потребуючи робочих рук. З іншого боку, уряд Української Держави не 

поспішав повертати своїх громадян в Україну, побоюючись впливу їх ліво-

радикальних настроїв на українських робітників та селян153. 

Військовий міністр УНР у квітні 1919 р. підготував доповідь про 

можливість формування на території Німеччини окремої дивізії з козаків 

колишніх полонених вояків-українців 154. 

16 серпня 1919 р. у Вецлярі відбулося відкриття і освячення пам’ятника, 

який поставили полонені українці своїм померлим товаришам. На свято 

прибули представники німецьких військових і громадських інституцій, 

                                                 
150 Конференція українських таборових орґанізацій в Німеччині // Вісник Союзу визволення України. 

Відень, 1917. 4 падолиста. Ч. 175. С. 712. 
151 Там само. 
152 Там само. 
153 Верниволя В. Українська військово-санітарна місія в Німеччині // Воля. 1919. 29 листопада. Т. 5. 

Ч. 5. С. 212. 
154 ДАЛО, ф. 257 (Товариство вивчення історії оборони Львова і Південно-Східних воєводств у 

Львові), оп. 1, спр. 155 (Завірені копії документів уряду УНР, доповідь українського міністра 

військових справ для Петлюри про формування українських відділів у Німеччині, таємна доповідь 

про формування в різних країнах дипломатичних представництв, постанова ради міністрів, рапорти 

та інші документи міністерства військових справ), арк. 1–2. 
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українського посольства, військово-санітарної місії, а також делегати з інших 

таборів у Німеччині. До пам’ятника було покладено близько тридцяти вінків155. 

Були спроби російської, ліворадикальної, більшовицької агітації серед 

солдатських мас полонених вояків-українців у Німеччині. Розмежування між 

різними політичними орієнтаціями знайшли своє віддзеркалення в настроях 

українських полонених156. 

Факти, викладені в листі Головного Отамана, підтверджує звернення 

М. Трезвінського до Військово-санітарної місії: «В Альтенґрабові, як всім 

відомо, до цього часу живуть остатки реакційної авантюристичної армії. Деякі 

старшини і козаки, зрадив демократії і наріду, з’єднались в реакційну кучку і 

хоть затаїли свій план до часу, але ж безумовно несуть лозунґ «Єдина и 

Неделімая». Самі німці не визнають інтернованих, як частин, але реакційно 

настроєні розбили всіх інтернованих на частини, друкують накази і сажають до 

гауптвахти опираючись на бувшу конвойну сотню Бермондта і на застосуванні 

козаків кінного полку. Начальники накладають свої руки до всього – 

установили театральну цензуру, негласну цензуру листів. Ні одної п’єси 

революційного руху не можна було поставити, не балакаючи за національну 

українську п’єсу»157. 

Великий вплив, за інформацією М. Трезвінського, мали російські офіцери: 

«Генерали М. Альтфатер, О. Арцішевський, полковник М. Купчинський з 

осавулом і штабс-капітан М. Гаврилов хотіли організувати свій суд, але 

німецька влада не дозволила. Переслідували українців»158. 

Водночас із роботою серед полонених українських громадських та освітніх 

діячів у таборах вели роботу білогвардійські агенти з метою вербування до 

російської добровольчої армії159. 

                                                 
155 Воля. 1919. 30 серпня. Т. 2. Ч. 5. С. 234. 
156 Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини. С. 11. 
157 ЦДАВОУ, Ф. 3575 (Українське Пресове Бюро в Берліні), оп. 2, спр. 8 (Листування з Міністерством 

закордонних справ УНР, дипломатичними місіями та іншими установами УНР про відправу на 

Україну літератури, вміщення у виданнях бюро їх заміток та з інших питань), арк. 306. 
158 Там само. Арк. 306–306 зв. 
159 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали. С. 164. 
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У травні 1920 р. у Берліні відбулася конференція представників 

українських громад і просвітніх таборових інституцій, в якій брали участь 

М. Бутович, др. С. Сукованченко, Чобіток і Рядцов, які обговорили ряд 

нагальних питань ситуації в таборах. Резолюції конференції негайної відправки 

полонених, гарантії повернення як вільних громадян, а не у військових 

формаціях, щоб поверталися всі полонені з усієї етнографічної України160. 

На агітацію і пропаганду серед полонених більшовики витратили великі 

ресурси. 12 червня 1920 р. у Берліні відбувся з’їзд представників українських 

полонених. На з’їзд до німецької столиці прибули 17 делегатів з 14 таборів, які 

представляли 16 тисяч полонених. Після обговорення політичної ситуації з’їзд 

визнав, що єдиним устроєм в Україні має бути «пролєтарська Радянська 

українська Республіка» в союзі зі всіма радянськими республіками, які на той 

час існували чи мали утворитися161. 

Делегати з’їзду звернулися до німецьких робітників, щоб ті рішуче 

зажадали від свого уряду не визнавати українського посольства, фінансових 

представників УНР місій чи комісій. Окремо з’їзд звернувся не визнавати 

Української військово-санітарної місії для справ полонених, «бо ні український 

народ на Україні, ні полонені в Німеччині їх зовсім не признають своєю 

владою». Такі самі вимоги стосувалися приналежності майна, що належало в 

Німеччині уряду УНР, та його коштів, які були у німецьких банках. Текст 

ухвали завершувався прорадянськими лозунгами та побажаннями щодо 

надсилання в табори полонених вояків-українців якнайбільше комуністичної 

літератури. Було зрозуміло, що такий склад його делегатів був зумисне 

підібраний з числа лояльних до більшовиків полонених, а виразно тенденційна 

ухвала з’їзду була підготовлена в російських більшовицьких колах. Тим більше, 

що на з’їзді був присутній представник «Російського бюро по відправці 

полонених»162. 

                                                 
160 З українського життя за кордоном // Український Прапор. Відень, 1920. 6 червня. Ч. 34. С. 3. 
161 З’їзд полонених. З’їзд представників українських громад з таборів полонених у Німеччині // Нова 

Доба. Відень, 1920. 26 червня. Ч. 17. С. 4–5. 
162 Там само. С. 5. 
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Як наслідок, число полонених, які вважали себе українцями, стало різко 

зменшуватися. Дані Військово-санітарної місії свідчили про таке: якщо станом 

на 1 травня 1920 р. у 34 таборах Німеччини було 40 184 полонених українців, то 

на перше червня того ж року українцями себе зареєстрували лише 26747 осіб163. 

Таким чином, перебування на території Німеччини у роки Першої світової 

війни значної кількості полонених вояків-українців колишньої російської армії 

та залишення частини з них на постійному перебуванні в Німеччині створило 

основу для української військової еміграції у цій країні. Тим паче, що з 

моменту підписання Берестейського миру статус полонених вояків-українців 

змінився на статус інтернованих. 

 

2.2. Українські дипломатичні представництва та місія у Німеччині у 

1918–1922 рр. та їх діяльність з репатріації полонених 

 

Важливим напрямом діяльності української влади періоду національно-

визвольних змагань були заходи, спрямовані на міжнародне визнання 

української державності і пошуків зовнішньої підтримки у боротьбі з ворогами 

української незалежності. На передній лінії таких зусиль були посольства та 

дипломатичні місії України в державах світу. Українське представництво в 

Німеччині опікувалося полоненими українцями-вояками колишньої російської 

армії, які утримувалися в таборах цієї держави. 

Українські національні уряди відкривали дипломатичні представництва в 

Берліні, офіційно визнані німецькою владою. Українська Центральна Рада 

призначила своїм послом до Німеччини Олександра Севрюка, який прибув до 

цієї країни напередодні гетьманського перевороту в Києві у квітні 1918 р.164. На 

той час О. Севрюк вже мав важливі здобутки на дипломатичній ниві. Він як 

керівник української делегації виявив неабиякі дипломатичні здібності на 

переговорах у Бресті. У січні–лютому 1918 р. О. Севрюк, на чолі української 

делегації, досягнув визнання Української Народної Республіки як самостійної 

                                                 
163 Даниленко В., Кривець Н. Передмова. С. 35. 
164 Машевський О. Проблема визнання України державами Заходу та встановлення дипломатичних 

відносин у 1917–1919 рр. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. К., 2017. С. 85. 
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та суверенної держави країнами Четверного Союзу. 26 січня 1918 р. О. Севрюк 

першим з українських дипломатів підписав Берестейську мирну угоду. Крім 

того, він домігся від представників Австро-Угорщини підписання таємної угоди 

про створення із Східної Галичини та Буковини окремого коронного краю. 

4 березня 1918 р. між представниками Четверного Союзу та УНР був 

підписаний окремий договір стосовно Холмщини. Втім, недовго перебуваючи 

на посаді посла УНР в Німеччині, О.Севрюк припустився помилок, які в 

результаті призвели до відмови Австро-Угорщини від взятих на себе 

зобов’язань стосовно утворення окремого українського коронного краю165. 

Уряд Української Держави, під час правління гетьмана 

Павла Скоропадського, представляв у Берліні посол барон Федір Штейнґель. 

Рішення про заснування у Берліні посольства І розряду Рада Міністрів ухвалила 

21 червня 1918 р.166. Про призначення Ф. Штейнґеля послом П. Скоропадський 

повідомив у червні 1918 р. імператора Німеччини Вільгельма ІІ, запевнивши, 

що «він виявить себе достойним довір’я Вашої Величности»167. Ф. Штейнґель 

прибув до Берліна 1 липня 1918 р., а вірчі грамоти з рук кайзера Вільгельма ІІ 

отримав 8 листопада того ж року168. Але український посол розпочав свою 

діяльність задовго до отримання вірчих грамот. Спочатку він відвідав міністра 

закордонних справ Німеччини фон Кюльмана169. Новоприбулого українського 

посла 5 липня 1918 р. привітали офіцери і рядові полонені українці, яких 

утримували в таборі у Ганновері‒Мюндені170. 

За порівняно нетривалий час перебування на чолі посольства Ф. Штейнґель 

влаштував декілька офіційних прийомів за участю дипломатичного корпусу, 

акредитованого в Німеччині, та представників німецьких політичних, 

військових та фінансових середовищ. Посол зумів встановити приязні 
                                                 
165 Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. Київ, 

1998. С. 158. 
166 Головченко В. Поза межами можливого: Дипломатія УНР у боротьбі за незалежну національну 

державу // Україна дипломатична. Науковий щорічник. К., 2017. С. 67. 
167 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 63. 
168 Гай-Нижник П. Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української 

Держави у Німеччині // Дипломатична і консульська служба у вимірі особистості. К., 2016. С. 106. 
169 Гай-Нижник П. Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української 

Держави… С. 108. 
170 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 63. 
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відносини з послами нейтральних держав – Нідерландів та Іспанії, сприяв 

визнанню Української Держави Грузією та Фінляндією. Зокрема, 

25 липня 1918 р. в українському посольстві приймали голову грузинської 

делегації в Німеччині князя П. Авалова та члена делегації Є. Гегечкорі, які 

підтвердили юридичну силу раніше укладених українсько-грузинських угод. 

Грузинські делегати зі свого боку звернулися до українського посла з 

проханням здійснити заходи задля визнання Україною Грузинської 

Демократичної Республіки як самостійної держави і водночас заявили, що їхня 

країна готова до визнання Української Держави171. 

Ф. Штейнґель почав займатися також долею полонених вояків-українців та 

біженців, які у той час перебували у Німеччині172. Припинення діяльності 

О. Штейнґеля збігалось із завершенням світової війни. 9 листопада 1918 р. 

Німеччину було проголошено Республікою, а уряд очолив соціал-демократ 

Ф. Еберт, який зайняв посаду канцлера. 11 листопада 1918 р. у Комп’єнському 

лісі Німеччина та держави-переможці – країни Антанти уклали угоду про 

перемир’я173. Фактична капітуляція Німеччини у світовій війні та поразка 

режиму П. Скоропадського змусила Ф. Штейнґеля повернутися в Україну174. 

Після повалення гетьманської влади уряд УНР – Рада Народних 

Міністрів – 2 січня 1919 р. призначила послом у Німеччині відомого 

публіциста, діяча Української соціал-демократичної робітничої партії Миколу 

Порша175, але той, через проблеми з комунікацією, прибув до німецької столиці 

тільки 10 лютого 1919 р. і наступного дня офіційно перейняв справи 

українського посольства176. Проголошення злуки УНР і ЗУНР сприяло 

утворенню об’єднаного українського посольства на чолі з М. Поршем. 

                                                 
171 Гай-Нижник П. Україна-Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–

1921 рр.) // Україна дипломатична. Науковий щорічник. К., 2017. С. 129. 
172 Кривець Н. В. Штейнгель Федір Рудольфович // Україна в міжнародних відносинах. 

Енциклопедичний словник-довідник. К., 2016. Вип. 6. Біографічна частина: Н–Я. С. 333. 
173 Швагуляк М. Німеччина // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник. Львів: 

Літопис, 2008. С. 564. 
174 Кривець Н. В. Штейнгель Федір Рудольфович. С. 333–334. 
175 Гай-Нижник П. Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української 

Народної Республіки в Німеччині. С. 136. 
176 Там само. С. 137. 
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Буковинець Роман Смаль-Стоцький, який раніше був представником ЗУНР у 

Німеччині, став його радником177. 

Закінчення війни активізувало суспільно-політичну ситуацію в Німеччині. 

У 1919 році ця країна пережила друге революційне піднесення. У серпні 1919 р. 

Національні Збори, які засідали у м. Веймар, ухвалили конституцію Німецької 

Республіки, яка увійшла в історію цієї країни як Веймарська республіка. 

Конституція поєднувала парламентську форму правління з президентською 

владою. Найвищий законодавчий орган – Рейхстаг – обирався на чотири роки 

шляхом загальних і рівних виборів. Революційні перетворення сформували 

нову партійно-політичну систему, основою якої стала т. зв. Веймарська 

коаліція: Соціал-Демократична партія Німеччини, партія Центру і ліберальні 

ліві, яка перетворилася на Німецьку Демократичну Партію. Для Німеччини 

особливо важкими були умови Версальського миру, підписаного у Франції з 

державами-переможцями, за яким Німеччина втратила свої території на користь 

Бельгії, Данії, Польщі, Франції та Чехо-Словаччини; віддала 90 % морського 

торговельного флоту, збройні сили були обмежені чисельно та технічно. 

Визнана винуватцем війни, Німеччина була змушена виплачувати іншим 

державам величезні репарації178. 

В таких умовах головною метою посольства УНР було проведення 

зовнішньополітичної діяльності з метою міжнародної підтримки української 

незалежності. Тоді як більшість держав світу юридично не визнавали 

української державності, посольство в Німеччині й інших країнах проводило 

інформаційно-пропагандистську роботу, метою якої було поширення 

об’єктивної інформації про ситуацію в Україні, політичну орієнтацію 

керівництва держави, національно-культурний потенціал української нації. 

Діяльність у цьому напрямі була необхідна з огляду на те, що про Україну мало 

знали в політичних колах зарубіжжя та серед громадськості. Поряд з цим, 

необхідно було боротись зі шкідливими й ворожими для України 

                                                 
177 Брицький П. П., Добржанський О. В. Роман Смаль-Стоцький – дипломатична, громадсько-

політична та науково-педагогічна діяльність // Брицький П., Добржанський О., Юрійчук Є. Буковинці 

в боротьбі за українську державність (1917–1922 рр.). Чернівці, 2007. С. 318. 
178 Швагуляк М. Німеччина // Світова історія: ХХ століття. С. 564. 
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пропагандистськими заходами з боку Польщі, російського емігрантського руху 

та більшовицької Росії, які претендували на українські землі179. 

М. Порш у своєму звіті до міністра закордонних справ УНР 

Володимира Темницького сформулював пріоритети діяльності посольства у 

Німеччині таким чином: здобути якнайбільший вплив на різні політичні 

середовища, промисловців, військових та пресу Німеччини; впливати на 

корисні для України рішення німецького уряду; матеріально підтримувати 

видання німецькомовного журналу «Україна», який видавався 

Німецько-Українським Товариством та був присвячений українським справам; 

налагодити конструктивну співпрацю з фінансовою комісією німецького уряду; 

співпрацювати з німецькими колоністами в Україні, які мають у Німеччині 

корисні зв’язки та впливи; узгодити спільні дії з місцевими євреями стосовно 

Польщі; відновити стосунки з військовими сферами Німеччини, які 

послабилися після закінчення світової війни; активізувати діяльність 

інформаційного відділу посольства180. 

Посольство у Берліні було розташоване у приміщенні за адресою 

Кронпрінценуфер (Kronprinzenufer), буд. 10181. Структура і штат посольства не 

були сталими, українська дипломатична установа поділялася на п’ять відділів: 

дипломатичний, господарський, канцелярія, консульський та інформаційний182. 

Наприкінці травня 1920 р. посольство УНР у Берліні оголосило про 

реєстрацію усіх фахових сил з України, які тоді перебували на території 

Німеччини. До посольства з метою реєстрації повинні були зголошуватися: 

1) технічні фахівці (інженери, техніки, залізничники); 2) державні урядовці 

колишньої Російської держави, а також державні урядовці УНР, які на той час 

перебували у Німеччині; 3) усі офіцери та підофіцери183. 

Поряд з діяльністю у німецькій столиці посольства, яке виконувало 

передусім політичні функції, українська влада відкрила консульські установи. 

                                                 
179 Даниленко В., Кривець Н. Передмова. С. 17. 
180 Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. С. 718–720. 
181 Воля. 1919. 19 липня. Ч. 3. С. 47. 
182 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 277–278. 
183 З українського життя за кордоном // Український Прапор. 1920. 6 червня. Ч. 34. С. 3. 
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Консульський відділ посольства УНР у Берліні очолював Г. Петренко, 

працівниками були старший урядовець В. Пожидаєв та М. Слива, який 

працював на умовах вільного найму. Українське посольство разом з 

консульством налагодило вироблення та видачу паспортів українським 

емігрантам. Відділ у 1920 р. видав і продовжив 6180 українських паспортів, 

1145 посвідчень на перебування в Німеччині та т. зв. перехідних свідоцтв, 

видав 1369 віз184. Проте незабаром Г. Петренко потрапив під вплив 

більшовицької агентури та перейшов на роботу в радянське представництво у 

Берліні185. 

Окремо треба зазначити створення та діяльність консульської установи у 

Мюнхені – центрі Баварії. Гетьман П. Скоропадський своїм указом 

15 листопада 1918 р. призначив на посаду консула УД у Мюнхені віце-

директора загального департаменту Міністерства закордонних справ (МЗС) 

Василя Оренчука, який походив з Галичини і здобув вищу юридичну освіту у 

Львівському університеті186. Штат консульства складався з посади самого 

консула, секретаря і канцелярського працівника. Консульство розташувалося та 

розпочало роботу 1 січня 1919 р. у приміщенні будинку на вул. Люціле-

Грандштрассе, а згодом переїхало в будинок на вул. Айнміллерштрассе, 5/ІІ187. 

Уряд УНР відкрив також консульську установу у вільному місті Данциг. 

Консулом призначили полковника Армії УНР Клима Павлюка, який разом зі 

своєю дружиною доклав чимало зусиль для активізації української громади188. 

7 травня 1921 р. Симон Петлюра звернувся до міністра закордонних справ УНР 

Андрія Ніковського з проханням дати розпорядження консулу в Гданську 

К. Павлюку, щоб той «пильно стежив за відправкою з Німеччини амуніції до 

Сов. Росії, (я припускаю таку можливість) і своєчасно присилав 

повідомлення»189. 

                                                 
184 Даниленко В., Кривець Н. Передмова. С. 37. 
185 Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття). К., 2006. С. 286–287. 
186 Матяш І. Останній консул УНР Василь Оренчук // Дипломатична і консульська служба у вимірі 

особистості. К., 2016 (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична», вип. № 13). С. 356. 
187 Там само. 
188 Пропам’ятна книга Данціґерів. С. 52. 
189 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Нью-Йорк, 1979. Т. ІІ. С. 495. 
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До Берліна приїздили українські високопосадовці, які у той чи інший 

спосіб вирішували свої справи у посольстві. У німецькій столиці перебували, 

зокрема, Володимир Винниченко та Борис Мартос190, тут провадив широку 

діяльність фінансовий агент Міністерства фінансів УНР Григорій Супрун191. 

Деякий час перебували у Берліні представник УНР в Лондоні 

Арнольд Марголін та міністр УНР Христофор Барановський192. Влітку 1920 р. у 

зв’язку з приїздом Б. Мартоса у Берліні відбулися наради членів Української 

соціал-демократичної робітничої партії193. 

У німецьку столицю часто навідувалися українські посли, які представляли 

Україну в інших державах. Чи не найбільше в німецькій столиці бував барон 

Микола Василько. У січні 1920 р. часопис «Воля» інформував, що у зв’язку з 

подіями в Україні до Берліна з’їхалася велика кількість послів УНР за 

кордоном: «Найчастіше їх можна побачити на Клеіст-Штрассе 25 в 

помешканню фінансового агента УНР п. Супруна»194. 

Серйозною проблемою для ефективної діяльності українського посольства 

в Німеччині стали неоднозначні оцінки діяльності посла Миколи Порша. У 

перше півріччя своєї праці на посольській посаді він вважався одним із 

найбільш впливових персон українського дипломатичного корпусу. Зокрема, на 

конференції послів і шефів дипломатичних місій УНР, яка відбувалася у 

Карлсбаді 6–14 серпня 1919 р., М. Порш визначив порядок денний нарад, який 

схвалили усі присутні тут дипломати, і був серед найбільш активних 

доповідачів та дискутантів195. Зокрема, М. Порш зробив критичний аналіз 

діяльності та фаховості персоналу українських посольств; висловив своє 

бачення напрямів діяльності та функцій посольств, наполягав на оптимізації їх 

кількісного складу196. 

                                                 
190 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 60, 120–121. 
191 Онацький Є. По похилій площині. Записки журналіста і дипломата. Ч. ІІ. С. 43. 
192 Воля. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 301. 
193 Там само. 1920. 10 липня. Т. 3. Ч. 2. С. 80. 
194 Там само. 1920. 10 січня. Т. 1. Ч. 2. С. 87. 
195 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part I / Shevchenko Scientific Society. Edited by Taras 

Hunczak. – New York-Paris-Sydney-Toronto, 1983 (Sourses for the History of Ruś-Ukraine. Vol. XII). 

P. 245, 247. 
196 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part I. P. 274, 276–278. 
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У Записній книжці колишнього військового міністра УНР О. Жуковського 

йдеться про його розмову 2 липня 1919 р. із заступником голови фінансової 

місії УНР в Німеччині О. Скнарем з приводу серйозного незадоволення 

діяльністю М. Порша з боку німецької влади: «Вони ставляться до нього дуже 

неприхильно….»197. З іншого боку, в українських колах за кордоном наприкінці 

1919 – на початку 1920 рр. почали обговорювати критичне ставлення до 

М. Порша з боку уряду УНР. Його викликали для розмови до осідку уряду, але 

він покликався на свою хворобу й не з’являвся до керівництва республіки198. 

Про діяльність та сумнівну репутацію посольства в Берліні серед уряду 

УНР маємо свідчення із щоденника діяча Української партії соціалістів-

революціонерів Всеволода Голубовича. У своєму записнику він зафіксував 

висловлювання, які прозвучали під час наради партії 5 серпня 1919 р. у 

Кам’янці-Подільському: «Берлінське посольство. Посилку М. Порша німці 

[сприйняли] як визов. Ні довір’ям, ні любов’ю не користувався як жулік. 

Поршеві у всьому відмовляють, дозволяють остальним нашим членам 

кооператива всім користуватись. Німці ставляться вороже як видно зі слів 

О. Скнаря. За вечерею О. Скнар спитав одного фінансиста, чому вони не 

люблять М. Порша. Тому, що М. Порш, коли був головою торговельної місії, то 

він з Г. Фляйшманом мошеннічав з грішми, справа дуже двосмислена. В Берліні 

є і укр. більшовики, і вони заявляють претензії на заарештовані гроші»199. 

Не можна стверджувати, що конфлікт мав винятковий характер. Конфлікти 

в середовищі українських дипломатичних представництв були типовим 

явищем. Серед причин можна назвати відсутність чітких циркулярів з 

Міністерства закордонних справ, не завжди однозначна інтерпретація урядових 

та відомчих розпоряджень, протиріччя внутрішнього та зовнішнього характеру 

                                                 
197 Записна книжка О. Жуковського з 1919 року // Український історик. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 

1986. Ч. 1–2. С. 78–79. 
198 Воля. 1920. 10 січня. Т. 1. Ч. 2. С. 87. 
199 Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР»: Науково-документальне видання. Упорядники 

Тетяна Осташко, Сергій Кокін. К., 2013. С. 447. 
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у середовищі місій та конфлікти між дипломатичним персоналом, які мали 

соціальне, політичне і навіть фінансово-економічне підґрунтя200. 

Поряд з діяльністю посольств та санітарної місії розроблявся проект 

творення спеціальних військових агентур УНР, зокрема у Берліні201. 

Полонені жадали інформації про становище в Україні. Дипломат ЗУНР 

Володимир Біберович у листі до Володимира Левицького писав, що у 

Райхенберґу є табір, в якому утримуються полонені українці. Вони 

організували українську читальню і просять надіслати до них пресові 

бюлетені202. 

Пресове бюро українського посольства отримало листа з табору Котбус, 

відправленого 15 грудня 1921 р. У листі йшлося: «Ми українські старшини 

перебуваючи в сучасний момент на еміграції в Німеччині в таборі інтернованих 

у м. Котбус понад 20 старшин і 50 козаків, находимся в дуже тяжкому 

становищі, не маючи ніякої Української літератури, ласкаво просимо вас, чи не 

знайдете можливим вислати нам яких-небудь Українських книжок; яко-то 

твори та оповідання й т. п. За що від душі будемо сердечно вдячні. Українські 

старшини й козаки в таборі Котбус»203. 

Українські дипломатичні представництва були змушені спрямовувати свої 

зусилля на протидію ворожій антиукраїнській пропаганді з боку 

білогвардійських урядів та формувань, а також дипломатичних представництв 

більшовицької Росії, які намагалися дискредитувати діяльність українських 

місій, сформувати в суспільства та урядів країн перебування та серед 

полонених й інтернованих у таборах негативну думку щодо українських 

представництв та України загалом204. 

                                                 
200 Ластовецька Н. О. Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–

1921 рр.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2018. С. 14. 
201 ДАЛО, ф. 257, оп. 1, спр. 155, арк. 4. 
202 ЦДАВОУ, Ф. 3575 (Українське Пресове Бюро в Берліні), оп. 2, спр. 9 (Листування з українськими 

емігрантськими установами та окремими особами про надсилку видань бюро та інших друкованих 

матеріалів), арк. 339–339 зв. 
203 ЦДАВОУ, Ф. 3575, оп. 2, спр. 9, арк. 212–212 зв. 
204 Ластовецька Н. О. Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–

1921 рр). Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2018. С. 14. 
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14 листопада 1919 р. призначення на посаду посла УНР у Берліні отримав 

Микола Василько. Втім 24 листопада того ж року він у листі міністру зовнішніх 

справ УНР відмовився від цієї посади, звертаючи увагу на негативні наслідки 

такого призначення для української справи. М. Василько зазначив, що 

антантські кола, знаючи про його добрі стосунки з колишніми міністрами 

Австрії та Німеччини, негативно б оцінили таке призначення205. «Моє 

призначення до Берліна викличе у Антанти підозру, що Україна знову приділяє 

велику вагу на стосунки з Німеччиною, якщо висилає туди одного з 

найздібніших своїх дипломатів. Вона собі тоді пригадає – не тільки за 

допомогою пана Т. Галіпа, але й також наших українських дипломатів, які 

мають знайомства в колах Антанти – що М. Василько завжди був 

германофілом. І через те, що Петлюра висилає до Берліна германофіла 

М. Василька, вона зробить ті висновки, що він старається знову впровадити 

нову орієнтацію в заграничній політиці»206. 

Чернівецький історик О. Добржанський стверджує, що хоча уряд УНР був 

незадоволений діяльністю М. Порша, але зволікав з офіційним відкликанням 

його з посади посла. Втім, хоча призначення М. Василька до німецької столиці 

й не відбулося, проте він за завданням уряду УНР й особисто С. Петлюри 

провадив активну діяльність у справах посольства і навіть здійснював 

неофіційне керівництво ним. Відомо, що М. Василько перебував у Берліні у 

грудні 1919 р. – січні 1920 р. та з 1 березня по червень 1920 р.207. 

Віденська газета «Воля» з цього приводу зазначила: «Нас повідомляють з 

Берліна, що п. П. Матюшенко зрікся прийняти справи посольства від кол. укр. 

посла п. М. Порша. Так само і барон М. Василько під впливом 

М. Грушевського повертає з Берліну до Швейцарії. Таким чином в Берліні знов 

лишається п. М. Порш. Іронічна заява Німців, що М. Порш в Берліні сидить 

                                                 
205 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part I / Shevchenko Scientific Society. Edited by Taras 

Hunczak. New York–Paris–Sydney–Toronto, 1983 (Sourses for the History of Ruś-Ukraine. Vol. XII). 
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206 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part I. P.  426. 
207 Добржанський О. Микола Василько – визначний український дипломат австрійської школи // 

Дипломатична і консульська служба у вимірі особистості. К., 2016. С. 187–188. 
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міцніше, ніж С. Петлюра на Україні» – видно і справді недалека від істини»208. 

Про проблеми українського посла М. Порша доповідали своєму начальству й 

польські спецслужби209. 

М. Порша відкликали з посади посла одразу на зламі 1920–1921 рр. і 

уповноваженим уряду УНР у Берліні залишився Р. Смаль-Стоцький, який 

виконував свої обов’язки до ліквідації посольства 1923 р. Він мав статус 

«повіреного у справах УНР у Німеччині»210. У цей час М. Василько надалі 

здійснював політичний нагляд за посольством і мав право приймати важливі 

рішення. Цю обставину засвідчує наступний епізод. Наприкінці 1920 р. 

Р. Смаль-Стоцький звернувся з листом до П. Скоропадського, який мешкав у 

Німеччині, з проханням про його підтримку в справі прийняття України до Ліги 

Націй. Після оприлюднення цього листа на нього з обуренням відреагував 

М. Василько. Він послався на наказ Міністерства Закордонних Справ УНР від 

24 серпня 1920 р. № 44/13, підкресливши, що згідно з цим наказом «діяльність 

нашого Посольства у Берліні, керуючим справами цього являєтесь Ви, 

підлягаєте моєму доглядові, – цим категорично пропоную Вам, згідно 

зазначеного вище наказу, ніякої службової кореспонденції всякого змісту не 

надсилати надалі без мого її одобрення. Уповноважений Міністр У.Н.Р. Посол 

Василько, в. р.»211. 

Працівники посольства у різний спосіб намагалися гідно представити свою 

державу у Берліні. Влаштовували сходини, прийняття, спільні українсько-

німецькі наради212. Поряд з цим українське посольство, виконуючи свою 

роботу, не раз зверталося до німецьких установ з вмотивованими претензіями і 

вимогами. Зокрема, у листопаді 1920 р. посольство вислало дипломатичну ноту 

до Міністерства Закордонних Справ Німеччини в справі полегшення в’їзду до 

Німеччини українських громадян з території Австрії та Чехословаччини. 

Німецькі консулати у Відні та Празі не визнають згідно з розпорядженням 

                                                 
208 Воля. 1920. 14 лютого. Т. 1. Ч. 7. С. 332. 
209 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part II, 1983. Р. 104. 
210 Воля. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 301. 
211 Воля. 1921. 15 січня. Т. 1. Ч. 3. С. 155–156. 
212 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації. Т. 2. С. 98. 
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німецького МЗС дипломатичних, кур’єрських та громадянських паспортів. 

Тому українські дипломати попрохали від німецької влади відповідних 

інструкцій своїм консулатам у Відні та Празі213. Повагу до посольства УНР 

підтвердив і факт запрошення Р. Смаль-Стоцького 12 січня 1921 р. на раут 

Міністра Закордонних Справ Німеччини д-ра М. Сіменса, на якому був 

присутній увесь дипломатичний корпус, акредитований у Берліні214. 

З іншого боку, на посольство покладалися завдання з’ясування 

зовнішньополітичних планів німецького уряду. 3 лютого 1921 р. С. Петлюра у 

листі до посла УНР розглядав ймовірність інтервенції західних держав в 

Україну. Керівник Директорії припускав також і вірогідність більшовицького 

наступу, тому ставив дипломатові відповідні завдання: «нам було б дуже 

важливо знати наміри німецького уряду на випадок більшовицької перемоги в 

наступі, і було б бажано, Пане После, дістати від вас повнішу і точнішу 

інформацію в цій справі. Я маю відомості, що певні німецькі угруповання 

мають на думці створити корпус для румунської кампанії на Україні; з цим 

планом було б зв’язане відновлення влади Скоропадських. Я хотів би, пане 

После, що б ви звернули увагу відповідних кіл у Німеччині на те, що 

здійснення такого пляну зустріне непереборні перепони. Не варто говорити про 

ілюзії Гетьмана, бо мала кількість його прихильників і німці були б знищені 

самими лише селянами і то за дуже короткий час»215. 

Вороги України з метою дискредитації її самостійності широко 

використовували антиукраїнську пропаганду, використовуючи інформацію про 

погроми євреїв. Щоб паралізувати шкідливі наслідки цієї антиукраїнської 

пропаганди, посольство замовило для розповсюдження брошуру єврейського 

діяча, колишнього члена Центральної Ради Соломона Ґольдельмана німецькою 

мовою і подало спеціальну ноту до референта з єврейських справ МЗС 
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Німеччини216. Німецька влада у червні 1921 р. легалізувала берлінську філію 

Українського Червоного Хреста217. 

Українські дипломатичні представництва наполегливо шукали 

порозуміння з німецькими промисловими колами. 25 січня 1921 р. Німецько-

Українське Товариство організувало у берлінському готелі «Брістоль» прийом 

для представників банків, торгівлі та промисловості, на який запросили весь 

персонал посольства членів української колонії на чолі з А. Марголіним та 

міністром УНР Х. Барановським. Серед німецьких промисловців, які були на 

прийомі, виникла думка про створення спеціальної економічної наради з 

представників німецьких промислових, торговельних та фінансових кіл, 

представників посольства УНР, українських кооперативних установ та 

промисловості, а також провідних українських вчених-економістів218. 

25 червня 1921 р. відбулося засідання Німецько-Української Торговельної 

Спілки у Мюнхені219. Це зібрання, за участі близько 500 берлінських і 

мюнхенських державних установ, відбулося насамперед завдяки наполегливим 

зусиллям консула В. Оренчука220. 

Посольство вирішувало нагальні зовнішньополітичні питання не тільки в 

стосунках з країною перебування. Працівники українського посольства 

намагалися утримувати дипломатичні контакти з іншими посольствами, 

акредитованими у столиці Німеччини. У листопаді 1920 р. повірений у справах 

УНР в Німеччині Р. Смаль-Стоцький, у зв’язку з подіями на врангелівському 

фронті, відвідав бельгійського посла, радника французького посольства графа 

Сент-Кентена, посла Італії де Мартіно і шефа військової британської місії 

генерала Манкольма221. 

Посольство надавало велике значення тій ролі, яку могли відіграти в 

українському державотворенні і міжнародних відносинах України далекосхідні 

колонії «Зелений Клин» та Маньчжурія. Тому розпочало у Берліні відповідну 

                                                 
216 Воля. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 301. 
217 Там само. 1921. 3 липня. Т. ІІІ. Ч. 1/2. С. 71. 
218 Там само. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 301. 
219 Там само. 1921. 3 липня. Т. ІІІ. Ч. 1/2. С. 71. 
220 Матяш І. Б. Оренчук Василь Якович. С. 58. 
221 Воля. 1920. 20 листопада. Т. 4. Ч. 7/8. С. 410. 
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дипломатичну акцію. Посол звернувся до посла Китаю в Німеччині з нотою, в 

якій підкреслив, що інтереси Китаю до територій колишньої Росії, подібно як й 

інтереси Японії, збігаються з інтересами усіх нових національних держав, які 

постали на території колишньої російської імперії. А особливий інтерес для 

УНР становлять далекосхідні території. Звернувши увагу на лист Української 

Крайової Ради в Маньчжурії, посольство попрохало китайських дипломатів 

вжити заходів перед їх урядом, для того, щоб українські крайові органи в 

Маньчжурії вважались урядовими; щоб ці національні органи визнав Китай, 

взяв їх під свою охорону і надав їм право на самовизначення. Українські 

дипломати домагалися також, щоб китайський уряд фінансово підтримав 

українські національні культурні інституції: школи, часописи тощо222. 

29 січня 1921 р. дипломатичний персонал українського посольства 

запросили на раут до нового посла Японії у Берліні І. Гіокі, де був увесь 

дипломатичний корпус, акредитований у Німеччині. Українське посольство на 

рауті представили Р. Смаль-Стоцький та секретар В. Хотько223. Наприкінці 

січня 1921 р. посол Латвії д-р Войт організував для українських дипломатів 

урочистий вечір, на якому були присутні Р. Смаль-Стоцький і секретарі 

посольства В. Левицький та В. Хотько224. 

Важливу роботу в посольстві УНР у Німеччині здійснював інформаційний 

відділ, створений на початку березня 1919 р. Керівником цього відділу був 

перший секретар посольства В. Левицький. Відділ спрямував свою діяльність 

на інформування німецької преси та широких кіл громадськості щодо 

українського питання та накопичування інформації для українського уряду225. 

Питання актуальності розгортання при українських дипломатичних 

представництвах інформаційних відділів українські дипломати обговорили на 

засіданнях 11 серпня 1919 р. в Карлсбаді226. Інформаційний відділ посольства, 

або, як його називали, «Пресове Бюро», видавав бюлетені, інформаційні 

                                                 
222 Воля. 1920. 20 листопада. Т. 4. Ч. 7/8. С. 409–410. 
223 Там само. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 301. 
224 Там само. 
225 Даниленко В., Кривець Н. Передмова. С. 17. 
226 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part I. P. 300–305. 
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брошури, постачав книги у табори для полонених вояків-українців, дбав про 

переклади німецькою мовою української літератури227. Влітку 1921 р. 

інформаційний відділ надрукував книжечку про українців німецькою мовою – 

«Die Ukrainer. Vortrag von. Dr. Konrad Guenther Professor an der Universität 

Freiburg»228. Посольство, окрім політичної діяльності, здійснювало важливу 

культурну функцію: організовувало зібрання української еміграції, лекції та 

диспути на політичні й економічні теми229. Серед інших виступали А. Марголін, 

О. Красковський230. 

Необхідно зазначити, що не всі працівники посольства виявилися 

патріотами України. У вересні 1919 р. віденський часопис «Воля» 

проінформував українську еміграцію, що один із працівників дипломатичної 

установи УНР у Берліні О. Шостаков залишив роботу в посольстві та подався 

на службу до Денікіна. Окремі члени посольства та російська колонія у Берліні 

проводжали генерала на залізничному вокзалі та бажали йому успіхів на новій 

службі. Редакція часопису зазначила, що ця звістка видається їй не зовсім 

правдоподібною та очікувала спростування з Берліна231. 

