
З архіву

ЗАПИСНА КНИЖЕЧКА О. ЖУКОВСЬКОГО 3 1919 РОКУ

У цьому числі «Українського Історика» продовжуємо передруковувати 
записну книжечку О. Жуковського. Початкову частину читач знайде в 
2—4 (78—80) числі журнала за 1983 рік. Там подано і вступні зауваження. 
Записки Жуковського зокрема про поїздку на Україну, часом дуже закон
спіровані і важко зрозумілі, проте для фахівця вони мають величезне 
значення, бо ж  це джерельний матеріял до історії української революції. 
В ньому подано деякі дані, яких марно шукатимемо їв інших джерелах.

* **
Олександр Шульгин 
делеґат У.Н.Р. на 
мирову конференцію
в Парижі Лист п.п. Окуневському 20. VI. 19 р.

Високоповажаний п. Посол

Користаючись Вашим відїздом з Парижу передаю Вам моє прохання 
про одставку і уклінно прошу переслати його до Директора. Становище на
ше в Парижі є цілком не можливе і ми докотились до якогось то краю. 
Ви, наш После, були тут нашим дорогим гостем і зовсім безсторонньо могли 
поглянути на справи; Ви могли зрозуміти легше й моє власне відношення 
до всього.

П’ять місяців роботи делегації, три місяці моєї праці в Парижі не дали 
ніяких позитивних результатів для України на широкому міжнародньому 
полі. Боротися тяжко, вороги кругом нас оточують, і умілими заходами 
діскредитують наш кожний крок. Навіть для найкраще зорґанізованої 
Української далеґації було б тяжко змінити ту атмосферу недовіря, воро- 
жости, яку зустрічаємо ми серед держав Антанти. Але та делеґація, яка 
знаходиться зараз в Парижі не тільки не здатна добитись, чого не будь, 
але навпаки може діскредітувати на довший час нашу справу. Людей у нас 
багато, але працювати майже нікому, бо майже ніхто не знає мови, і не 
розуміється в європейському життю.

Є делеґація, є бюро, але користувались ним ті делеґати, які ведут [ь] ро
боту, цілком можуть і т. д. Словом в роботі повна дезорганізація, але най- 
головнійше є те, що на чолі делеґації стоїть особа зовсім не відповідна. 
Ми бачимо, що до Парижу з’їхались найталановитійші люде світу, — що 
Анґлію представляє Лойд Джордж, Америку Вільсон, Францію Клемансо, 
Грецію Веніділос! По цим людям мимоволі судять і про ролю і значіння 
самої країни, яку вони представляють. Пан Сидоренко при всьому своєму 
патріотизмові при своїй завзятости, в найменшій мірі не може конкурува
ти з яким будь представником якої будь держави в Парижі. Тут потрібна
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культурність, а п. Сидоренко на превеликий жаль на всіх справляє вра- 
жіння зовсім не культурної людини; треба, щоб голова делегації мав им’я; 
був крупною, видатною людиною, цього абсолютно не має зіа собою п. Си
доренко; треба бути діалектом, уміти відразу знаходити арґументи, тонко 
їх формуловати, швидко розбіратись з ким саме маєш діло, який тон треба 
взяти. Треба мати великий такт, а цього абсолютно бракує п. Сидоренкові. 
Навпаки його безтактність, різкість, цілковита не вихованість зробили його 
дуже популярним в Парижі. Де які факти й слова його розказують навіть, 
як анекдоти. Для нас це боляче й прикре, але вороги (серед росіян, поля
ків і де яких французьких кол) кажуть, що це дуже добре: українська 
делегація сама себе скомпроментувала і з цього приводу присутність п. 
Сидоренка є дуже користна.