Працівники посольства стежили за провокаційними діями в Німеччині з 

боку більшовицьких спецслужб. 10 вересня 1920 р. Р. Смаль-Стоцький 

повідомив контррозвідку Генштабу Армії УНР про те, що сотник Озоль, який 

служив у Берліні при інспекторі авіаційного флоту сотникові Кривенко, був 

членом таємної більшовицької військової місії у Німеччині, вдалося 

встановити, що Озоль передав більшовицькій місії секретну інформацію щодо 

структури армії УНР. Р. Смаль-Стоцький попередив військові установи і 

прохав передати Озоля, в разі його повернення, військово-польовому суду232. 

Посольство УНР проводило значну роботу в напрямі репатріації полонених 

вояків-українців. Ще під час переговорів у Бресті член української делегації, 

                                                 
227 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. Т. 2. С. 98. 
228 Воля. 1921. 3 липня. Т. ІІІ. Ч. 1/2. С. 71. 
229 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. С. 98. 
230 Там само. 
231 Воля. 1919. 13 вересня. Т. 3. Ч. 2. С. 89. 
232 Брицький П. П., Добржанський О. В. Роман Смаль-Стоцький – дипломатична, громадсько-

політична та науково-педагогічна діяльність. С. 318–319. 
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тоді генеральний секретар з військових справ, М. Порш розповів дипломатам 

Центральних держав про складне становище УНР в умовах більшовицької 

агресії. Він попрохав від урядів Німеччини та Австрії військової допомоги 

через організацію українських полків з числа полонених українців російської 

армії, яких утримували в цих країнах. Завдяки заходам Союзу Визволення 

України у 1917 р. полонені українці були сконцентровані у таборах Фрайштадт, 

Зальцведель, Раштат, Вецляр та ін. 233 

Революційні події в Україні наприкінці Першої світової війни спонукали 

українські уряди звернути увагу на полонених українців поза межами держави і 

подбати за їх репатріацію, зокрема, утворити спеціальну військово-санітарну 

місію і направити її у Німеччину. У березні 1918 р. в Берліні розпочала свою 

роботу Українська Військово-санітарна місія (УВСМ) (голова – 

Андрій Журавель, пізніше – сотник Микола Трезвінський). Метою місії була 

організація відправки полонених (6000 вояків у Німеччині та 4000 вояків в 

Австрії організувати у військові частини та доповнити ними збройні сили УНР) 

в Україну і забезпечити їм матеріальну та медичну допомогу234. 

Як стверджував В. Трембіцький, 10 березня 1918 р. вперше було 

відправлено Військово-санітарну місію в Німеччину на чолі з сотником 

Сергієм Сиротенком та значковим Василем Байдою для перевірки стану 

полонених українського походження колишньої російської армії з метою 

організації репатріації українських полонених в Україну для поповнення 

місцевих військових частин235. В інших джерелах немає відомості про місію у 

такому складі. Можна припустити, що вказана місія була ознайомчою. 

За правління Директорії «Військово-санітарну місію» перейменували на 

«Місію для справ полонених українців у Німеччині» (голова – 

д-р Кость Воєвідка). Робота місії здійснювалась у координації з українським 

посольством у Німеччині та «Місією Українського Червоного Хреста» 

                                                 
233 Дацків І. Підписання військової конвенції між Україною та Центральними Державами в Бресті 

1918 р., її наслідки // Україна дипломатична. Науковий щорічник. К., 2017. С. 105. 
234 Верниволя В [Сімович В.]. Українська військово-санітарна Місія в Німеччині. С. 212. 
235 Трембіцький В. Основи Санітарно-медичної служби в УНР (листопад 1917 – березень 1918) // Вісті 

Комбатанта. Торонто–Нью-Йорк, 1972. Ч. 1. С. 32. 
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(Петро Холодний), яка займалася придбанням ліків, медичного устаткування, 

білизни, одягу та постільних комплектів для свого війська236. 

Натомість документи свідчать, що 6 серпня 1918 р. Головний Штаб 

Військового Міністерства Української Держави видав таємну інструкцію для 

місії в Німеччині. Офіційна назва згідно з цим документом 1918 р. звучала як 

«Військово-Санітарна комісія Українського військового Міністерства для справ 

військових полонених у Німеччині». Гербова печатка місії мала напис: 

«Військово-Санітарна Комісія У. В. М. у Німеччині»237. У першому параграфі 

інструкції йшлося: «Комісія засновується для прискорення обліку полонених та 

державної допомоги полоненим українським громадянам для повернення їх у 

рідний край». І зазначались завдання комісії: «об’їжджати усі табори, де 

утримувалися українські полонені; надавати їм санітарну, моральну, і, при 

змозі, матеріальну допомогу; організовувати якомога негайну відправку 

полонених на Україну»238. 

Головою Військово-санітарної місії К. Воєвідка був призначений урядом 

УД, а з приходом до влади директорії УНР був визнаний на цій посаді. У травні 

1919 р. А.Окопенко перезатвердив його на цій посаді.ідку239, який залишився на 

своїй посаді після повалення уряду Павла Скоропадського і приходу до влади 

Директорії УНР. 

Фактично у 1919 р. Українська військово-санітарна місія перебрала на себе 

опіку над полоненими українцями в Німеччині240. 

Персональний склад працівників місії не був постійним. Стосовно цього 

маємо різну інформацію. За офіційним документом, станом на 20 липня 1919 р. 

перелік співробітників виглядав таким чином: 

1. Воєвідка Кость – голова Місії (місячний оклад – 3500 німецьких марок). 

2. Журавель Андрій – заступник голови і старший лікар (3000 марок). 
                                                 
236 Заболотнюк В. І. Українська Військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918–

1920) // Військово-науковий вісник. Вип. 28. Львів: НАСВ, 2017. С. 25, 31. 
237 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 71. 
238 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 70. 
239 Трембіцький В. Всеукраїнське Товариство Червоного Хреста 1918–1923 // Вісті Комбатанта. 1972. 

Ч. 4. C. 20. 
240 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. 

С. 63. 
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3. Сімович Василь – завідувач Культурно-просвітницьким відділом 

(2700 марок). 

4. Паращук Михайло – завідувач Господарським відділом (2700 марок). 

5. Петренко Грицько – завідувач Інформаційно-статистичним відділом 

(2700 марок). 

6. Трезвінський Микола – старший діловод (скарбник) (2600 марок). 

7. Гайворонський Іван – молодший лікар (2400 марок). 

8. Вишневський Дмитро – бухгалтер (1600 марок). 

9. Власюк Василь – співробітник Секретаріату та Інформаційно-

статистичного відділу (1000 марок). 

10. Вриль Роза – співробітник Секретаріату та Інформаційно-статистичного 

відділу (650 марок). 

11. Гербст Олена – співробітник Секретаріату та Інформаційно-

статистичного відділу (650 марок). 

12. Романовський Павло – співробітник Секретаріату та Інформаційно-

статистичного відділу (800 марок). 

13. Гаазе Марія – співробітник Секретаріату та Інформаційно-

статистичного відділу (650 марок).  

14. Кніпфер Єва – співробітник Секретаріату та Інформаційно-

статистичного відділу (650 марок). 

15. Біличенко Михайло – співробітник Культурно-просвітницького відділу 

(1200 марок). 

16. Бачинський Микола – старшина для доручень (1100 марок). 

17. Роменський Павло – кур’єр (1100 марок). 

18. Кузеля Зенон – головний редактор часопису «Шлях» і представник місії 

в таборі Зальцведель (2000 марок). 

19. Терлецький Омелян – співробітник часопису «Шлях» (1200 марок)241. 

Як бачимо, до складу місії увійшли колишні діячі Союзу визволення 

України (З. Кузеля, В.Сімович), які вже мали досвід роботи з полоненими242. 

                                                 
241 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 194–195. 
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Про склад місії в жовтні 1919 р. можна судити за Актом присяги на 

вірність УНР, де зазначені члени місії, які склали присягу разом із 

працівниками українського посольства в Німеччині. Зокрема, в Акті перелічені 

такі члени Місії: військовий старшина (др. К. Воєвідка); лікарі (А. Журавель, 

др. О. Суховерський); військові урядовці (М. Бачинський, П. Романовський, 

Д. Вишневський, М. Біліченко, В. Власюк, А. Михайленко, І. Тарануха)243. 

Авторитет членів місії засвідчує той факт, що четверо його членів увійшли до 

керівництва товариства «Українська Громада» в Німеччині244. 

У січні 1920 р. віденський часопис «Воля» повідомив, що за наказом 

Головного Отамана головою військово-санітарної місії у Берліні замість 

К. Воєвідки призначено сотника Миколу Трезвінського. Однак останній на 

декілька місяців виїхав в Україну і не поспішав повертатися245. Микола Порш у 

листі до С. Петлюри від 25 травня 1920 р. зазначив, що відкликання К. Воєвідки 

«не відповідає своїй цілі»246. Проте С. Петлюра не скасував наказу і 

М. Трезвінський очолював місію до часу її ліквідації247. 

Надані українським урядом кошти, які були в розпорядженні місії, 

спрямовувалися насамперед на відправку полонених в Україну, що було 

першим обов’язком місії. Місія Українського Червоного Хреста під 

головуванням д-ра П. Холодного працювала у Німеччині протягом року. На 

перехідній станиці усім полоненим, які поверталися додому, надали 

матеріальну та лікарську допомогу248. 

Менші кошти, яких бракувало, спрямовувалися на культурно-

просвітницьку роботу з метою національного освідомлення українців249. 

Голова місії сотник М. Трезвінський 6 лютого 1920 р. подав до уряду УНР 

кошторис, в якому обґрунтував фінансові потреби місії на суму 500 500 

                                                                                                                                                                  
242 Кривошеєва Л. М. Діяльність Василя Сімовича в організації таборової преси. С. 94–97. 
243 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): С. 226. 
244 Воля. 1919. 15 листопада. Т. 5. Ч. 3. С. 135. 
245 Воля. 1920. 24 січня. Т. 1. Ч. 4. С. 183. 
246 Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні 

документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921). Київ, 2016. С. 724. 
247 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): С. 306. 
248 Чайка К. Український Червоний Хрест за кордоном // Воля. 1920. 4 грудня. Т. 4. Ч. 10. С. 483. 
249 Верниволя В. Українська Військово-Санітарна місія в Німеччині. С. 214. 
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німецьких марок. В результаті С. Петлюра підписав наказ, в якому доручалося 

Міністрові фінансів Б. Мартосу та Фінансовому агентові Супрунові видати на 

руки голови місії триста тисяч німецьких марок250. 

У липні 1919 р. місія надала таку допомогу українським комітетам і 

таборам: Зальцведель – 10 000 німецьких марок, Зольтав – 4 000, 

Гамельн-4 000, Цербст – 2 000, Франкфуркт – 1 000, Рулебен – 200, Заган-1 500, 

Кведлінбурґ – 5 000, Штаргард – 4 000, Котбус – 1 500, Хемніц – 500, 

Мерзебург – 800, Пархім – 1 800251. 

Грошову допомогу українським полоненим надавала не тільки місія, але й 

український уряд. У постанові Директорії УНР від 16 жовтня 1919 р. йшлося 

про видачу делегатам, які прибули з таборів полонених у Німеччині 

(Петро Бондаренко, Тиміш Курський, Лука Волюх та Іван Усенко), допомоги в 

сумі шістнадцять тисяч гривень (по чотири тисячі кожному) з «фонду допомог 

Директорії»252. Місія утримувала в таборах чотирьох лікарів: двох у 

Зальцведелі, по одному в Гарделегоні та Котбусі253. 

У серпні 1919 р. з Києва до Німеччини з метою гуманітарної допомоги 

українським полоненим вирушила місія Українського Червоного Хреста. Місія 

складалася з 49 осіб персоналу – лікарів, медсестер та санітарів. Місія привезла 

з собою декілька вагонів борошна, сала та інших продуктів, а також білизни для 

облаштування лазаретів. Завданням місії були опіка над хворими полоненими 

та продовольчо-лікарська допомога при відправленні їх на батьківщину. З цією 

метою місія Червоного Хреста організувала окрему станцію у Берліні (Neue 

Königstr, 21, біля Alexanderplatz) і надавала лікарську допомогу більшим 

Українським Громадам у таборах Німеччини. Місія направила своїх лікарів до 

таборів полонених, які працювали в тамтешніх лазаретах. Зокрема, у 

Зальцведелі лікарську допомогу хворим надавав П. Клиницький, у Золтаві – 

Андрій Іскра, у Мюстені – Павло Ткачук, у Мінстері – Ольга Карчевська, у 

                                                 
250 Симон Петлюра. Статті, листи, документи. Т. ІІІ. К, 1999. С. 183. 
251 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 30, 190–191. 
252 Симон Петлюра. Статті, листи, документи. Т. ІІІ. К, 1999. С. 129. 
253 Верниволя В. Українська військово-санітарна місія в Німеччині. С. 213. 
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Штарґарді – Кость Бризгун254. Канцелярія місії ЧХ у Берліні розташувалася за 

адресою: Mission des Ukrainischen «Roten Kreuzes» in Berlin, W. Eisenacherstr. 

10 255. Усього для надання лікарської допомоги в таборах Німеччини, Італії, 

Австрії, Чехословаччини та Румунії лише фахових лікарів виїхало 42 особи256. 

В. Трембіцький досить критично поставився до виїзду такої кількості 

медичного персоналу у Західну Європу в рамках Українського Червоного 

Хреста (УЧХ). Він з цього приводу зазначив: «Ясно, туди попадало багато 

таких лікарів, яких присутність за кордоном була зайвою, а виїжджаючи туди, 

ті лікарі мали на увазі тільки власний, зрештою, зрозумілий інтерес: рятувати 

себе і свої родини від лих війни та від пошести тифу, який жахливо нищив не 

лише вояцтво, а й лікарів у польових шпиталях»257. Берлінський відділ УЧХ, як 

і місія для справ полонених, також провадив культурно-освітню працю між 

полоненими-українцями, і мав у німецькій столиці свою бібліотеку та 

«випозичальню»258. 

З місією Червоного Хреста у Берліні пов’язана організація санітарно-

медичної експедиції в Україну під керівництвом Міжнародного Червоного 

Хреста (МЧХ). 9 березня 1920 р. виконувач обов’язків голови Ради Народних 

Міністрів УНР Андрій Лівицький підписав постанову про асигнування двох 

мільйонів австрійських крон для тримісячного утримання такої експедиції на 

руки генерального делегата МЧХ д-ра Е. Фріка. У постанові було вказано, що в 

разі виплати вказаної суми відповідним еквівалентом у німецькій валюті 

«асигновка мала бути видана міністром фінансів на Берлін259». 

Військово-санітарна місія, окрім надання гуманітарної допомоги, 

продовжила національно-освідомлюючу працю серед полонених українців 

національно-патріотичного світогляду, яку започаткували співробітники 

                                                 
254 Воля. 1919. 16 серпня. Т. 2. Ч. 3. С. 135. 
255 Там само. 
256 Трембіцький В. Лікарський світ за української держави (за Директорії 1919-20 р.) // Вісті 

Комбатанта. С. 19. 
257 Там само. 
258 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. С. 99. 
259 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920. Т. 2. С. 606. 
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СВУ260. Не маючи змоги домогтися в німецького уряду концентрації українців 

у великих таборах, місія намагалася засновувати скрізь «Українські Громади», 

які мали завданням організовувати українських полонених та освідомлювати їх 

національно261. 

Василь Сімович з цього приводу згадував: «Де тільки можна було Місія 

скуповувала книжки, але-ж їх капля в морі супроти дійсних потреб. Попит на 

українську книжку незвичайно великий; всі книжечки, що їх повисилала Місія 

до громад, давно попрочитувано, так, що духові потреби українського 

полоненого мусить задовольняти українська газета, яку місія видає двічі на 

тиждень у Зальцведелі»262. Йшлося про часопис «Шлях». Відомо, що наклад 

газети налічував 5000 примірників263. 

Щоб поповнити нестачу літератури, місія почала видавати науково-

популярну серію бібліотеки «Шлях». Станом на січень 1919 р. у серії вийшли 

друком такі брошури: «Як стати по українському грамотним» (В. Верниволя); 

«Українські політичні партії» (П. Гайдемівський); «Аретметичні правила для 

початкових шкіл» (Я. Чепіга); «Як вести збори» (В. Немова)264. У листопаді 

члени місії В. Сімович та А. Журавель приїжджали до Відня з метою закупівлі 

книжок для полонених українців у Німеччині265. 

Місія матеріально та організаційно підтримувала самодіяльні театри у 

таборах: Гамельн, Зальцведель, Кведлінбурґ, Штардард, Цербст і допомагала 

театрам у таборах: Губен, Зольтав, Франкфурт-на-Одері, Целле; українським 

драматичним гурткам у місцевостях: Гамельн, Губен, Штарґард та Целле266. 

                                                 
260 Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу Визволення України в таборах 

військовополонених українців (1914–1918 рр.) С. 9–14; Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в 

таборах Австро-Угорщини і Німеччини. С. 11–13. 
261 Верниволя В. Українська військово-санітарна місія в Німеччині. С. 212. 
262 Там само. С. 213. 
263 Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної 

Європи (1914–1939 рр.): матеріали до бібліографії. С. 243. 
264 Верниволя В. Українська військово-санітарна Місія в Німеччині. С. 213. 
265 Воля. Відень, 1919. 15 листопада. Т. 5. Ч. 3. С. 135. 
266 Верниволя В. Українська військово-санітарна Місія в Німеччині. С. 212; Срібняк І., Срібняк М. 

Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919  р. 

// Емінак: науковий щоквартальник. Київ–Миколаїв, 2019. № 2 (26). С. 70. 
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Місія підтримувала підтримувала зв'язок з полоненими в Зальцведелі, де були 

засновані театр, школа, бібліотека267. 

Місія, окрім таборів полонених, контактувала також з українськими 

робітничими колоніями в містах Бремен, Гемелінґен та Дельменюрґ, де 

влаштувала школу для дітей робітників, а також неписемних робітників та 

робітниць й утримувала там вчителя268. 

До місії зверталися й іноземні вояки-полонені та агенти. 6 лютого 1920 р. 

Головний отаман у листі до МЗС застерігав: «В сучасний момент помічається 

великий наплив до наших Військово-санітарних місій і військових агентів 

козаків і старшин Бермонтовської, Авалової та інших реакційних армійських 

підрозділів, які як українці жадають нашої опіки, зглядно стараються увійти в 

склад Місій або через них до Української Армії»269. 

Після вибуху революції у Німеччині та антигетьманського повстання в 

Україні відправка полонених на батьківщину пожвавішала. До 14 січня 1919 р. 

місія в домовленості з урядом Німеччини змогла відправити додому близько 

40 000 полонених українців270. Надалі виїзд полонених українців з Німеччини 

мав значно менші масштаби, про що свідчать дані керівника українського 

відділу Червоного Хреста у Відні К. Чайки за період з грудня 1919 по жовтень 

1920 р. Зокрема у грудні 1919 р. з Німеччини через Австрію в Україну виїхало 

272 особи; у січні – 10 колишніх полонених; у лютому – 27, у березні – 22, у 

квітні – 24, у травні – 29, у червні – 50, у липні – 11, у серпні – 2, у вересні – 

жодного, у жовтні – 3. Загалом за вказаний період Німеччину залишили 

450 колишніх полонених271. 

                                                 
267 Там само. С. 212; Срібняк І., Срібняк М. Діяльність Військово-санітарної місії для справ 

полонених вояків-українців у таборі Зальцведель, Німеччина (1919 – перша половина 1920 рр.) // 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія, політологія. Маріуполь, 2019. 

Вип. 24. С. 114. 
268 Там само. С. 213. 
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Слід додати, що полонені, яких було відправлено з Німеччини, переїздили 

через українську збірну станицю у Відні, де їм також надавали допомогу272. 

Місія сприяла закупівлі у Берліні 3 вагонів медикаментів, які придбав 

Петро Холодний для відправки в Україну від імені Червоного Хреста273. 

Через проблеми з фінансами навесні 1920 р. уряд УНР був змушений 

поступово скорочувати штати своїх закордонних місій та представництв. У 

наказі Української військово-санітарної місії для допомоги полоненим у 

Середній і Південній Європі від 23 березня 1920 р. йшлося: «Радника 

Української військово-санітарної місії для справ полонених у Німеччині і 

завідуючого її культурно-просвітньою секцією Д-ра Василя Сімовича належить 

числити з днем 5 березня ц. р. звільненим із служби при згаданій вище Місії і 

відкомандированим в розпорядження Військового Міністерства»274. Підставою 

для звільнення був рапорт В. Сімовича від 2 березня 1920 р.275. 

9 квітня 1920 р. Посольство УНР в Німеччині направило запит на ім’я 

голови місії М. Трезвінського. В запиті вимагалося  негайно надати письмову 

відповідь на такі питання: 1) загальний план праці місії; 2) спеціальні завдання, 

їй довірені; 3) план евакуації, який реалізовує місія; 4) реальні можливості 

реалізації цих завдань276. 

Однак посольство не бажало зволікати, і того ж дня сотник 

М. Трезвінський отримав від посла відповідне розпорядження щодо скорочення 

штату місії: «З огляду на невияснений стан державних фінансів і малу надію на 

можливість дальшого фінансування Місій УНР в Німеччині пропоную Вам 

негайно відкомандирувати всіх членів і урядовців до Військового міністерства 

на Україну із виїмком найпотрібніших»277. 

13 липня 1920 р. українське посольство повідомило М. Трезвінського про 

те, що частково функції виконував УЧХ. В результаті функції місії перебрало 
                                                 
272 Діяльність Української Військово-санітарної Місії у Відні // Воля. 1920. 24 січня. Т. 1. Ч. 4. С. 166–

168. 
273 Санітарна допомога на Україну // Український прапор. Відень, 1920. 29 червня. Ч. 36. С. 2. 
274 ЦДІАУЛ, Ф. 581 (Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР та ЗУНР), оп. 1, 

спр. 199 (Книга обліку платні військовослужбовцям української армії у Відні, арк. 206. 
275 Там само. 
276 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 272. 
277 Там само: С. 273. 
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на себе посольство УНР у Німеччині. У листі на ім’я голови місії було сказано: 

«Посольство УНР в Німеччині перебирає на себе слідуючі точки: а) евакуація 

полонених; б) захист інтересів полонених; в) культурно-просвітна робота буде 

обмежена на видання часописів, при чім всі книжки і бібліотеки будуть по 

можності залишені громадам»278. 

Посольство повідомило, що з 15 липня офіційно повідомить німецький 

уряд про припинення діяльності місії. Посольство звернулося до 

М. Трезвінського і його заступника повернути німецькі посвідчення 

(«легітимаційні картки»)279. 

Проте процес ліквідації місії ще деякий час тривав. Опублікований 

документ, датований 26 липня 1920 р., свідчить про такі виплати місії: платня 

службовцям за червень 1920 р.; платня лікареві Гайворонському; платня 

учителеві М. Поліщукові за 8 днів праці у школах робітничої колонії; допомога 

співробітникові Власюкові на лікування; покриття позичок місії у приватних 

осіб; видатки по лазарету у Зальцведелі; плата за позичене майно Комітетові 

культурної допомоги; плата за часопис «Україна» згідно з рахунком німецько-

української Громади; платня «порте» за липень 1920 р.; транспортування майна 

із Вецляра до Берліна згідно з рахунком фірми «А. Вармут» (595,50 марок). 

Усього виплат на суму 27 538,15 марок)280. Ліквідована була не тільки місія в 

Німеччині. 14 серпня 1920 р. Рада Міністрів УНР ухвалила постанову про 

ліквідацію військово-санітарних місій для справ полонених у Центральній та 

Південній Європі і про передачу справи допомоги полоненим українцям від 

Міністерства військових справ до Міністерства закордонних справ УНР281. 

С. Наріжний стверджував, що у 1921 р. німецький уряд легалізував місію, 

як і відділ УЧХ282. Очевидно тут закралася помилка, бо, як бачимо, того року 

місія в Берліні вже не існувала. 

                                                 
278 Там само: С. 306. 
279 Там само: С. 306. 
280 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 309. 
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Утворення Української військово-санітарної місії в Німеччині викликане 

насамперед потребою репатріації полонених українців. Втім місія розвинула 

набагато ширшу діяльність. Її працівники продовжили працю з національно-

просвітньої діяльності серед полонених, яку започаткували в роки Першої 

світової війни співробітники Союзу Визволення України. Займалася місія 

національним освідомленням полонених, видавала часопис та українські 

популярні книжки, фінансувала театральні гуртки. Робота місії здійснювалася у 

координації з українським посольством у Німеччині та представництвом 

Червоного Хреста. Військово-санітарна місія припинила свою діяльність через 

брак коштів, проте зуміла, в основному, виконати своє основне призначення283. 

24 травня 1921 р. Р. Смаль-Стоцький звернувся до Міністерства 

Закордонних Справ УНР, яке тоді мало резиденцію у польському місті Тарнові: 

«Старшини Армії УНР звертались з запитаннями, чи не можна б їх відправити 

до Армії УНР, але рівночасно прибуває раз у раз усе більше старшин з Польщі, 

які тікають з концентраційних таборів і за всяку ціну хотять залишитися в 

Німеччині. Названі вище старшини за допомогою посольства УНР у Німеччині 

вже позаписувались до німецьких вищих шкіл і тепер ледве чи схотять 

повернутись до Армії, поки вона зістається інтернованою. Загалом треба 

сказати, що ті українські військові елементи, які зараз перебувають на теренах 

Німеччини, можуть бути використані лише в умовах війни, а поки лишається в 

силі існуючий стан речей, з Німеччини згодяться виїхати лише елементи 

гірші»284. У той час обставини перебування українських емігрантів були 

непростими. Зокрема, уряд Баварії ускладнив дозвільні процедури перебування 

іноземців на її території285. 

Окрім дипломатичних представництв Наддніпрянської України, 

дипломатичні стосунки з Німеччиною налагодила і Західно-Українська 

Народна Республіка. У листопаді 1918 р. міністр закордонних справ ЗУНР 

Василь Панейко призначив послом до Берліна Миколу Василька, а його 

                                                 
283 Заболотнюк В. І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918–
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285 Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття). К., 2006. С. 292. 
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заступником – Романа Смаль-Стоцького. Від червня 1920 р. до вересня 1921 р. 

обов’язки посла ЗУНР виконував Євген Левицький. На відміну від Посольства 

УНР, Євген Левицький не розгортав широкої діяльності, хоч на утримання цієї 

інституції ЗУНР виділялися значні кошти. Він мотивував свою обережну 

позицію прагненням не дратувати країни Антанти активною співпрацею з 

Німеччиною286. Відтак послом у Німеччині Колегія Уповноважених Диктатора 

призначила Ярослава Біберовича, який перед тим представляв ЗУНР в 

Угорщині. Останній обіймав посаду посла ЗУНР у Берліні до весни 1923 р.287. 

Функціонування посольства та здійснення ним різного роду 

зовнішньополітичних та міжнародних акцій потребувало відповідних коштів. 

15 травня 1918 р. Українська Держава уклала з Центральними державами 

фінансову угоду, згідно з якою Україна надавала Німеччині та Австро-

Угорщині позику в сумі 400 млн карбованців, яка в перерахунку на стабільні 

валюти цих країн була розміщена на рахунках у державних банках Берліна, 

Відня та Будапешта. Така фінансова трансакція становила реальне забезпечення 

української національної валюти. 

Україна, за умовами українсько-німецько-австрійської угоди, не мала права 

протягом року розпоряджатися належними сумами і користуватися ними поза 

німецьким і австро-угорським ринками. Із суми депозиту український уряд міг 

оплачувати імпорт з Німеччини та Австро-Угорщини, проводити поточні 

виплати за своїми кредитними зобов’язаннями у цих країнах, а також 

використовувати 1% від загальної суми депозиту для розрахунків з третіми 

країнами288. Через виснаженість війною німецького товарного ринку, а також 

заборону вивозу найбільш важливих фабрикатів Україна не могла 

розраховувати на придбання потрібної їй продукції у великому обсязі, тоді як 

Центральні держави, закуповуючи продукти та сировину в Україні, могли 

                                                 
286 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах / Керівник 
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288 Даниленко В., Кривець Н. Передмова. С. 37–38. 
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швидко використовувати надану їм українську валюту289. З огляду на реальну 

військово-політичну ситуацію в Україні на початку 1919 р., втрату урядом 

Директорії можливості здійснювати управління більшою частиною своєї 

території, а також через претензії радянського уряду на український депозит у 

Райхсбанку Німеччина наклала ембарго на українські рахунки у своїх банках290. 

Працівники українського посольства, співробітники Міністерства 

Закордонних Справ УНР доклали багато зусиль для того, щоб звільнити 

українські фінансові активи в німецьких банках і спрямувати ці кошти на 

міжнародну діяльність уряду та закупівлю необхідних товарів й озброєння. 

Уряд УНР ставив питання про видачу Німеччиною 400 мільйонів марок 

золотом. Німецька влада спочатку погоджувалась з українськими претензіями. 

Однак незабаром з протестом проти претензій виступили радянські 

представники, які водночас висловили готовність виплатити німецьким 

кооперативним установам 50 мільйонів марок за доставлені в Україну товари291. 

Однак поки йшло з’ясування про долю коштів, покладених у німецькі 

банки урядом П. Скоропадського, у фінансових справах українських 

представництв у Німеччині виявилися зловживання з використанням коштів, 

отриманих з інших джерел. Щоб з’ясувати суть справи, до Берліна прибув 

голова торговельної комісії УНР за кордоном А. Сербиненко, який отримав 

повноваження, за участю ревізора військових місій отамана 

Олександра Жуковського, перебрати від посла М. Порша всі кредити, видані 

для закупівель військового майна, та саме куплене для потреб української армії 

військове спорядження292. Ревізія показала, що фінансове становище 

українського посольства катастрофічне, каса порожня, а кошти, передані 

посольству у розмірі 1 мільйона марок на видання преси, зникли293. 

Проте найбільші зловживання ревізори виявили в роботі фінансового 

агента УНР в Німеччині Г. Супруна, на особистий рахунок якого було у Берліні 
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було покладено 8 мільйонів марок. Крім того, Г. Супрун особисто оперував 

акредитивами на суму 150 млн марок294. Виявлені недостачі фінансів 

спричинили у Берліні судовий процес між М. Васильком, М. Поршом і 

Б. Мартосом та фінансовим агентом Г. Супруном295. Врешті останній, 

запідозрений у розтратах через непідтверджені документи на 122 мільйони 

марок, втік до Нідерландів, а рахунки на його ім’я були арештовані296. Такі 

зловживання і скандали негативно впливали на репутацію української 

дипломатії та уряду. Крім того, зазнала відчутних змін і моральна атмосфера 

серед працівників посольств і української еміграції297. З іншого боку, нестача 

коштів призвела до скорочення персоналу українських інституцій у Німеччині 

й інших країнах. У липні 1920 р. до Берліна прибув А. Ніковський з метою 

організації експозитури уряду МЗС і ліквідації різного роду дипломатичних 

місій298. 

Питання українських активів у Німеччині остаточно вирішено за умовами 

Рапалльського договору 16 квітня 1922 р., а також договору про поширення 

його дії на союзні з РРФСР радянські республіки, у т. ч. й Україну, в якому 

зафіксували взаємну відмову від фінансових претензій сторін299. 

Наполегливість більшовиків у справі виконання умов Рапалльського 

договору мала свої наслідки і в дипломатичній сфері. Навесні 1921 р. уряд 

Німеччини дозволив утворити при більшовицькому представництві у Берліні 

спеціальний відділ Радянської України для проведення репатріації полонених 

вояків-українців. Завідувачем українського відділу став Володимир Ауссем. 

Дослідники вважають цю подію визнанням Німеччиною Радянської України 

де-факто. 

Внаслідок укладеної в Берліні угоди про поширення дії Рапалльського 

договору на союзні з більшовицькою Росією республіки, зокрема на Україну, 

Німеччина встановила з останньою дипломатичні та консульські відносини. 
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Угода передбачала припинення Німеччиною будь-яких офіційних контактів з 

представниками української політичної еміграції. Спочатку нова позиція 

німецької влади торкнулася консульства УНР у Мюнхені. Там довгий час не 

було радянських представників. Однак ситуація докорінно змінилася після 

підписання Рапалльського договору. У грудні 1922 р. з Берліна від баварського 

уряду надійшов документ, в якому йшлося про визнання Німеччиною 

Радянської України і втрату через це представництвами УНР урядового 

характеру. Тобто, фактично, як зауважила В. Піскун, з грудня 1922 р. 

дипломатичні зносини на офіційному рівні між Німеччиною і УНР було 

припинено300. 

Відповідно було змушене припинити свою діяльність і посольство УНР. У 

березні 1923 р. співробітники українського посольства в Берліні залишили 

Німеччину301. Р. Смаль-Стоцький у листі міністру закордонних справ 

Німеччини Фредеріку фон Розенбергу з цього приводу писав: «1) Відносини 

Німеччини до УНР почалися з того, що скоро по заключенню Брест-

Литовського миру, 28 квітня 1918 р. німецький офіцер вдерся в будинок 

Центральної Ради в Києві і озброєною силою розігнав перший український 

парламент. 2) Німецький уряд вмішався у війну українського народу проти 

московських більшовиків, що тягнеться від 1919 р., тим, що захопив українське 

державне майно з метою знесилити і ослабити силу військового і економічного 

опору України і нарешті 11-го листопада 1922 р. поширив Рапалльський 

Договір на Україну. 3) Відносини УНР до Німеччини були 6.ІІ.1923 р. 

перервані в тій формі, що з наказу міністерства закордонних справ кримінальна 

поліція разом з українськими більшовиками вдерлись в будинок Українського 

Посольства і примусили мене, представника Українського Уряду, звільнити 

його. Посольство законного Українського Уряду залишає Німецьку 

державу»302. 
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4 листопада 1922 р. більшовицьке представництво в Берліні зажадало від 

Р. Смаль-Стоцького передачі будинку посольства, майна та урядування 

представнику Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 

В. Ауссему. 25 листопада Р. Смаль-Стоцький відмовився передавати названу 

нерухомість та майно, а тільки через суд. 

У посольстві залишено консулярний архів, архів військово-санітарної місії 

та урядову переписку. Але вдалося вивезти, два тижні перед тим увесь таємний 

архів, переписку з МЗС УНР, приватне та урядове листування з Головним 

Отаманом, Міністрами закордонних справ, контррозвідкою та дипломатичні 

звіти. 

Таким чином, у 1918–1923 рр. кожний український революційний уряд 

(Центральної Ради, гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР та ЗУНР) 

був представлений в Німеччині офіційно визнаними посольствами та 

консульськими установами. Діяльність українських дипломатичних структур у 

Німеччині, спрямована на визнання української незалежності, ускладнювалась 

ворожими діями більшовицької агентури, недостатньою фінансовою 

підтримкою, внутрішніми проблемами персонального характеру. Окрім того, 

зовнішньополітичні можливості Німеччини були серйозно обмежені з боку 

країн Антанти. Проте українські дипломати у Берліні та Мюнхені чимало 

зробили для налагодження відносин з німецькими політичними та 

економічними колами і дипломатами іноземних держав, акредитованих у 

Німеччині. Разом з військово-санітарною місією та місією Українського 

Червоного Хреста посольства надавали допомогу полоненим українцям, які 

утримувалися в таборах Німеччини, і сприяли тим, хто залишився в еміграції в 

цій країні та влаштувався працювали чи навчатися. 

 

2.3. Адаптація українських військових емігрантів у німецькому 

суспільстві 

 

Становлення української еміграції відбулося в момент переходу від 

вимушеного перебування як полоненого чи біженця в особу, яка з тих чи інших 
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причин не бажала повертатися в Україну і приймала рішення залишитися на 

тривалий час чи на зовсім проживати в Німеччині. 

Важливим чинником становлення еміграції була адаптація емігрантів у 

німецькому суспільстві. Зрозуміло, характер адаптації та її умови відрізнялися в 

залежності від соціального статусу, матеріальних можливостей і вибору місця 

проживання та майбутньої професії емігранта. Різниця полягала насамперед у 

матеріальних можливостях потенційних емігрантів. У даному випадку 

вирізнялися українські провідники, офіцерський склад та колишні рядові вояки, 

переважна більшість яких ставали робітниками. 

Полоненим росіянам у Німеччині допомагали в адаптуванні значно більше 

російських еміграційних структур. За інформацією українського посольства, 

яку воно направило МЗС УНР, в Німеччині діяли такі російські офіційні 

установи: «Військова місія (старший шеф полковник Брандт) виводу, службу 

виконує капітан Ріктешель, агент Антанти. Доповідають у Париж генералу 

Д. Щербачеву, Російське консульство у Берліні та Російське представництво 

Червоного Хреста». З неофіційних організацій: оточення генерала П. Краснова: 

П. Марков; полковник Е. Фрейберг, представник генерала Г. Семенова; 

представник генерала П. Врангеля303. 

Представництва мали генерал В. Гурко, полковник П. Бермонт, російські 

розвідувальні організації: офіцери П. Дурново, Кошін, Бурянський 

(французький агент). Діяла також більшовицька місія304. 

Треба зазначити, що ще в роки Першої світової війни серед певних 

урядових, військових та промислових кіл Німеччини виявилося безпосереднє 

зацікавлення українським питанням. За інформацією Євгена Левицького, 

1916 р. у Берліні було утворене товариство «Ukraine», яке очолив генерал 

                                                 
303 ЦДАВОУ, Ф. 3616, оп. 3, спр. 32 (Листування Міністерства закордонних справ УНР з посольством 

в Німеччині про організацію роботи посольства, взаємовідносини Німеччини з Радянською Росією, 

реорганізацію дипломатичних служб УНР за кордоном та діяльність консульства УНР в Мюнхені), 

арк. 163. 
304 Там само. Арк. 163 зв. –164. 
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Ґебзаттель та німецький міністр Ріхтер305. «Хоча в даному питанні українська 

ідея зустрілася з контрпропагандою з боку польських кіл306». 

Найбільш відомим українським політичним та військовим емігрантом у 

Німеччині став Павло Скоропадський. Внаслідок повстання Директорії 

14 грудня 1918 р. він зрікся гетьманської булави, передавши владу і державну 

скарбницю урядові Української Держави307. Незабаром він зумів таємно виїхати 

до Німеччини потягом з пораненими, забинтований для конспірації308. 

Зрозуміло, що з точки зору облаштування в Німеччині у колишнього 

гетьмана не було особливих проблем. Загальновідомо, що П. Скоропадський в 

еміграції користувався прихильністю німецького уряду. Зокрема, німецький 

уряд призначив гетьманові спеціальну пенсію, яка стала його основним і 

стабільним джерелом доходу. Міністерство закордонних справ Німеччини 

видало йому закордонний паспорт на фіктивне ім’я, який дозволяв йому 

подорожувати за кордон309. 

Родина гетьмана володіла чималими статками. Незабаром дружина 

гетьмана, яка походила з російського аристократичного роду Дурново, зуміла 

домогтися розблокування її коштів у банках Великобританії. В результаті, за 

свідченням української еміграційної газети, сім’я гетьмана отримала у своє 

розпорядження близько 200 000 000 німецьких марок310. 

Гетьман оселився на віллі у місцевості Ванзеє біля Берліна, куди переїхала 

також його родина. У Ванзеє гетьман спілкувався не тільки з військовими 

офіцерами, але потоваришував з українським літератором Богданом Лепким311. 

Але як політичний лідер, він повинен мати відповідні ресурси. 

                                                 
305 Левицький Є. Листи з Німеччини. Відень, 1916. С. 25–26. 
306 Там само. С. 28–29. 
307 Полонська-Василенко Н. Історія України. ІІ Том (Від половини ХVІІ сторіччя до 1923 року). 

Мюнхен, 1976. С. 515. 
308 Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: міждержавні 

відносини. Збірник наукових праць. Київ; Чернігів, 2018. С. 330. 
309 Там само. С. 331. 
310 Українські Вісти. Париж. 1926. 1 листопада. № 13. С. 3. 
311 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. С. 63. 
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Питання ресурсів хвилювало в 1923 р. Є. Петрушевича і його прибічників, 

серед яких було декілька військових емігрантів. Він міг розраховувати на 

кошти, зібрані українською еміграцією США та Канади312. 

Польська держава не випускала українців-заробітчан до Німеччини, а 

спрямовувала їх насамперед до Франції. Проте у 1920-х роках кількість 

українців у Німеччині безупинно зростала. Тут опинилися колишні вояки 

галицької та наддніпрянської армій, а також дезертири з польської армії, що не 

бажали служити у збройних силах Польщі. На відміну від сезонних робітників 

нова хвиля еміграції мала кращий статус. Німецька адміністрація давала їм 

дозвіл на постійне проживання. Дехто з дезертирів із польської армії навіть 

отримав тут політичний притулок. Чимало заробітчан не бажали реєструватися 

у поліції та мешкали нелегально313. 

Слід зауважити, що українцям у Німеччині в плані працевлаштування 

серйозну конкуренцію складала російська військова еміграція. Після 

встановлення більшовицького режиму в Росії та поразки білогвардійських сил у 

громадянській війні в європейські країни, у т. ч. Німеччину, евакуювалась 

велика кількість вояків та офіцерів Білої армії314, які шукали роботу і 

загострювали й без того складну ситуацію з безробіттям. 

Географія розселення українських емігрантів у Німеччині була широкою. 

Зокрема, у Східній Пруссії середовище українців-емігрантів творили біженці та 

втікачі з польського війська і таборів інтернованих та нечисленний гурток 

студентів315. 

Деякі полонені українці опинилися в таборі Тухолі, на польській території. 

Німецька адміністрація випустила їх з цього табору і дозволили 12 тисяч осіб з 

них перетнути кордон і опинитися в Німеччині316. 

                                                 
312 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 272–273. 
313 Там само. С. 312. 
314 Бегидов А. М. Военное образование в Зарубежной России 1920–1945. М., 2001. С. 88. 
315 Стефанович Л. Із життя української еміґрації у Східних Прусах // Український Прапор. 1924. 

15 червня. Ч. 5. C. 4. 
316 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part II / Shevchenko Scientific Society. Edited by Taras 

Hunczak. New York–Paris–Sydney–Toronto, 1983. P. 265. 
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С. Петлюра у листі до А. Ніковського 15 листопада 1921 р. писав: «Прошу 

вияснити у Сидоренка чи він видав пашпорт і візи сотникові Пожару, який 

приїздив од А. Макаренка в справі перетягнення наших військових у 

Німеччину, яка при умові цій, а також реставрації Директорії з 5 осіб, ніби дає 

гроші і всі блага! Цей Пожар їздив по таборах і старався посіяти зневір’я серед 

старшин»317. 

Поступово організація еміграції у Німеччині налагоджувалася318. 

Наприкінці 1922 р. вибори до крайових парламентів Тюрингії, Макленбургу та 

Любека продемонстрували перестановку політичних настроїв зліва направо. 

Український часопис з цього приводу зауважив: «Безплодність і небезпечність 

революційних доктрин 1918-го р. стали занадто очевидні, щоб широкі маси 

людности, зокрема робітництва, мали й далі сліпо йти за дотеперішніми 

кличами. Сказати правду, сей зворот міг був здійснитися драматичніше і 

радикальніше. Що се не сталося, сьому винна розтіч у консервативних колах і 

не достаток сильних індивідуальностей. А був момент, що в Німеччині міг мати 

успіх не тілько якийсь Муссоліні, а й монархічний лад. Ся хвилина наразі 

минула»319. 

Українська еміграційна преса восени 1923 р. зазначала, що у Берліні 

ситуація стабілізувалася, хоча донедавна «мало місце плюндрування крамниць» 

та по місту пройшли масові демонстрації протестувальників. Ціни на товари 

порівняно вищі, ніж у Парижі чи Відні320. 

Поразка Німеччини у війні і пов’язана з нею втрата політичних та 

економічних позицій у Європі доповнилися: програшем у рурському басейні. 

                                                 
317 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи / Українська Вільна Академія Наук у США; Бібліотека 

ім. Симона Петлюри в Парижі. Нью-Йорк, 1979. Т. ІІ. С. 507. 
318 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими 

війнами. Репринтне видання 1942 року / Відповідальний редактор Олег Купчинський. Львів; Кент; 

Острог: Наукове товариство ім. Шевченка, 2008. Частина перша, 2-ге вид. («Українознавча бібліотека 

НТШ», ч. 22). 
319 Політична хроніка // Літопис, політики, письменства і мистецтва. Берлін, 1923. 23 лютого. С. 113. 
320 Нова Громада. Відень, 1923. Жовтень – листопад. Ч. ІІІ–ІV. С. 84–86. 
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Український історик Степан Томашівський, який мешкав у Берліні, назвав 

1923 р. «чорним роком в історії Німеччини»321. 

Позитивне ставлення німецьких середовищ до українців та України 

засвідчило заснування у березні 1918 р. Німецько-Українського Товариства. 

Ініціаторами його утворення стали німецький публіцист і політик проф. 

Паул Рорбах і А. Шмідт. 

Своє ставлення до України П. Рорбах висловив у виступі на засіданні 

Німецької демократичної партії в м. Шарлотенбурґ. Він зокрема зазначив: 

«Нині Росія являє собою тільки руїну, й лише на Україні панують більше-

менше поважні відносини... Панування більшовиків на Україні є тільки 

тимчасове. Росія стратить ще мільйони людей і стане пусткою. Одна тільки 

Україна має кредит і гроші, сама лише має натуральні скарб й харчові 

продукти, й вона має найбільше шансів перебути тяжкі часи й стати державою 

в сучаснім розумінню цього слова»322. 

На сторінках віденського еміграційного видання згадувався десятник УГА 

Микола Мочерняк, який потрапив до Німеччини. Редакція часопису повідомила 

вояка-емігранта: «Третій річник «Українського Скитальця» висилаємо. 

Напишіть нам, звідки ви там взялись, що поробляєте і як поводиться Вам між 

чужинцями! Держіться добре на чужині та не тратьте дружби з нами! Прийміть 

наш стрілецький привіт!»323. 

Важливим моментом вирішення долі емігрантів-українців було отримання 

ними паспортів чи віз. Певний час цими питаннями займалися посольські та 

консульські установи УНР та ЗУНР. Посол М. Порш звертався до українського 

посольства в Італії, щоб воно вплинуло на італійський уряд щодо видачі віз 

українським громадянам у Німеччині324. Влітку 1921 р. видача паспортів 

перейшла на платну основу. Паспортний відділ українського посольства 

вимагав від українських громадян сплату по 200 марок за вироблення паспорта 

                                                 
321 Томашівський С. Чорний рік в історії Німеччини // Літопис, політики, письменства і мистецтва. 

1925. 5 січня. С. 17. 
322 Воля. 1920. 20 листопада. Т. 4. Ч. 7/8. С. 410. 
323 Листуваннє // Український Скиталець. Відень, 1923. 15 лютого. Ч. 4. С. 47. 
324 Онацький Є. По похилій площині. Записки журналіста і дипломата. Мюнхен. Ч. ІІ. С. 42. 
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та по 100 марок за продовження візи. З цього приводу український 

емігрантський часопис зауважив: «Цю подать мусять платити не лише 

заможніші люде та ріжні спекулянти з українськими паперами, а й ті нещасні 

полонені, які остались на роботі у Німеччині та українське студентство»325. 

Згадуваний вище консул УНР у Мюнхені галичанин В. Оренчук чимало 

зробив для сприяння полоненим воякам-українцям в отриманні офіційних 

документів для повернення на батьківщину чи для тимчасового перебування в 

Німеччині326. У першій половині 1919 р. консульство УНР у Мюнхені 

зіткнулося з проблемою видачі паспортів вихідцям з Галичини, тому що не 

мало у своєму розпорядженні відповідних законодавчих актів ЗУНР, які 

замінили колишні австрійські закони327. 

Як дослідила Вероніка Димінська, до 1 березня 1923 р. українські 

емігранти в Берліні могли отримати в посольстві Радянської України новий 

паспорт, інші автоматично втрачали своє громадянство328. 

Українці, пов’язані з діяльністю посольств та різного роду місій УНР, 

формували українську колонію в Берліні, яка у 1920-х–1930-х роках стала 

одним із центрів української політичної еміграції. Чисельність національного 

представництва і прихильників української справи у місті виявилася під час 

похорону сотника Дмитра Вітовського і чотаря Юліана Чучмана, які з шістьма 

німецькими офіцерами загинули в авіакатастрофі в районі Горішнього 

Шлезька. Рештки загиблих доставили з місця катастрофи до Берліна 

12 серпня 1919 р. і помістили в церкві св. Гедвіґи. Звідти 14 серпня їх перевезли 

на Центральний цвинтар, де провели поховальний обряд. Домовини тимчасово 

поклали в муровану каплицю доки обставини не дозволять перевести останки 

на рідну землю329. 

                                                 
325 Воля. 1921. 3 липня. Т. ІІІ. Ч. 1/2. С. 71. 
326 Матяш І. Б. Оренчук Василь Якович // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний 

словник-довідник. К., 2016. Вип. 6. Біографічна частина: Н–Я. С. 58–59. 
327 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 170–171. 
328 Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції. С. 337. 
329 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 310–311. 
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Українським біженцям у Німеччині надавали допомогу три організації: 

Комітет втікачів з України (1923)330; Товариство допомоги Українським 

Емігрантам (утворило оточення гетьмана П. Скоропадського, товариство 

очолила дружина гетьмана Олександра Скоропадська; комітет Червоно-Хресної 

Допомоги Українським Біженцям (1924)331. 1927 р. засновано Бюро 

Посередництва у Берліні та Українське Бюро Подорожей332. 

На початку лютого 1924 р. відбулася нарада ініціативного гуртка у справі 

заснування «Комітету допомоги втікачам з західно-українських областей». «З 

огляду на те, що кількість таких втікачів досить значна, й більшість з них не 

мала жодних матеріальних засобів, а опікуватися ними фактично нікому, було 

вирішено негайно заснувати такий комітет допомоги й розпочати відповідну 

діяльність»333. Очолили цей Комітет Юліан Бачинський та сотник 

Евзебій Радик334. 

У Гамбурзі допомогою безробітним та наданням їм юридичних 

консультацій займалося  Товариство «Україна». Розташоване на Grosse Allee 6, 

Товариство виступало як безпартійна та аполітична організація (очільник 

Андрій Кравець, Михайло Богатюк)335. 

Проте українські професійні товариства не набули такого розмаху за 

галузями та кількістю членів, як у сусідній Чехословаччині. Там були спілки 

українських лікарів, лісівників, інженерів, техніків сільського господарства та 

низка спілок працівників гуманітарної сфери336. Якщо говорити про побутове 

облаштування, то в російській мемуаристиці виразно наголошувалося на 

                                                 
330 Наш Прапор. Львів, 1923. 9 грудня. Ч. 27. С. 2–3. 
331 Див.: Бурім Д. В. Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За 

матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін (Берлін, Німеччина) // Сумський історико-

архівний журнал. 2012. № XVIXVII. C. 112–132; Наша Культура. Львів, 1936. Липень. Кн. 7. 

С. 531–534. 
332 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 314. 
333 Берлінська хроніка // Літопис, політики, письменства і мистецтва. 1924. 16 лютого. С. 109. 
334 ЦДАВОУ, ф. 3567 (Комітет опіки над українськими біженцями з Західної України в Німеччині, 

м. Берлін), оп. 1, спр. 2 (Листування з Міністерством внутрішніх справ Німеччини, відділом 

Пруського суда в Берліні та комітетами по розподілу робочої сили, про надання матеріальної 

допомоги українським емігрантам, видачу документів на право проживання в Німеччині та 

влаштування на роботу), арк. 1. 
335 ЦДАВОУ, ф. 3567, оп. 1, спр. 2, арк. 3. 
336 Яворський А. А. Професійні громадські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині 

(1923–1939 рр.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2017. С. 11–12. 



87 

 

«жадібності» німецьких власників помешкань, на несмаку німецької їжі та 

бажанні місцевого німецького населення збагатитися на безвихідному 

становищі та почуттях емігрантів337. 

Притік біженців з Польщі, а серед них військових, дезертирів Польської 

армії, продовжувався весь період 1920-х років. Зокрема станом на 6 грудня 

1928 р. у Комітеті було зареєстровано 1132 біженці. З них – 440 дезертирів 

(«певних»)338. 

У списках підкреслено імена таких дезертирів, зокрема, Артищук Микола, 

Акерман Генрих, Андрушевич Андрій339. 

Далі в переліку біженців з Польщі знаходимо більш детальні персональні 

відомості, які були з’ясовані під час опитування дезертирів: «Гриць Мінько, 

дезертир, 21.7.23 протокол Бойтен; Андрій Миронів, 16.8.1926, дезертир 

записаний Стефановичем; Іван Ничай, від 18.7 23 дезертир, страчення 

горожанства; Николай Адамчук, від 15.4.1923, дез.340». 

Інший емігрант – Николай Підзирайло – заявив, що він разом із 

Мироном Сеником, Стефаном Волошиним та Іваном Токарем служили в 

польській частині у Катовіцах. Дезертирувати з польського війська їх намовив 

Василь Кость. Переходили польсько-німецький кордон в уніформах341. 

Ще один втікач з польської армії Петро Ксендзук просив Українське Бюро 

Допомоги клопотати перед німецькою владою про надання йому паспорта для 

проживання в Німеччині342. 

Українська Пресова Служба давала юридичні консультації емігрантам. 

Зокрема, в публікації «За що можуть викинути з Німеччини» вказала, що 

                                                 
337 Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): 

соціокультурний аспект. С. 14. 
338 ЦДАВОУ, ф. 3567 (Комітет опіки над українськими біженцями з Західної України в Німеччині, 

м. Берлін), оп. 1, спр. 6 (Списки українських емігрантів в Німеччині, зареєстрованих Комітетами), 

арк. 1 а. 
339 Там само. Арк. 1. 
340 Там само. Арк 31. 
341 ЦДАВОУ, ф. 3567 (Комітет опіки над українськими біженцями з Західної України в Німеччині, 

м. Берлін), оп. 1, спр. 1 (Анкети і посвідки українців-емігрантів з Західної України в Німеччині), 

арк. 49. 
342 Там само. Арк. 54. 
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однією з причин є порушення німецьких законів343. Але не можна сказати, що 

Німеччина у ставленні до українських робітників була винятком. Світова 

економічна криза кінця 1920 – початку 1930-х років призвела до 

протекціоністської соціальної політики Чехословаччини у сфері трудових 

відносин. Закон «Про охорону національного ринку» цієї держави спричинив 

зростання безробіття серед українських емігрантів. Він стосувався більшості з 

них, незалежно, яку вони мали освіту, кваліфікацію і в якій сфері господарства 

були задіяні344. 

 

2.4. Навчання та наукова діяльність колишніх українських 

військовиків у Німеччині 

 

Частина колишніх військових українців, які вийшли з таборів, вирішили 

залишитися в Німеччині здобувати освіту. Серед них були й такі, що 

спеціально приїхали на навчання в Німеччину. Про рішення молодих 

військовиків-українців здобувати в еміграції вищу освіту писав у 1923 р. 

колишній офіцер Галицької Армії Яким Ярема: «На нову дорогу перейшла 

згодом і галицька бойова еміграція, зокрема ця найсвідоміша і найенергійніша, 

освічена молода її частина. Керуючись своїм живим смислом доцільності і 

практичності, відчуваючи живо потребу якоїсь змістовної праці, вона 

пристосувалась до обставин найшвидше й – зовсім раціонально – пішла кінчати 

студії»345. Серед військових емігрантів були й ті, хто бажав здобути освіту саме 

у вищих школах Берліна346. Студентів зі Східної Європи, у тому числі й 

українців, до навчання в німецьких вищих інженерних освітніх закладах 

заохочували видатні досягнення німецької технічної думки347. 

                                                 
343 ЦДАВОУ, Ф. 3575 (Українське Пресове Бюро в Берліні), оп. 1, спр. 12 (Видання Української 

Пресової Служби на українській мові), арк. 179. 
344 Яворський А. А. Професійні громадські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині 

(1923–1939 рр.). С. 16. 
345 Ярема Я. На роздоріжжі. У справах нашої боєвої, зокрема галицької еміґрації // Визволення. 

Відень–Прага, 1923. Лютий. Ч. І. С. 30. 
346 Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні 1918–1945. С. 210. 
347 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 306. 
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Окрім Берліна, українські студенти з Галичини навчалися у Гамбурзі, 

Ростоку та Лейпціґу. У Берліні навчалися також близько 20 студентів з 

Радянської України на державні стипендії348. 

Студентом у Берліні став і колишній вояк Фастівського запасного полку 

армії Петро Кожевников349. Львів’янин Володимир Мартинець у роки 

революції був добровольцем Корпусу Січових Стрільців (СС) у Києві. 

Працював в адміністративному апараті УНР, пізніше – старшиною Холмсько-

Городельського Коша ім. С. Петлюри. Вищі студії розпочав на факультеті права 

Таємного українського університету у Львові (1920–1923). Продовжив 

навчання у Вищій Торговельній школі Праги (1923–1926). Пізніше переїхав до 

Берліна, де в університеті вивчав політичні науки та журналістику (1927–

1929)350. 

Для багатьох абітурієнтів-українців привабливим місцем для навчання, 

окрім німецької столиці, було місто Гданськ. У 1920-х роках це місто стало 

одним із найбільших осередків навчання українських студентів-техніків. Цьому 

сприяла свобода вступу до Вищої Технічної Школи у цьому місті, яка не 

обмежувалася вступними іспитами, а також світова слава цього закладу як 

наукового центру351. 

У «вільному місті» колишні учасники Визвольних змагань відігравали 

провідну роль серед українського студентства. Безперечно, найвидатнішим 

серед них був сотник Корнило Кізюк, колишній старшина австрійської армії. У 

роки Першої світової війни він став кавалером Залізного Хреста ІІ ступеня352. 

Колишній старшина австрійської та української армій Микола Яримович був 

першим організатором студентства та ініціатором створення товариства 

«Основа»353. 

                                                 
348 Там само. 
349 Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали. С. 372. 
350 Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпеґ, 1986. С. 416. 
351 Українці на Високій Технічній Школі в Данціґу // Технічні Вісти. Львів, 1929. Жовтень–грудень. 

Ч. 4. С. 142. 
352 Пропам’ятна книга Данціґерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки 

Вільного Міста Данціґу 1921–1945. Філядельфія; Торонто; Нью-Йорк, 1979. С. 95. 
353 Пропам’ятна книга Данціґерів. С. 96. 
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Старшина Галицької Армії Нестор Діонізій Гарматій вступив до війська, 

маючи незакінчену середню освіту – сім класів гімназії. Повернувся додому з 

війни у 1920 р., наступного року склав іспит зрілості («матуру»). У 1922 р. 

поступив на навчання у Політехніку м. Ґданська. За свідченнями його 

товаришів, Нестор планував після закінчення навчання повернутися в Україну і 

працювати для добробуту свого народу. Проте не судилося – Н. Д. Гарматій 

трагічно помер, приїхавши додому до Теребовлі 23 липня 1923 р.354. 

Письменник та літературознавець Богдан Лепкий викладав у Берліні на 

влаштованих курсах українознавства, історію української літератури щотижня 

4 години. Його лекції відвідувала не тільки студентська молодь, але й старші 

емігранти з вищою освітою, яких вчений притягав своїм неабияким 

викладацьким хистом355. 15 лютого 1924 р. у Берліні відкрилися курси заочної 

освіти для емігрантів-українців. Редакція журналу «Літопис політики, 

письменства і мистецтва» розіслала, разом з примірниками видання, перший 

проспект курсів, уточнивши, що «потрібніші пояснення радо даватиме управа 

курсів»356. 

Посольство УНР у Німеччині, у період функціонування, також опікувалося 

студентами-емігрантами, чимало з яких були колишніми вояками Збройних 

Сил України. Дипломати допомагали студентам організаційно та матеріально: 

сприяли заснуванню іменних стипендій, організації курсів українознавства357. 

Восени 1920 р. посольство подарувало через Міністерство Закордонних Справ 

Німеччини для слов’янських семінарів університетів Берліна, Лейпціґа та 

Мюнхена комплекти книжок, складених з екземплярів усіх наукових та 

художніх видань, які надрукували українські видавництва за кордоном358. 

Знаючи про важке матеріальне становище українського студентства за 

кордоном, посольство розгорнуло широку акцію для здобуття коштів на 

допомогу студентам. З цього приводу Р. Смаль-Стоцький звернувся до 

                                                 
354 Про вічную пам'ять! // Український Скиталець. Відень, 1923. Вересень. Ч. 17–18. С. 62. 
355 Лев В. Богдан Лепкий 1872–1941. Життя і творчість. С. 63. 
356 Берлінська хроніка // Літопис, політики, письменства і мистецтва. Берлін. 1924. 16 лютого. С. 109. 
357 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. Т. 2. С. 98. 
358 Воля. 1920. 20 листопада. Т. 4. Ч. 7/8. С. 410. 



91 

 

українських громадян, які перебували в Німеччині, із закликом жертвувати 

кошти на допомогу молоді. Посольство зуміло залучити до такої допомоги 

доброчинні закордонні інституції. Зокрема, українські дипломати підготували 

спеціальний меморіал про нужденне життя українських студентів та передали 

його берлінському комітетові Американського Союзу Християнської молоді. 

Копії цього меморіалу посольство передало до українського посольства у Відні 

й в українські дипломатичні місії у Берні, Варшаві, Парижі та Празі, 

попрохавши ці українські інституції, зі свого боку, звертатися до місцевих 

комітетів згаданого Християнського Союзу359. 

В результаті наполегливої праці та неодноразових звертань посольство 

зуміло здобути від Американського Союзу Християнської молоді кошти на 

обіди та вечері для студентів, кошти на підручники та по 400–600 німецьких 

марок щомісячної допомоги для кожного студента360. 5 квітня 1921 р. повірений 

у справах УНР в Німеччині Р. Смаль-Стоцький запросив до посольства на 

чаювання членів Української Студентської громади у Берліні. На гостині були 

присутні представники Союзу Християнської Молоді д-р Ізраель та 

пан Еберзоле. Гостині передувала промова професора Василя Сімовича про 

історію українських студентських громад та їх завдання. Р. Смаль-Стоцький 

подякував американським активістам за їх допомогу українському студентству. 

Д-р Ізраель, зі свого боку, запевнив повіреного і студентських лідерів, що і 

надалі допомагатиме українським студентам усіма можливими засобами361. 

Надання стипендій українським студентам було непростим завданням. 

Складність, з огляду на матеріальні ресурси, виявила історія зі стипендією для 

Тараса Шухевича362. 

Майже з самого початку навчання студентів-українців у Німеччині їхні 

активісти почали заходи з самоорганізації. У грудні 1921 р. в Берліні відбулись 

загальні збори українських студентів у Німеччині. Утворилася Спілка, яка 

                                                 
359 Воля. 1921. 5 лютого. Т. І. Ч. 6. С. 300. 
360 Там само. 1921. квітень. Т. 2. Ч. 3/4. С. 150. 
361 Там само. 
362 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 304.  
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налічувала 121 члена. З них 21 студент був із Києва, 19 – з Галичини, 11 – з 

Поділля, 6 – з Волині, решта – з інших губерній України363. 

Першим головою організації Спілки студентів-українців у Німеччині був 

Лупашко (помер у 1930 р.)364. У 1922 р. «Спілка студентів-українців в 

Німеччині» організувала двомісячні курси українознавства. Разом з 

В. Сімовичем, Б. Лепким, З. Кузелею та істориком С. Томашівським на цих 

курсах викладав і М. Омелянович-Павленко365. 

«Спілка Студентів-українців» розташувалася у німецькій столиці на 

вул. Віляндштрассе, 37. У цьому ж будинку студенти організували їдальню 

(«студентську харчівню»)366. Остання була вкрай потрібною, з огляду на важкі 

матеріальні умови, в яких опинилися українські студенти на початку 1920-х 

років. Дорожнеча життя в Німеччині у цей час удвічі перевищила затрати 

1914 р. На весні 1923 р. кошти на прожиття українського студента в Берліні не 

перевищували 5 американських доларів. А взимку того ж року для місячного 

прожиття в німецькій столиці необхідно було вже 20 доларів367. 

18 та 21 листопада 1923 р. у Берліні відбулися VІІІ Загальні Збори Спілки 

Студентів у Німеччині. Збори обрали організаційну, економічну, культурно-

суспільну комісії та спеціальну комісію для виборів складу Управи Спілки368. 

Збори відвідали члени Товариства Приятелів Українських студентів у 

Німеччині Г. Чикаленко-Келлер, В. Сімович, Б. Лепкий, генерал 

М. Омелянович-Павленко, а також член Комітету втікачів з України полковник 

Г. Зеленевський. Усі вони сприяли діяльності студентської спілки й 

організовували матеріальну підтримку369. Врешті, Загальні Збори Спілки 

                                                 
363 Українське студентство на чужині. Берлін // Український Прапор. Відень, 1921. 24 грудня. Ч. 51. 

С. 4. 
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студентів-українців ухвалили резолюції, в яких, зокрема, йшлося про потребу 

звернутися за матеріальною допомогою до української еміграції за океаном370. 

У Вищій Технічній Школі Ґданська фаховим національним об’єднанням 

стало товариство «Основа», яке захищало інтереси студентів-українців перед 

адміністрацію закладу. Відомо, що наприкінці 1920-х роках це товариство 

налічувало 64 члени371. 

В умовах здобуття освіти в еміграції перед українською молоддю постала 

проблема денаціоналізації чи асиміляції. У тих країнах, яким був властивий 

прагматичний підхід у політиці щодо біженства, у даному випадку – Німеччині, 

студентська молодь опинилася у реальних умовах конкурентного 

середовища372. У цьому, окрім труднощів мовного та побутового характеру, був 

позитивний момент – молодь, яка закінчувала вищі навчальні заклади 

Німеччини, мала реальні шанси на працевлаштування в цій країні. З іншого 

боку, артикуляції української ідентичності емігрантської молоді, у свій спосіб, 

сприяли курси українознавства, про які йшлося вище. За даними Української 

Пресової Служби, 55% тих студенів, які планували після закінчення навчання 

повертатися в Україну, передумали і залишилися в Німеччині373. 

Українська студентська делегація на чолі з Ігорем Федівим брала участь у 

міжнародному студентському конгресі в Празі374. 

Українські студенти Німеччини увійшли до створеного в еміграції 

Центрального Союзу Українського Студентства (ЦеСУС)375. У 1926–1927 рр. 

віце-президентом ЦеСУС був колишній військовий В. Мартинець376. 

Серед військових емігрантів, які, прибувши до Німеччини, вже мали вищу 

освіту, були і такі, що прагнули завершити в цій країні докторські студії та 

займатися науковою діяльністю. Колишній старшина Січових Стрільців 
                                                 
370 Там само. 1923. 9 грудня. Ч. 27. С. 2–3. 
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Василь Кучабський у 1923 р. був змушений виїхати з Галичини до Берліна, де 

закінчив університет, захистив дисертацію й отримав ступінь доктора 

філософії377. 

Як зазначили дослідники української військової історії Микола Литвин та 

Кім Науменко, для В. Кучабського переїзд у Німеччину на постійне 

проживання був нелегким вибором з матеріального та морального боку. В 

еміграції він виживав, завдячуючи своїй величезній працездатності та знанню 

іноземних мов. У 1932 р. одружився з галичанкою Ганною Залужною із 

с. Заланів на Рогатинщині. Після одруження вона на деякий час виїхала додому, 

але врешті повернулася до чоловіка в Німеччину у м. Кіль, де В. Кучабський 

працював в університеті378. 

Докторські студії в Берлінському університеті відбував і колишній вояк 

Галицької Армії Петро Вергун. У 1920 р. польські військові інтернували його у 

таборі Тухоля на Помор’ї. П. Вергунові вдалося звідти втекти до 

Чехословаччини і він дістався до табору для українських військових у 

Райхенберґу. У цьому містечку, маючи намір стати священиком, вступив у 

1921 р. на навчання в римо-католицьку духовну семінарію. Водночас навчався 

на філософському та теологічному факультетах Карлового Університету у 

Празі (1921–1924). Захистив докторат філософії в Українському Вільному 

Університеті у Празі (1924)379. У 1921 р. він був інтернований у 

Чехо-Словаччині. Згодом отримав дозвіл на навчання й студіював теологію у 

Карловому Університеті у Празі, де захистив докторат з історії Церкви. 

Митрополит Андрей  Шептицький 4 січня 1927 р. направив колишнього 

старшину УГА Петра Вергуна до Берліна для продовження завершення 
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габілітаційної праці, однак він до листопада того ж року залишався у Львові, 

30 жовтня 1927 р. висвячений на священика і приїхав до Берліна як парох380. 

Євген Вертипорох, який після закінчення Вищої Технічної Школи в 

Ґданську працював в цьому закладі асистентом, у грудні 1929 р. захистив у цій 

школі дисертацію доктора технічних наук381. 

Заходами професора Макса Фасмера у травні 1926 р. у Берлінському 

університеті відкрито Слов’янський Інститут з багатою збіркою літератури і 

періодики у т. ч. й українською мовою. Відтак студенти-українці отримали 

змогу користатися збірками публікацій та відвідувати семінари Інституту382. 

Втім головною українською науковою інституцією в Німеччині став 

Український інститут у Берліні383. Інституція заснована в 1926 р. з ініціативи 

гетьмана П. Скоропадського, яку підтримав генерал В. Гренер. Завданням 

інституту було поширення наукових відомостей про Україну у Німеччині, 

насамперед в наукових середовищах; дослідження історії взаємин України з 

країнами Заходу, зокрема з Німеччиною, та допомога українським студентам і 

вченим у цій країні в навчанні та дослідженнях. До 1931 р. директором 

інституту був відомий історик Дмитро Дорошенко; куратором – генерал 

В. Ґренер, його заступником – Олександр Скоропис-Йолтуховський384. 

Українські військові емігранти працювали в рамках Інституту 

фрагментарно. Відомо лише, що П. Вергун був у 1925–1927 рр. асистентом 

Українського Наукового Інституту у Берліні385. При Українському Науковому 
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Інституті в Берліні діяла доступна для всіх бажаючих бібліотека-читальня, в 

якій кожен, хто цікавився ситуацією на українських землях, міг ознайомитися з 

українською пресою386. 

Українській військовій еміграції сприяло перебування полонених у таборах 

Німеччини у роки Першої світової війни. Полонені утримувалися в 

надзвичайно складних побутових умовах, незадовільним за кількістю та якістю 

харчуванням. Німецька адміністрація таборів залучала полонених вояків-

українців для важкої фізичної праці на промислових та сільськогосподарських 

об’єктах країни. Масштабну освідомлюючу роботу серед полонених провадили 

діячі Союзу Визволення України, які, здійснюючи в таборах освітню та 

культурну місію, формували національну свідомість бранців. Десятки тисяч 

полонених усвідомили своє етнічне походження та ідентичність, багато з них 

брали участь у національно-визвольних змаганнях в Україні та еміграції. 

Таким чином, перебування на території Німеччини у роки Першої світової 

війни значної кількості полонених вояків-українців з колишньої російської 

армії та залишення частини з них на постійне перебування в Німеччині 

створило основу для української військової еміграції та її національного життя 

в цій країні. Тим паче, що з моменту підписання Берестейського миру статус 

полонених вояків-українців змінився на статус інтернованих. 

Значну роль в соціальному захисті полонених українців, українізації їх 

свідомості, репатріації в Україну та соціальній адаптації тієї їх частини, яка 

залишилася на еміграції, відіграли українські дипломатичні представництва в 

Німеччині: посольства Української Держави, УНР та ЗУНР у 1918–1922 рр. Ці 

дипломатичні інституції разом з працівниками Української військово-

санітарної місії домоглися репатріації значної кількості полонених українців; 

продовжили національно-просвітню діяльність, яку започаткували 

співробітники СВУ. Проте необхідно зазначити, що не всі працівники 

дипломатичного корпусу України в Німеччині гідно виконували свій обов’язок. 

Траплялися зловживання фінансового характеру, невміла і слабка 

                                                 
386 ЦДІАУЛ, ф. 359 (Назарук Осип, адвокат, письменник та публіцист, громадський і політичний 

діяч), оп. 1, спр. 402 (Інформаційні листи Українського Наукового Інституту в Берліні), арк. 4. 
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дипломатична підготовка, що негативно позначилося на їхній репутації, як 

серед українців, так і серед урядовців Німеччини. 

Зокрема, військово-санітарна місія, окрім свого основного завдання з 

репатріації полонених в Україну, розвинула набагато ширшу діяльність: 

займалася національним освідомленням полонених, видавала часопис і 

українські популярні книжки, утримувала театральні гуртки та проводила 

активну культурно-просвітню роботу. Праця місії здійснювалася у координації 

з посольством УНР та національним представництвом Червоного Хреста. 

Деструктивно впливала на формування національної свідомості та патріотизму 

українських полонених агітація в таборах російських та більшовицьких 

посланців. У 1920 р. серйозною перешкодою в діяльності Військово-санітарної 

місії стала проросійська та прокомуністична агітація, яку в таборах полонених 

вояків-українців проводили представники російської Добровольчої армії та 

більшовицького уряду. Виступаючи з антиукраїнськими гаслами, вони 

намагалися впливати і перетягали на свій бік офіцерський та рядовий склад. 

Перебування на еміграції та адаптація військових емігрантів у німецькому 

суспільстві передбачала насамперед вирішення візових і паспортних питань, 

отримання дозволів на працю та проживання. 

Значну гуманітарну допомогу військовим емігрантам надали національні 

харитативні інституції, утворені українськими емігрантами офіцерського 

складу та колишніми чиновниками українських інституцій. 

У міжвоєнну добу певна кількість колишніх військовиків вирішили здобути 

освіту в німецьких навчальних закладах. Найбільше емігрантів-військовиків 

навчалися у Берлінському університеті та Політехніці Ґданська. Студенти, окрім 

навчання, запровадили активне громадське життя, яке базувалося на артикуляції 

їх національної ідентичності та підтримці українських національно-визвольних 

змагань. Серед тих, хто здобув докторантуру в міжвоєнній Німеччині, були 

Василь Кучабський, Петро Вергун (Берлін) та Євген Вертипорох (Гданськ). Ці 

колишні військовики в ранзі докторів наук продовжили наукове життя в 

еміграції, здійснюючи дослідження та публікації праць. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА 

КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ЕМІГРАНТІВ У 

МІЖВОЄННУ ДОБУ 

 

3.1. Військові середовища та структури емігрантів-українців у 

Німеччині 

 

З початку свого переходу на еміграційне становище в Німеччині колишні 

учасники українських національно-визвольних змагань розпочали створення 

військових структур. Першим чи не найширшу і активну діяльність розпочав 

колишній підлеглий гетьмана П. Скоропадського Іван Полтавець-Остряниця. 

Цей діяч мав неординарну біографію. Народився в с. Балаклія на Чигиринщині 

у родині, яка мала козацьке коріння. Через те, що його батько рано помер, 

вихованням Полтавця займалася мати – сільська учителька. Навчався в 

кадетській школі у Чугуєві та Єлисаветградському кінному училищі (1912). 

Став офіцером російської армії, служив на Кубані. Тоді захопився історичним 

минулим України, зокрема історією козацтва387. У роки Першої світової війни у 

складі російської армії був нагороджений багатьма відзнаками388. 

К. Лисюк у своїх спогадах стверджував, що І. Полтавець-Остряниця у 

1917 р., тодішній офіцер російської армії, організував Українську Козачу 

Організацію у Петрограді. Її основу складали солдати, які були родом з 

України389. Полковник зайшов зі своїми козаками в історичний музей і забрав 

усі українські козачі прапори, старовинну козацьку зброю та переніс у готель, 

де мешкав, і в коридорах цього готелю поставив озброєну варту. О. Керенський 

спробував відібрати ці реліквії в мирний спосіб. Частину пощастило довезти до 

Києва і передати у музей390. Того ж року І. Полтавець-Остряниця прибув в 

                                                 
387 Турченко Ф. Г. Полтавець-Остряниця Іван Васильович // Українське козацтво. Мала 

енциклопедія, Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. С. 403. 
388 Там само. 
389 Лисюк К. Цікаве з історії У. В. К. 1917 р. (Спогад автора в його листах з 1-го і 11-го липня 

1968 р. до редакції «У. К») // Українське Козацтво. Чікаго, 1969. Весна–літо. Ч. 3–4. С. 18. 
390 Лисюк К. Цікаве з історії У. В. К. 1917 р. С. 18–19. 
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Україну і став активним учасником вільного козацького руху. У 1918 р. – член 

Генеральної Ради та наказний гетьман вільного козацтва, генеральний писар 

гетьмана П. Скоропадського391. 

На початку 1919 р. І. Полтавець-Остряниця разом з українськими 

військовиками-гетьманцями емігрував до Німеччини392. У Берліні його 

поведінка та висловлювання мали досить епатажний та скандальний характер і 

привернули увагу емігрантської преси. У серпні 1919 р. віденський часопис 

«Воля» опублікував стислий фейлетон на тему діяльності І. Полтавця. У 

публікації, зокрема, йдеться про те, як штабс-капітан Полтавцев у 1917 р. став 

«Полтавцем» й отаманом, а відтак потрапив у генеральні писарі до 

Павла Скоропадського. Опинившись у Берліні, І. Полтавець опублікував у 

російській емігрантській газеті «Призыв» заяву («Открытое пісьмо 

іностранным послам из Украины»), в якій представив себе як «славянін, патріот 

і гражданін» і беззмістовно оперував такими поняттями, як патріотизм, честь, 

обов’язок і т. п.393. Уже тоді І. Полтавець виступив пропагандистом 

гетьманської ідеї, але не обов’язково пов’язував її саме з П. Скоропадським394. 

На початку 1920-х років прихильники гетьманської ідеї були розпорошені 

по таборах Польщі і практично не мали «поміж собою жодного організаційного 

контакту»395. Тому в Німеччині, яка мала з 1918 р. взаємовигідний зв’язок з 

Україною, гетьманський рух мав найкращі умови для розвитку. Як зазначив 

діаспорний історик Ігор Каменецький, одним із найважливіших наслідків 

німецької інтервенції в Україні 1918 р. на хід подальшої історії було те, що 

серед впливових політичних німецьких кіл з’явилося переконання, що «Україна 

і Схід Європи можуть стати для німецької експансійної політики важливішим 

об’єктом від Заходу, світових ринків чи заморських колоній»396. 