Коли п. Сидоренко приїхав до Парижу, з ним французи мали намір го
ворити серьозно. Він був принятий Пішоном, а потім до його прислали 
кількох чоловік для переговорів. Але всіх їх п. Сидоренко вважав за шяи- 
ків, аґентів і відповідно з ними говорив (хоть серед їх був один консул). 
Скоро встановилась тверда думка, що з п. Сидоренком говорити не можли
во. Він сам це добре знає, але виставляє себе жертвою своїх поглядів — 
самостійника. Фактично ж  всі делегати розівинюють на всі лади ті самі 
думки, але більш тонко й тому відношення до них в Парижських колах 
зовсім инше. П. Сидоренко переконаний, що його ненавидять вороги само
стійносте але як я вже говорив, саме ці добродії дуже прихильно ставлять
ся до нього, вважаючи, що він сам компроментує і себе і свою ідею. Не
гативно відносяться до п. Сидоренка саме ті, що серьозно хотіли з ним го
ворити, що вважают[ь] навіть зовсім можливим ворогом самостійности 
України.

При такому відношенню до п. Голови в Парижі, — праця робиться зов
сім неможливою. Вся робота иншіх делегатів часом тільки компенсує, а ча
сом і покривається тим негативним вражіннєм, яке справляє на всіх п. Го
лова й його виступи. Робити в Парижі взагалі тяжко, але робити необхід
но. Всі наради, які тепер користуються симпатіями Антанти, спершу пе
рейшли тяжкий шлях, коли до їх ставилися теж з недоріррсм і ворожістю. 
Тут потрібна уперта довголітня робота. Щоб не було на Україні, які б ком
бінації не сталися на Україні, і коло України, нам треба клином вбити ту 
думку в голови всіх діпльоматів і політиків (особливо в великих держа
вах, як Фран[ція], Англія[,] Америка), що Україна істнує і істнувала за 
довго до війни і до того як (розбита на десятки[,] сотки національний] рух) 
Германія ще не вела ніякої політики дальше своєї околиці. Вбити в го
лову, це, примусити повірити в це є велика і тяжка робота. Бо поза нами 
і перед нами скрізь говорять наші вороги: ми теж з України, ми теж були 
в Київі і т. д., але ніякої України не знаємо. Навіть у совістних людей го
лова йде кругом. То на те потрібна робота довга уперта, ротрібні кошти. 
Без симпатії з боку тої чи иншої великої Держави, без популярізації своєї 
країни, ні один нарід істнувати не може. Для того в Франції, як і скрізь, 
потрібна місія, але не треба витрачати кошти на десятки людей, які навіть 
мови не знають. Це зайві люди. Необхідно прислати кількох чоловік куль
турних і дійсно інтеліґентних на чолі з авторітетним головою. Некультур
ність та невихованість є дуже шкідлива річ в діпломатії, автократизм так 
само. А миж тим самі ці два моменти сплелись в нашій Парижській деле
гації, в результаті чого і є наша каша, наш хаос. Статут делеґації вироб
лений п. Левітським і затверджений Директорією є на жаль цілковитий
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абсурд так само як і тон вічних «приказів», так і різкий і образливий для 
кожного співробітника тон п. Сидоренка.

Вся трьох місячна робота серед таких обставин знервували мене цілко- 
ковито і зараз я зовсім не можу провадити далі свою роботу, тому й подаю 
до демісії. Історія колись скаже, чи досягли ми хоч чого не будь в Парижі, 
чи закріпили ми хоч де які симпатії, але зараз мене гнітить та думка, що 
я теж не дивлячись на весь свій труд (часом непосильний) все ж  брав 
участь в тій справі, яка діскредитувала Україну. Я довго сподівався, що 
робота моїх близьких товаришів пп. Панейка і Марґоліна, так само як і 
моя переможут[ь] те неґативне ,що вніс сюди п. Сидоренко і все безладдя 
нашої організації. Але тепер я згубив цю віру. Прошу пане посол приняти 
запевнення в моїй найщирішій пошані.

О. Шульгін

Пункти, які необхідно уповноважити нашу делегацію обстоювати на ми
ровій конференції (Україна приймає участь в відбудові Росії, а тому ста
вити) :

1. Антанта признає Українську Народну Республіку в етнографичних її 
межах і уживає всіх можливих впливів, аби Українська теріторія була 
очищена від військ її сусідів.

2. Україна об’єднується в Сполучених Державах Східньої Европи з рес
публіками на теріторії бувшої Росії в мірі того як в них установлюється 
твердий лад і певна демократична фізіономія.*

3. Антанта піддержує демократичний устрій і лівий соціальний курс.
4. По очищен [н] ні значної теріторії частини України, скликаються На

родні представники на основі пятихвостки і Антанта буде признавати тіль
ки те правительство [,] яке буде вибране цим народнім представництвом.