                                                 
391 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 504. 
392 Там само. 
393 Ще один «Пилип з конопель» // Воля. 1919. 30 серпня. Т. 2. Ч. 5. С. 234. 
394 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 255. 
395 Калинович І. 1 жовтня 1922 року // Українська Дійсність. Берлін, 1942. 10 жовтня. Ч. 29. С. 3. 
396 Каменецький І. Німецька політика супроти України в 1918 році та її історична ґенеза. (Відбитка з 

журналу «Український Історик» ч. 17–20 (1968), ч. 21–23 (1969). С. 27. 
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Восени 1920 р. еміграційна преса повідомила, що у Німеччині утворився 

Ініціативний комітет з відновлення Вільного Козацтва. «Комітет ставив собі за 

завдання вести серед української еміграції пропаганду ідеї Вільного Козацтва, 

прагнув розпочату серед еміграції роботу перенести згодом в Україну. 

Насамперед дбати про полегшення долі полонених українців та забезпечення їх 

культурних потреб, підтримуючи творення серед них просвітніх, гімнастичних 

та інших товариств. Тимчасовий осідок Бюро комітету – Берлін, № 4, Вохлерт 

штрассе 10/ІІ б. Дорінг»397. З іншого джерела довідуємося, що утворена в 

німецькій столиці Берліні філія Козацької Ради складалася з 9 осіб, серед них – 

Г. Зеленевський, Крига, І. Полтавець і Трофимович398. «Названі офіцери, в 

даному випадку виявили свою ініціативу щодо організаційних моментів, але 

напередодні провели наради зі П. Скоропадським»399. 

У 1921 р. І. Полтавець вже виявив неабиякі політичні амбіції. У таємному 

повідомленні українських дипломатів М. Васильку йдеться про окрему роль 

І. Полтавця в гетьманському русі, про його особисті аспірації до гетьманської 

булави. Але детальної інформації немає400. 

Судячи з опублікованого листа Симона Петлюри до Андрія Лівицького, у 

цей час І. Полтавець-Остряниця намагався запропонувати свої послуги лідерам 

Української Народної Республіки в еміграції, зокрема послу в Німеччині 

Р. Смаль-Стоцькому. При цьому запевнював, що він має у своєму 

розпорядженні козацьку структуру на українських землях. Натомість 

С. Петлюра спростував таку заяву: «Організація Полтавця в Україні є фікція. Я 

дивуюся, як наш посол бере на serio подібні пропозиції людей, що стоять на 

послугах Вишиваного, мають офіціальний договір з Слащовим, йдуть проти 

Республіки, існують завдяки тільки своїм спекулятивним здібностям та 

«темним» грошам, жодної сили не маючи, особливо на Україні. Отже, ніяких 

переговорів ні з Полтавцем, ні з його клевретом провадити не слід. Коли хочуть 

працювати для України, повинні принести повну, і на папері написану 

                                                 
397 Воля. Відень, 1920. 20 листопада. Т. 4. Ч. 7/8. С. 409. 
398 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 329. 
399 Там само. С. 392. 
400 Там само. С. 399. 
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«покаянну» і засвідчити лояльне і слухняне відношення до УНР та її влади»401. 

Далі з листа С. Петлюри випливає, що його глибоко обурили пропозиції 

І. Полтавця і, розуміючи їх кон’юнктурну причину, рішуче відкинув: «Ви 

зрозумієте мене, коли я зауважу, що подібні пропозиції є результатом 

сверблячки, викликані відомостями преси про повстання на Україні»402. 

Міністр закордонних справ УНР Андрій Ніковський у листі до 

Р. Смаль-Стоцького 19 квітня 1921 р. інформував, що берлінські гетьманці 

Б. Бутенко, І. Полтавець і Ханенко не є «скоропадчиками»403. 

Ф. Турченко у своєму нарисі згадує, що, за деякою інформацією, 

І. Полтавець запевняв, що у 1921 р. був у Холодному Яру і керував селянським 

повстанським загоном у боротьбі з більшовиками404. Але все це домисли, які 

могли виходити від самого І. Полтавця чи його прибічників. 

Мешкаючи у Берліні, І. Полтавець почав дописувати до українських 

часописів, які виходили друком у німецькій столиці: «Нове Слово» (1920) та 

«Українське Слово» (1921), де висловлював свої міркування щодо українських 

козацьких традицій405. Проте у 1922 р. І. Полтавець-Остряниця переїхав до 

Мюнхена. Подейкували, що він, з меркантильних міркувань, одружився на 

місцевій німкені, яка походила з аристократичного роду406. У Баварії, 

познайомившись з одним із нацистських лідерів А. Розенбергом, зацікавився 

ідеологією націонал-соціалізму і задумав створити щось подібне в 

українському русі, насамперед серед військової еміграції407. 

Серед публікацій І. Полтавця привертає увагу звернення до українських 

еміграційних сил Наддніпрянщини та Кубані із закликом до об’єднання під 

гаслом створення «Союзу Чорноморських Держав»408. 

                                                 
401 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Нью-Йорк, 1979. Т. ІІ. С. 505. 
402 Там само. 
403 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 402. 
404 Турченко Ф. Г. Полтавець-Остряниця Іван Васильович. С. 403.  
405 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 316. 
406 Про одного «гетьмана», його уряд і торгівлю українськими … ордерами! Зі соромно блазенських 

сторінок нашого еміґрантського життя // Неділя. Львів, 1929. 1 вересня. Ч. 35. С. 4. 
407 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 316. 
408 Полтавець-Остряниця І. До народів Чорноморських держав // Український Козак. Мюнхен, 1923. 

1 квітня. Ч. 3. С. 1–2. 
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Втім І. Полтавець-Остряниця дискредитував українську козацьку ідею409. 

Його середовище стояло близько до німецьких націонал-соціалістів. 

І. Полтавець виразно орієнтувався на Німеччину та мав зв’язки і постійні 

контакти з нацистськими колами, зокрема звертався й до Адольфа Гітлера410. 

Незабаром в усій повноті виявилися його расові, антисемітські упередження, 

захоплювання ідеологією німецьких нацистів. 

Окрім визнання нацистської ідеології, відомо, що І. Полтавець контактував 

з російськими монархічними організаціями, зокрема з генералом 

Василем Біскупським, який був родом з Санкт-Петербурга, а на еміграції в 

Німеччині належав до середовища правих монархістів411.  

Публікації «Українського Козака» не дають відповіді на запитання, скільки 

насправді членів УНКТ налічувалося в Німеччині. На сторінках газети 

публікувався заклик вступати до лав товариства, подавалася і відповідна 

анкета412. Йшлося також, що членами товариства стає переважно молодь, а 

перед виходом з друку мюнхенського часопису організація налічувала 

1500 членів413. Не було уточнення, чи йшлося про загальну кількість членів 

товариства на еміграції, чи тільки в Німеччині. Досить ймовірно, що масовість 

в УНКТ була фікцією, бо з листування редакції часопису можна зрозуміти, що 

респондентами були поодинокі емігранти, які не усвідомлювали фатального 

характеру нацистської ідеї. Цю гіпотезу підтверджує звіт грошових пожертв 

організації, в якому йдеться про мінімальні суми коштів, отримані УНКТ від 

прихильників у Європі та за океаном. Натомість виразно підкреслено 

                                                 
409 Осташко Т. С. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // Проблеми вивчення історії 

Української революції 1917–1921 рр.: зб. наук. ст. К., 2008. Вип. 3. С. 161–170. 
410 Бурім Д. В. До історії Українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-

Остряниці до Адольфа Гітлера // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. 

Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 10. С. 188–206. 
411 Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні 

практики на території Волинського воєводства. Львів; Рівне 2016. С. 319. 
412 Генеральна Канцелярія Українського Національного Козацького Товариства // Український Козак. 

1923. 1 квітня. Ч. 3. С. 4. 
413 З праці У. Н. К. Т-ва // Український Козак. 1923. 15 квітня. Ч. 4. С. 4. 
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найбільшу суму пожертви розміром у 3 000 000 німецьких марок414, яку 

І. Полтавець отримав від німецьких нацистів. 

На сторінках «Українського Козака» І. Полтавець присутній у кожному 

номері, однак не виступає беззаперечним лідером козацького товариства у 

Німеччині чи Європі. Постає питання, коли саме І. Полтавець-Остряниця 

очолив козачий рух у Німеччині? Еміграційний журнал стверджував, що 

Військовим отаманом українського козацтва, яким він залишався до 1932 р., 

його обрав Козацький з’їзд у Мюнхені у 1920 р415. Натомість, за даними 

Панаса Феденка, прихильники І. Полтавця проголосили його Гетьманом 

України у 1926 р.416. 

Феномен зросту популярності І. Полтавця-Остряниці в Німеччині можна 

зрозуміти в контексті тези Валерії Лавренко, яка на прикладі діяльності 

російських білогвардійських полководців П. Врангеля та О. Кутєпова, 

виокремила два етапи творення образів вождів в емігрантському середовищі. 

Перший етап дослідниця пов’язала з активним періодом у діяльності цих 

лідерів, коли допускалася критика їх реальних дій; другий полягав у створенні 

«іконографічних» нарисів про очільників військової еміграції, який збігався зі 

зниженням їх політичної активності. Таким чином, ці «іконографічні» образи 

провідників еміграції були її історичною потребою, оскільки вони виступали 

чинниками суспільної інтеграції біженців-емігрантів417. 

Як стверджував у своїх спогадах С. Шухевич, І. Полтавець все-таки зумів 

знайти своїх прихильників. Разом з тим, новопроголошений гетьман зумів 

виявляти свою лояльність і до Польщі, де мав резидента А. Волошина418. 

Активна діяльність І. Полтавця в еміграції спонукала німецькі, більшовицькі та 

польські спецслужби звернути на нього особливу увагу419. 

                                                 
414 Звіт жертв надісланих до Генеральної Канцелярії У. Н. К. Т-ва з 1. ІІ. 1923 р. по 1. V. 1923 // 

Український Козак. 1923. 1 червня. Ч. 7. С. 4. 
415 Військові отамани Українського Вільного Козацтва // Українське козацтво. 1975. Січень–Березень. 

Ч. 1. С. 54. 
416 Феденко П. Наддніпрянська еміґрація після 1919–20. С. 736–741. 
417 Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав. С. 14. 
418 Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон, 1991. С. 578–582. 
419 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 316. 
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На які кошти організовував діяльність в еміграції І. Полтавець? Як 

дослідила Тетяна Осташко, його матеріально підтримували окремі німецькі 

промисловці420. 

Хоча І. Полтавець і був проголошений гетьманом, але серед еміграції 

побутувала думка, що він належав до прихильників П. Скоропадського, які в 

Німеччині організувалися в «Українську Громаду». Відомо, що І. Полтавець 

1929 р. відійшов від гетьманців, рішучо порвавши з ними421. У цей же час 

агенти І. Полтавця почали контрагітацію проти організованого українського 

націоналістичного руху, стверджуючи, що «Провід й акція націоналістів – це 

праця «гетьмана»422. 

Не маючи широкої підтримки серед еміграції, І. Полтавець пробував 

знайти її поза українськими середовищами. Він навіть звертався до 

Апостольського престолу, обіцяючи після встановлення національної влади в 

Україні навернути українців у католицьку віру423. Втім більше зусиль приділяв 

пошуку прихильників та ресурсів для існування серед українців, 

використовуючи не зовсім адекватні дії, зокрема, надаючи за кошти шляхетські 

титули424. Один із його соратників, офіцер Микола Горбанюк, якого називали 

«головою гетьманського уряду», змінив своє прізвище та почав титулувати себе 

«Микола Огонь де Огоні Горбаненко-Горбанюк»425. Подібні факти ставали 

відомими не тільки в еміграції, але й на українських землях. Як наслідок – 

розчарування прихильників І. Полтавця у своєму лідері і занепад його 

організації, а відтак, значна частина козацького руху в еміграції відійшла від 

цієї організації426. Наступним отаманом на Козацькому з’їзді на Волині обрали 

Івана Бірчака, який був очільником українського козацтва в 1932–1942 рр.427. 

                                                 
420 Осташко Т. Український монархічний рух за даними польських військових спецслужб (dwójka). 

С. 353; Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: С. 319. 
421 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 

1968. Т. І: 1920–1939. С. 104. 
422 Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали. Львів, 2006. С. 34. 
423 Про одного «гетьмана», його уряд і торгівлю українськими … ордерами! С. 4. 
424 Там само. 
425 Там само. 
426 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 316. 
427 Військові отамани Українського Вільного Козацтва // Українське козацтво. 1975. Січень–Березень. 

Ч. 1. С. 54. 
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Останньою спробою І. Полтавця очолити козацький рух була його ідея 

створення груп «Вільних Козаків» у складі Німецького Вермахту. Тоді він 

пробував відновити козацьку організацію, але вже під дещо зміненою назвою 

«Український Національний Козацький Рух (УНАКОР)», яка проте не мала 

успіху428. 

Дослідники історії української преси зазначали, що І. Полтавець у 1935 р. 

почав видавати новий часопис «Бюлетень Українського Козацтва», та їм не 

вдалося відшукати його примірники429. У розпалі Другої світової війни у 

1942 р. І. Полтавець-Остряниця відійшов від політичної діяльності. Яким чином 

український діяч зумів оминути ретельні перевірки з боку союзників по 

антигітлерівській коаліції тих осіб, хто співпрацював з нацистами, ми не 

знаємо. Відомо, що колишній лідер козацького руху помер у Мюнхені у 

1957 р.430. 

Поза Україною у міжвоєнну добу він разом з однодумцями використовував 

козацьку ідею у спробах консолідації військової еміграції. Проте в Німеччині у 

Полтавця взяли гору особисті амбіції та прагнення лідерства. Він захопився 

нацистською ідеологією й здійснив спробу інтегрувати її з козацькою 

традицією. Расові упередження та авантюрні методи діяльності І. Полтавця 

відвернули від нього широкі кола української еміграції й очолюване ним 

козацьке товариство було, швидше, віртуальним. 

Діяльність І. Полтавця-Остряниці і організованого ним козацького руху в 

еміграції у Німеччині в історії українського визвольного руху залишили 

скандальний і ганебний слід, і це може послужити важливим уроком для оцінки 

проявів козацької ідеї в сучасній Україні. Ми нерідко можемо спостерігати, що 

різного роду козацькі організації, зокрема на Сході нашої держави, мають 

прихований або відвертий зв’язок з російським імперським «казачеством». В 

іншому випадку, надмірним пафосом, не завжди доречним акцентуванням на 

зовнішніх ознаках (козацька символіка, зброя, одяг) нівелюють саму ідею 

                                                 
428 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 316. 
429 Там само. 
430 Там само. 
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національно руху, спотворюють історичну пам’ять про українське козацтво як 

визвольну і демократичну силу. 

Як гуртував навколо себе колишніх вояків у Німеччині найбільш відомий 

військовий та політичний емігрант гетьман Павло Скоропадський? Одразу 

після приїзду до Німеччини гетьман не мав широкого оточення. 

Фактично із самого початку перебування в Німеччині найбільш 

патріотичні українські військові емігранти почали організацію військових 

національних структур. 

У жовтні 1919 р. віденський журнал «Воля» повідомив читачів, що у 

Берліні перебуває П. Скоропадський, колишній міністр шляхів Б. Бутенко, 

І. Полтавець-Остряниця, Ю. Медведєв і інші визначні члени «Украинского 

обьединительного Союза «Украина»431. 

Центром своєї діяльності оточення гетьмана вибрало Берлін, через особисті 

зв’язки у цьому місті. Дослідниця української еміграції В. Піскун зазначила 

серед впливових німецьких військових, з якими контактували гетьманці, 

генерала Гренера, начальника штабу Германа фон Айхгорна та майора Гааце, 

колишнього начальника німецької контррозвідки в Україні432. Добрі стосунки 

Скоропадського з генералом Гренером підтверджує і В. Бойко433. Оскільки 

гетьманський рух після 1918 р. сконцентрувався у Берліні, він не мав великого 

впливу. Більшість «гетьманців» були розпорошеними по таборах інтернованих і 

жодного організаційного контакту між собою не мали434. 

Влітку 1920 р. в середовищі еміграції розповсюджувалися чутки про 

можливий похід військ під командуванням П. Скоропадського та Врангеля в 

Україну і створення в Україні уряду на чолі з В’ячеславом Липинським та 

Олександром Палтовим. Нібито П. Скоропадський мав отримати на організацію 

такого походу 200 000 000 французьких франків. Р. Смаль-Стоцький у листі до 

Андрія Ніковського 2 вересня 1920 р. з приводу цього писав: «Я не мав змоги ці 

                                                 
431 Воля. 1919. 1 листопад. Т. 5. Ч. 1. С. 37–38. 
432 Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття). С. 285. 
433 Бойко В. Гетьманат та «чинник Берліна». Україна–Німеччина: 100 років міждержавних відносин. 

С. 489–490. 
434 Калинович І. 1 жовтня 1942 року // Українська Дійсність. 1942. 10 жовтня. Ч. 29. С. 3. 
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вістки провірити. Потверджують це: ад’ютант Гетьмана полковник Гнат 

Зеленевський, бувший радник Посольства Полетика. Німці ще не знають, як до 

цих вісток ставитися»435. 

Військовий аташе Польщі у Берні 17 січня 1921 р. доповідав начальному 

командуванню, що 25 вересня 1920 р. зустрічався з гетьманом 

П. Скоропадським, який тоді повернувся з Відня та Берліна. Гетьман повідомив 

польського дипломата, що не збирається повертатися в Україну, натомість 

творить консорціум іноземного капіталу у справах України436. 

У цей час в українському еміграційному середовищі Берліна виникла ідея 

творення нового українського уряду. Проект передбачав, що на чолі держави 

мали стати Василь Вишиваний, Павло Скоропадський чи Сергій Шелухин. 

Посаду головнокомандуючого українською армією мав обійняти генерал 

М. Омелянович-Павленко. Та цей проект залишився нездійсненим437. Втім під 

час обговорення планів вторгнення в Україну українських антибільшовицьких 

сил гетьман мав перемовини з Вільгельмом Габсбургом як можливим 

союзником438. 

Ідея повернення П. Скоропадського на чільні позиції в українському 

еміграційному середовищі турбувала Головного Отамана С. Петлюру. У листі 

до посла УНР в Німеччині 3 лютого 1921 р. Головний Отаман писав, що має 

відомості про те, що німецькі угруповання запланували створити воєнний 

корпус для румунської кампанії в Україні, яка мала далекоглядну мету 

відновлення в Україні влади П. Скоропадського439. 

С. Петлюра, який перебував на еміграції в Польщі, рішуче заперечував 

реальність цих планів: «Підстави до приходу до влади Гетьмана, тобто 

                                                 
435 ЦДАВОУ, Ф. 3616, оп. 3, спр. 32 (Листування Міністерства закордонних справ УНР з посольством 

в Німеччині про організацію роботи посольства, взаємовідносини Німеччини з Радянською Росією, 

реорганізацію дипломатичних служб УНР за кордоном та діяльність консульства УНР в Мюнхені), 

арк. 4. 
436 Ukraine and Poland in documents 1918–1922. Part II / Shevchenko Scientific Society. Edited by Taras 

Hunczak. New York–Paris–Sydney–Toronto, 1983 (= Sourses for the History of Ruś-Ukraine. Vol. XII). 

С. 304. 
437 Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів. Київ, 2011. С. 73. 
438 Терещенко Ю. Вячеслав Липинський і Вільгельм Габсбурґ: на політичних перехрестях // Молода 

Нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 2002. № 4 (25). С. 124–125. 
439 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Т. ІІ. С. 490. 
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поновлення Гетьманату з Скоропадським, підпертого Берліном, надто 

позбавлені життєвости, щоб варто було довго про них говорити. Правда, агенти 

Скоропадського (певні члени партії «Хліборобів») пропагують цю ідею в 

деяких військових колах серед офіцерів. Але тільки окремі офіцери піддаються 

цій агітації; маса офіцерів і солдатів не сприймає таких спроб пропаганди, які 

викликають лише обурення. Щодо наших повстанців, то вони, якщо бувають 

свідками такої агітації, реагують на неї загрозами винищити всіх офіцерів, які 

брали б у тому участь, після повернення нашої армії на Україну. Я думаю, що 

ця загроза одного дня могла б здійснитися»440. 

На думку С. Петлюри, заходи протидії таким спробам прогетьманської 

агітації повинні були включати: 

1. Роз’яснювальні публікації в німецькій пресі. 

2. Офіційне повідомлення послів європейських держав, в якому йшлося 

про нездійсненність планів гетьмана в Україні. 

3. Попередження оточення гетьмана про негативний ефект такого походу в 

Україну і про наслідки, які мали б бути для офіцерів внаслідок їхньої участі у 

такій акції441. 

Українські еміграційні середовища в Європі, які групувалися навколо ліво-

радикальних політиків, розуміючи авторитет П. Скоропадського серед 

колишніх військовиків, намагалися всіляко дискредитувати гетьмана. У 1925 р. 

журнал соціалістів-революціонерів надрукував уривки зі спогадів сучасників 

революційних подій в Україні, де йшлося про російську орієнтацію 

П. Скоропадського та його оточення442. 

У німецькій столиці знайшли притулок колишні офіцери армії УНР та 

УГА: генерал Михайло Омелянович Павленко, генерал-четар Антін Кравс, 

підполковник Тиміш Омельченко, полковник Костянтин Новохацький, 

полковник Роман Сушко, полковник Гнат Зеленевський та Євген Коновалець; 

сотники Василь Кучабський, Омелян Сеник, Іван Рудницький та Ріко Ярий. 

                                                 
440 Там само. С. 491. 
441 Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Т. ІІ. С. 491. 
442 Скоропадський у світлі сучасних історичних спогадів // Нова Україна. Прага, 1925. Травень. Ч. 1. 

С. 101–104. 
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Активність у Берліні виявив і колишній член Стрілецької Ради Січових 

Стрільців Василь Кучабський, відомий серед бойових побратимів за 

товариським прізвищем «Бой»443. 

Найбільш активні з військових емігрантів об’єдналися у Берліні в 1921 р. в 

Союз Українських Старшин (СУС), до якого належали офіцери 

наддніпрянських армій та Галицької Армії. Очолив Союз Кость Новохацький. 

Союз розпочав видання часопису «Військовий Вістник», співробітниками якого 

були полковник Євген Коновалець, генерал Михайло Омелянович-Павленко, 

Віктор Пилипенко та ін.444. 

СУС особливо не афішував про свої засідання. Вдалося віднайти стисле 

оголошення, яке було поміщене на сторінках друкованого видання «Літопис»: 

«Збори старшин. Управа Союзу старшин у Берліні прохає повідомити нас, що 

загальні збори «Союза» відбудуться в суботу, дня 16 ІІ. У кімнатах «Курсів 

Заочної Освіти 2 (Шенеберг, Гауптштрассе, 11) о год. 5-ій вечором»445. Відомо, 

також, що СУС діяв принаймні до 1929 року446. 

Диктатор ЗУНР Є. Петрушевич переїхав на постійне проживання до 

Берліна фактично без військового оточення. З колишніх вояків Галицької Армії 

з ним до Німеччини прибув сотник Евзебій Радик447. Втім, за інформацією 

польської розвідки, облаштуванням Євгена Петрушевича в Берліні у 1923 р. 

займався Ганс (Іван) Куніш (1888–1952). Офіцер-австрієць у чині капітана з 

1919 р. служив за контрактом у Галицькій Армії448. У листопаді 1921 р. він 

повернувся до Відня, а згодом переїхав до Берліна, де був задіяний у 

керівництві УВО. Був офіційним посередником поміж УВО і німецькими 

спецслужбами. За даними Олега Павлишина, Г. Куніш не перебував у 

                                                 
443 Кедрин  І. Видатна індивідуальність // Євген Коновалець та його доба. С. 341. 
444 Заболотнюк В. І. Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині (1918–1939) // 

Військово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2016. Вип. 27. С. 43–44. 
445 Берлінська хроніка // Літопис, політики, письменства і мистецтва. 1924. 16 лютого. С. 109. 
446 ЦДАВОУ, ф. 3567, оп. 1, спр. 2, арк. 40. 
447 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 321. 
448 Стецишин О. Ландскнехти Галицької Армії. С. 376. 
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Німеччині тривалий час, а незабаром повернувся на постійне проживання до 

Австрії449. 

Слід зазначити, що на відміну від Польщі, де чимало українських 

військових емігрантів пішли на службу до складу збройних сил Другої Речі 

Посполитої450, у Німеччині до початку Другої світової війни такої практики не 

спостерігаємо. 

Важливо, що у Німеччині в міжвоєнний період свою діяльність розвивала і 

російська військова еміграція. Тут було створено Товариство офіцерів 

Генерального Штабу та Союз учасників Великої війни451. 

 

3.2. Начальна Команда Української Військової Організації у Берліні 

 

Важливою віхою діяльності української військової еміграції стало 

перебування у Німеччині керівництва Української Військової Організації. 

Витоки цієї організації сягають Праги, де у 1920 р. колишні офіцери Армії УНР 

та Галицької Армії утворили УВО. Організація поставила собі за мету 

продовження збройної боротьби за державну незалежність після поразки 

визвольних змагань 1917–1920 рр. 

Ще однією важливою формою діяльності УВО була експропріаційна 

діяльність, з метою силової конфіскації коштів у польських державних установ 

(кас, поштових відділень тощо)452. 

У Берліні була розташована конспіративна квартира, своєрідний штаб 

УВО. Він знаходився на вул. Дройзенштрассе, яка прямувала від вокзалу 

Шарльотенбурґ до Курфюрстендамм на другому поверсі комфортного будинку. 

Тут був офіс Начальної Команди УВО та Закордонної Делегації Військової 

Організації (ЗАДВОР)453. 

                                                 
449 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 322. 
450 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). Львів, 2000. С. 189. 
451 Бегидов А. М. Военное образование в Зарубежной России 1920–1945. М., 2001. С. 210. 
452 Дарованець О. Експропріаційна діяльність Української Військової Організації у 1924–1929 рр. // 

Наукові зошити історичного факультету. Львів, 2001. Вип. 4. С. 205–213. 
453 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. Спогади й матеріяли до передісторії та 

історії Українського Організованого Націоналізму. [Б. м.], 1949. С. 179. 
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До складу Начальної Команди входили: Євген Коновалець (псевдо «Віра»), 

Сидір Чучман – політичний та пресовий референт («Степняк»), сотник 

Ріхард Ярий – військовий референт і зв’язковий з німецькими колами; 

Юрій Горський – технічні питання454. 

Стосунки з Диктатурою, зокрема з еміграційною групою диктатора 

Є. Петрушевича, яка з листопада 1923 р. перебралася з Відня до Берліна, були 

складними455. Конференція в Оліві біля Данцигу на початку зими 1923 р. 

реорганізувала УВО, створивши тимчасову Начальну Команду у Берліні і 

Крайову Команду у Львові. Тоді ж остаточно відмежовано УВО від керівництва 

ЗУНР. На чолі УВО став Є. Коновалець. О. Думін за наказом керівництва УВО 

виїхав до Берліна, де очолив розвідчий реферат (відділ)456. В оточення 

Є. Коновальця увійшов колишній офіцер Галицької Армії (ГА) Йоган Куніш, 

який став офіційним посередником між УВО і владою Німеччини457. 

Зв’язковим Є. Коновальця з українськими легальними партіями в краю був 

Дмитро Паліїв458, колишній ад’ютант Дмитра Вітовського. З документів 

польської поліції випливає, що іншим зв’язковим Начальної Команди в Берліні, 

«цього разу з низовими структурами УВО в краю («стрілецькими групами») був 

підполковник Української Галицької Армії (УГА) майор Альфред Бізанц459». 

У Берліні тривалий час перебували керівники УВО. Тут діяли 

розвідувальні курси, на яких викладали й німецькі фахівці. Відомо про такий 

вишкіл у 1925 р. та 1927 р. Німеччина була зацікавлена шпигунською роботою 

проти Польщі, яку провадило УВО. Її офіцери контактували з українськими 

бойовиками та брали у них секретні матеріали. 

Якщо розглядати в персональному вимірі, то, безперечно, головною 

постаттю Начальної Команди УВО був Є. Коновалець. «Мешкав з дружиною 

Ольгою з родини Федаків у Берліні на вул. Гогенцолердам у дільниці 
                                                 
454 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. С. 180. 
455 Навроцький О. УВО, політичні партії і Диктатура ЗОУНР та уряд УНР // Євген Коновалець та його 

доба. Мюнхен, 1974. С. 298–302.  
456 Дзьобан О. Думін Осип Олексійович // Українська журналістика в іменах / За 

ред. М. М. Романюка. Львів, 1997. Вип. ІV. С. 79. 
457 Стецишин О. Ландскнехти Галицької Армії. С. 376–377. 
458 Кедрин І. У межах зацікавлення. Ню-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1986. С. 411. 
459 З таємних документів польської окупації Західної України. Торонто, 1983. С. 15, 24. 
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Грунельвальд, винаймаючи умебльовану квартиру460». Втім очільник УВО в 

німецькій столиці постійно не перебував. Іван Кедрин пригадував, як він разом 

з подружжям Коновальців цілий місяць провів у баварській місцевості: «Тоді 

саме у Фюссені Є. Коновалець і я ходили щодня на прогулянку чудовою 

околицею цього баварського містечка»461. 

Ставлення до заслуг, політичних і військових здібностей Є. Коновальця в 

українських еміграційних колах не було однозначним. Його бойовий соратник 

В. Кучабський заперечував вартість очільника УВО як видатної 

індивідуальності. Він стверджував, що той «щонайменше надавався на 

директора повітового союзу кооператива», і той факт, що Є. Коновалець 

тривалий час займав провідні посади в українському русі, пояснював 

звичайним збігом обставин462. 

До найбільш впливових діячів української військової еміграції у Німеччині 

належав Ріко (Ріхард) Ярий. Він був галичанином, який походив з німецької 

родини. Відтак зумів досить оперативно налагодити контакти з німецькими 

урядовими та військовими колами463. З приводу нього український діаспорний 

автор Степан Балей писав: «Найбільше колоритна особа в українському 

націоналістичному русі, Ріко Ярре (Ярий), є найменше дослідженою особою. 

Поки що ніхто із об’єктивних і компетентних істориків за те діло не брався, а 

партійні історики – Зиновій Книш з боку мельниківців і Петро Мірчук з 

бандерівців – надто суб’єктивно, емоційно і «політично» підходили в оцінці 

його особи і його діяльності в організаціях українських націоналістів з 1920 до 

1941 року»464. Польський історик Анджей Земба зазначив, що Р. Ярий, який 

здійснював контакти з німецькими колами, «був більше людиною німців, аніж 

                                                 
460 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. С. 183. 
461 Кедрин  І. Видатна індивідуальність // Євген Коновалець та його доба. Мюнхен. С. 349. 
462 Там само. 
463 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. С. 187–189. 
464 Балей П. Для Ріко Ярре епоха була ласкава // Його ж. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. 

Причини і насліди. Las Vegas, NV, USA, 1997. С.121–184. 
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УВО»465. Визначний діяч національно-визвольного руху галичанин Сидір 

Чучман конкурував з Р. Ярим щодо зв’язків з німецькими колами466. 

Шлях члена УВО Омеляна Сеника (псевдо «Канцлер», «Урбан», 

«Грибівський») на еміграцію до Німеччини був тривалим. У роки українсько-

польської війни воював у складі ІV Бригади ГА467. Відомо, що О. Сеник був на 

еміграції з 1927 р.468. 

Осип Думін, переїхавши до Берліна, спочатку займав посаду референта 

військової розвідки УВО469. Тоді ж О. Думін перейшов у табір Є. Петрушевича і 

допомагав йому створювати нову підпільну військову структуру під назвою 

«Західно-Українська Національно-Революційна Організація» (ЗУНРО). Метою 

організації була антипольська бойова та терористична діяльність на теренах 

Західної України. О. Думін, який засновував розвідку УВО, мав чималий 

організаційний досвід. Проте співробітник Коновальця Ріко Ярий, щоб 

послабити конкурента, змусив О. Думіна виїхати з німецької столиці. 

Ще один член Начальної Команди, відомий під псевдо «Горський», ніколи 

не оприлюднював своє справжнє прізвище, як й інші члени УВО, які знали його 

ближче, тримали в секреті470. Функції квартирмайстра УВО у Берліні виконував 

Дмитро Волощак. 

Начальна Команда УВО звернула особливу увагу на Ґданськ як зручне 

місце комунікації з закордонними центрами, насамперед з Німеччиною. У 

цьому місті серед студентів-українців було утворено низовий осередок УВО, 

який мав конспіративну назву «Мімозівка»471. 

З діяльністю УВО в Берліні пов’язана історія евакуації зі Львова студента 

Тадеуша Ольшанського, який вчинив замах на президента Польщі Станіслава 

Войцеховського. Польська поліція на місці теракту арештувала місцевого єврея 
                                                 
465 Zięba A. A. Lobbing dla Ukrainy w Ewropie międzywojennej. Ukraińske Biuro Prasowe w Londynie 

oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932). Krakow, 2010. S. 135. 
466 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. Спогади й матеріяли до передісторії та 

історії Українського Організованого Націоналізму. [Б. м.], 1949. С. 189. 
467 Там само. С. 184–187. 
468 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери  та товаришів / Упорядник Микола Посівнич. 

Львів, 2005. С. 169. 
469 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: Т. 1: А–Ж. С. 604. 
470 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. С. 191. 
471 Пропам’ятна книга Данціґерів. С. 74. 
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на прізвище Штайхер. Тому єврейські лідери, побоюючись, що судова справа 

проти Штайхера може викликати погроми в Польщі, намагалися домовитися з 

УВО, щоб українці визнали, що це справа їхніх рук. У збірнику спогадів, які 

зібрав З. Книш йдеться про епізод у берлінському «Романішес кафе», де на 

розмову з Є. Коновальцем, Омеляном Сеником та Сидіром Чучманом прийшов 

відомий видавець з Коломиї Яків Оренштайн. Він заявив, що виступає від імені 

американських єврейських організацій, які просили його бути посередником у 

цій справі. Євреї пропонували: «1) щоб УВО публічно заявила, що атентат на 

С. Войцехівського виконав її бойовик, з доручення Начальної Команди; 2) щоб 

подібну заяву від себе зробив сам виконавець замаху; 3) у разі здійснення 

відповідних заяв, євреї б гарантували бойовику переїзд та поселення в США, а 

УВО отримала б відповідну грошову допомогу»472. 

За версією З. Книша, полковник Є. Коновалець не погодився на такі 

пропозиції. Він був за те, щоб оголосити виконавцем замаху саме УВО, бо цей 

факт тоді вже був загальновідомим і про це писала преса. Натомість не 

погодився виявити прізвище бойовика («атентатчика») і прийняти від 

єврейських організацій грошову допомогу як плату за визнання причетності. 

Книш стверджував, що й інші євреї зверталися з такою пропозицією до 

очільника УВО, але безрезультатно473. 

Берлінський центр УВО координував розвідувальну діяльність і 

систематизував та узагальнював відповідні матеріали, зібрані в Західній Україні 

та Польщі. Як стверджував З. Книш, УВО організувало три головних осередки, 

які на місці керували шпигунською діяльністю: у Кракові, Львові та 

Перемишлі. Теренами безпосередньої розвідувальної діяльності були не тільки 

Східні воєводства Другої Речі Посполитої (Галичина), але й Горішній Шлеськ, 

Конгресівка і навіть Познаньщина та Помор’я474. 

                                                 
472 Срібна Cурма. Спогади й матеріяли до діяння Української Військової Організації. Збірник І / 

Зібрав, упорядкував і зредаґував Зиновій Книш. Торонто: Срібна Сурма, [Б. д.]. С. 37. 
473 Там само. 
474 Книш З. На повні вітрила (Українська Військова Організація в 1924–1926 роках) / З передмовою 

Ярослава Гайваса. Торонто: Срібна Сурма. 1970. С. 320. 
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Польські спецслужби, які намагалися всіляко протидіяти діяльності УВО, 

провадили масштабні контррозвідувальні заходи, в результаті яких зуміли 

здійснити арешти й обшуки і знайти багато розвідувального матеріалу, 

зібраного українськими розвідниками, зокрема, мобілізаційні плани польської 

армії, плани її організації та розгортання під час миру та війни, схеми 

стратегічних об’єктів Польщі, малюнки, кліше, фотографії військових об’єктів, 

спеціальні радіопристрої. Польська поліція під час обшуків знайшла зброю, 

вибухові матеріали і навіть штампи бактерій епідемічних хвороб475. Зі 

знайдених матеріалів військова контррозвідка дійшла висновку, що розвідники 

УВО добре вишколені і шпигунська організація поставлена за наймодернішими 

зразками та діяла надзвичайно вміло та фахово476. 

Член УВО Павло Заблоцький, який збирав розвідувальні матеріали у 

Перемишлі, згадував «про своє відрядження до Ґданська для зустрічі з 

командирами, а пізніше дорогу додому477». Також він пригадував, що одна з 

нарад Начальної Команди УВО у справах розвідки відбулася у Берліні 6 липня 

1926 р. Присутні на нараді були «Є. Коновалець, Р. Ярий, Д. Волощак, автор і 

три незнайомих українці»478. Принагідно П. Заблоцький описав свої враження 

від провідника УВО під час зустрічі в Берліні й дискусії з приводу 

розвідувальної роботи: «Перший раз у моєму житті побачив я нашого 

Коменданта, полковника Євгена Коновальця. Відносився я до нього з великою 

шанобою, а він з цікавістю розпитувався мене про умовини моєї праці, про 

відносини в Галичині, про настрої серед людей, про молодь і т. п. При тій 

нагоді просив я зреформувати наш розвідочний апарат так, щоб виключити з 

нього студентів-невійськовиків і взагалі випадкових людей. Напевне будуть 

кращі висліди, коли залишимо в роботі людей небагато, але фахових 

військовиків, або спеціально вишколених на курсах для розвідочної діяльності. 

Всі з тим погоджувалися, хоч і признавали, що нелегко це перевести в практиці, 

                                                 
475 Там само. С. 320. 
476 Там само. С. 320–321. 
477 Срібна Cурма. Спогади й матеріяли до діяння Української Військової Організації. Збірник І. С. 98–

101. 
478 Там само. С. 101. 
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не тільки тому, що поки що ми не маємо достатньої кількости фахово 

вишколених для розвідки людей і мусимо користуватися таким елементом, що є 

на місцях, але й тому, що трудно керувати з центру роботою законспірованих у 

терені людей, що бере собі до помочі не завжди надійних співробітників. 

Обіцяно мені, що буде на те положений натиск згори»479. 

В українських політичних колах критикували розвідувальну діяльність 

УВО, вважаючи її шкідливою для репутації організації. Передавання 

відомостей іноземним спецслужбам ставили УВО у фінансову та політичну 

залежність від іноземних спонсорів480. 

Важливою ділянкою, якій приділяли увагу керівництво УВО, і пізніше 

ОУН, був військовий вишкіл націоналістичної молоді, яка не служила у війську 

та потребувала для бойової роботи відповідних знань та вмінь. Перший 

важливіший вишкіл УВО, який тривав 3 місяці, відбувся у Мюнхені наприкінці 

1922 – на початку 1923 рр. У вишколі брали участь емігранти, які перебували в 

Німеччині та Чехо-Словаччині. Програма вишколу складалася з двох головних 

ділянок: радіослужби та технічно-розвідувальної («піонерської»)481. У першому 

напрямі курсантів навчали вмінню приймати та надсилати радіоповідомлення; 

другий передбачав підготовку до диверсійної діяльності: підривання мостів, 

комунікацій та укріплень і закладення вибухових приладів. На початку 

вишколу курсантів вишколювали теоретично, давали базові знання з військової 

підготовки, пізніше навчали практичних навичок. Кошти утримання на таких 

курсах мав покривати сам учасник або та організація, яка його на ці курси 

делегувала. Зокрема, Осип Мельникович, який прибув на такі курси з 

Чехословаччини, згадував, що Петро Меркун привозив до Мюнхена спеціальні 

грошові стипендії від Чесько-Українського Комітету482. 

Відомо, що у Берліні в серпні 1933 р. УВО організувало радіо-

телеграфічний курс, чинником якого був той факт, що польська армія 

                                                 
479 Там само. С. 101–102. 
480 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 340. 
481 Мельникович О. До історії УВО в Чехо-Словаччині // Євген Коновалець та його доба. С. 335. 
482 Там само. С. 335. 
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запровадила службу радіозв’язку з використанням короткохвильових 

передавачів483. 

Начальна Команда вишкільні курси організувала і за кордоном. Чи не 

найбільшим з такого роду курсів, організованих на високому фаховому рівні, 

став піврічний військовий курс для старшин у 1925–1926 р. у Ґданську. Цей 

курс відбули тоді 60 членів УВО, які були колишніми військовими, а також 

близько 50 молодших членів УВО, які ще не відслужили у війську. Усі 

курсанти прибули із Західної України нелегально і їм вдалося таким чином 

після закінчення курсів повернутися у рідний край484. У Ґданську також 

відбувся військовий перевишкіл колишніх старшин УГА, який провадили 

генерали В. Курманович та М. Капустянський. Як згадував А. Федина: «Ціла 

підготовча робота, зв’язана з приміщенням, підшуканням місця на вправи і 

т. п., лежала на моїх плечах. Мені не відомий ані один випадок, щоб котрийсь з 

курсантів був затриманий у дорозі, хоч було там понад 20 осіб»485. Слід 

зазначити, що у Ґданську подібні вишколи для бойовиків УВО відбувалися 

періодично486. 

За спогадами А. Федини, вишкіл відбувався й у Східній Пруссії, під час 

якого разом з українськими підпільниками військові навички здобували і 

хорватські «усташі»487. Треба сказати, що діячі УВО діставали в Німеччині 

сировину для виробництва вибухівки488. 

Відомо також, що Начальна Команда УВО сприяла організації 

спеціального навчання для старшин у Закарпатті489. 

Як зазначив дослідник Микола Посівнич, у 1929 р. ОУН зайняла чітку 

позицію щодо служби української молоді в польській армії: йти, складати 

                                                 
483 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів. С. 97. 
484 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 34. 
485 Там само. С. 485. 
486 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери  та товаришів. С. 97. 
487 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 485. 
488 Мельникович Осип. До історії УВО в Чехо-Словаччині. С. 328–340. 
489 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 34. 
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присягу, але служити українському народові, навчатися володінню зброї, яку 

можна буде повернути проти ворога490. 

Врешті всі прибічники сепаратної політики Є. Петрушевича і прихильники 

«м’якої політики» щодо Радянської України вийшли з УВО491. 

Ще одну важливу військово-організаційну акцію здійснили у Берліні діячі 

УВО. Як з’ясувала львівська дослідниця Людмила Качмар, саме у німецькій 

столиці була виготовлена пам’ятна відзнака для вшанування діячів Визвольних 

Змагань. Медаль передали до Львова, щоб вручити офіцерам-ветеранам УГА492. 

Після конфлікту Р. Ярого з О. Думіним493 і переходу останнього до табору 

Є. Петрушевича галицький еміграційний центр ухвалив рішення створити 

власну військову структуру, конкурентну УВО – ЗУНРО. Її друкований орган 

отримав назву – «Український революціонер»494. 

Протоколи засідань управи Товариства за 1928 р., в яких фігурують 

прізвища Євгена Коновальця та Ріко Ярого495, засвідчують, що керівництво 

УВО намагалося тримати під контролем прибуття дезертирів з польської армії 

та біженців із Західної України з метою поповнення своїх рядів. 

Подібним чином Начальна Команда УВО працювала з українськими 

студентами, які навчалися в Берліні. Польська поліція, за агентурними даними, 

склала список Української Ради Студентів, до якої, зокрема, входив 

П. Кожевников, які є членами т. зв. Тимкомбою (Тимчасового Комітету 

Бойового). Ця структура вербувала до свого складу студентів з метою участі в 

УВО. За свідченням поліції, «До цього відділу зголосилися зараз з Берліна 

Потикевич Володимир, студент філософії, Борис Омелян, студент медицини, 

які мають виконати якийсь наказ»496. 
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3.3. Видавнича діяльність військової еміграції 

 

Одним із аспектів професійної діяльності військовиків-емігрантів стала 

видавнича діяльність. Першим друком української військової проблематики в 

Німеччині можна вважати часописи, які видавалися в таборах полонених. 

Зокрема у таборі м. Вецляр видавався часопис «Просвітній Листок» (1914–

1916), який згодом виходив під назвою «Громадська Думка» (1916–1918)497. У 

Зайцведелі друкувався часопис «Шлях» (1916–1920) як орган Української 

Санітарної Місії498. Окремо слід зазначити книжку Омеляна Терлецького 

«Історія української громади в Раштаді» (Київ; Ляпціґ, 1919. 429 c), яка була 

першим томом серії «Українці в Німеччині 1915–1918». У книзі йдеться про 

національно-просвітницьку роботу серед полонених російської армії, яку 

здійснювали у таборі Раштаді діячі Союзу Визволення України. Рецензію на цю 

книгу опублікував у віденській газеті «Український прапор» Павло Лисяк499. 

Треба сказати, що значну увагу книгодрукуванню надавало посольство 

Української Народної Республіки у Німеччині. 11 серпня 1920 р. посольство 

передало видавцеві з Коломиї Якову Оренштайну приміщення для 

облаштування Українського видавництва500. Наступного дня п’ять тисяч 

німецьких марок отримав на потреби таборового часопису «Шлях» його 

редактор Зенон Кузеля501. 

Першим періодичним органом, який видавала в Німеччині українська 

військова еміграція після закінчення І світової війни, був часопис «Український 

Козак», видавець ‒ І. Полтавець-Остряниця. Генеральний писар Українського 

Вільного Козацтва (УВК) часів Української Держави І. Полтавець-Остряниця 

після того, як гетьман Павло Скоропадський зрікся булави, виїхавши в 

еміграцію, самостійно проголосив себе гетьманом і військовим отаманом УВК. 

                                                 
497 Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної 

Європи (1914–1939 рр.). С. 67, 170; Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині 

(1914–1920 рр.). С. 95. 
498 Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України. С. 243. 
499 Лисяк П. Національна праця в таборах полонених // Український Прапор. 1920. 20 червня. Ч. 36. 

C. 2–3. 
500 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922). С. 315–316. 
501 Там само. С. 317. 
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Самозванець-отаман розпочав створення Українського Національного Козачого 

Товариства у дусі німецького націонал-соціалістичного руху. Така орієнтація 

підтверджувалася на титульній сторінці «Українського Козака», де герб Війська 

Запорізького був поміщений на зображенні свастики. Головною темою 

часопису було з’ясування причин поразки національно-визвольних змагань 

1917–1920 рр. Крім того, в газеті пропонувалася програма та структура УНКТ. 

Як зазначила дослідник Н. Кулеша, хоча у вихідних даних часопису значилася 

Біла Церква, він виходив друком у Мюнхені. Емігрантська преса критично 

оцінювала зміст «Українського Козака», закидаючи його редакції продажність, 

неправдиву інформацію та демагогію502. 

Негативні оцінки змісту цього часопису знаходимо також й у листуванні 

видатних діячів української революції. Дмитро Дорошенко у листі до 

В’ячеслава Липинського 6 вересня 1923 р. писав: «Чи вам траплявся до рук 

«Український Козак», що видає Полтавець у Мюнхені? Мені прислали 

комплект. Страшенно дурна річ, щоб не сказати більше і при тім шкідлива, бо 

ширить усякі баламуцтва. Я гадав, що дещо може використаю для історії 

Вільного Козацтва за 1917 р., але бачу, що в статі про це, що її вже в кількох 

числах друкує сам Полтавець (під псевдонімом «Бантиш-Каменський»), крім 

шарлатанської реклями нема нічого»503. 

Найбільш активні військові емігранти об’єдналися у Берліні у 1921 р. в 

Союз Українських Старшин, до якого належали офіцери наддніпрянських 

українських армій та Галицької Армії504. СУС поставив завдання плекати 

традиції українського війська, проводити військово-організаційну і військово-

вишкільну роботу серед своїх членів. 

Окрім консолідації українського військового середовища, СУС провадив 

культурно-освітню працю: організовував виступи з рефератами на військово-

виховну тематику та займався видавничою діяльністю. Зокрема еміграційна 

                                                 
502 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 52–56. 
503 В’ячеслав Липинський. Архів. Т. 6: Листи Дмитра Дорошенка до В’ячеслава 

Липинського //Східно-Европейський Дослідний Інститут ім. В. К. Липинського; редактор Іван 

Коровицький. Філядельфія, 1973. С. 55. 
504 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. С. 99. 
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військова організація видавала комунікати різними мовами, з метою 

інформування іноземців про українське питання та про національно-визвольні 

воєнні змагання українського народу505. 

Проте найширше видавнича діяльність СУС була реалізована у виданні 

неперіодичного органа «Військовий Вістник», який виходив друком у Берліні в 

1927–1929 рр.506 Часопис ставив за мету відновлення та поглиблення військово-

теоретичних знань офіцерами українських збройних сил шляхом вивчення 

організації армій, аналізу їх тактики, найновіших бойових засобів та з 

практичними досягненнями сучасних армій світу507. Співробітниками часопису 

«Військовий Вістник» були полковник Є. Коновалець, генерал М. Омелянович-

Павленко, В. Пилипенко та ін.508. 

Видавці сформулювали такі головні завдання часопису: 

1. Публікація спогадів з української національно-визвольної війни. Йшлося 

про описи найважливіших боїв, організації українських армій та 

характеристики їх воєначальників. 

2. Наукова частина видання передбачала публікацію нарисів про тогочасні 

модерні армії, їх тактичну організацію, озброєння («оруження»). Планувалося 

також у цьому контексті формулювати конкретні практичні вказівки для 

організації українських збройних сил. 

3. Аналіз організації т. зв. чужих армій країн-сусідів: російської, польської, 

чеської та румунської. 

4. Повідомлення про діяльність українських військових товариств. 

5. Огляд української та іншомовної військової літератури509. 

Актуальність цих публікацій полягала в тому, що колишні бойові офіцери 

української армії були змушені змінити фах, пристосовуючись до нелегкого 

життя в еміграції, втратили бойові навички і не мали можливості 

                                                 
505 З життя військових організацій // Військовий Вістник. Берлін, 1927. Ч. 2/7. С. 20. 
506 Там само. С. 19. 
507 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 62. 
508 Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України. С. 43. 
509 З життя військових організацій // Військовий Вістник. Берлін, 1927. Ч. 2/7. С. 19–20. 
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ознайомлюватися з розвитком військової науки510. Таким чином, читаючи 

часопис, колишні вояки могли надолужити втрачені знання та навички. 

У кількох номерах часопису «Військовий Вістник» друкувалася стаття 

М. Омеляновича-Павленка «Матеріяли до військового діла». Генерал намагався 

простежити взаємовпливи дипломатії, ідеології та політики на початок воєнних 

конфліктів, пояснити причини, що їх викликали, та їх динаміку. Особливу увагу 

колишній командарм звернув на оцінки боєздатності армій модерного типу511. 

У статтях Михайла Омеляновича-Павленка та публікації 

Євгена Коновальця «Військовий вишкіл» можемо виокремити дві концепції 

творення національної армії. Перша з них передбачала легіонову концепцію – 

українська армія на регулярній основі повинна бути сформована в еміграції, 

друга – крайова, згідно з якою, українські збройні сили мали б творитися, 

спираючись насамперед на власні сили на території Західної України512. 

Великі видавничі плани мало засноване 1923 р. українсько-американське 

видавниче товариство «Космос», але через труднощі матеріального характеру 

їх не довелося здійснити513. 

Таким чином, у міжвоєнний час українські військові періодичні та 

неперіодичні видання, які друкувалися в еміграції, у різний спосіб намагалися 

популяризувати проекти організації підготовки офіцерського складу 

майбутньої української армії і способи роботи в напрямі національно-

патріотичного виховання рядового складу514. 

Еміграційний центр Євгена Петрушевича, який розпочав свою діяльність у 

Берліні восени 1923 рр., відновив у німецькій столиці друк свого органа 

«Український Прапор». Хоча цей орган прямо не стосувався військової 

                                                 
510 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 63. 
511 Там само. С. 63–64. 
512 Посівнич М. Військово-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках. Львів, 2010. С. 39. 
513 А. Г. «Космос», українсько-американське видавниче товариство в Берліні // Книжка. Станиславів, 

1923. Січень–червень. Ч. 1/15. C. 43. 
514 Мельник Р. П. Українська військово-теоретична думка 20–30-х рр. Автореф. дис. канд. іст. наук. 

Львів, 2011 С. 10. 
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еміграції, його видавцем і адміністратором став сотник Евзебій Радик – 

колишній офіцер Галицької Армії515. 

Із середовищем Є. Петрушевича пов’язаний друк у Німеччині ще одного 

періодичного органа – «Український Революціонер». Його видавала створена 

колишнім головою Української Національної Ради ЗУНР ЗУНРО, створена як 

конкурент Української Військової Організації. І хоча місцем видання була 

вказана Прага, насправді, як стверджував Зиновій Книш, «Український 

Революціонер» друкувався саме в Німеччині516. 

Під впливом військової еміграції було видавництво «Українське Слово». 

Його організував на початку 1920 років полковник Гнат Зеленевський 

(1875-1949), який на еміграції проживав у Берліні. Він також деякий час був 

видавцем часопису «Українське Слово»517. При видавництві організували курси 

заочної освіти, які давали змогу отримати середню освіту тій молоді, яка в часи 

національно-визвольних змагань була у війську і не змогла навчатися. 

Навчання мало провадитися за кореспонденційною системою в обсягу 

середньої школи і різних спеціальностей: електротехніки, практичної 

математики, бухгалтерії, сільського господарства, бібліотекознавства тощо. 

Курсанти повинні були складати іспити перед екзаменаційною комісією в 

Берліні й отримувати відповідні свідоцтва518. 

Метою видавництва був друк та розповсюдження української книги в західно-

українських землях та в еміграції. Однак у 1923 р., коли німецька марка 

стабілізувалася, а отже, зросла ціна на друк та папір, розвиток української 

видавничої справи в Берліні майже припинився519. 

Крім середовищ, видавничою діяльністю займалися діячі української 

військової еміграції. Колишній комендант Коша Січових Стрільців, член УВО 

Осип Думін був змушений виїхати до Німеччини після арешту діячки УВО 

Ольги Басараб. Відтак за наказом керівництва УВО виїхав до Берліна, де 

                                                 
515 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 321. 
516 Книш З. ЗУНРО. Західно-Українська Національно-Революційна Організація. Історично-

політичний нарис. Торонто, 1974. C. 47. 
517 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 837. 
518 Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. С. 101. 
519 Там само. С. 61. 
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очолював розвідчий реферат (відділ)520. Через тактичні розходження з 

керівництвом УВО він перейшов до оточення Євгена Петрушевича і був одним 

із організаторів ЗУНРО, а 1930 р. переїхав до Кенігсберґа, де займався 

видавничою публіцистичною діяльністю521. 

О. Думін публікував свої праці в українських періодичних виданнях 

«Червоної Калини» протягом 1926–1937 рр.522. У 1937 р. на сторінках 

«Літопису Червоної Калини» О. Думін виступив із заявою про потребу 

створення Західно-Українського воєнно-історичного товариства, яке мало б 

збирати матеріали на воєнно-історичну тематику, видавати та пропагувати 

українську воєнно-історичну літературу. Тут він надрукував проект програми 

товариства523. 

1939 р. на сторінках «Історичного календаря-альманаха Червоної Калини» 

О. Думін опублікував переклад тексту німецького воєначальника Еріка 

Людендорфа «Україна і ми», де йдеться про події Першої світової війни на 

українських землях524. У підрядковій примітці зазначено, що ця публікація є 

фрагментом праці генерала під назвою «Meine Kriegserinnerungen 1914-1918»525. 

Є підстави вважати, що О. Думін мав на меті перекласти для українського 

читача цілу працю німецького автора. 

Один із найбільш яскравих командирів доби української революції – 

Василь Кучабський, хоч і був за фахом юристом, набув публіцистичний досвід 

ще в роки Першої світової війни. Він був кореспондентом часопису «Шляхи» 

(Львів. 1916), готував до друку перший стрілецький сатиричний журнал 

«Самохотник». У 1923 р. В. Кучабський був змушений виїхати до Берліна, де 

                                                 
520 Дзьобан О. Думін Осип Олексійович // Українська журналістика в іменах. Львів, 1997. Вип. ІV. 

С. 79. 
521 Дзьобан О. Думін Осип Олексійович. С. 79. 
522 Передирій В. Видання «Червоної Калини» (1922–1939). С. 74. 
523 Думін О. Пора працювати зорганізовано: (Завваги і проєкти) // Літопис Червоної Калини. Львів, 

1937. Ч. 9. С. 2–3. 
524 Людендорф Е. Україна і ми / Переклад з німецької О. Думін // Історичний календар-альманах 

Червоної Калини на 1939 рік. Львів, 1939. С. 78–81. 
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закінчив університет, захистив дисертацію й отримав ступінь доктора 

філософії526. 

Мешкаючи на еміграції в Німеччині, В. Кучабський став автором низки 

важливих праць: «Польська дипломатія і східно-галицьке питання на паризькій 

мирній конференції в 1919» (1931), «Українська дипломатія і держави Антанти 

в 1939» (1931), «Україна і Польща» (1933), «Значіння ідей 

В’ячеслава Липинского» (1935), «Симон Петлюра в світлі історії» (1936), 

«Січові Стрільці. Воєнно-історичний нарис» (1937) 527. Працював над 

підготовкою альманаху Січових Стрільців «Золоті Ворота»528. 

Найгрунтовнішою працею В. Кучабського вважається його монографія 

«Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшовизмом в 1918–23 роках», яка 

була надрукована німецькою мовою у 1934 р. Однак окремі її розділи автор 

публікував у виданні «Літопис Червоної Калини»529 та «Дзвін». Праця 

Кучабського декілька років тому була перекладена англійською і вийшла 

друком у Канаді530. Згодом український переклад з’явився окремою книжкою у 

Львові531. 

В. Кучабський друкувався в різних виданнях у Львові та Берліні: «Дзвони», 

«Записки Українського наукового товариства в Берліні», «Літопис політики, 

письменства і мистецтва», «Літопис Червоної Калини», «Мета», «Політика»532. 

Поручник УГА Іван Рудницький став редактором видання «Золоті ворота. 

Альманах Січових Стрільців, з малюнками Ковжуна, Іванця й Перфецького», 

який вийшов друком у Берліні 1922 р. у видавництві «Українське Слово». 

1937 р. альманах «Золоті Ворота» перевидали у Львові533. 

                                                 
526 Комариця М. Кучабський Василь-Дмитро // Українська журналістика в іменах / За 

ред. М. М. Романюка. Львів, 1998. Вип. V. С. 380. 
527 Баса О. Кучабський Василь // Українська журналістика в іменах. 1997. Вип. ІV. С. 155. 
528 Альманах «Золоті Ворота» // Книжка. Станиславів, 1923. Липень–грудень. Ч. 6/10. C. 104. 
529 Кучабський В. Зовнішньо-політичне положення об’єднаних українських армій у «Чотирикутнику 

Смерти» в липні-серпні 1919 // Літопис Червоної Калини. Львів, 1931. Ч. 10. С. 13–17; Ч. 11. С. 7–10; 

Ч. 12. С. 15–18. 
530 Kuchabsky V. Western Ukraine in Conflikt with Poland and Bolshevizm, 1918–1923 // Translated from 

the German by Gus Fagan. Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2009. 361 p. 
531 Кучабський В. Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках // 

Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 2005. 448 с. 
532 Баса О. Кучабський Василь // Українська журналістика в іменах. 1997. Вип. ІV. С. 151. 
533 Золоті ворота. Історія січових стрільців. Львів, 1937. 
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Українська військова еміграція в Німеччині у міжвоєнний період в умовах 

бездержавного існування українського народу плекала кадровий потенціал 

національних збройних сил в організаційному та військово-теоретичному плані.  

Після Першої світової війни в європейських арміях знижується роль 

гвинтівок («крісів»), натомість зростає роль автоматів («автоматичних крісів») і 

кулеметів («скорострілів»)534. Автор часопису зазначив: «Послідня війна аж 

надто наглядно виказала перевагу скорострілу над рушницею так, що сьогодні 

хиба ніхто не сумнівається в цьому, що скоростріл став головним середником 

боротьби піхоти»535. В розширенні застосування кулеметів для озброєння 

піхоти постає вимога навчання кожного піхотинця умінню обслуговувати 

кулемет536. А що стосується рушниці, то з’являється потреба забезпечення армії 

зброєю меншого калібру та легшою. У такому випадку піхотинець може бути 

озброєний більшою кількістю ручних гранат для ближнього бою537. 

Нова зброя піхоти – ручні гранати ‒ пройшла бойове випробовування під 

час Першої світової війни. Виробники воюючих країн зуміли модернізували 

гранати упродовж чотирьох років їхнього застосування у воєнних діях538. 

Воєнний досвід засвідчив більшу ефективність гранат у ближньому бою у 

порівнянні з рушницею. У такому випадку їхнє застосування потребувало 

спеціального навчання піхотинців. Після війни військові фахівці дійшли 

висновку про перспективи застосування ручних гранат у боротьбі з танками 

противника та в лісі чи гущавині539. Польська армія прийняла на озброєння 

спеціальні «димні гранати», які можна було застосовувати для створення 

заслону видимості та маскування перед противником540. 

Вже у військових операціях Першої світової війни виявилися нові 

оперативні функції артилерії. Її почали застосовувати не тільки для знищення 

піхоти противника, але й для розбиття бетонних укріплень, ураження далеких 

                                                 
534 Р. Я. [Ярий Р.]. Модерне військо // Військовий Вістник, 1927. Листопад. Ч. 1/7. С. 10. 
535 Мільво. Новочасне озброєння й вирядження піхоти // Військовий Вістник. 1929. Ч. 5. С. 15. 
536 Мільво. Новочасне озброєння й вирядження піхоти. С. 16. 
537 Мільво. Новочасне озброєння й вирядження піхоти. С. 15. 
538 Б. Л. Ручні гранати // Військовий Вісник. 1928. Березень. Ч. 3. С. 18. 
539 Б. Л. Ручні гранати. С. 19–20. 
540 Б. Л. Ручні гранати. С. 20. 
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цілей, знищення літаків, а також для метання спеціальних «газових бомб»541. 

Упродовж 1920-х років військова промисловість Європи розпочала 

виробництво нових типів гармат та гаубиць для виконання різноманітних 

завдань у майбутній війні: 1) боротьба з авіацією; 2) знищення артилерії 

противника; 3) знищення будівель; 4) обстріли запілля ворога і його резервних 

частин; 5) безпосередня підтримка піхоти; 6) боротьба з танками542. Сучасні 

артилерійські підрозділи, окрім гармат, отримали у своє розпорядження 

кулемети для  охорони та оборони від авіації543. 

Новою технологічною зброєю початку ХХ ст. стали танки. Вважається, що 

винахідником танка був австрійський поручник Гюнтер Бурштин. Свій проект 

1911 р. він запатентував у Берліні. На винахід звернула увагу британська 

розвідка і першою почала його впроваджувати544. Незважаючи на той факт, що 

танки були успішно застосовані під час військових операцій у роки Першої 

світової війни, забезпечення ними армій Центрально-Східної Європи у 

1920-х роках йшло повільно. Зокрема, у польській армії танкове з’єднання було 

організоване в один полк, що складався з трьох батальйонів по три роти й 

однієї запасної роти. Кожна рота налічувала 25 танків. Усього, за даними 

українських військових спеціалістів, збройні сили Польщі, станом на 1927 р., 

мали у своєму розпорядженні близько 220 танків545. У цей же час в армії Литви 

налічувалося 32 танки, Латвії – 25 танків, в Естонії – 16 одиниць546. 

Автори військового вісника звернули увагу на створення на основі 

модерного озброєння нових бойових формувань, яких не було в роки Першої 

                                                 
541 Розвиток артилерії від 1914 р. Артилєрійські замітки старого гарматчика // Військовий Вісник. 

1929. Ч. 5. С. 9. 
542 Розвиток артилерії від 1914 р. Артилєрійські замітки старого гарматчика // Військовий Вісник. 

1929. Ч. 5. С. 12. 
543 Р. Я. [Ярий Р.]. Модерне військо // Військовий Вісник, 1927. Листопад. Ч. 1/7. С. 10. 
544 ЦДАВОУ, Ф. 3575 (Українське Пресове Бюро в Берліні), оп. 1, спр. 12 (Видання Української 

Пресової Служби на українській мові), арк. 250. 
545 Р. П. Польська армія та її організація // Військовий Вісник, 1927. Листопад. Ч. 1/7. С. 14. 
546 Мілітарна сила Естонії, Латвії та Литви // Військовий Вістник, 1927. Ч. 1/7. С. 15; Заболотнюк В.І. 

Танкове озброєння у публікаціях української військової еміграції в Німеччині міжвоєнного періоду // 

Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції (17–18 травня 2018 року) 

«Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ». Львів: НАСВ, 2018. 

С. 339. 
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світової війни, зокрема, бомбардувальної авіації («бомбометне летунство») та 

спеціальних «газових відділів»547. 

Одночасно зі зниженням ролі кінноти в армійських структурах 

скорочувалася практика застосування коней як тяглової сили. На зміну коням у 

війська приходять автомобілі та трактори для перевезення живої сили й 

артилерійських гармат. Спеціальні моторизовані бригади наприкінці 

1920-х років були створені у збройних силах Великої Британії, Франції та 

Чехословаччини548. 

У міжвоєнний період зазнали модернізації й системи армійського зв’язку. 

На зміну телеграфу та телефону у військах почали застосовувати покращені 

телефонні апарати, радіостанції на довгих та коротких хвилях, а також 

спеціальні засоби світлового зв’язку – т. зв. геліографи, які передавали світлові 

сигнали з допомогою потужних оптики та дзеркал549. 

Ще одна технічна новація у веденні воєнних дій – застосування радіозброї. 

Йдеться про використання гучномовців для пропаганди і агітації серед військ 

противника. Гучномовці у містах також можуть бути використані для 

попередження населення про авіанальоти ворожих бомбардувальників550. 

Таким чином, «Військовий Вістник» у своїх публікаціях інформував 

кадровий запас українського війська про головні тенденції технічної 

модернізації озброєнь європейських армій і підвищував його теоретичний 

рівень. 

Серед інших видань такого роду відомо про друк брошури Ріко Ярого 

«Бойові гази»551. 

Після утворення Організації Українських Націоналістів у Берліні 

розташувався важливий осередок зовнішньополітичної пропаганди цієї 

організації, яким керував колишній сотник УГА Р. Ярий. 

                                                 
547 Р. Я. [Ярий Р.]. Модерне військо // Військовий Вістник, 1927. Листопад. Ч. 1/7. С. 9–12. 
548 Р. Я. [Ярий Р.]. Модерне військо // Військовий Вістник. 1927. Листопад. Ч. 1/7. С. 11. 
549 Р. Я. [Ярий Р.]. Модерне військо. С. 10–11. 
550 В. В. Радіозброя // Військовий Вістник. 1929. Ч. 5. С. 17–22. 
551 Військовий Вісник. 1928. Березень. Ч. 3. С. 23. 
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Видавнича діяльність ОУН була зосереджена в Чехословаччині, 

Німеччині552. Окрім того, члени ОУН, зокрема колишні вояки, співпрацювали у 

виданні бюлетеня під назвою «Osteuropäische Korrespondenz» 

(Східноєвропейська Кореспонденція)553. Спогад сотника Галицької Армії 

Р. Ярого опублікували в «Історичному календарі – альманаху «Червоної 

Калини» у 1925 р. Автор описав факти передислокації 2-ї саперної сотні 

містами і селами Східної Галичини554. 

Поряд з практичною роботою з організації військового вишколу в 

середовищі УВО не припинялася робота теоретичного характеру щодо 

розроблення форм і структури військового навчання. Сотник 

Андрій Фовицький вступив у дискусію з Є. Коновальцем. Вважав за доцільне 

відпрацювати програму діяльності поодиноких організацій у різних країнах. На 

його думку, всі організації мали б перевіряти та координувати свою діяльність 

на періодичних з’їздах555. 

А. Фовицький запропонував своїм колегам взірець такої програми: 

1) випрацювати докладний план військового вишколу молодших старшин. 

Такий план повинен бути збірником директив для періодичних курсів студентів 

і взагалі дорослої молоді; 2) випрацювати підручник загальновійськової освіти 

для членів спортивних товариств дорослих українців»556. 

Наприкінці 1930-х років відбувається зближення інтересів військової 

еміграції зі стратегічними планами Німеччини на Сході Європи. Невипадково 

два словникових видання були опубліковані у Берліні в 1939 р. Колишній 

поручник української армії Іван Ільницький – Занкович підготував і надрукував 

у видавництві «Бернард і Грефе» «Німецький та український летунський 

словник», який складався з близько 20 000 слів, та більший за обсягом 

                                                 
552 Стасюк О. Видавнича діяльність ОУН міжвоєнного періоду // Україна: культурна спадщина, 
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(40 000 слів) «Німецький та Український військовий Словник»557. Очевидно, що 

видання такого роду були пов’язані з наближенням війни в Європі. У 

1939-1944 рр. видавнича діяльність української еміграції в Німеччині 

здійснювалася в трагічних умовах Другої світової війни. 

У рамках видавничої діяльності військової еміграції слід зазначити 

утворення в Берліні Українського Пресового Бюро, яке контролювали діячі 

УВО–ОУН. Серед співробітників цієї інституції був сотник Сидір Чучман558. 

 

3.4. Військовики у політичному та громадському житті української еміграції 

у 1919–1939 рр.  

 

Колишні українські військовики, діячі національно-визвольних змагань 

1917–1920-х років стали активними учасниками національного політичного та 

громадського життя еміграції. З особою гетьмана Павла Скоропадського 

пов’язано утворення українського монархічного (гетьманського) руху, який 

розвинувся у міжвоєнний період в еміграції. Заходами В. Липинського 1920 р. 

на еміграції створено українську монархічну організацію «Союз Хліборобів-

Державників» (УСХД)559. 

29 грудня 1920 р. на з’їзді УСХД ухвалено статут з підкресленою 

програмою Української Трудової Монархії як майбутнього державного ладу в 

Україні. 

Протягом 1920–1926 рр. у журналі «Хліборобська Україна» теоретично 

апробовано програму Трудової Монархії та прозвучала критика дотеперішніх 

методів державного будівництва, які здійснювали в Україні демократичні партії 

                                                 
557 Плечко М. Німецький та Український військовий Словник // Нація в Поході. Берлін, 1941. Квітень. 

Ч. 3–4. С. 32; Романенчук Б. Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 

1939–грудень 1941). Львів; Краків: Українське Видавництво, 1942. С. 14. 
558 Врецьона Є. Мої зустрічі з Полковником // Євген Коновалець та його доба. С. 474. 
559 Феденко П. Наддніпрянська еміґрація після 1919–20 // Українська загальна енциклопедія. Книга 

знання в 3-ох томах / Під головною редакцією Івана Раковського. Львів; Станиславів; Коломия. Т. ІІІ: 

С–Я. С. 736–741. 
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національного спрямування560. Підтвердженням сили гетьманського руху став 

проведений у Празі 1 жовтня 1922 р. «Хліборобський з’їзд»561. 

Історик В. Колісник поділяє монархічний гетьманський рух міжвоєнного 

часу на два етапи. Перший етап – 1920-ті роки. Утворення і розвиток руху в 

Австрії – своєрідна ера В. Липинського. Другий етап – 1930-ті роки: повне 

домінування руху гетьмана П. Скоропадського, який перебував на еміграції у 

Німеччині562. 

Один із ідеологів цього руху Володимир Левицький на початку 

1930-х років писав: «Ідеологія УСХД каже, що держава може бути збудована 

тільки зусиллями національної еліти, яка, обхопивши всю українську націю, 

дасть їй нову викінчену суспільно-економічну структуру. Національну 

аристократію, як кожночасний національний актив, розуміє УСХД не як 

аристократію земельну, родову чи яку іншу, але як цілість всіх активних 

елементів нації, які вибилися своїми дійсними здібностями й заслугами в провід 

поодиноких класів нації – отже еліта хліборобська, робітнича, промислова, 

інтелігентська і т. д. На витворення такої еліти УСХД кладе особливу вагу, бо 

держава будується через витворення такої еліти, її активність і волю до влади, а 

не через лише словесне національне й політичне усвідомлення незорганізованої 

маси й вибори до парламенту, де народ, через виявлення своєї виборчої волі з 

титулу більшости, зможе державну свою волю закріпити»563. 

УСХД розуміло Трудову Монархію як «дідичне Гетьманство в роді 

Скоропадських з Гетьманом Павлом, як законним, повноправним і дійсним 

Монархом на чолі»564. В. Левицький визнавав, що в своїй ідеологічній 

концепції Трудова Монархія за своєю схемою подібна до італійського фашизму 

з його «Кооперативними Радами»565. 

                                                 
560 Левицький В. Українська державна путь. Львів, 1933. С. 96. 
561 Калинович І. 1 жовтня 1922 року // Українська Дійсність. Берлін, 1942. 10 жовтня. Ч. 29. С. 3. 
562 Колісник В. Д. Гетьманський рух і преса української політичної еміграції (1920–           1930-ті рр.): 

Монографія. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. С. 11. 
563 Левицький В. Українська державна путь. С. 99. 
564 Там само. С. 103. 
565 Там само. С. 102. 
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Можна розглядати оточення П. Скоропадського як своєрідний державний 

центр на еміграції. Однодумці та прибічники гетьмана оголосили, що зречення 

П. Скоропадського з гетьманства в листопаді 1918 р. було вимушеним і, 

відповідно, юридично не правомірним, тому він і надалі залишається єдиним 

законним репрезентантом Української Держави566. 

Попри ідеологічні розбіжності з Головним Отаманом, який очолював 

війська Директорії, що підняли повстання проти гетьманату, П. Скоропадський 

взяв участь у панахиді з нагоди загибелі С. Петлюри у Парижі567. 

З кінця 1927 р. у гетьманському середовищі визрів конфлікт, який полягав 

в ідеологічних розбіжностях поміж П. Скоропадським та В. Липинським. У 

липні 1937 р. УСХД припинив свою діяльність. Натомість прихильники 

Скоропадського утворили нову організацію – Союз гетьманців-державників на 

чолі з гетьманом568. Задля підтримки цього руху серед численної української 

еміграції у 1937–1938 рр. син гетьмана Данило здійснив пропагандивний вояж 

до США і Канади569. 

Восени 1923 р. до Берліна переїхав Екзильний Уряд Є.  Петрушевича, який 

перетворився на Політичний Центр Західної України570. З військових емігрантів 

до цього центру належав сотник ГА Евзебій Радик571. Втім, через 

радянофільську орієнтацію, авторитет Є. Петрушевича, як серед еміграції в 

Німеччині, так і в Західній Україні, похитнувся572. 

Влітку 1920 р. у Німеччині створено осередок Закордонної Групи 

Української Комуністичної Партії. Згідно з декларацією, оголошеною на з’їзді 

російської Комуністичної Партії 26 липня 1920 р., група поставила собі 

завдання: «1) правдиве висвітлення перед пролетаріатом Німеччини через його 

організації та пресу стану боротьби за соціалізм в Україні та «унеможливлення» 

                                                 
566 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. І: 1920–1939. С. 103. 
567 Велика втрата // Діло. 1926. 5 червня. Ч. 123. С. 2. 
568 Ралдугіна Т. «Будую Україну для всіх». Штрихи до портрета гетьманича Данила Скоропадського // 

AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського. Видання перше. Київ, 2018. С. 533. 
569 Там само. 
570 Соляр І. Закордонне представництво Західної України: діалог між краєм та еміграцією в середині 

1920-х рр. // Галичина. Івано-Франківськ, 2013. Ч. 20–21. С. 224. 
571 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 323. 
572 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 103. 
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агітації шкідливих заходів української контрреволюції в Німеччині; 2) ведення 

організаційно-політичної роботи серед українського пролетаріату в Німеччині, 

а саме серед колишніх полонених вояків-українців та українських 

робітників»573. Риторика цієї Декларації свідчила про значні російські 

більшовицькі впливи в Закордонній Групі УКП. У процесі нашого дослідження 

вдалося встановити, до якого часу діяв у Німеччині цей осередок українських 

комуністів. Хоча відомо про участь окремих військових емігрантів у структурах 

німецьких комуністів574. 

Найбільш впливовою політичною організацією, до якої увійшла військова 

еміграція, зокрема в Німеччині, стала Організація Українських Націоналістів 

(ОУН). Її утворення мало досить тривалу історію, пов’язану з еміграцією в 

Чехословаччині. 

1922 р. у таборі Йозефів у Чехо-Словаччині утворилася ідеологічна 

організація під назвою «Група Української Націоналістичної Молоді (ГУНМ)». 

Новоутворена політична структура розвивала свою діяльність, поширюючи 

націоналістичну ідеологію на еміграції не тільки серед студентської молоді, але 

й серед робітників. Філії цієї організації були утворені в місцевостях Галичини, 

Чехо-Словаччини, Австрії та в Німеччині (Берлін). Друкованим органом став 

журнал «Національна Думка», який видавався в Празі575. 

У листопаді 1925 р. у Подебрадах утворилася політична організація «Легія 

Українських Націоналістів» (ЛУН), яка видавала друкований орган «Державна 

Нація»576. Окрема секція ЛУН діяла у Берліні (очільник Михайло Селешко)577. 