5. Україна остається нейтральною до скінчення організації Великоро
сійської республіки обмежуючись організацією свого державного ладу.

6. На теріторії Української Н.[ародної] Республіки не допускається фор
мування отрядів інших федерірованих республік.

7. Бесарабія, Крим, Галичина, Дон, Кубань [,] Кавказ можуть бути фе- 
дерірующимися республіками.

Що до організації Ц. [ентральної] влади на Україні, то вона мусить скон- 
струіроватись в такий спосіб.

На чолі стоїть відповідальний перед народним представництвам Політич
ний кабіт. Він складається із представників від партій с-р.[,] с-д. [,] с-ф. 
і н-р. С-с виключаються позаяк причислюється до зрадницьких і авантю- 
рістичних черносотен[н]их кол.

Політичний кабінет керух і поправляє як закордонною так і внутріш
ньою політикою йому підлягають ділові Міністерства на чолі з управля
ющими міністерством фахівцями. Тут користна робота могла б бути с-ф. 
Управляющі Міністерствами роблять доклади в засіданні ради Міністерств, 
але без права рішаючого голосу. Самий політичний кабінет складається по
тім [з] 6 чоловік. Така організація є тимчасова до скликання Парламента, 
який установить постійну форму правління. Шляхом не переворотів, а 
порозумінням і за згодою Центральних] Комітетів Партій, щоб не виник
нули і не повторились печальні уроки прошлого.
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Неохідно вплинути й вимагати о знищенні акредітіва самостійнику Сте- 
паненкові, який (видати) видасть п. Директорові Макаренкові в сумі на 
25.000.000. На ці гроші самостійники організуються і готовлять нову аван
тюру.

Для інформації призвіща людей грающих ролю.

1. Сетул Воцен — публіцист
2. Юнг — англійський посол
3. Скотус Віатор Вотсон
4. Фон-де-Матсен
5. Канарєєв інтендант заповіджен[ого] корпусу
6. Бутенко
7. Ластівецький
8. Ляйнгер, жидок, гешефтмахер. Будапешт
9. Цвікевіч. Білоруський] посол

10. Сенгалевіч /гроші 5.000.000
11. Ко. Ліпінський, Василько, Токаржевський (гірше ніж сам Ліпінський), 

Трохимович, баронеса Піснячезська
12. Белецький, бувший член генер. Коміт. ,і Карбовськ, дир. банку
13. Тіїмофсєв
14. Ганіцький Профес брат Представник
15. Ко. Молов, Гіжицький, Хануков, Долгорук приїзжає Ігор Кістяковсь- 

кий, приїхав
16. Лавріновіч: гешефтмахер
17. Королів, пространно. (?)
18. Профес капели Тучапський
19. Степаненко закути Асафов жид.
20. Скнарь ?
21. Окуневські є в

коли приїду дати знати
22. Січинський Американець
23. Братішко — гайдамак

комуніст остання партія (обведене еліпсою)
Ковенковський

2. VII. Сьогодня бачився з Скнарьом, який приїхав із Берліна. Росказував 
про відносини німців до Порша. Вони ставляться до нього дуже неприхиль
но, недовіряють йому і не хочуть ніякого діла з ним мати, а тому всі справи 
наші терплят[ь] неудачі. Німці самі шукають Українця, щоб налагодити 
справу та увійти в тіснійші зносини. Багато фактів свідчить про вище 
сказане, так наприклад, коли Порш звернувся до Німців з проханням ко
ристуватися радіо-станціею, йому відмовили, в той же час самі предложили 
користуватися цією радіо-станцією нашому кооперативному представнику, 
Волянському чи як?

Другий випадок більш показний. Зараз большовики Російські входять 
в тісні зносини з Німцями і дійшли до нашого посольства відомости про те, 
що большевики хтять закупити багато військового майна. Необхідно було з 
свого боку зробити подібне предложения і взагалі помішати ці[й] сдєльці. В
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цій закупці миж иншим приймають участь і українські большов[ики], які 
росчитують на ті гроші, які заарештовані німцями.