Провід Українських Націоналістів (ПУН) пильно стежив за подіями, які 

відбувалися на землях Західної України. Після репресій польської влади щодо 

учасників відзначень Листопадового чину у 1927 р. організував інформаційну 
                                                 
573 Деклярація Закордонної Ґрупи Української Комуністичної Партії в Німеччині в справ 

організаційних та ділових зв’язків з дружніми пролетарськими організація в Німеччині (Оголошена 

на з’їзді Руської Комуністичної Секції 26 липня) // Нова Доба. Відень, 1920. 21 серпня. Ч. 25. С. 3. 
574 Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы / 

Составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев Александр Рублев. Киев: ТОВ 

«Видавництво «Кліо»». С. 40. 
575 Бойдуник О. Як дійшло до створення Організації Українських Націоналістів // Євген Коновалець 

та його доба. С. 364–365. 
576 Там само. С. 365. 
577 Артюшенко Ю. Леґія Українських Націоналістів // Євген Коновалець та його доба. С. 393. 



134 

 

кампанію серед української еміграції та надсилання відповідних матеріалів до 

зарубіжної преси. За наказом ПУН націоналістичні організації провели у 

країнах проживання протестаційні заходи, виносили відповідні ухвали, 

надсилали їх до органів влади тих країн та збирали пожертви на допомогу 

потерпілим578. 

12 липня 1927 р. у Празі утворено Союз Організацій Українських 

Націоналістів, завданням якого було «плекати ідеологію українського 

націоналізму; продовжувати визвольні змагання за повернення суверенності 

українській соборній державі; плекати дух соборності; стреміти до створення 

єдиного фронту визвольних змагань і створення спільного політичного 

визвольного центру»579. 

Відомо, що на початку вересня 1927 р. націоналістична організація була 

утворена у Берліні в середовищі студентської молоді. До організації увійшли 

тоді 20 студентів-українців, які навчалися в німецькій столиці. На початках 

діяльність гуртка молоді полягала в тому, що вони збиралися раз на тиждень і 

виголошували реферати на тему українських визвольних змагань580. 

Перша конференція Українських націоналістів відбулася у Берліні 

3-7 листопада 1927 р. Із військових емігрантів у конференції брали участь 

Євген Коновалець, Омелян Сеник і Сидір Чучман. На конференцію із Львова 

приїхав сотник Іван Рудницький581. Безперечно, що центральною постаттю на 

зібранні був полковник Є. Коновалець, якого всі націоналісти підтримували як 

провідника майбутньої Організації Українських Націоналістів582. Конференція 

обрала тимчасовий Провід Українських Націоналістів, завданням якого було 

підготувати Перший Конгрес Українських націоналістів583. 

З початком роботи конференції з’ясувалась поява двох різних концепцій 

організаційної структури українського націоналістичного руху. Перша полягала 

                                                 
578 Офіціяльна частина. Провід Українських Націоналістів. Звідомлення ч. 10 // Розбудова Нації. 1928. 

Ч. 12. С. 443. 
579 Бойдуник О. Як дійшло до створення Організації Українських Націоналістів. С. 367. 
580 Ґрупа Націоналістичної Молоді в Б. // Смолоскипи. Львів, 1927. Листопад. Ч. 3. С. 76. 
581 Качмар Л. Іван Теодор Рудницький: життя на тлі історії. Львів: Астролябія, 2006. С. 105. 
582 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 76. 
583 Бойдуник О. Як дійшло до створення Організації Українських Націоналістів. С. 369. 
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в тому, що існуючі на той час націоналістичні організації мали б 

самоліквідуватися через включення в єдину новостворену Організацію 

Українських Націоналістів. Друга концепція передбачала, що всі існуючі 

українські націоналістичні організації мали б об’єднатися в одному 

координаційному центрі, на взірець недавно утвореного «Союзу Організацій 

Українських Націоналістів»584. 

Промовці виступали з доповідями різного тематичного спрямування. 

Ідеологічні справи націоналістів реферував сотник В. Кучабський. Інші 

інформаційно-аналітичні повідомлення стосувалися становища на українських 

землях, бойових, технічних та партизанських методів боротьби. Промовці 

зазначали потребу залучення до діяльності націоналістів ширших кіл 

громадськості, зокрема легальних організацій585. 

Після створення «Союзу Організацій Українських Націоналістів» усі 

націоналісти в Берліні вирішили об’єднатися в спільній організації – «Союзі 

Українських Націоналістів», що мав бути лише перехідним етапом до 

створення організації українських націоналістів, яку мав створити конгрес. 

Врешті 25 червня 1928 р. у Берліні відбулися Установчі Збори «Союзу 

Українських Націоналістів у Німеччині». Управу Союзу очолив сотник 

С. Чучман, С. Тимчук став заступником голови і скарбником, П. Кожевников – 

секретарем, інженер М. Селешко – запасним членом Управи586. 

Організаційне формування ОУН відбулося на першому конгресі 

Українських націоналістів, який відбувався у Відні 28 січня – 

3 лютого 1929 р.587. З військових емігрантів, які приїхали з Німеччини, в 

Конгресі брали участь: полковник Євген Коновалець, сотник Ріко Ярий, Сидір 

Чучман. Із Ґданська на конгрес прибув інженер Андрій Федина588. 

У рамках Конгресу була створена військова комісія, до якої увійшли 

полковник Є. Коновалець («Військова справа»), генерал М. Капустянський 

                                                 
584 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 76. 
585 Качмар Л. Іван Теодор Рудницький: життя на тлі історії. С. 105. 
586 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 74. 
587 Конґрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали / Упоряд. В. Муравський; НАН 

України. ЛНБ ім. В. Стефаника; Центр досліджень визвольного руху. Львів, 2006.  
588 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 86, 88. 



136 

 

(«Військова політика України» і «Справа інтервенції»), Л. Костарів («Проблема 

морської оборони України»)589. 

Треба зазначити, що військовики-«берлінці» взяли участь і у Політичній 

комісії: сотник С. Чучман («Політичне становище в Західній Україні»), Р. Ярий 

(«Закарпаття»)590. 

В результаті виступів та обговорень установчого конгресу було окреслено 

воєнно-політичну доктрину ОУН, яка передбачала створення військових 

центрів з вишкільними функціями, видання та розповсюдження літератури 

мілітарного характеру, опрацювання планів воєнних дій на різних етапах 

визвольної боротьбі591. 

Формально ця доктрина була сформульована у 5 розділі Постанови 

Великого Збору ОУН під назвою «військова політика»: 

«1. Організація української військової сили буде поступово розвиватися, а 

її форма мінятися відповідно до трьох етапів політичного стану України: 

ворожої займанщини, національної революції, державного закріплення. 

2. В обставинах ворожих займанщин підготовку українських народних мас 

до збройної боротьби, а зокрема підготовку організаторів і вишколених 

провідників, перебере окремий воєнний осередок. 

3. Лише військова сила, що спиратиметься на озброєний народ, готовий 

уперто та завзято боротися за свої права, зможе звільнити Україну від 

найманців та вможливить упорядкування Української Держави. 

4. Оборону упорядкованої держави перебере єдина, регулярна, надкласова, 

національна армія і сльота, що враз з територіальними козачими частинами 

будуть збудовані на підставі загальної військової повинности»592. 

Головою проводу ОУН був обраний Є. Коновалець. Як згадував 

Юрій Артюшенко, ЛУН підтримала цю кандидатуру «передусім тому, що він з 

усіх старшин Армії УНР уособлював рівночасно фронтову боротьбу й 

                                                 
589 Там само. С. 90. 
590 Там само. С. 91. 
591 Гаврилів І. Військово-політична діяльність УВО–ОУН в боротьбі за Українську державу (1920–

1941 рр.). Львів, 2017. С. 25. 
592 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 98–99. 
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революційне підпілля, фронтовика-вояка й державного мужа-політика та 

віддзеркалював заховані у глибинах народних прошарів ідеологічні, політичні й 

національно-соціальні прагнення»593. 

Окрім централі ОУН, яка, з конспіративних міркувань, не мала постійного 

осідку в Німеччині, важливою ланкою її структури була т. зв. Експозитура в 

Гданську. Для кращої комунікації А. Федина підготував спеціальні інструкції, в 

яких розробив оптимальні способи і передбачив зручні місця переходу кордону 

Ґданська та зустрічі з ним особисто594. У «вільному місті» відбувалися 

найважливіші конференції, на які приїздили керівники осередків ОУН з Відня, 

Женеви, Каунаса та Праги595. У Гданську діяла і т. зв. Військова експозитура, 

звідки передавалися на місця велика кількість зброї, зокрема револьверів596. Це 

місто відігравало роль осередку, звідки надсилалися кошти на діяльність ОУН 

через спеціальних кур’єрів або переказами на Товариство «Дністер» чи 

Земельний Банк у Львові597. 

У червні 1933 р. у Берліні відбулася конференція ОУН, в якій брали участь 

члени організації в еміграції та делегати з Галичини. Є. Коновалець приїхав до 

Берліна з Женеви, де вже на той час, з конспіративних міркувань та з огляду 

особистої безпеки, мешкав. Усього, за даними Євгена Врецьони, в берлінській 

конференції взяли участь близько 30 оунівців. З військових емігрантів, крім 

Є. Коновальця, брали участь генерали М. Капустянський і В. Курманович, 

полковники Р. Сушко, сотники Р. Ярий, С. Чучман та Іван Рев’юк. Зауважуємо, 

що на цю конференцію до Берліна з молодих діячів ОУН у краю вперше прибув 

Степан Бандера598. 

Тоді в Західній Україні ОУН розгорнула спорадичну терористичну 

діяльність, якою керував, насамперед, краєвий провід. Ставлення ПУН до 

такого роду акцій можна з’ясувати з листа Є. Коновальця, датованого 15 квітня 

                                                 
593 Артюшенко Ю. Леґія Українських Націоналістів. С. 389. 
594 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери  та товаришів / Упорядник Микола Посівнич. 

Львів, 2005. С. 106. 
595 Там само. С. 106. 
596 Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери  та товаришів. С. 106. 
597 Там само. С. 106. 
598 Врецьона Є. Мої зустрічі з Полковником. С. 474–475. 
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1932 р. до Євгена Онацького, де він зазначив: «В принципі я з Вами згідний, що 

ОУН, як суто політична організація і така, що працює відповідно до відносин і 

обставин або зовсім конспіративно, або навіть легально, не може себе явно 

зв’язувати з терористичною акцією. Про те ми мали вже нагоду не раз говорити 

і, мабуть, в тому напрямку між усіма членами існує повна одно згідність, що 

ПУН не може признаватися до будь-яких терористичних актів, які мали, чи 

будуть мати, місце на поодиноких окупованих українських землях, хоч би вони 

навіть були виконані членами ОУН, чи симпатиками»599. 

У березні 1933 р. в Берліні відбувся організаційний суд, який розглядав 

справу збройного нападу на поштовий уряд у Городку, що мав трагічні 

наслідки для Василя Біласа та Дмитра Данилишина, їх за вироком польського 

суду стратили у Львові600. Головою суду був Володимир Мартинець, 

оскаржувачем – сотник Омелян Сеник («Грибівський»), оборонцем – полковник 

Р. Сушко, секретарем – Є. Врецьона601. 

Слід зазначити, що члени УВО і ОУН за кордоном намагалися на різних 

зустрічах, перемовинах та конференціях дотримуватися суворої конспірації. 

Йшлося про прогулянки на вулиці. Насамперед стежили, що можна проходити 

емігрантам з емігрантами, представники з краю мали йти по вулицях окремо. 

Ще один спосіб проведення конференції – розмови в ресторанах чи барах за 

пивом, як тут в Німеччині було прийнято, і не викликало особливої підозри602. 

Для української еміграції в Німеччині, яка була пов’язана з ОУН, важливо 

було налагодити конструктивні стосунки з німецькою владою. У період 

Веймарської республіки стосунки мали різний характер. Треба підкреслити, що 

на початках діяльності ОУН ставлення її членів до фашизму та гітлеризму було 

негативним603.  

Керівництво нацистів, перед приходом до влади, не надавало серйозного 

значення українському питанню, хоча знали про українську військову 

                                                 
599 Онацький Є. У Вічному Місті. Записки українського журналіста. Роки 1931–1932. Торонто, 1981. 

С. 394. 
600 Посівнич М. Життя на тлі історії ОУН: Білас і Данилишин. С. 94–97. 
601 Врецьона Є. Мої зустрічі з Полковником. С. 473–474. 
602 Там само. С. 475. 
603 Мірчук І. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. С. 113. 
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еміграцію. Діяч ОУН Є. Онацький у Римі мав розмову з одним із нацистських 

лідерів А. Розенберґом. Про цю зустріч він писав Є. Коновальцеві у листопаді 

1932 р.:«На мою згадку про Ярого в Берліні, він сказав, що його знає. Коли ж я 

згадав про Полтавця, зазначивши, що за ним ніхто не стоїть, то він відповів: 

– Ні не зовсім так. Я знаю, що за ним стоять козачі організації на 

Балканах… А зрештою, за ким із українців хто стоїть? 

На це я відповів, що серед українців найбільшим впливом користуються 

націоналісти, які мають досить сильну пресу і величезні симпатії… 

– Так правда ваша, – під Польщею. 

– Так і під Польщею, і на інших землях. А також на еміграції… Головне в 

Америці, звідки українська еміграція допомагає українській акції фінансово… 

Тут А. Розенберґа покликали до телефону з німецького посольства, і наша 

розмова урвалася. Але вона мене переконала ще більше, ніж ніколи, що доки 

ми не створимо власної сили, нас усі оцінюватимуть тільки як далеку, 

потеціяльну силу, яка «колись» відограє свою ролю, а поки що… можна 

займатися іншими справами»604. 

З приходом до влади Адольф Гітлер потурав зв’язкам Абверу з ОУН, бо це 

нічим не зобов’язувало ані його націонал-соціалістичну партію, ані уряд 

Третього Райху. Це був лише звичайний і обґрунтований видаток з бюджету 

Райхсверу605. 

Оцінюючи ідеологію ОУН, сучасний дослідник Г. Кас’янов зазначає, що, 

визнаючи спільність та подібність її ідеології та політичним програмам 

німецького націонал-соціалізму та італійського фашизму не можна 

ототожнювати такі рухи606. 

Напередодні Другої світової війни діяльність ОУН мала свою специфіку607. 

                                                 
604 Онацький Є. У вічному місті. Записки українського журналіста. Роки 1931–1932. Торонто: 

Видавництво «Новий шлях», 1981. С. 589. 
605 Балей П. Для Ріко Ярре епоха була ласкава // Його ж. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. 

С. 127. 
606 Касьянов Г. В. Ідеологія Організації Українських Націоналістів // Організація Українських 
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607  Бондаренко К. П. Діяльність Організації Українських націоналістів напередодні і під час Другої 

світової війни (1938–1945): політичний та військовий аспекти. Львів, 1997. 



140 

 

Зв’язки Є. Коновальця з німецькими колами все більше турбували 

більшовицьке керівництво, яке засилало в його оточення агентів608. 

Не менш проблематичним були протиріччя всередині організації, в її 

еміграційних осередках, зокрема т. зв. ініціативній групі на чолі з Р. Ярим609. 

Спричиняло конфлікт у середовищі ОУН протистояння «старих» і 

«молодих» поколінь. Вельмуд Валюх переказував Є. Коновальцеві «про настрої 

і відносини серед «берлінців» до Організації і до Вождя»610. 

21 січня 1938 р. українська військово-політична еміграція у Берліні 

організувала зібрання, присвячене 20-м роковинам бою під Крутами. У 

зібранні, на якому виголосив доповідь генерал Віктор Курманович, були 

присутні: міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп та діячі 

Міністерства внутрішніх справ, СС та Гітлерюгенду611. 

Важливим аспектом організації ОУН було здобуття коштів для діяльності в 

краю та еміграції. Є. Коновалець особисто виїздив до США і Канади612. 

Незабаром для встановлення тісніших зв’язків з організаціями української 

діаспори Канади і США, за дорученням Є. Коновальця, виїжджав 

Роман Сушко613. 

23 травня 1938 р. Є. Коновалець загинув у Роттердамі від рук 

більшовицького агента Павла Судоплатова за особистим розпорядженням 

Й. Сталіна614. 

12 жовтня 1938 р. рішенням вужчого проводу ОУН головою ПУН обрали 

полковника Андрія Мельника. Затвердив таке призначення збір ОУН в Римі 

                                                 
608 Балей П. Для Ріко Ярре епоха була ласкава. // Його ж. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. 

С. 128–129. 
609 Там само. С. 130. 
610 Там само. С. 130–131. 
611 Литвин М. Р., Науменко К. Є. Військова еліта Галичини. Львів, 2004. C. 164–165. 
612 Гаврилів І. Військово-політична діяльність УВО–ОУН в боротьбі за Українську державу (1920–
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4 серпня 1939 р.615 Втім 1939 р. Є. Петрушевич передав Андрієві Мельнику свої 

повноваження найвищого керівника збройних сил ЗУНР616.  

У жовтні 1938 р. А. Мельник прибув до Берліна, Степан Годований 

запротоколював у своєму щоденнику нараду у митрополита А. Шептицького, 

яка відбулася 7 жовтня 1938 р. Автор зазначив, що митрополит «зробив 

таємничу міну. «Каже: Панове! Се що скажу не є до оповідання по місті. Я 

довідався, що полковник Мельник виїхав досить нагло до Берліна. Видно, що 

там щось робиться в українській справі. Полковник Мельник розумний чоловік 

і Галичанин, то може дурниці не стрілить. Видно, що справа пекуча, бо виїхав і 

забрав жінку з собою. Обоє покинули посади. Лишили помешкання, меблі. 

Казали попродати. Виїхали на зелену границю до Данцінґу». Ми слухали з 

зацікавленням. Старий додав: «Але єсли він не підчиниться Гетьманови, то 

нічого з того не буде»617. Слід зауважити, що А. Мельник, як і його попередник 

Є. Коновалець, після виїзду на еміграцію постійно в Німеччині не перебував. 

Проте, безперечно, полковник А. Мельник наприкінці 1930-х років став одним 

із найвпливовіших українських військових емігрантів у Німеччині. 

Набагато ширшим за членством та обсягом діяльності українських 

військових емігрантів було громадське життя, яке вони разом з іншими 

емігрантами плекали в громадських інституціях. 22 жовтня 1919 р. у Берліні 

засновано товариство «Українська Громада», метою якого було об’єднання 

українців Німеччини і ознайомлення цієї держави з Україною. Головою 

товариства обрано Володимира Левицького, першим заступником – Журавля, 

другим заступником – Романа Смаль-Стоцького, секретарем («писарем») – 

Й. Суховерського, скарбником – Григорія Петренка, членом Ради –К. Воєвідку, 

заступниками М. Біличенка та Д. Сімовичеву. Засновники української 

громадської інституції вирішили, що їх збори мали відбуватися двічі на 

тиждень618. 

                                                 
615 Там само. C. 190. 
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Не можна говорити, що Українська Громада одразу, після прибуття 

більшої частини емігрантів до Німеччини, розгорнула широку діяльність. 

Звичайні загальні збори організації відбулися 9 лютого 1924 р. при порівняно 

невеликій кількості членів і незначній зацікавленості. Учасники підтримали 

продовження каденції товариства і залишення його функціонування загалом, 

без змін. Як зазначив часопис: «Велика шкода, що місцеве громадянство так 

мало цікавиться своїм найстаршим товариством і мало відвідує суботні сходини 

«Громади»619. 

Спочатку діяльність Української Громади концентрувалася в німецькій 

столиці. Втім 1933 р. організація змінила зареєстрований статут і назву: 

«Українська Громада в Берліні» була змінена на «Українська громада в 

Німеччині». Статут змінили для відкриття філій організації в інших містах 

країни. Першою такою філією став осередок у м. Ґріммен, який об’єднав 

робітничі гуртки емігрантів. Головою філії став А. Турчик, секретарем – 

А. Вербицький. Наприкінці 1935 р. Українська громада налічувала 87 членів. З 

них 78 – у Берліні; 9 – у філії в м. Ґріммен620. 

22 січня 1932 р. Українська Громада в Берліні святкувала День Злуки. Газета 

«Час» так про це писала: «Найбільше українське свято відзначила Громада в 

Берліні урочистими сходинами минулої п’ятниці в «Ландвер-Касіно» … Сотник 

Ріко Ярий виголосив промову «Україна і світове положення». На сходинах було 

понад 100 душ. З відомих українців: О. Севрюк, М. Порш, б. ад’ютант полк. 

В. Вишиваний (В. Габсбурґ), сотник Е. Лярішенко та інші»621. 

Під час святкування у берлінській централі Української Громади Дня Злуки 

22 січня 1936 р., в якому брали участь від 30 до 40 осіб, зайшла мова, щоб 

національні річниці всі українські організації відзначали разом, «маніфестуючи 

таким чином єдність і спільний національний фронт»622. 

                                                 
619 Берлінська хроніка // Літопис, політики, письменства і мистецтва. 1924. 16 лютого. С. 109. 
620 Комунікат Української Громади в Німеччині. Берлін, 1935. 28 грудня. Ч. 3. C. 1. 
621 Стецишин О. Ландскнехти Галицької Армії. С. 311. 
622 Українська Громада в Німеччині. Комунікат № 4. Берлін, 1936. 20 лютого. С. 2, 4–5. 
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Військові займали чільні позиції в Українській громаді. Маємо свідчення, 

що 1935 р. членом централі УГ був підполковник С. Лощенко623. 

У середині 1920-х років у Берліні утворено Спілку Об’єднаних 

Українських Організацій на чолі Петром Кожевниковим. Спілка відзначилася 

заходами з нагоди вшанування пам’яті С. Петлюри наприкінці травня 1926 р.624 

Іншою громадською організацією українців Німеччини стало Українське 

Національне Об’єднання (УНО). Об’єднання утворилося 1933 р. в Берліні і до 

кінця року налічувало лише 336 членів625. 

Українські еміграційні середовища не ізолювалися в окремих громадських 

установах. Загальні українські свята єднали їх. 4 листопада 1928 р. українці 

Берліна зібралися на святкові сходини, які стали одночасно й протестаційним 

вічем. Урочисті промови на святі виголосили представники гетьманської 

установи проф. І. Мірчук, З. Кузеля і голова ПУН Є. Коновалець. Наприкінці 

свята роздали присутнім старшинам та стрільцям УГА пропам’ятні відзнаки. 

Надіслано протестаційну ухвалу проти кривавих подій у Західній Україні до 

Ліги Націй і до німецьких газет. Внаслідок низка німецьких видань і Польська 

Інформаційна Агенція подали інформацію про це відзначення Листопадового 

чину у Берліні626. 

Українські робітники, переважно вихідці з Галичини, що мали ліво-

радикальні погляди, об’єдналися в робітничому Культурно-освітньому 

товаристві «Воля», яке очолив колишній вояк Галицької Армії 

Дмитро Феркуляк627. 

Німецькі комуністи разом з радянськими агентами надавали матеріальну 

підтримку безробітним і біднішим українцям і ті потрапили під комуністичний 

вплив. Втім всі витрати брав на себе московський більшовицький уряд628. У 

даному випадку фактично можна говорити про вербування агентів. Таку 
                                                 
623 Комунікат Української Громади в Німеччині. Берлін, 1935. 28 грудня. Ч. 3. C. 1. 
624 Велика втрата // Діло. 1926. 5 червня. Ч. 123. С. 2. 
625 Маруняк В. Українське громадянське життя в Німеччині під час Другої світової війни // 

Непогасний вогонь віри. Збірник на пошану Полковника Андрія Мельника голови Проводу 

Українських Націоналістів. Париж: Націоналістичне Видавництво в Европі, 1974. С. 310. 
626 Свято українського чину // Розбудова Нації. Прага, 1928. Ч. 12. С. 455–456. 
627 Рада. Львів, 1928, 22 січня, ч. 7, с. 3. 
628 Інформаційний Листок. Ч. 3. Березень 1933. С. 1. 
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практику радянські спецслужби масово застосовували в Польщі, зокрема у 

Волинському воєводстві, серед українських емігрантів, колишніх вояків армії 

УНР629. 

Радянські посланці зорганізували комуністичне товариство для 

українських емігрантів під назвою «Поступ». Його очолив колишній царський 

офіцер, пізніше – старшина української армії, інженер Подебрадської академії 

В. Кульчицький. Товариство зуміло заснувати філії товариства по усій 

Німеччині630. 

Українські студентські середовища, окрім названих вище організацій, які 

мали суто професійне спрямування, утворювали такі організації з національно-

культурним змістом. У Берліні такою організацією стало Товариство 

українських студентів-техніків «Дніпро». Товариство було засноване у червні 

1926 р. для організації та особистої консолідації студентів-українців Вищої 

Технічної Школи в Шарльотенбурзі. Товариство налічувало тільки 7 членів і 

припинило свою діяльність в 1929 р.631 Слід зазначити, що членом цього 

товариства до 1928 р. був син П. Скоропадського Данило632. У Гданську, окрім 

суто фахового товариства «Основа», студенти-українці заснували національні 

товариства-корпорації: «Чорноморе», «Галич», «Зарево» та «Смолоскип»633. 

У контексті діяльності різних середовищ української еміграції постає 

питання, як в еміграції кристалізувалися образи національних вождів і як ці 

уявлення детермінували процеси адаптації в суспільстві країни проживання і 

водночас впливали на збереження національної ідентичності й ідеалів у 

середовищі біженців та емігрантів.  

Дослідниця Валерія Лавренко зазначила два етапи творення образів 

російських національних вождів емігрантами. Перший етап був пов’язаний з 

активним періодом діяльності цих лідерів на рідній землі. Тоді можливою була 
                                                 
629 Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні 

практики на території Волинського воєводства. Автореферат дис. доктора іст. наук. Львів, 2017. 

С. 20. 
630 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). С. 314. 
631 Товариство укр. студ. техніків в Берліні «Дніпро» // Технічні Вісти. Львів, 1929. Жовтень–грудень. 

Ч. 4. С. 143. 
632 Там само. 
633 Українці на Високій Технічній Школі в Данціґу // Там само. С. 142. 
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критика їх реальної діяльності. Другий – зі створенням «іконографічних» 

образів про діячів еміграції, який збігався з періодом зниження їх політичної 

активності634. В українському варіанті можна говорити про протилежну 

картину. У момент формування Української Держави П. Скоропадський 

виступав як державний діяч, але мав проросійську репутацію. На еміграції в 

Німеччині П. Скоропадський став лідером консервативного монархічного 

напрямку. Образ гетьмана як українського патріота формували його 

прибічники. У випадку з Є. Коновальцем спостерігалася інша картина. В 

Україні він був насамперед знаний лідер Корпусу Січових Стрільців, одної з 

найбільш боєздатних частин армії УНР. В Німеччині він – комендант УВО та 

керівник нової політичної сили українців – ОУН. 

 

3.5. Церковно-релігійне життя та культурно-мистецькі заходи 

 

Українська військова еміграція в Німеччині практикувала регулярне 

релігійне життя. Відомо, що в німецькій столиці діяли осередки православної 

Церкви. Українська православна парафія в німецькій столиці була заснована 

6 червня 1937 р. Православні українці проголосили себе парафією Української 

Автокефальної Православної Церкви. Втім митрополит Діонісій прийняв цю 

парафію, яка забезпечила духовною опікою всю територію Німеччини, під свою 

канонічну юрисдикцію 30 серпня 1941 р.635. 

Віруючими греко-католиками спочатку опікувався о. Михайло Кіндій. Від 

1924 р. до кінця Другої світової війни душпастирем був колишній вояк 

Української Галицької Армії о. Петро Вергун636.  

Крім регулярних богослужінь, священики відправляли Служби Божі у 

зв’язку з відзначенням пам’ятних дат і загиблих діячів національно-

визвольного руху. Зокрема, львівська газета «Діло» повідомила, що у неділю 

30 травня 1926 р. в православній церкві Берліна відбулася панахида по 

                                                 
634 Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): 

соціокультурний аспект. С. 14. 
635 Українська Дійсність. Берлін, 1941, 1 жовтня. Ч. 16. С. 1. 
636 Wojtówicz B. Początki Kościoła grekokatolickiego w Niemczech. S. 65. 
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померлому Симонові Петлюрі, який загинув від рук найманого вбивці на 

вулиці Парижа637. 

Отець П. Вергун традиційно відправляв у Берліні Службу Божу, 

присвячену Листопадовому чину 1918 р. у Львові638. 11 травня 1929 р. на 

надзвичайному засіданні СУС, яке провадив сотник Р. Ярий, було проведено 

заупокійну панахиду по С. Петлюрі639. 

Безперечно, найбільше гуртувало українську еміграцію святкування 

Великодня. У Бремені, Гемілінґені, Дельменгорсті та Гановері святкували 

Великдень 1 травня 1932 р. З Берліна до Бремена прибув о. Петро Вергун для 

вислуховування сповідей і впровадження у Свято Божого Воскресіння640. 

«Комунікат Української Громади» повідомляв про розклад різдвяних 

богослужінь у січні 1936 р.: 7 січня о. П. Вергун відправляв у католицькій 

каплиці при Пфалцбурґерштрассе, 18; 8 та 9 січня – в каплиці 

Йоганіссштрассе, 4641. У лютому 1933 р. в церкві при Шарльотенбурґу 

емігранти були присутні на панахиді по страчених польськими органами 

бойовиках ОУН І. Білику, Ю. Березинському, Д. Данилишину і В. Старику642. 

Культурно-мистецьке життя української еміграції, у т. ч. й військової, в 

Німеччині у міжвоєнний період продовжило відповідну традицію, 

започатковану у воєнну добу в таборах полонених вояків-українців. Бібліотеки, 

створені при таборах полонених, які дбайливо формували українські Громади, 

виявилися розпорошеними643. 

Одним із перших документальних свідчень є афіша урочистого вечора, 

присвяченого другій річниці встановлення української влади в Галичині, який 

відбувся у Берліні 31 жовтня 1920 р.644 

                                                 
637 Н. Я. Берлінський лист // Діло. 1926. 9 червня. Ч. 126. С. 1. 
638 Свято українського чину // Розбудова Нації. 1928. Ч. 12. С. 455. 
639 ЦДАВОУ, ф. 3567, оп. 1, спр. 2, арк. 40. 
640 Присутний. З українського життя в Німеччині. Український Великдень у Бремі // Діло. 1932. 

12 травня. Ч. 102. С. 4. 
641 Комунікат Української Громади в Німеччині. Берлін, 1935. 28 грудня. Ч. 3. C. 1. 
642 Інформаційний Листок Ч. 3. Березень, 1933. С. 2. 
643 Рада. Львів, 1926. 12 серпня. Ч. 56. С. 2. 
644 Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в міжвоєнній 

Чехо-Словаччині / Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці; Національна бібліотека Чеської 

Республіки; Слов’янська бібліотека. Нью-Йорк; Прага, 2005. С. 186. 
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11 березня 1921 р. Українська громада в Берліні влаштувала вечір пам’яті 

60-х роковин смерті Т. Шевченка. В культурній програмі вечора брали участь 

Богдан Лепкий, Тарас Шухевич, український хор під керівництвом 

Євгенія Турули. Промову виголосив посол УНР у Німеччині М. Порш 645. 

Спілка об’єднаних українських організацій у Німеччині урочисто 

відзначила 10-ліття смерті Івана Франка 29 травня 1926 р.646. 

Українські студенти в Берліні у свій спосіб реалізували існуючу в 

Німеччині традицію т. зв. концертів-балів647. 

13 червня 1935 р. Українська Громада влаштувала в берлінському Залі 

Бетховена Шевченківський концерт. На музичній виставі були присутні не 

тільки місцеві українські емігранти, але й запрошені гості інших національних 

громад Берліна та місцеві німці. В результаті концерт отримав прихильні 

відгуки німецької преси648. 1 листопада того ж року відзначали Листопадове 

свято. Захід розпочався виголошенням доповіді Є. Зозулі «Історична традиція в 

Галицькій Україні». Після реферату відбувся концерт за участю українського 

хору під орудою Євгена Цимбалистого. Цей хор співав і на могилі 

Д. Вітовського 6 листопада, після панахиди, яку відправив о. П. Вергун649. 

Українська військова еміграція в Німеччині у міжвоєнний період мала 

різне походження і була різноплановою. За походженням її можна умовно 

розділити на три групи. Першу групу творили українські вояки, звільнені з 

німецьких таборів, полонені вояки-українці колишньої російської армії, які з 

різних причин не повернулися в Україну. Другу – військовики армій 

Української Народної Республіки, Української Держави та Галицької Армії, які 

емігрували в Німеччину після поразки національно-визвольних змагань 

1917-1921 рр. До української військової еміграції можна також умовно віднести 

тих колишніх офіцерів української армії, які були німецького походження, але 

народилися в Україні. Вони виїхали на постійне проживання в Австрію та 

                                                 
645 Воля. 1921. 19 березня. Т. 1. Ч. 12. С. 599. 
646 Н. Я. Берлінський лист // Діло. 1926. 9 червня. Ч. 126. С. 1. 
647 На спомин концерту-балю українських студентів у Німеччині. Берлін, 1922. С. 35.  
648 Комунікат Української Громади в Німеччині. Берлін, 1935. 28 грудня. Ч. 3. C. 1. 
649 Там само. 
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Німеччину, де підтримували контакти з українським визвольним рухом. У 

тісному зв’язку з еміграцією в Німеччині перебували колишні українські вояки, 

які мешкали на території Данцига (Гданська). У міжвоєнний час це місто мало 

статус вільного, але було під серйозним політичним впливом Німеччини. До 

третьої групи можна віднести українців, які були мобілізовані в Західній 

Україні до польської армії та, не бажаючи служити у ворожих їм збройних 

силах, дезертирували й нелегальними шляхами дісталися Німеччини. Їх наплив 

до цієї країни продовжувався до кінця 1920-х років. Формування української 

військової еміграції в Німеччині у міжвоєнну добу не можна розглядати як 

масове і організоване явище порівняно з Чехословаччиною чи Польщею. 

Військово-організаційна діяльність української еміграції у 1920–1939 рр. 

полягала у створенні професійних структур українців у Німеччині. Вищих 

офіцерів серед емігрантів було порівняно небагато. У цілому військова 

еміграція в Німеччині не була чисельною і сконсолідованою. Натомість, 

перебуваючи тут, колишні українські військовики творили окремі середовища, 

пов’язані з новим професійним статусом, різними політичними орієнтаціями чи 

участю у військових організаціях. Окремі з них, насамперед офіцери 

українських армій, гуртувалися навколо Павла Скоропадського, 

Євгена Петрушевича чи Євгена Коновальця і у різний спосіб були причетні до 

продовження національно-визвольної боротьби в еміграції у міжвоєнний 

період. 

Резонансною структурою у міжвоєнну добу стало створене 

Іваном Полтавцем-Остряницею та його прихильниками Українське 

Національне Козацьке Товариство, яке використовувало козацьку ідею у 

спробах консолідації військової еміграції. Проте в Німеччині у І. Полтавця 

взяли гору особисті амбіції та прагнення лідерства. Він захопився нацистською 

ідеологією і здійснив спробу інтегрувати її з козацькою традицією. Расові 

упередження та авантюрні методи діяльності І. Полтавця відвернули від нього 

широкі кола української еміграції й очолюване ним козацьке товариство 

фігурувало, швидше, віртуально. 



149 

 

Прихильники гетьмана Павла Скоропадського з числа українського 

офіцерського корпусу виявили в Німеччині активність у проектах 

антибільшовицького походу в Україну, який навіть не пробували реалізувати, 

але окремої військової спеціальної структури не створювали. 

Є. Петрушевич, втративши вплив в УВО, створив конкуренційну військову 

структуру, яка діяла на теренах Західної України, – ЗУНРО. 

Найпомітнішою у військово-організаційному плані стала діяльність у 

Берліні Начальної Команди УВО, яка зайнялася загальним керівництвом, 

організацією вишколу, керівництвом розвідувальною діяльністю проти Польщі. 

Видавнича діяльність мала на меті поширення серед емігрантів та 

мешканців Західної України досвіду визвольної боротьби 1917–1921 рр. та 

видавання спеціальної фахової літератури військового характеру. 

Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині у 

1918-1939 рр. мала різноплановий характер і умовно поділялася на три групи. 

Першу групу складали періодичні видання: таборів полонених вояків-українців 

(«Просвітній Листок», «Громадська Думка», «Шлях», видання УНКТ: 

«Український Козак» та СУС – «Військовий Вісник»). У цих часописах, окрім 

поточної інформації, друкувалися тексти з аналізом причин поразки 

Української революції, праці з теорії та практики військового вишколу та 

статутні положення. В опублікованих статтях присутні теоретичні міркування з 

питань розбудови та збройних сил та вироблення національної воєнної 

доктрини. Автори публікацій брали до уваги сучасні міжнародні реалії та 

новочасні тенденції розвитку військової науки. 

Другу групу видань складала воєнна мемуаристика і аналітичні праці, де 

узагальнювалися стратегічний та бойовий досвід національно-визвольних 

змагань 1917–1920 рр. Слід зазначити, що значну частину праць представники 

військової еміграції передавали в Західну Україну, і вони виходили друком на 

Батьківщині. У такий спосіб відбувався зв’язок військових емігрантів з 

Україною, вирішувалися питання пропаганди ідей національно-визвольної 

боротьби та впливу на суспільно-політичну ситуацію. 
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Третя група видань, започаткована у 1939 р., – це словники воєнної 

термінології. Можна припустити, що їх підготовка та друк були пов’язані з 

наближенням війни на Сході Європи. 

Таким чином, у міжвоєнний час українські військові періодичні та 

неперіодичні видання, які друкувалися в еміграції, у різний спосіб намагалися 

популяризувати проекти організації підготовки офіцерського складу 

майбутньої української армії і способи роботи в напрямі національно-

патріотичного виховання рядового складу. 

Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині 

міжвоєнного часу заслуговує на популяризацію. Включення сучасної України 

до європейського співтовариства, співпраця у військовій сфері вимагають 

спеціальної роботи з військової термінології. Тому опубліковані 1939 р. 

українсько-німецькі тематичні словники є важливим джерелом для роботи у 

цьому напрямі. 

Політична діяльність військової еміграції в Німеччині базувалася на тій 

ідеологічній базі, в руслі якої розвивався український визвольний рух 

міжвоєнного періоду в еміграції, та в загальних рисах віддзеркалювала 

тогочасні його партійно-політичні структури на українських землях і за їх 

межами, але мала в цій країні свою специфіку. 

Прихильники П. Скоропадського згуртувалися в монархічний 

(гетьманський) рух. Натомість носії націоналістичної ідеї об’єдналися в 

найбільш потужну політичну силу – Організацію Українських Націоналістів, 

очолювану полковником Є. Коновальцем (з 1938 р. – А. Мельником). На 

маргінесі політичного життя емігрантів були ті військові емігранти, переважно 

рядового складу, які стали в Німеччині робітниками і деякий час були задіяні в 

прокомуністичних середовищах, підтримуваних більшовиками. 

Громадська діяльність військової еміграції відповідала тим поділам, які 

склалися в політичному житті української діаспори. Гетьманці діяли в 

Українській Громаді, прибічники націоналістичного руху – в Українському 

Національному Об’єднанні. 
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Церковно-релігійне життя українських емігрантів розрізнялося за 

конфесійним принципом. Православні гуртувалися в православній церкві. 

Вихідці з Галичини – в греко-католицькій парафії, яку проводили священики 

Михайло Кіндій та колишній старшина Галицької Армії – Петро Вергун. 

Культурне життя військових емігрантів не було таким поділеним і 

інтегрувалося з цивільними емігрантами. Спільні культурно-мистецькі заходи 

еміграції здебільшого практикували вшанування загальнонаціональних свят: 

уродин Т. Шевченка, річниць Листопадового чину, вшанування діячів 

національно-визвольних змагань у річниці їх народження чи смерті. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ЕМІГРАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ У РОКИ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

4.1. Зміни в становищі військової еміграції під час Другої світової 

війни 

 

У роки Другої світової війни нацистська влада перевела економіку на 

воєнний лад, намагаючись залучити до праці усіх мешканців. У найтяжчих 

умовах були чужинці, зокрема українці 650. Вкрай важливою для емігрантів 

виявилась наявність продуктових карток, без яких в Німеччині неможливо було 

прожити651. 

Восени 1939 р. до тих українських емігрантів, які опинилися в Німеччині у 

міжвоєнний період, долучилися полонені вояки-українці польської армії, які 

були українцями за походженням. Як випливає з повідомлення більшовицького 

наркома внутрішніх справ Лаврентія Берії, станом на 1940 р. серед полонених, 

взятих німцями в ході німецько-польської війни, нараховувалося 

100 000 українців. Всі вони були звільнені з таборів і влаштовувалися на 

роботу652. Зокрема, Микола Гаюк згадував, що у німецького поміщика Міллера 

в Айншлебені, де він працював, важку роботу виконував українець з Галичини, 

колишній польський вояк, звільнений з німецького полону653. Але разом з 

поповненням українська військова еміграція зазнала суттєвих втрат. 14 грудня 

1940 р. біля Ґданська помер генерал Віктор Зелінський654. 6 вересня 1942 р. не 

стало визначного діяча УКГОА та УВО, ОУН сотника Сидіра Чучмана655. 

                                                 
650 Д-р Сократ Іваницький: життєвий і творчий шлях. Збірник для вшанування пам’яті видатного 

вояка-патріота та українського науковця. Ню Йорк: Видавництво «Українська Буковинська Громада в 

Ню Йорку», 1976. С. 24. 
651 Книш З. Вікно на світ // Непогасний огонь віри. С. 303. 
652 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України К., 2009. 

С. 425. 
653 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. Мюнхен: Накладом автора, 1968. С. 5. 
654 Український Вісник. Берлін, 1941. 1 січня. Ч. 1. С. 1. 
655 Український Вісник. Берлін, 1941. 23 листопада. Ч. 9. С. 9. 
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На початку війни у вищих навчальних закладах Берліна навчалися близько 

400 студентів-українців, які отримували німецьку стипендію в обсязі 110 марок. 

Це була переважно молодь, яка прибула до німецької столиці з Холмщини та 

Карпатської України, частина – з Галичини656. Втім військових емігрантів серед 

них не було. З розгортанням військових дій на Сході значна кількість 

українських студентів виїхала з Берліна657. Через прихід до влади нацистів та 

прилучення вільного міста Данцига до Німеччини і тут число українських 

студентів зменшилося. Зате до міста прибула більша кількість українського 

робітництва, з яким студенти-активісти організували просвітницьку роботу658. 

Сформовані у міжвоєнний час українські еміграційні середовища вже на 

початку світової війни зазнали змін. 30 серпня 1940 р. у містечку Гельсінфорс 

під Берліном помер колишній голова Української Національної Ради, а 

пізніше – Диктатор ЗУНР Євген Петрушевич, який вже тривалий час залишився 

без своїх прихильників із середовищ військової еміграції. Таким чином, на 

провідних ролях серед української еміграції в Німеччині залишилися діячі двох 

політичних орієнтацій національного руху – ОУН та гетьманської. 

Вже на початку 1939 р. у зв’язку з проблемою Карпатської України різні 

відділи урядів Й. Ріббентропа, А. Розенберґа, Міністерство пропаганди, 

Інститут з проблем Східної Європи почали цікавитися українською 

проблематикою. Активізувалися стосунки з українською еміграцією659. 

Існувала думка, що канцлер готує широкомасштабну східну акцію660. Відтак, 

Німеччина почала пропагандистську роботу серед української еміграції в 

контексті підготовки війни з СРСР661. Разом з тим почалася практика залучення 

українців до роботи в німецьких установах662. 

                                                 
656 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. С. 425. 
657 Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні 1918–1945. Торонто, 1996. С. 39. 
658 Пропам’ятна книга Данціґерів. С. 95. 
659 Боляновський А. Стосунки владних установ Третього райху з політичними угрупованнями 

української еміграції напередодні німецько-радянської війни (листопад 1939–червень 1941 рр.) // 

Наукові зошити історичного факультету. Львів, 2001. Вип. 4. С. 244–258. 
660 Корчак-Городиський О. Замість вигадок: Українська проблематика в західних політико-

дипломатичних джерелах. Документи, рецензії, спогади. Івано-Франківськ, 1994. С. 65. 
661 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України. С. 424. 
662 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. С. 424. 
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Після окупації Відня місцеві українські центри були перенесені до Рейху. 

Німецькі установи, зокрема канцелярія Й. Ріббентропа, А. Розенберга, деякі 

інші відділи міністерства пропаганди та німецька розвідка підтримували з ними 

зв’язок663. 

Для тотального контролю української еміграції нацисти створили 

спеціальну урядову організацію під назвою «Установа Довір’я»664. Проте 

працівники цієї установи всіляко намагалися допомагати своїм 

співвітчизникам665. 

Серйозно ускладнив можливі перспективи консолідації українських сил у 

роки війни конфлікт в ОУН. Внутрішні розбіжності в організації почалися з 

суперечностей поміж Проводом Українських Націоналістів (ПУН), члени якого 

на чолі з А. Мельником перебували переважно в еміграції, та Крайовим 

Проводом. ПУН організував вишкіл у Словаччині, де під впливом сотника 

Р. Ярого почав організовуватися гурток молодих націоналістів, що 

перетворився на опозиційну силу до політики ПУН. На чолі цієї сили став 

Степан Бандера. Під час особистої розмови С. Бандери і А. Мельника у січні 

1940 р. з’ясувалося, що вони стоять на різних тактичних позиціях. Відтак 

10 лютого 1940 р. у Кракові С. Бандера та його прибічники створили 

Революційний Провід ОУН, але залишили за А. Мельником право приєднатися 

до нього. Таким чином, була створена альтернативна до ПУН сила щодо 

політики і методів революційної боротьби під керівництвом С. Бандери. 

Причому цей конфлікт в ОУН відбувся не без участі Р. Ярого666. 

На черговій зустрічі 5 квітня 1940 р. обидва лідери ОУН взаємно 

виключили один одного з ОУН. Таким чином, відбувся фактичний розкол в 

ОУН. Конфлікт всередині націоналістичної організації поглиблювався і навіть 
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набував братовбивчих форм. Причиною були психологічні, тактичні і 

персональні розбіжності діячів різного віку, різних поколінь, поглядів та 

суспільного становища667. За словами К. Бондаренка, 1940 рік 

продемонстрував, що на українській політичній арені з’явилися дві політичні 

сили з однаковими назвами та однаковими програмовими засадами668. 

Як сприйняли розкол в ОУН німецькі урядові чинники та спецслужби? 

Начальник відомства розвідки Верховного командування Вермахту Адмірал 

В. Канаріс у листі до одного з лідерів Націонал-соціалістичної робітничої партії 

Німеччини (НСДАП) штабсляйтера А. Шікенданца зазначив, що, на його думку, 

«суперечка всередині ОУН сталася радше під впливом виникнення нової 

ситуації, зумовленої розгромом Польщі»669. 

У середовищі української еміграції, зокрема серед націоналістів, з’явилося 

розуміння, що розгортання масштабних воєнних дій на європейському 

континенті дає українцям шанс для реалізації самостійницьких прагнень. 

Другий Великий збір ОУН, який відбувся в квітні 1941 р. у Кракові, зазначив, 

що окупація Москвою Західно-Українських земель, Буковини та Бессарабії 

скріплює протимосковські сили в СРСР670. 

За словами львівської дослідниці Олександри Стасюк, наближення 

радянсько-німецької війни примусило керівництво ОУН повернутися до 

розгляду та переосмислення програмних питань організації, але цього разу 

кожна з конфліктуючих сторін вирішувала їх окремо, з підозрою споглядаючи 

на недавніх однодумців-союзників671. 

У зв’язку з воєнними діями на українських землях активізувався і 

гетьманський рух в еміграції. П. Скоропадський вирішив залучити генерала 

В. Петріва до військово-теоретичної праці672. Генерал Андрій Вовк у листі до 

генерала В. Петріва писав про необхідність його приїзду до Берліна для 

                                                 
667 Бондаренко К. П. Діяльність Організації Українських націоналістів. С. 16. 
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переговорів з чільними діячами гетьманського руху673. На початку німецько-

радянської війни Гетьманська Рада ухвалила спеціальну Постанову на 

підтримку антибільшовицького наступу674. А сам П. Скоропадський у листі 

звернувся до нацистського лідера з такими словами: «Висловлюючи щире 

бажання українського народа, витаємо я й Гетьманська Організація 

найгарячіше війну, яку ви виповіли московському інтернаціоналові. Звольте 

прийняти наші найсердечніші побажання повного успіху для німецької зброї. 

Ми просимо дати нам можливість активно взяти участь усім нашим силам в 

боротьбі за добро німецького й українського народів. Павло Скоропадський / 

Відсилає: Павло Скоропадський. Berlin – Wannssee, Alenstr 17»675. 

Ще напередодні початку німецько-радянської війни 14 червня 1941 р. 

українські політичні діячі на теренах України та еміграції виступили з відозвою 

для об’єднання усіх патріотичних сил для відновлення Української держави676. 

Як слушно зазначив І. Гаврилів, оунівське керівництво в своїй боротьбі за 

українську державність сподівалося на реальну німецьку допомогу 677. Відтак 

23 червня 1941 р. провід ОУН під керівництвом С. Бандери направив 

меморандум до райхсканцлера А. Гітлера про необхідність утворення  

незалежної Української держави678. На цей документ з Райхсканцелярії 

направили Володимиру Стахіву, який мешкав у Берліні, спеціального листа з 

інформацією, що український меморандум прийнятий до відома679. 

30 червня 1941 р. у Львові в залі Товариства «Просвіта» національні збори 

українців ухвалили «Акт відновлення Української Держави» й утворили уряд 

під керівництвом Ярослава Стецька680. 2 липня В. Стахів повідомив про цей 

Акт райхсміністра закордонних справ Й. Ріббентропа681. У липні 1941 року 
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інформаційний відділ ОУН для Великонімецького терену у Берліні сповістив 

про відновлення у Львові Української Держави682. 4 липня уряд Я. Cтецька 

спеціальним документом уповноважив Р. Ярого «заступати справи 

Українського державного правління на терені Японії»683. Того ж дня 

представляти справи Української Держави у Німеччині уповноважили 

В. Стахіва684, який проживав у Берліні. 

6 липня 1941 р. Я. Стецько написав листа А. Гітлеру з проханням 

дозволити С. Бандері та українським емігрантам у Німеччині повернутися в 

Україну685. Однак проголошення відновлення Української Держави викликало 

різке незадоволення нацистів. Я. Стецька арештували у Берліні686. З цього 

приводу британський дослідник Стюарт-Сміт зазначив, що забороною 

українського уряду у Львові та арешт його голови Я. Стецька німці 

відштовхнули від себе 40 мільйонів українців687. Державотворчі дії 

націоналістів потребували консолідації сил їх керівництва. 30 липня 1941 р. 

А. Мельник направив листа до Української Ради Сеньйорів у Львові, в якому 

розповів про причини розколу в ОУН і заявив про готовність порозумітися з 

С. Бандерою688. 

З початком німецько-радянської війни стрімкі і масштабні наступальні дії 

Вермахту в Україні призвели до розгрому та оточення великих з’єднань 

Червоної армії. Зокрема, під час Київської битви у полон до нацистської армії 

потрапили 665 000 радянських солдатів689, серед яких було чимало українців. 

Тим часом нацистське керівництво вирішило включити звільнені від 

більшовиків українські землі Галичини до складу Генерал-Губернаторства з 

центром у Кракові, а на інших землях України створити окремі адміністрації. 

Таким чином відкидався священний для українців принцип єдності 
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національної території. Українська Рада Сеньорів у Львові 22 липня 1941 р. 

висловила стурбованість з цього приводу у листі до райхсміністра Йоахіма 

фон Ріббентропа690. До останнього звернувся 24 липня і А. Мельник, щоб не 

допустити передачі східної Галичини до польського Генерал-Губернаторства691. 

С. Бандера, дізнавшись про таке рішення нацистського керівництва, направив 

відповідний протест А. Гітлеру692. 

Однак нацистське керівництво не бажало прислухатися до вимог 

українських лідерів. У Берліні на той час вже утвердилася думка, що українські 

землі не варто передавати українцям693. Це засвідчила нарада вищого 

керівництва Німеччини, що відбулася 16 липня 1941 р. у головній ставці 

нацистського фюрера, де обговорювались плани щодо устрою та 

підпорядкування окупованої України та інших територій694. Тому 

20 серпня 1941 р. А. Гітлер все ж підписав декрет про створення 

Райхскомісаріату Україна,695 що означало поділ української території на 

адміністративні округи, керовані німецькими начальниками. 

Незабаром нацисти розпочали репресії щодо українського активу в Україні 

та Німеччині. Перші арешти відбулися в Берліні 15 вересня 1941 р.696 Зокрема 

арештували Р. Ярого. У жовтні того року цього відомого ветерана УГА та діяча 

ОУН ув’язнило гестапо697. Арештованого у липні 1941 р. у Кракові С. Бандеру 

перевезли до Берліна, де деякий час утримували у в’язниці, а незабаром 

перевезли до табору в Саксенгаузені698. Таким чином, 1942 р. німецькі служби 

СД почали планомірну ліквідацію активу українських націоналістів699. 
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До того ж націоналісти офіційно не зреклися намірів створити національну 

державу. Дослідниця Галина Стефанюк слушно зазначила, що небажання 

націоналістів відкликати Акт 30 червня 1940 р. перетворювало їх на силу, яка 

стала ворожою нацистській Німеччині700. 

Під кінець грудня 1941 р. А. Мельник, вислухавши звіт прибулого до 

Берліна секретаря УНР і порадившись з іншими членами проводу, які були в 

німецькій столиці, вирішив вислати до Гітлера меморандум, в якому вимагав 

припинити нищівну політику в Україні. Меморандум підписали також ряд 

провідних військових, політичних та духовних діячів701. 

Заслуговує на увагу зміна ідеологічних орієнтацій серед чільних 

представників української військової еміграції. Насамперед генерала 

М. Омелянович-Павленка, який у міжвоєнний період співпрацював з різними 

політичними середовищами української еміграції, зокрема з ОУН. Але перед 

війною він тісніше зійшовся з гетьманським рухом у Німеччині і його 

Українською Громадою. Незабаром на початку війни М. Омелянович-Павленко 

вибув з лав Української Громади. Гетьманець полковник В. Мурашко оцінив 

вчинок генерала вкрай негативно. У листі до генерал-хорунжого В. Петріва 

військовий діяч писав, що для українських еміграційних генералів важливим є 

дотримання певних ідеологічних позицій. М. Омелянович-Павленко «зрадив 

Гетьмана потайки, не відважившись навіть сказати про це прямо, за певну 

грошову винагороду від ОУН702». Там само критикував дії М. Омеляновича-

Павленка інший військовий емігрант – полковник Борис Гомзин. 7 серпня 

1941 р. він з цього приводу у листі до В. Петріва зазначив: «Амбіція і брак 

глибшого розуму – недобрі дорадники!»703. 

Втім війна, що набувала все більших масштабів, спонукала ветеранів 

українських визвольних змагань до об’єднання. Конференція представників 

українських комбатантів у Кракові утворила Українську Генеральну Раду 
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702 Українська політична еміграція 1919–1945. Документи і матеріали. С. 628–629. 
703 Там само. С. 689. 
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Комбатантів (УГРК) під головуванням генерал-хорунжого Миколи 

Капустянського704. Роз’яснюючи статус цього об’єднання, М. Омелянович-

Павленко зауважив, що «Комбатантські організації можуть існувати лише як 

секції при існуючих дозволених емігрантських організаціях (УНО, Українська 

Громада та Центральний Комітет)… Ми не творимо нового союзу, але для всіх 

буде спільний дах – моральний авторитет»705. Однак УГРК не змогла розвинути 

ширшої діяльності, через деякий час виявилося, що ця ветеранська структура – 

нежиттєздатна706. 

 

4.2. Громадське життя української еміграції у воєнну добу 

 

Воєнні дії кардинально змінили громадське життя в Німеччині. По-перше, 

війна посилила недовіру до української еміграції з боку німецьких спецслужб, 

що мало наслідком посилення цензури українських періодичних видань, 

стеження та контроль діяльності українських громадських і культурних 

установ. З іншого боку, наступ Німеччини на схід, оволодіння новими 

територіями створило можливість інтегрувати українське життя в Чехо-

Словаччині та Польщі. 

У кращих умовах для розвитку опинилася Українська Громада, яку 

патронував П. Скоропадський. Головою громади був на той час генерал 

Андрій Вовк707. 21–22 вересня 1940 р. у Берліні відбувся Перший делегатський 

з’їзд Української Громади в Німеччині. Організація налічувала 3 173 членів у 

34 філіях708. Створення робочих органів з’їзду продемонструвало значення 

українських військових емігрантів в організації. До комісії, яка перевіряла 

повноваження делегатів, входив сотник М. Завянський, Головою президії з’їзду 

обрали полковника-інженера В. Мурашка, його заступником – генерала 

                                                 
704 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 662–665. 
705 Там само. С. 677. 
706 Конгрес Українських Націоналістів 1929 р. С. 359. 
707 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 636. 
708 Перший Делегатський З’їзд Української Громади в Німеччині 21–22 вересня 1940. Берлін, 1940. 

С. 4. 
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А. Вовка. До складу організаційної ради зібрання входив ще один колишній 

військовий – хорунжий Павло Погасій709. 

Постанова делегатського з’їзду мала дуже стриманий і аполітичний 

характер. У резолюціях йшлося про потребу національної консолідації 

емігрантів, дисципліну членів Української Громади. Зазначено, що український 

народ має у своєму складі віруючих різних християнських конфесій, церкви 

яких треба належно шанувати та опікуватись українським громадянам і 

державою. Підкреслено, що в особливо важкому стані перебуває Українська 

Православна Церква, відтак Українська Громада підтримує її автокефалію від 

інших церков710. В резолюції з’їзду також зазначалося про потребу коректного 

ставлення до УНО. В організаційному плані передбачено активізацію життя 

громади через щотижневі збори та щомісячні театральні вистави711. 

На спільному обіді учасників Першого делегатського з’їзду виступив з 

промовою гетьман П. Скоропадський712. У своєму виступі він, зокрема, 

зазначив: «Будемо сподіватися, що тепер, у ті тяжкі часи, що ми їх 

переживаємо, ця наша обновлена Громада знайде в собі відповідні сили, щоб 

бути на висоті тих подій, що з усіх боків натискають на нас. Будемо 

сподіватися, що вона своєю діяльністю всеукраїнського масштабу зуміє стати 

кристалізаційним українським осередком для всіх тих ідейних, чесних 

українських людей, що не зіпсовані умовами, в яких ми всі знаходимося, для 

всіх тих, що хотять і будуть працювати, битись і страждати не задля самих себе, 

а задля того, щоб здобути своє вільне, державне українське життя»713. 

30 вересня 1940 р. у німецькій столиці відбувся Другий делегатський з’їзд 

Української Громади. Черговий форум засвідчив появу в організації нових осіб 

з середовища військової еміграції. Заступником голови був підполковник 

М. Россиневич, секретарями – полковник А. Силін та сотник М. Ставничук714. 

                                                 
709 Там само. С. 4–6. 
710 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 624–625. 
711 Перший Делегатський З’їзд Української Громади в Німеччині. С. 13–14. 
712 Там само. С. 17–19. 
713 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 626. 
714 Українська Дійсність. Берлін, 1942. 1 жовтня. Ч. 28. С. 3. 
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Окрім вищеназваних військовиків, у житті цієї організації брали участь й 

інші військові емігранти. Зокрема у багатьох імпрезах, організованих 

Українською Громадою, брав участь колишній старшина Галицької Армії 

буковинець Сократ Іваницький715. 

В умовах Другої світової війни, коли східне питання стало одним з 

пріоритетів нацистської Німеччини, і роль української еміграції в цьому 

контексті набувала ваги, П. Скоропадський робив недвозначні натяки на нову 

стратегію української визвольної боротьби. У прийнятті в німецькій столиці з 

нагоди чергової річниці утворення Української Держави 1918 р. гетьман 

зазначив роль Німеччини у цій події та підкреслив, що його гетьманський рух є 

понадпартійним і в «Ідеї та Чині» зуміє подолати усі протиріччя, які існують 

серед національно-свідомих українців716. Він наголосив, «що на кожному 

гетьманці лежить велика відповідальність – чесно йти за мною, як би тяжко 

йому не було. Це єдиний для нас вірний шанс, що доведе нас до перемоги»717. В 

риториці гетьмана відчувався вплив авторитарних та тоталітарних настроїв, які 

з середини 1930-х років панували в суспільстві Німеччини. 

Українське Національне Об’єднання традиційно представляло середовища, 

які були прихильні до ідеології ОУН. На початку війни організація чисельно 

розрослася – у 1939 р. до УНО вступило 2325 нових членів718. Незабаром 

тридцять філій УНО налічували загалом 2 826 членів719. 14 січня 1940 р. у 

Берліні відбулися Сьомі загальні збори УНО за участю 188 делегатів, 

69 поодиноких членів із 44 осередків організації. Загальний стан на день зборів 

становив 2813 членів720. Відомо також, що у другій половині січня 1942 р. до 

                                                 
715 Д-р Сократ Іваницький: життєвий і творчий шлях. С. 24. 
716 Промова Ясновельможного Пана Гетьмана на прийнятті МОСГД – Берлін з нагоди  

23-річниці відновлення Гетьманської Держави 1918 року // Нація в Поході. Берлін, 1941. Червень. 

Ч. 7–8. С. 2. 
717 Там само. С. 3. 
718 Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні 1918–1945. С. 179. 
719 Український Вістник. Берлін, 1940. Січень-лютий. Ч. 1–2. С. 2. 
720 Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні 1918–1945. С. 179. 
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організації вступило 3639 нових членів721. У 1943 р. УНО налічувала 342 низові 

організації, членами яких були 42 000 українців722. 

Незмінним керівником УНО в роки війни був колишній синьожупанник 

полковник Тиміш Омельченко. Михайло Маруняк характеризував його так: 

«людина щирого серця, відданості справі і немалих організаційних здібностей. 

Найбільшим його плюсом було те, що він прислухався до голосу членів 

Головної Управи УНО і через те, нормальні в умовах широко розгалуженої 

організації дрібні конфлікти та «боротьба за компетенції» обмежувалися між 

нами до мінімуму»723. Микола Гаюк згадував про полковника-емігранта: «З 

нагоди історичних подій, заходами культурно-освітнього відділу УНО 

влаштовувано свята, на яких завжди з промовами виступав Голова УНО 

п. полковник Тиміш Омельченко, котрий мав дар промовця і своїми глибоко 

патріотичними рефератами захоплював слухачів. Полковник Т. Омельченко 

постійно жив у місті Кілю, а до Берліна приїздив на урядування та відбуття 

засідань Головної Управи УНО. Він був особистістю в УНО і всі його 

поважали»724. 

У січні 1941 р. до Головної Управи УНО кооптували колишнього сотника 

УГА Никифора Гірняка725. Він став першим заступником голови та 

організаційним референтом726. Після його переходу на іншу ділянку роботи цю 

посаду зайняв колишній емігрант у Франції полковник Павло Вержбицький ‒ 

«людина наскрізь віддана організаційній праці і сонячного характеру»727. 

Центральний орган УНО мав організаційну структуру у складі наступних 

відділів: протокол, секретаріат, виказковий, бухгалтерія, каса, персональний, 

господарчий, культурно-освітній, адміністрація і редакція «Українського 

Вісника» та книжковий склад728. Як зазначив Микола Гаюк: «Працівниками 

УНО були українці з усіх Соборних Земель України; Галичини, Волині, 
                                                 
721 Там само. С. 179–180. 
722 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни. С. 323. 
723 Там само. 
724 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. С. 9. 
725 Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні 1918–1945. С. 179. 
726 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни. С. 323. 
727 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни. С. 323 
728 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. С. 8. 



164 

 

Буковини, Карпатської та центральної України, православного і греко-

католицького віросповідання, емігранти з Першої і Другої світової війни. 

Співжиття та гармонія в праці була ознакою Соборності в УНО»729. 

Важливим інформативним та культурним чинником українського життя в 

Німеччині в роки війни стали періодичні видання, які виходили друком у 

Берліні. Дослідниця історії преси Надія Кулеша розділила видання відповідно 

до їх політичної приналежності. За її даними, до гетьманського табору 

належало 6 видань, які дослідниця класифікувала таким чином: два фахових 

часописи («Воєнно-Науковий Альманах» та «Господарська Прилога» до 

«Української Дійсності»), одне суто інформаційне видання («Бюлетень Вищого 

Проводу Гетьманського Руху»), два журнали суспільно-політичного характеру 

(«Нація в Поході» та «На відсіч»); одна газета універсального характеру, яка 

була друкованим органом Української Громади в Німеччині730. 

Найтриваліше виходило друком і найбільший наклад мало видання 

гетьманського руху – «Українська дійсність» (1940–1945). Відповідальним 

редактором часопису став підполковник-інженер Іван Калинович731. 

Націоналістичний табір представляв «Український Вістник» – орган 

Українського Національного Об’єднання. При експедиції часопису шефом був 

полковник Павло Вержбицький732. «Український Вісник» знаходився під 

пильним контролем гестапо733. 

З метою інформування полонених вояків-українців у зондертаборі Вустрау 

виходив друком журнал «Україна» (1943–1944)734, у Берліні – газета «Голос»735. 

Для українських добровольців, що виявили бажання воювати на боці 

Німеччини проти більшовиків, видавалися газети «Український Доброволець» 

(1943–1945), «Нова Доба» (1943–1944)736 та «За Україну»737. Про ситуацію на 

                                                 
729 Там само. 
730 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 160. 
731 Українська Дійсність. Берлін, 1942. 1 жовтня. Ч. 28. С. 3. 
732 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. С. 12. 
733 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни. С. 335. 
734 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. Львів, 2009. С. 21. 
735 Голос. Берлін, 1940. 28 вересня. Ч. 20. С. 1. 
736 Нова Доба. Берлін, 1943. 9 травня. № 19. С. 4. 
737 Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. С. 246. 
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німецько-радянському фронті читачів з України інформував також 

російськомовний часопис «Клич» (1941)738. Для українських робітників у 

Німеччині у 1943 р. почав друкуватися журнал «Дозвілля»739. 

Важливим чинником інформаційної роботи УНО була діяльність 

Українського Інформаційного Бюро у Берліні, керівник – біохімік 

Володимир Панченко-Юревич. Серед ключових співробітників цієї інституції 

був військовий емігрант сотник Сидір Чучман. Втім наприкінці 1941 р. на 

вимогу гестапо бюро було змушене припинити свою діяльність740. 

З початку Другої світової війни Український науковий інститут у Берліні 

перейшов під контроль німецької влади741. Провідна українська наукова 

установа в Німеччині на початок воєнних дій на Сході Європи відреагувала у 

свій спосіб. Протягом 1939–1940 рр. співробітники Інституту підготували 

військовий українсько-німецький словник для піхоти, такий же словник для 

льотчиків і «Великий німецько-український словник», який би «мав придатися 

для військово-топографічних, економічних та політичних описів окремих 

областей Радянської України»742. 

Серйозні зміни сталися в роки війни у церковному житті української 

еміграції в Німеччині. Зростання кількості новоприбулих полонених вояків-

українців, частина яких належала до греко-католицької конфесії, поставила на 

порядок денний питання ширшого забезпечення їх релігійних потреб. 

12 жовтня 1940 р. німецький уряд дав свою згоду на призначення о. П. Вергуна 

Апостольським візитатором для українців Німеччини743. Здійснила заходи для 

                                                 
738 Клич. Берлин, 1941. 5 октября. № 10. С. 1. 
739 Дозвілля. Берлін, 1943. Червень. № 3. С. 1.  
740 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни. С. 330. 
741 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України. С. 424. 
742 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України. С. 424. 
743 Бурім Д. В. До історії діяльності Апостольської Візитатури для українців греко-католиків 

у міжвоєнній Німеччині. Документи Галузевого архіву Служби безпеки України // Наукові 

записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. 26. К., 2013. С. 523–569; 
Wojtówicz B. Początki Kościoła grekokatolickiego w Niemczech. Działalność i losy ks. Petra Werhuna – 

apostolskiego wizytatora i administratora dla Ukraińców wyznania grekokatolickiego w Berlinie // Biuletyn 

ukrainoznawczy. Przemyśl, 2005. № 11. S. 63–77. 
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духовної консолідації й спільнота православних українців у Берліні744. 

Настоятелем української православної церкви у Берліні був о. протоірей 

Федір Білецький, хором управляв диригент Федір Луговенко, а обов’язки 

церковного старости виконував Вовченко. У неділі та урочисті свята в 

українських парафіях у Берліні завжди молилися за українських героїв, які 

загинули в національно-визвольних змаганнях745. 

 

4.3. Участь у збройній боротьбі проти СРСР на боці Німеччини 

 

Упродовж війни українські емігранти-військовики не раз здійснювали 

спроби стати повноправним союзником Німеччини у боротьбі проти 

більшовиків для відновлення української державності. Ще наприкінці літа 

1941 р. М. Омелянович-Павленко та М. Капустянський вирушили до Берліна 

для отримання дозволу на формування українського війська. Проте 

нацистський фельдмаршал В. Кейтель, який мав з ними розмову, заявив, що ця 

справа не на часі746. 

Хоча нацистський режим залучав окремих українських військових 

емігрантів в якості експертів з українського питання. Зокрема, Осип Думін 

1939 р. працював в Інституті східноєвропейського господарства (Institut für 

Osteuropeische Wirtschaft) у Кенігсберґу. У 1941 р. він працював у тому ж місті 

військовим перекладачем у таборі полонених вояків-поляків та у відділі 

цензури військових листів. Наприкінці 1941 р. отримав солідні посади в Берліні – 

у Міністерстві закордонних справ та у Міністерстві питань окупованих 

Німеччиною східних територій747. О. Думін проживав зі своєю родиною в 

Кенігсберґу та їздив на роботу до столиці на цілий тиждень, повертаючись 

додому лише на вихідні. За спогадами його колеги, він жалівся «на труднощі 

своєї праці – все міністерство було обсаджене людьми неприхильними, а то і 

                                                 
744 Краківські Вісті. Краків, 1941. Ч. 105. С. 1. 
745 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. С. 9–10. 
746 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. К., 2008. С. 701. 
747 Дзьобан О. Думін Осип Олексійович // Українська журналістика в іменах / За 

ред. М. М. Романюка. Львів, 1997. Вип. ІV. С. 79–80. 
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явно ворожими для української справи»748. Василь Кучабський у роки війни 

виїхав подалі від Берліна. За дозволом німецьких властей він очолив Другу 

державну бібліотеку німецького генерал-губернаторства у Любліні749. 

Важливою була роль т. зв. галицьких німців – колишніх офіцерів 

української галицької армії – Альфреда Бізанца та Ганса Коха. А. Бізанц став 

офіцером абверу750. 

Народженого у Галичині колишнього вояку УГА німця Ганса Коха у ранзі 

капітана й офіцера інформаційної служби 1941 р. призвали до вермахту і 

перевели до групи армій «Південь». Німецьке керівництво вирішило 

використати його знання України та української мови і зв’язки в українських 

середовищах. Як офіцер зв’язку він отримав завдання від А. Розенберґа 

готувати проект Української держави під німецьким протекторатом. Був 

відряджений до Львова, пізніше – до Києва, де контактував з українськими 

діячами. 1942 року Г. Кох служив у Полтаві751. 

У період Другої світової війни серйозних змін зазнав козачий рух в 

еміграції. Його розвиток характеризувався акцентуванням станової 

ідентичності із замовчуванням національних прагнень. Зокрема, козацтво 

виступило з ідеєю утворення на тих землях, де віддавна мешкали козаки, нової 

держави – Козакії (Казакии)752. Така ідея лояльних до Німеччини козацьких 

середовищ отримала підтримку нацистського керівництва. Адольф Гітлер 

заявив про надання козакам права об’єднати в межах Козакії всі свої сили753. 

Райхс міністр Східних Областей Альфред Розенберґ та начальник Штабу 

Верховного Командування Вермахту В. Кейтель виступили зі спеціальним 

зверненням до емігрантських середовищ російського та українського козацтва 

про те, що Донське, Кубанське (колишнє Запорізьке), Терське, Уральське 

(колишнє Яїцьке) козацтво тривалий час не визнавали московської держави і 
                                                 
748 Книш З. ЗУНРО. С. 243–244. 
749 Гелей С. Від національної ідеї до державності. Вибрані статті з історії України, політології, теорії 

та історії кооперації. Львів, 2011. С. 325. 
750 Дашкевич Я. Відновлення Української Держави 1941 р. Проблеми дослідження // Українське 

державотворення. Акт 30 червня 1941. С. ХХХV. 
751 Цеклер Е. Спогади про мого хрещеного батька Ганса Коха. С. 34–38. 
752 Казачий Вестник. Прага, 1943. 1 февраля. № 3. C. 2.  
753 Там же. 1943. 15 февраля. № 4. С. 2. 



168 

 

жили своїм державним організмом. І, вочевидь, козацькі збройні сили ніколи не 

визнавали і влади більшовиків754. 

Всередині козацького руху та його лідерів активізувались різноманітні 

групи які перебували на еміграції в Німеччині: А. Вовка, 

М. Омеляновича-Павленка, І. Полтавця-Остряниці755. 

Активна діяльність українських військових емігрантів занепокоїла 

нацистську адміністрацію та спецслужби. Відтак німці арештували і 

допитували полковника А. Мельника756. Арештували Тараса Бульбу-Боровця і 

відправили до концтабору Саксенгаузен757. Арешти й обшуки продовжувалися. 

Зокрема вони пройшли серед співробітників Української Установи Довір’я 

(УУД), які допомагали співвітчизникам, наражаючись на репресії з боку 

гестапо. У 1944 р. Найбільш значним виявом німецько-української військової 

співпраці в роки Другої світової війни було створення та бойова діяльність 

дивізії «Галичина». До утворення були причетні переважно ветерани 

національно-визвольних змагань, які були на території Галичини чи Польщі. 

Відомо, що з числа військових емігрантів ідею створення 14-ої гренадерської 

дивізії Ваффен СС «Галичина» підтримував М. Омелянович-Павленко760. Однак 

він не брав діяльної участі в організації цього військового формування. 

Попри те, що дивізія мала виступити на боці Німеччини, її творення 

гальмувалося з боку німецьких партійних кіл. Як зазначила дослідниця 

Марія Балагура, їх ставлення до дивізії було спочатку негативне, але коли 

врешті, через несприятливе для німців становище на фронті, ці кола були 

змушені погодитися на створення української дивізії, вони старалися обмежити 

її значення та роль, перешкоджали їй; намагалися зробити її ще однією 

                                                 
754 Там же. 1943. 1 декабря. № 24. С. 1. 
755 Бондаренко В. Г. Український вільнокозачий рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). 

Автореф. дис. докт. іст. наук. Львів, 2016. С. 24. 
756 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. Мюнхен: Накладом автора, 1968. С. 13. 
757 Там само. С. 13; Петренко Роман, «Омелько», «Юрко». Слідами армії без держави. С. 201. 
758 Д-р Сократ Іваницький: життєвий і творчий шлях. С. 24. 
759 Там само. С. 24. 
760 Конгрес Українських Націоналістів 1929 р. С. 359. 
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німецькою дивізією з українським поповненням і навіть робили спроби її 

роззброїти761. 

Після створення дивізії їй відмовляли у національній назві, і минув певний 

час, поки дозволено вживати назву «Українська дивізія»762. Відомо, що дивізія 

формувалася в основному з українських добровольців з Галичини. В 

еміграційному часописі «Нова Доба» з’явилося звернення від полонених 

українців, які перебували в німецькому таборі, – полковника Івана Бачука та 

капітана під криптонімом Ол. Вони заявили: «Адже ми теж українці! Поки що 

ми полонені. Просимо редакцію помогти нам вступити в Українське Визвольне 

Військо»763. 

Українські джерела свідчать, що, «на предложення райхсфюрера СС дав 

Фюрер згоду на створення з’єднання добровольців галицьких українців»764. 

Натомість, як видно з опублікованих протоколів наради А. Гітлера, найвище 

нацистське керівництво було мало проінформоване про формування та воєнну 

діяльність 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». На нараді 

вищого німецького воєнного командування 25 березня 1945 р. нацистський 

лідер заявив, що чув щось про галицьку дивізію, але не ототожнював її з 

українською. Він взагалі сумнівався щодо ефективності національних з’єднань 

СС. Врешті, зрозумівши, що дивізія сформована з галицьких українців, він 

наказав роззброїти це формування, а його зброю передати німецьким 

частинам765. 

Учасник антибільшовицької боротьби Василь Верига зазначив: «За 

створення Дивізії «Галичина», ІІІ Райх заплатив українцям розстрілами 

українських провідних мужів і жінок, а навіть братів і сестер і батьків учасників 

Дивізії, не згадуючи вже концлагерів у Бухенвальді, Освєнцимі тощо. Що ж 

тоді держало всіх учасників Дивізії в складі німецької армії? Можна це всіляко 

інтерпретувати, але в основному це була віра у велике завдання української 

                                                 
761 Барагура М. Три концепції української дивізії: українська, німецько-проукраїнська й німецька 

партійна // Вісті комбатанта. Торонто–Нью-Йорк, 1975. Ч. 2. С. 65. 
762 Книш З. Правда про Українську Дивізію / // Вісті Комбатанта. 1973. Ч. 1. С. 33. 
763 Нова Доба. Берлін, 1943. 9 травня. № 19. С. 4. 
764 СС Дивізія Галичина // Календар Альманах на 1944 рік. Краків–Львів, 1943. С. 29. 
765 Гітлер не знав нічого про Українські Дивізію // Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1962. Ч. 3–4. С. 44–45. 
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молоді в рядах Дивізії, у своє призначення в історії українського народу. Чи 

вони були свідомі того, чи ні, але в кожного з них ось той старий закон 

«Республіка супрема люкс есто» брав верх над особистими кривдами, що їх 

заподіяв так званий «союзник» – німець»766. 

Тим часом дивізія «Галичина» зазнала поразки під Бродами. Як зауважив 

З. Книш, у другому складі дивізії, після цієї поразки, також були добровольці, 

але вони переважно втікали від більшовиків під тиском обставин. Те саме про 

добровольців з-поміж українського робітництва, вивезеного до Німеччини: «В 

одному і другому випадках був це сирий матеріял, майже без військової 

підготовки, лише зрідка з вояцькими нахилами»767. 