Наше посольство звернулось з проханням до Військового Міністерства, 
аби воно указало, яке є військове майно для продажі і що Українці хтять 
його купити. Військове Міністерство] відповіло офіціально Поршеві, що 
ніякого військового майна для продажі у них не мається і що взагалі вони 
не можуть його провадавати. Але курьознійше в сьому се те[,] що напере
додні цієї офіціальної відповіді німці прислали до торговельно-фінансової 
комісії згоду на продаж де яких військових річей. Запідозрювати в цьому 
німець[ку] лояльність, що до Антанти і конспірації в продажі не можна: 
тут головним чином відограє неприязне відношення до Порша. Самі німці 
відкрито кажуть [,] що з нами можна б було полагодити і налагодити добрі 
відносини, бо міжнародне положення на се штовхає і спільні інтереси цього 
вимагають, але через Порша його присутність вони не можуть ні говори
ти [,] ні суспільно працювати. Порш про таке відношення до нього німців 
знає і саїм каже, що Німці з крежетом зубовним його поважают[ь].

Причини такої ненависти й неприязни до Порша треба шукати в мораль
ній стороні самого Порша. На запитання Скнаря, німецьких двох банкірів, 
з якими йому прийшлось десь по приятельські вечеряти, чого німці так 
ненавидять Порша, Німці засміялись і нічого на се зразу не відповіли. 
Згодя один із банкірів так наївно не[н]ачебто без всякого значіння, запи
тує Скнаря, а скажіть будь ласка, Порш багатий чи ні; яке його матеріяль- 
не становище. Скнарь відповів, що добре не знає, але наскільки може су
дити, то не багатий. На се Німці засміялись і почали знов задавати пи
тання. Чи ни чув Скнарь про Порша чого небудь в прошлому 18 році в 
Київі, тоді як він був головою торговельно-фінансової комісії; які були 
стосунки миж Поршом і Флейшманом, представником Австро-угорської тор- 
говельно-фінансо[вої] комісії; чи ни чув про грошові справи миж Поршом 
і Флейшманом і т. Скнарь каже, я відповів, що ні ,але мені самому було 
ніяково при ці[й] розмові сидіти. Після сієї розмови ці банкири сказали, що 
з ким завгодно вони хтіли б мати діло, але не з Поршом.

На політично-діпломатичній арені ясно, що Порш провалився остаточно, 
а тому він тепер пробує свої сили на торговельному поприщу. Носиться з 
ріжнородиими і оптимістичними (?) торговельними планами і є повна гаран
тія, що і тут провалиться. Біля нього вертиться яки[й]сь генеральчик, яко^ 
го Порш виставляє, як великого знатока військового діла, хоче закуплю- 
вати військове майно, але все це так несерйозно, безтактно, не уміло, що 
безумозио толку ніякого не вийде.

Порш веде велику інтригу до Супруна. Док[л]адів, коли Супрун і Скнарь 
пристали до нього не дав і взагалі видно було, що він на брехнях веде 
інтригу. Завдяки цьому утворилось ціле багно. Головним чином обвинува
чення Супруна з одної стороні в рострачі грошей, а з другої, що він не 
дає грошей. Таку атмосферу устроюють ріжні діпломатичні місії, які абсо
лютно не працюють на користь держави, а тільки своїм поводженєм, обра
зам життя діскрідитують Українську справу. Деяки місії вимагають видачу 
грошей на представництво, бо ці гроші видають в безпосереднє розпоряд
ження посла і не вимагають контроля, в той же час, як самі до місць при
значених ще не доїхали, а тому здрава льогика каже, що на представни
цтва поки що нема витрат. Особливо претензії заявляла Англійська місія. 
Утворили всі місії величезні штати з величезною платньою. Абсолютно ні
хто не хоче рахуватись з важким міжнароднім і фінансовим положенням 
Української справи. Робиться таке вражіння, що начебто люди потеряли
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віру, що наша справа виграє, а тому хоч клок шерсті з паршивої вівці хтять 
вирвати і рвут[ь].