Тим часом розвиток подій, який вказував на можливу поразку нацистської 

Німеччини у Другій світовій війні, призвів до ревізії ідеології ОУН, яка 

отримувала перспективу стати суперником СРСР, що переходив у категорію 

переможних сил768. 

Репресії щодо діячів українського самостійницького руху означали 

небажання вирішувати політичні прагнення українців. Однак загроза поразки 

змусили нацистське керівництво шукати підтримки, в тому числі й серед 

українців. 

На думку І. Нагаєвського, «тверезіші німці були противні екстермінаційній 

політиці ІІІ райху супроти народів Східної Європи, напр. мін. Розенберґ, 

адмірал Редер, ген. Бравхіч, генр. Райхенав, ген. Роммель, д-р Вехтер, 

д-р Арльт, д-р Кох та ін.»769. 

У другій половині 1944 р. німецьке політичне керівництво, усвідомлюючи, 

що програє війну з Радянським Союзом і блоком союзників, спробувало 

сформувати спільний блок народів, які поневолила більшовицька Москва. 

Відтак німецькі урядовці розпочали перемовини з представниками таких 

народів: азербайджанців, білорусів, росіян, татар та українців. Причому 

німецькі очільники не передбачали творення на теренах СРСР національних 

                                                 
766 Верига В. До проблеми історії І Дивізії УНА // Вісті Комбатанта. 1966. Ч. 2. С. 14. 
767 Книш З. Правда про Українську Дивізію // Вісті Комбатанта. 1973. Ч. 1. С. 34. 
768 Касьянов Г. В. Ідеологія Організації Українських Націоналістів. С. 462. 
769 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. Торонто: Українська Книжка, 1985. С. 120. 
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держав, а говорили про відновлення великоросійської держави, до якої ці 

народи мали увійти у формі тоді ще не окресленої федерації. Цю концепцію 

підтримували декілька німецьких генералів Генштабу, а також один із 

найвпливовіших нацистських лідерів – Генріх Гімлер770. Очолив блок народів 

російський генерал Андрій Власов як Голова «Визвольного Комітету Народів 

Росії» та головнокомандуючий РВА. Він свого часу як радянський генерал 

потрапив у німецький полон під час боїв на Волховському фронті під 

Ленінградом. До названого комітету, який А. Власов утворив у Празі 

14 листопада 1944 р., він не включив українських військовиків, які мешкали на 

еміграції. Натомість Україну представляв у ньому «малорос» професор 

Богатирчук771. 

В. Бондаренко зазначив спроби російського генерала А. Власова все ж 

підпорядкувати собі українські формування. Більшість з українців відмовилися 

перейти під оруду російського генерала. Втім І. Полтавець-Остряниця разом із 

прибічниками в різний спосіб підтримали російського 

генерала-колабораціоніста772. 

Серед російської еміграції ставлення до генерала А. Власова не було 

однозначним, але факт існування РВА впливав на формування мережі 

військових закладів773. Росіяни розгорнули ряд шкіл у Німеччині – Дабендорфі 

та Люкенвальді774. 

Наприкінці літа 1944 р. уряд Третього Райху вирішив змиритися з 

українцями і включити їх у війну проти СРСР. Німецьке керівництво 

передбачало, що до свого блоку сил вони спонукають включити всі політичні 

українські центри, їх озброєні військові та невійськові відділи, поліційні, 

охоронні, пожежні775. 

                                                 
770 Крохмалюк Р. Зміна німецької політики і постання Українського Національного Комітету (Уривок 

з довшої праці п. н. «Заграва на сході») // Вісті комбатанта. Торонто–Нью-Йорк, 1974. Ч. 1. С. 53. 
771 Там само. С. 54. 
772 Бондаренко В. Г. Український вільнокозачий рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). С. 25. 
773 Бегидов А. М. Военное образование в Зарубежной России 1920–1945. М., 2001. С. 246. 
774 Там же. 
775 Петренко Роман, «Омелько», «Юрко». Слідами армії без держави. С. 201–202. 
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Таким чином, представники нацистського керівництва А. Розенберг та 

Г. Гімлер вирішили сформувати політичний центр українських 

антикомуністичних сил для використання в інтересах нацистської 

Німеччини776. Першим, до кого звернулося німецьке керівництво, був гетьман 

П. Скоропадський. Той поставив умову, що першим кроком для досягнення 

порозуміння буде звільнення з концтаборів Андрія Мельника та 

Степана Бандери777. До свого проекту нацисти вирішили залучити також членів 

екзильного уряду УНР під проводом Андрія Лівицького. Найбільш активним з 

них був полковник Павло Шандрук778. 

У вересні 1944 р. на волю вийшов С. Бандера, у жовтні того ж року – 

А. Мельник779. Наприкінці жовтня 1944 р. з концтабору Саксенгаузен звільнили 

Т. Бульбу-Боровця780. Але підозри в антинімецькій діяльності українських 

діячів у нацистів не зникали. В листопаді 1944 р. були арештовані члени 

Головної управи УНО, серед них і Тиміш Омельченко781. 

Постало питання – хто очолить український рух? Серед кандидатур були 

відомі українські провідники в еміграції – А. Лівицький, А. Мельник і 

П. Скоропадський. Спочатку еміграційні середовища схилялись до думки, що 

такою особою має стати Гетьман782. Полковник В. Мурашко заявив генералові 

В. Петріву про беззастережну відданість П. Скоропадському783. І сам гетьман 

схилявся до того, щоб перебрати в свої руки кермо українського руху784. 

Восени 1944 р. у Берліні відбулася нарада чільних керівників українського 

руху – А. Бандери, А. Лівицького, А. Мельника та П. Скоропадського. Діячі 

розглянули пропозиції німецької сторони й уповноважили А. Мельника 

провадити переговори з представниками німецького уряду. 

                                                 
776 Бондаренко В. Г. Український вільнокозачий рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). С. 25. 
777 Бойдуник О. Стиль і послідовність полк. Андрія Мельника. С. 449. 
778 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. Торонто, 1985. С. 120. 
779 Бойдуник О. Стиль і послідовність полк. Андрія Мельника. С. 449. 
780 Петренко Роман, «Омелько», «Юрко». Слідами армії без держави. С. 201. 
781 Гаюк М. Спомини про У. Н. О. 1941–1945. С. 13. 
782 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. С. 659–660. 
783 Там само. С. 660–662. 
784 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. С. 121. 
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Перед переговорами А. Мельник оприлюднив перед німецькими 

урядовцями такі передумови для порозуміння: 

1. Переговори українців мають вестися безпосередньо з міністерством 

закордонних справ. 

2. Німецький уряд має підписати та оголосити декларацію, в якій 

Німеччина мала б заявити, що відмовляється від усіляких претензій на 

українські землі та визнає право українського народу на самостійну 

державність. 

3. Має бути створений Український національний Комітет як єдине 

представництво українців у Німеччині, жодним чином не пов’язане з 

російським Комітетом під керівництвом генерала А. Власова. 

4. Утвориться Українська Національна Армія під українським 

командуванням. 

5. З концентраційних таборів та тюрем мають бути звільнені всі 

українці, яких арештували з політичних чи національних мотивів785. 

Німецька сторона не прийняла таких умов полковника А. Мельника, відтак 

він відмовився від подальших перемовин, а свої уповноваження віддав тим 

особам, які його до таких переговорів уповноважили786. 

Консультації тривали з листопада 1944 р. до лютого 1945 р. Тверда 

одностайність українських середовищ перекреслила плани гітлерівців. Тому 

німці погодилися на створення окремого, незалежного від росіян, Українського 

Національного Комітету, який очолив звільнений з німецького полону 

колишній полковник армії УНР П. Шандрук787. Спочатку нацисти навіть 

пропонували очолити УНК голові УНО – полковнику Т. Омельченку788. 

Суперечки щодо керівництва Національного Комітету тривали, і його 

склад остаточно було визначено на нараді у німецькому місті Веймар 

12-14 березня. Голова ‒ П. Шандрук (стара еміграція), 1-й заступник голови ‒ 

                                                 
785 Бойдуник О. Стиль і послідовність полк. Андрія Мельника. С. 450. 
786 Там само. 
787  Петренко Роман, «Омелько», «Юрко». Слідами армії без держави. С. 201–202. 
788 Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни // Непогасний 

огонь віри. С. 344. 
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В. Кубійович (Галичина), 2-й заступник голови ‒ адвокат О. Семененко (нова 

еміграція), секретар – інженер П. Терещенко789. Таким чином, створений у 

Німеччині під проводом П. Шандрука Український Національний Комітет став 

політичним центром українського визвольного руху. 

Наради, які скликав закордонний Центр ОУН у Відні та Мюнхені навесні 

1945 р. з метою консолідації націоналістичних сил, не привели до порозуміння і 

злагоди в цьому середовищі790. Полковник А. Мельник мав свою позицію, з 

якою він ознайомив П. Шандрука791.  

Місцем осідку Українського Національного Комітету було обрано німецьке 

місто Аугсбург792. Водночас зі створенням УНК почався процес створення 

Української Національної Армії793. УНК не вдалося багато зробити, але він 

фактично зумів врятували українську дивізію, домігшись її переведення з 

більшовицького фронту у район наступу західних альянсів і перетворив її на 

Першу Українську дивізію в складі Української Національної Армії. У березні 

1945 р. П. Шандрук зумів домовитись з німецьким командуванням про 

перейменування 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина» на Першу 

Українську Дивізію Української Національної Армії. Гітлер дав свою згоду на 

таке перейменування794. 15 березня 1945 р. А. Лівицький як Головний Отаман 

Армії УНР підписав наказ (ч. 8) про призначення генерал-лейтенанта генштабу 

Павла Шандрука командуючим Української Національної Армії795. 

Тим часом, у містечку Німек біля Берліна розпочато формування з 

полонених вояків-українців і службовців пожежних команд Другої Української 

Дивізії УНА під командуванням генерала Петра Дяченка. 

                                                 
789 Шандрук П. Правда про 1-шу Українську Дивізію і Українську Національну Армію // Українська 

дивізія «Галичина». Історико-публіцистичний збірник. Київ; Торонто, 1994. С. 67. 
790 Кричевський Р. Організація Українських Націоналістів в Україні – Організація Українських 

Націоналістів Закордоном і ЗЧ ОУН. Причинок до історії націоналістичного руху. Нью Йорк–

Торонто, 1962. С. 20. 
791 Справа Українського Національного Комітету // Непогасний огонь віри. С. 690–692. 
792 Косик В. Україна й Німеччина в Другій світовій війні. Пер. з франц. Романа Осадчука. Париж–

Нью-Йорк–Львів: НТШ, 1993. С. 452. 
793 Бондаренко В. Г. Український вільнокозачий рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). С. 25. 
794 Bender Roger James, Taylor Hugh Page. Uniform, organization and history of the Waffen–SS. San Jose, 

California, 1990. P. 42–43. 
795 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. Торонто: Українська Книжка, 1985. С. 121. 



175 

 

П. Шандрук пригадував, що він особисто відвідав декілька груп 

протилетунської оборони в районі Берліна, які складалися з українців, і 

повідомив їм, «що від тої хвилини вони належать до УНА. В тих 

протилетунських батареях було понад 250 наших хлопців і дівчат»796. 

28 березня 1945 р. під час складання присяги на вірність Україні та УНА 

чисельність вояків сягнула 1900 осіб797. Важливо, що присяга, яку мали 

складати вояки УНА, починалася словами: «Присягаю Всемогутньому Богові 

на оце святе Євангеліє і Його Животворящий Хрест, що не жаліючи здоров’я і 

життя, боронитиму зі зброєю в руках, завжди і всюди під Українським 

національним прапором, сій народ і рідну Україну. У свідомости великої 

відповідальности, як вояк Української Національної Армії прирікаю 

виконувати беззастережно накази моїх начальників; а службові доручення 

держатиму в таємниці. Так мені, Господи, допоможи і Його Пресвята Мати. 

Амінь»798. 

Через динамічний розвиток наступальних операцій антинімецької коаліції 

весною 1945 р., в результаті яких нацисти капітулювали, Українська 

Національна Армія не взяла участі в бойових діях. 

В умовах військової поразки нацистської Німеччини провідники 

української еміграції зуміли переорієнтуватися на західних аліянтів 

антигітлерівської коаліції. Передбачивши поразку нацистів, П. Скоропадський 

орієнтувався на допомогу Великої Британії та США. Після успішної поїздки 

Данила Скоропадського до Канади та США, де гетьманський рух мав багато 

прихильників не тільки серед емігрантів, але й серед українського духовенства, 

гетьман відрядив сина до Великої Британії. Перед гетьманичем було поставлене 

завдання – після поразки нацистської Німеччини налагодити контакти з 

британськими урядовими колами799. 

Наприкінці війни для українських діячів залишатися у Берліні наприкінці 

війни було небезпечно з різних причин. Есесівці розпочали справжнє 

                                                 
796 Шандрук П. Правда про 1-шу Українську Дивізію і Українську Національну. С. 73. 
797 Середницький Я. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція. С. 9. 
798 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. С. 121 
799 Онуфрів Г. Спонука до Чину. Львів: Каменяр, 1996. С. 16. 
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полювання за чоловіками, здатними носити зброю800. С. Іваницький залишив 

німецьку столицю ще у вересні 1944 р.801 Г. Кох, який служив в Україні, 

наприкінці війни отримав наказ вивезти з Києва до Німеччини важливі архівні 

документи з Українського державного архіву Києва. Ці унікальні письмові 

артефакти він трьома вантажівками доставив до долини Енн біля Грембінга в 

Штирії. Щоб документи не потрапили до рук Червоної армії, він наказав 

підпалити цінний вантаж802. 

27 квітня 1945 р. після наради у Бад-Кіссінгені А. Мельника, М. Скрипника 

до військового управління «Німеччина» було внесено меморандум про потреби 

українців803. 

2 травня 1945 р. А. Мельник вислав телеграму до державного секретаря 

США, президента Міжнародної Конференції в Сан-Франциско, в якій висловив 

занепокоєння, що до ООН запрошено радянську Україну. Її делегат виступає 

представником не українського народу, а Москви804. Капітуляція Німеччини 

8 травня 1945 р. спричинила хаос в її містах та містечках і прагнення полонених 

помститися за кривди, яких вони зазнали від німців805. 

Доля окремих визначних діячів української військової еміграції в 

Німеччині наприкінці Другої світової війни та після її закінчення склалася 

трагічно. Як стверджував З. Книш, весною 1945 р. в Гданську більшовики 

схопили сотника О. Думіна й привселюдно розстріляли806, за іншими даними, 

він загинув наприкінці війни у німецькій столиці807. 

У час наближення фронтової лінії до Берліна П. Скоропадський вирішив 

залишити столицю Німеччини. 7 квітня 1945 р. він виїхав у напрямку Веймара 

землі Тюрінгія, куди перемістили осередок гетьманського руху. Кінцевою 

метою був Оберсдорф біля швейцарського кордону, куди переїхала родина 

гетьмана. Дорога виявилася небезпечною з огляду на масовані бомбардування 
                                                 
800 Розанов Г. Л. Конец «Третьего рейха». 2-е изд., перераб и доп. Москва, 1990. С. 235. 
801 Д-р Сократ Іваницький: життєвий і творчий шлях. С. 24. 
802 Цеклер Е. Спогади про мого хрещеного батька Ганса. С. 38, 40. 
803 Бойдуник О. Стиль і послідовність полк. Андрія Мельника. С. 452. 
804 Там само. С. 453. 
805 Лялька М. Автобіографічний нарис. Торонто, 1999. С. 77. 
806 Книш З. ЗУНРО. С. 244. 
807 Дзьобан О. Думін Осип Олексійович. С. 80. 
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союзників. Відтак змінював транспортні засоби, долаючи шлях, потягом, авто, 

возом і навіть пішки. У м. Плятлінг, що у Південній Баварії, гетьман та його 

супутники – донька Єлисавета, ад’ютант Грищинський та няня родини 

Анна Шабуніна – були вимушені зупинитися в очікуванні транспорту на 

залізничній станції. Тут гетьман 16 квітня 1945 р. потрапив під бомбовий удар і 

загинув808. 

Радянські спеціальні служби почали шукати українців і після зайняття 

Берліна. 4 травня 1945 р. (за іншими даними, 22 червня того ж року) органи 

НКВД арештували о. П. Вергуна у його власній канцелярії й засудили його на 

вісім років примусових робіт за колабораціонізм. Апостольського візитатора 

греко-католиків у Німеччині, колишнього старшину УГА вивезли до 

концтабору Тайшет біля озера Байкал, де він помер 7 лютого 1957 року809. 

По-іншому склався життєвий шлях ще одного видатного діяча української 

військової еміграції – Юрія Кучабського. Доля його тривалий час була 

невідома. Вважали, що один із командирів Корпусу Січових Стрільців загинув 

у таборах ГУЛАГу. Втім, досить недавно стало відомо, що він у 1945 р. 

переїхав до містечка Бланкенбург у радянській зоні окупації. Після війни 

працював у міській адміністрації, пізніше викладав російську мову у місцевій 

школі. Помер В. Кучабський 28 червня 1971 р.810 Яким чином В. Кучабський 

зумів уникнути арешту більшовицьким СМЕРШом ‒ залишається загадкою для 

істориків. 

Після втрати нацистами контролю за ситуацією в Німеччині вся її 

територія поринула у вир та хаос переміщення насильно звезених туди 

людей811. Чимало українських військових емігрантів чи біженців, щоб не 

                                                 
808 Онуфрів Г. Спонука до Чину. С. 16. 
809 Учасники УГА – повоєнні богослови // Полеві духовники Української Галицької Армії. У 45-річчя 

участи у Визвольних Змаганнях (Матеріяли до історії) / Видав о. Іван Лебедович. Вінніпеґ, 1963. 

С. 221; Wojtówicz B. Początki Kościoła grekokatolickiego w Niemczech. S. 73. 
810 Гелей С. Від національної ідеї до державності. С. 6–7. 
811 Кричевський Р. Організація Українських Націоналістів в Україні – Організація Українських 

Націоналістів Закордоном і ЗЧ ОУН.. С. 17. 
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потрапити в руки більшовицьких спецслужб, намагалися будь-що дістатись у 

зону окупації союзників. Частина з них потрапляли до таборів біженців812. 

Відомо, що вояків Української Національної Армії, інтернованих 

союзниками в Італії та Німеччині, звільнили з таборів у 1946–1947 рр.813. Деякі 

військові емігранти зуміли сховатися від радянських спецслужб у таборах 

біженців в американській зоні окупації Німеччини, але близькість радянських 

окупаційних військ і відповідна постійна загроза змусила їх емігрувати за 

океан – в Канаду та США814. 

Друга світова війна спричинила кардинальні трансформації у середовищах 

української військової еміграції в Німеччині, яка знаходилась у цій країні у 

міжвоєнний період. Ряди еміграції поповнили полонені вояки-українці, що 

служили в польській та радянській арміях, та колишні українські вояки 

революційної доби, які, з різних причин, опинилися у Німеччині на початку 

воєнних дій. Значно послабив організований український рух в еміграції розкол 

у середовищі потужної політичної сили в Західній Україні та Німеччині – ОУН. 

Серед української військової еміграції виникли ілюзії щодо підтримки 

нацистами українського визвольного руху. Втім, державотворчі аспірації 

українських націоналістичних сил і проголошення 30 червня 1941 р. 

відновлення Української Держави у Львові викликали негативну реакцію з боку 

нацистів, і українські активісти в Західній Україні та Німеччині зазнали 

репресій. 

Зі збільшенням кількості емігрантів у Німеччині зросла чисельність членів 

українських емігрантських громадських інституцій – Української Громади й 

УНО та збільшилась кількість їх місцевих осередків. З іншого боку, наступ 

збройних сил нацистів на схід й опанування ними нових територій спричинив 

інтеграцію національного життя української еміграції в Німеччині, Польщі та 

Чехословаччині. У Берліні почали виходити друком нові українськомовні 

часописи: «Голос», «Дозвілля», «Нація в Поході», «Український Вістник» та 

                                                 
812 Косик В. Спогади. Львів: ПП «Таїс», 2018. С. 14. 
813 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. 1985. С. 121. 
814 Косик В. Спогади. С. 15. 
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«Українська Дійсність». Колишні українські військовики зайняли ключові 

позиції в громадському житті української еміграції, зокрема в Українській 

Громаді та УНО. Водночас національне життя емігрантів-українців було під 

пильним оком нацистських спецслужб, що мало наслідки посилення цензури 

українських періодичних видань, стеження та контроль діяльності українських 

громадських і культурних установ, репресій щодо провідних діячів, у т. ч. і 

військових емігрантів. 

У роки Другої світової війни серед української військової еміграції визріло 

рішення щодо участі в боротьбі з більшовизмом на боці Німеччини, зі 

сподіванням, що це сприятиме становленню самостійності. Наслідком було 

утворення 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». Перед своїм 

крахом нацистська Німеччина намагалася залучитися підтримкою українців, 

зволікаючи в наданні українському рухові політичного змісту. Однак очільники 

української військової еміграції ставили на перший план інтереси національно-

визвольної боротьби, що суперечило планам нацистів. Наприкінці війни 

політичні та військові лідери української еміграції зуміли переорієнтуватися на 

західні держави з антигітлерівської коаліції. 

Якщо порівнювати масштаби співпраці української військової еміграції з 

нацистським режимом, то російська військова еміграція, організувавши РВА, 

створивши систему мобілізації та мережу шкіл, задіяла на бік Німеччини 

значно більше росіян. Зокрема кількість росіян, які воювали у збройних силах 

Третього райху в 1939–1945 рр., сягнула 310 тисяч осіб, що на 60 тисяч більше 

від кількості українців у німецьких військових формаціях815. Стосовно оцінки 

співпраці української військової еміграції зі структурами нацистської 

Німеччини як явища колаборації, то на таку оцінку, на нашу думку, не має 

правових підстав, бо військові емігранти ані перед війною, ані під час війни не 

присягали державам – учасницям антигітлерівської коаліції та не були 

громадянами цих держав. 

                                                 
815 Боляновський А. Українські збройні формування в збройних силах Німеччини (1939–1945) / 

Львівський національний університет імені Івана Франка; Канадський інститут історичних студій 

Альбертського університету. Львів, 2003. С. 531. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі досліджено становлення та діяльність української військової 

еміграції в Німеччині у 1918–1945 рр. На підставі опрацювання архівних 

фондів, опублікованих документів і матеріалів, періодичних видань, спогадів та 

наукової літератури вивчено історіографію та джерельну базу української 

військової еміграції в Німеччині у 1918–1945 рр., висвітлено витоки, соціальну 

адаптацію, військово-організаційну, громадсько-політичну та культурну 

діяльність військових емігрантів-українців у Німеччині у міжвоєнний період та 

в роки Другої світової війни. 

1. Історіографію досліджуваного питання поділяємо на українську, у т. ч. 

діаспорну та зарубіжну. Висвітлення історії української військової еміграції в 

Німеччині 1918–1945 рр. в українській та зарубіжній історіографії має 

фрагментарний і несистемний характер, узагальнювальних праць, присвячених 

цьому питанню, досі не підготовлено, що стало одним із аргументів для вибору 

теми та обґрунтування актуальності дослідження. 

Джерельна база питання є досить репрезентативною і містить значну 

кількість документів в архівах Києва, Львова та Варшави. Опубліковані 

документи розкривають діяльність українських дипломатичних представництв 

та місій у Німеччині у 1918–1922 рр., діяльність військовиків в ОУН тощо. 

Розлогий матеріал про діяльність військової еміграції представлений в 

українській пресі Німеччини, Чехословаччини та Західної України міжвоєнного 

періоду. 

Вибір дослідницьких методів визначила специфіка предмета дослідження і 

поставлені дослідницькі завдання. У дисертаційній праці використано 

загальнонаукові та спеціальні методи з практикованих в історичній науці 

принципів та методів наукового пізнання. Із загальнонаукових використано 

методи системного підходу, порівняння і аналізу, синтезу, індукції та дедукції, 

узагальнення, причинності, наукового плюралізму. Базовий для історичної 

науки методологічний принцип історизму передбачає застосування спеціальних 

історичних методів: проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного та 



181 

 

історико-описового, методу ретроспективи, періодизації та, у випадку вивчення 

еміграційних середовищ, просопографії. 

З огляду на специфіку досліджуваного питання застосовано відповідну 

термінологію, властиву для військових, суспільно-політичних та еміграційних 

явищ. 

2. Встановлено, що витоки української військової еміграції сягають 

перебування полонених українців з колишньої російської царської армії у 

таборах Німеччини у роки Першої світової війни. Полонені утримувалися в 

надзвичайно складних побутових умовах, із незадовільним за кількістю та 

якістю харчуванням. Німецька адміністрація таборів залучала полонених 

вояків-українців для важкої фізичної праці на промислових та 

сільськогосподарських об’єктах країни. Масштабну освідомлюючу роботу 

серед полонених провадили діячі Союзу Визволення України, які, здійснюючи 

в таборах освітню та культурну місію, формували національну свідомість 

бранців. Десятки тисяч полонених усвідомили своє етнічне походження та 

ідентичність, чимало з них брали участь у національно-визвольних змаганнях в 

Україні та еміграції. Перебування на території Німеччини значної кількості 

полонених вояків-українців, залишення частини з них на постійне перебування 

в Німеччині створило основу для української військової еміграції та її 

національного життя в цій країні. Тим паче, що з моменту підписання 

Берестейського миру статус полонених вояків-українців змінився на статус 

інтернованих. 

3. Значну роль в соціальному захисті полонених українців, українізації їх 

свідомості, репатріації в Україну та соціальній адаптації тієї їх частини, яка 

залишилася на еміграції, відіграли українські дипломатичні представництва в 

Німеччині: посольства Української Держави, УНР та ЗУНР у 1918–1922 рр. 

Названі дипломатичні інституції разом з працівниками Української Військово-

санітарної місії продовжили національно-просвітню діяльність, яку 

започаткували співробітники СВУ, і домоглися повернення більшості з 

полонених українців на Батьківщину. Проте необхідно зазначити, що не всі 
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працівники дипломатичного корпусу України в Німеччині гідно виконували 

свій обов’язок. Траплялися зловживання фінансового характеру, слабка фахова 

підготовка, що негативно позначилося на репутації дипломатів, як серед 

українців, так і серед урядовців Німеччини. Робота Військово-санітарної місії 

здійснювалася у координації з посольством УНР та національним 

представництвом Червоного Хреста. Деструктивний характер на формування 

національної свідомості та патріотизму українських полонених мала агітація в 

таборах представників російської Добровольчої армії та більшовицького уряду. 

Виступаючи з антиукраїнськими гаслами, вони намагалися впливати і 

перетягали на свій бік офіцерський та рядовий склад. Українська Військово-

санітарна місія в Німеччині припинила свою діяльність через брак коштів, втім 

її національно-виховна діяльність не минула даремно. Працівники посольств та 

місій, разом з діячами СВУ, заклали основи українського національного життя 

в Німеччині. 

4. Адаптація військових емігрантів у німецькому суспільстві передбачала 

насамперед вирішення візових та паспортних питань, отримання дозволів на 

працю та проживання. Серйозну гуманітарну допомогу військовим емігрантам 

надали національні харитативні інституції, утворені українськими емігрантами 

з офіцерського складу та колишніми чиновниками українських інституцій. 

Перш за все, це стосувалося найбільш масової частини військових емігрантів, 

які інтегрувалися в робітниче середовище Німеччини. Вищі офіцери 

отримували кошти від Німеччини. 

5. У міжвоєнну добу певна кількість колишніх військовиків вирішили 

здобути освіту в німецьких навчальних закладах. Найбільше емігрантів-

військовиків навчалися у Берлінському університеті та Політехніці Ґданська. 

Студенти, окрім навчання, запровадили активне громадське життя, яке 

базувалося на артикуляції їх національної ідентичності та підтримці 

українських національно-визвольних змагань. Серед тих, хто здобув 

докторантуру в міжвоєнній Німеччині, були Василь Кучабський, Петро Вергун 

(Берлін) та Євген Вертипорох (Ґданськ). Ці колишні військовики, в ранзі 
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докторів наук, продовжили наукове життя в еміграції, здійснюючи дослідження 

та публікації праць. 

6. Українська військова еміграція в Німеччині у міжвоєнний період мала 

різне походження та різноплановий характер. За походженням її можна умовно 

поділити на три групи. Першу групу творили українські вояки, звільнені з 

німецьких таборів, полонені вояки-українці колишньої російської армії, які з 

різних причин не повернулися в Україну. Другу – військовики армій 

Української Народної Республіки, Української Держави та Галицької Армії, які 

емігрували в Німеччину після поразки національно-визвольних змагань 1917–

1921 рр. До української військової еміграції можна також умовно віднести тих 

колишніх офіцерів української армії, які були німецького походження, але 

народилися в Україні. Вони виїхали на постійне проживання в Австрію та 

Німеччину, де підтримували контакти з українським визвольним рухом. У 

тісному зв’язку з еміграцією в Німеччині перебували колишні українські вояки, 

які мешкали на території Данциґа (Ґданська). У міжвоєнний час це місто мало 

статус вільного, але було під серйозним політичним впливом Німеччини. До 

третьої групи можна віднести українців, які були мобілізовані в Західній 

Україні до польської армії та, не бажаючи служити у ворожих їм збройних 

силах, дезертирували й нелегальними шляхами дісталися Німеччини. Їх наплив 

до цієї країни продовжувався до кінця 1920-х років. Формування української 

військової еміграції в Німеччині у міжвоєнну добу не можна розглядати як 

масове і організоване явище у порівнянні з Чехословаччиною чи Польщею.  

7. Військово-організаційна діяльність української еміграції у 1920–1939 рр. 

полягала у створенні професійних структур українців у Німеччині. Вищих 

офіцерів серед емігрантів було порівняно небагато. У цілому військова 

еміграція в Німеччині не була сконсолідованою. Натомість, перебуваючи тут, 

колишні українські військовики творили окремі середовища, пов’язані з новим 

професійним статусом, різними політичними орієнтаціями чи участю у 

військових організаціях. Окремі з них, насамперед офіцери українських армій, 

гуртувалися навколо Павла Скоропадського, Євгена Петрушевича чи 
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Євгена Коновальця й у різний спосіб були причетні до продовження 

національно-визвольної боротьби в еміграції у міжвоєнний період. 

Резонансною структурою у міжвоєнну добу стало створене 

Іваном Полтавцем-Остряницею та його прихильниками Українське 

Національне Козацьке Товариство, яке використовувало козацьку ідею у 

спробах консолідації військової еміграції. Проте в Німеччині у І. Полтавця 

взяли гору особисті амбіції та прагнення лідерства. Він захопився нацистською 

ідеологією та здійснив спробу інтегрувати її з козацькою традицією. Расові 

упередження та авантюрні методи діяльності І. Полтавця відвернули від нього 

широкі кола української еміграції, й очолюване ним козацьке товариство 

фігурувало, швидше, віртуально. 

Прихильники гетьмана Павла Скоропадського з числа українського 

офіцерського корпусу виявили в Німеччині активність у проектах 

антибільшовицького походу в Україну, який навіть не пробували реалізувати, 

але окремої військової спеціальної структури не створювали. Є. Петрушевич, 

втративши вплив в УВО, створив конкуренційну військову структуру, яка діяла 

на теренах Західної України, – ЗУНРО. 

Найбільш діяльною у військово-організаційному плані в міжвоєнній 

Німеччині стало середовище УВО–ОУН. В умовах переслідування в Західній 

Україні керівництво УВО перебралося до Німеччини. Начальна Команда, яка 

розташувалася у Берліні, здійснювала загальне керівництво діяльністю УВО, 

організовувала військовий вишкіл у Німеччині, Гданську і Чехословаччині та 

керувала розвідувальною діяльністю проти Польщі й антипольською 

терористичною діяльністю в Західній Україні. 

8. Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині у 

1918–1939 рр. мала на меті поширення серед емігрантів та мешканців Західної 

України досвід визвольної боротьби 1917–1921 рр. та видавання спеціальної 

фахової літератури військового характеру. Видання мали різноплановий 

характер й умовно поділялися на три групи. Першу групу складали періодичні 

видання таборів полонених вояків-українців («Просвітній Листок», 
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«Громадська Думка», «Шлях», видання УНКТ: «Український Козак» та СУС – 

«Військовий Вісник»). У цих часописах, окрім поточної інформації, 

друкувалися тексти з аналізом причин поразки Української революції, праці з 

теорії та практики військового вишколу та статутні положення. В 

опублікованих статтях присутні теоретичні міркування з питань розбудови та 

збройних сил і вироблення національної воєнної доктрини. Автори публікацій 

брали до уваги сучасні міжнародні реалії та новочасні тенденції розвитку 

військової науки. Другу групу видань складала воєнна мемуаристика і 

аналітичні праці, де узагальнювалися стратегічний та бойовий досвід 

національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. Слід зазначити, що значну 

частину праць представники військової еміграції передавали в Західну Україну, 

і вони виходили друком на Батьківщині. У такий спосіб відбувався зв’язок 

військових емігрантів з Україною, вирішувалися ряд питань пропаганди ідей 

національно-визвольної боротьби та впливу на суспільно-політичну ситуацію. 

Третя група видань, започаткована у 1939 р., – словники воєнної термінології. 

Їх підготовка та друк були пов’язані з наближенням війни на Сході Європи. 

Таким чином, у міжвоєнний час українські військові періодичні та неперіодичні 

видання, які друкувалися в еміграції, у різний спосіб намагалися 

популяризувати проекти організації підготовки офіцерського складу 

майбутньої української армії і способи роботи в напрямі національно-

патріотичного виховання рядового складу. 

9. Політична діяльність військової еміграції в Німеччині базувалася на тій 

ідеологічній базі, в руслі якої розвивався український визвольний рух 

міжвоєнного періоду в еміграції, та в загальних рисах віддзеркалювала 

тогочасні його партійно-політичні структури на українських землях і за їх 

межами, але мала в цій країні свою специфіку. Прихильники 

П. Скоропадського згуртувалися в монархічний (гетьманський) рух. Натомість 

носії націоналістичної ідеї об’єдналися в найбільш потужну політичну силу – 

Організацію Українських Націоналістів, очолювану полковником 

Є. Коновальцем (з 1938 р. – А. Мельником). На маргінесі політичного життя 
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емігрантів були ті військові емігранти, переважно рядового складу, які стали в 

Німеччині робітниками і деякий час були задіяні в прокомуністичні 

середовища, підтримувані більшовиками. 

10. Громадська діяльність військової еміграції відповідала тим поділам, які 

склалися в політичному житті української діаспори. Гетьманці діяли в 

Українській Громаді, прибічники націоналістичного руху ‒ в Українському 

Національному Об’єднанні. 

11. Церковно-релігійне життя українських емігрантів розрізнялося за 

конфесійним принципом. Православні гуртувалися в православній церкві. 

Вихідці з Галичини – в греко-католицькій парафії, яку проводили священики 

Михайло Кіндій та колишній старшина Галицької Армії Петро Вергун. 

Культурне життя військових емігрантів не було таким поділеним й 

інтегрувалося з цивільними емігрантами. Спільні культурно-мистецькі заходи 

еміграції здебільшого практикували вшанування загальнонаціональних свят: 

уродин Т. Шевченка, річниць Листопадового чину, вшанування діячів 

національно-визвольних змагань у річниці їх народження чи смерті. 

12. Друга світова війна спричинила кардинальні трансформації у 

середовищах української військової еміграції в Німеччині. Лави еміграції 

поповнили полонені вояки-українці, які служили в польській та радянській 

арміях, та колишні українські вояки революційної доби, які з різних причин 

опинилися у Німеччині на початку воєнних дій. Значно послабив організований 

український рух в еміграції розкол у середовищі потужної політичної сили в 

Західній Україні та Німеччині – ОУН. Серед української військової еміграції 

виникли ілюзії щодо підтримки нацистами українського визвольного руху. 

Втім, державотворчі аспірації українських націоналістичних сил і 

проголошення 30 червня 1941 р. відновлення Української Держави у Львові 

викликали негативну реакцію з боку нацистів, і українські активісти в Західній 

Україні та Німеччині зазнали репресій. 

13. Збільшення кількості емігрантів у Німеччині спричинило ріст 

чисельності членів українських емігрантських громадських інституцій – 
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Української Громади й УНО та збільшення захоплення їх місцевих осередків. 

Наступ збройних сил нацистів на схід й оволодіння ними нових територій 

спричинило інтеграцію національного життя української еміграції життя в 

Німеччині, Польщі та Чехословаччині. У Берліні почали виходити друком нові 

українськомовні часописи: «Голос», «Дозвілля», «Нація в Поході», 

«Український Вістник» та «Українська Дійсність». Колишні українські 

військовики зайняли ключові позиції в громадському житті української 

еміграції, зокрема в Українській Громаді та УНО. Водночас, національне життя 

емігрантів-українців було під пильним оком нацистських спецслужб, що мало 

наслідком посилення цензури українських періодичних видань, стеження та 

контроль діяльності українських громадських і культурних установ, репресій 

щодо провідних діячів, у т. ч. військових емігрантів. 

14. У роки Другої світової війни серед української військової еміграції 

визріло рішення щодо участі в боротьбі з більшовизмом на боці Німеччини, зі 

сподіванням, що це сприятиме становленню самостійності. Наслідком було 

утворення 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». Перед своїм 

крахом нацистська Німеччина намагалася залучитися підтримкою українців, 

зволікаючи в наданні українському рухові політичного змісту. Однак очільники 

української військової еміграції ставили на перший план інтереси національно-

визвольної боротьби, що суперечило планам нацистів. Наприкінці війни 

політичні та військові лідери української еміграції зуміли переорієнтуватися на 

західні держави з антигітлерівської коаліції. 

15. Порівняння масштабів співпраці української військової еміграції з 

нацистським режимом з відповідними заходами російської військової еміграції 

свідчить, що остання, організувавши РВА, створивши систему мобілізації та 

мережу шкіл, задіяла на бік Німеччини значно більше росіян. Зокрема, кількість 

росіян, які воювали у збройних силах Третього райху в 1939–1945 рр., сягнула 

310 тисяч осіб, що на 60 тисяч більше кількості українців у німецьких 

військових формаціях. Стосовно оцінки співпраці української військової 

еміграції зі структурами нацистської Німеччини як явища колаборації, то на 
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таку оцінку, на нашу думку, не має правових підстав, бо військові емігранти ані 

перед війною, ані в під час війни не присягали державам – учасницям 

антигітлерівської коаліції та не були громадянами цих держав. 

16. Результати дисертаційного дослідження створюють своєрідний 

«науковий плацдарм» для подальшого поглибленого вивчення історії 

української військової еміграції в Німеччині як загалом, так і окремих аспектів 

її діяльності 1918–1945 рр. 

17. Заслуговує на популяризацію видавнича діяльність української 

військової еміграції в Німеччині міжвоєнного часу. Включення України до 

європейського співтовариства, співпраця у військовій сфері вимагають 

спеціальної роботи з військової термінології. Тому опубліковані 1939 р. 

українсько-німецькі тематичні словники є актуальними для включення в 

сучасні відповідні видання і придатні для розвитку й уніфікації термінології 

відповідно до найновіших військово-теоретичної та військово-технічної думки. 
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