Крушинський збирається купувати аероплан у Берліні ,і таким способом 
доставитися на Україну. Допомагає йому в сі[й] справі жидок. Цей жидок 
весь час треться біля Пражського посольства. Мені здається, що тут діло 
не чисте. Королів використовує цього жидка як гешефтмахера, але чи в 
свою чергу не робиться навпаки тілько з нашою підкладкою. Цей жидок [,] 
аґент видавництва «Час». Так він казав мені, що одна німецька фабрика 
має побіля 350 аеропланів, які можуть забрати французи; цього німцям не 
хочиться, а тому пропонуют[ь] купити їх для України. Аероплани сістеми 
Фармон.

Капела виїхала до Турнова, де думає пробути якийсь час, дати декіль
ка концертів, а потім держит [ь] напрямок на Югославію] та Італію. З 
Італії або до Швайцарії або до Парижу. Зараз візи югославські вже гроб
лені.

Просили підняти питання перед Директорією:

1. Чи зоставатись в Чехії або вертатись додому, позаяк срок команді- 
ровки скінчився, чи продовжувати далі свою поїздку.

2. VII. Сьогодня бачився з Тимофієвим бувшим міністром продовольчих 
але гривни абсолютно не мают[ь] ніякої ціни. їм приходиться в буквально
му розумінню побиратися: Виманювати у Посольства бути йому на шиї. 
Звичайно 600 н.[імецьких] м.[арок]. За границ] ею [ командір.[овка] 50 ф.[ран- 
ків] денно =  200 к.[орон] ч.[еських]. На одіж додаток 1500 ф. на одно[го] 
чле[на]. Подорож осібно.

2. VII. Сьогодня бачився з Тифофієвим бувшим міністром продовольчих 
справ. Брав він візіу Італійську, для чого звернувся до нашого посольства за 
рекомендательним письмом, як міністру Українському, котрому спішно треба 
їхати по державним справам на Україну. Такий лист Ластовецький йому 
видав. Підняти питання про знищення всіх закордонних пастортів бувших 
міністрів, аби вони не використовували для власних цілей. 10. VII. в часо
писах вже появилось, що Український Міністер Продовольчих справ увій
шов у економічні зносини з німецькими фірмами і налагоджує сю справу. 
Не знаю чи це добре, що в такий прикрий мент міжнароднього положення 
України, що до її начебто німецької орієнтації появляються такого роду 
замітки; провокаційний виступ аби підтвердити, що Українці не покидають 
своєї орієнтації на німців. Треба вжити заходів, аби спростувати сю заяву.

Замітка появилась в німецькі[й] часописі «Das Volk». Зміст такий. Укра
їнський] міністр торгу M. М. Тімофії[в] приїхав до Праги, щоб налагодити 
справу торговельну імпорту і експорту. «При найближчому участі капіталу 
австронімецького». Остаточний договір має скластися у Відні, а центральне 
бюро буде находитись у Київі.

Партійні справи.

У Відні оформовався 1-го липня Закордонний Комітет У.П.С.Р. з його 
чинним і представницьким орґаном — Бюром Закордонного] Ком.[ітету]. 
На лист М. С., який був прочитаний на засіданні Комітета і що торкається 
безпосередн[о] для Зак. Ком. справ, були винесені де які постанови.

Перше Закордонний] Комітет не мавши досі жадних відомостей про де
легацію партії на інтернаціональну конференцію поручив Бюрові подбати
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за те, щоб інтереси партії на конференції в Люцерні було відповідно заступ
лені. Лист до Залізняка усовує попередні побоювання за повторення істо
рії з Берном і Амстердамом. Радіючи з факту, що партія послала на інтер
національну конференцію нинішню деліґацію Закордонний] Ком.[ітет] по
ручив Бюрові ввійти в найтісніщі зносини зі нею і порозуміння що до ро
боти і представництва Партії за кордоном. Для осягнення сей мети і кра
щої орієнтації в майбутні [й] праці Зак. [ордонного] «Ком.[ітету] визнав за 
доцільне поручити Бюрові ласкаво просити делегацію, щоб вона зазнайо
мила Закордонний] Ком.[іітет] з  характером повновластей і інструкцій, 
уділених делегації Ц.К. партії. В тих самих цілях Бюро (Зак. [ордонного] 
Ком.[мітету] прохає делегацію поінформувати Бюро про нараду з У.П.С.Д.[,] 
за яку Ви згадуєте в свойому листі до т. Залізняка [,] Закордонний] Ком. 
[ітет] цілковито приєднався до ідей скликання Укр.[аїнського] Соціялі- 
стичного З’їзду в Швейцарії перед інтернаціональною соціяліст.[ичною] кон
ференцією] і чикає дальше від ініціяторів інформацій. З свого боку ухва
лено 3. К. прохати делегацію погодитись на те, щоб представник Зак. Ком. 
входив до делегації під час інтернаціональної] соц. [іялістичної] конфе. 
[енції] як рівноправного для Укр. делегації її член.

Опріч того, приймаючи на увагу формальний бік справи, й також до
пускаючи, що відїзд делегації з України відбувався за обставини, коли на 
формальности не було змоги звертати увагу, Зак. Ком. визнав за доцільне 
в інтересах справи створити такі умови, при яких формальне зареґестру- 
вання членів делегації в списках членів Партії було б можливе, як би воно 
не було зроблене на Україні. Тому Бюро Зак. Ком. при сій нагоді посилає 
для Вас і т. Ісаєвича реґістраційні заяви до Зак. Ком. які після їх запов
нення і підпису прохає надіслати до Бюро

За Бюро Зак. Ком.
Мик. Чечель

В моїм перехованню є маленький депозит Ц.К. і я обовязаний видавати
з цього гроші особам на основі переказів на письмі до м[ого?] від [ома] Ц.К. 
підписаних мінімально трьома його членами. На основі таких переказів я 
ще в жовтні 18 р. вислав певну суму до Ц.К. і виплатив певну квоту п. Сев- 
рюкові. Досі я не одержав від ЦК. поручения в справі виплати В. гро
шей, але якщо Ви маєте поручения від президії Ц.К. то перешліть його 
до мене, що [б] я мав відповідний документ, і я постараюсь відповідну суму 
переслати В.[ам).

У Відні перебуває мій брат Володимир, М. Четель, І. Базяк, Г. Лисенко,
С. Будажлин [?], М. Шраг і М. Шаповал. В Німеччині здається нікого нема. 
М. Залізняк.

Розмова з Лисенком.

Приїхав він із Відня. Має на меті їхати до Парижу, бо призначений Пет
люрою помішником Колосовського на мирові конфер.[онції]. За час його по
буту у Відні із присутніх за кордоном с-р. сконструіровався Закордонний 
Комітет У.П.Р.С.Р., виділивши із себе «Закордонне бюро». Натолкнувшим 
моментом до організації пробувающих за кордоном с-р. мені здається був 
лист М. С. до Залізняка. До сього моменту про с-р. Українців і не чутно 
було, — обізвались тільки тоді[,] коли з’явились книжки випущені делега
цією до Амстердама на соціялістичну конференцію, себто М.С. та постав-
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лене питання про гроші. І тут треба шукати не бажання організації, не 
бажання громадської роботи, а инші стімули. Перш всього — чого це М. С. 
делеґірований на соціалістичну конференцію, а не другий хто небудь? Адже 
ж  М. С. не записаний до партії і не лічиться її офіціальним членом.

Про останніх видно [,] що були дуже горячі дебати, бо у Лисенка вирва
лась в розмові така фраза, а як хто не будь з’явиться на соціялістичну 
конференцію й заявить про те[,] що М. С. не є її представник, бо не ра
хується її членом. Ся одна думка про те, що із’явиться на соціялістичну 
конференцію і зробить подібну заяву [,] свідчить про багато дечого, тільки 
не про дружну об’єднану працю. Далі я закінчив питання про партії і її 
організацію, бо вважав, що зараз правільно організованої і сконсолідованої 
партії нема. Після роспуску в 18 р. Ц.К. Партії, вона розбилася і зараз 
всі бувші її члени, які перефарбовувались відповідно моменту по старим 
звязкаїм зараз рахують себе членами партії с-р. центр, [альної] течії, бо ра
хуватись членами с-р. лівої перш всього незручно, а в друге не так то 
вже й легко попасти туди. С-р. лівої течії переорганізувались і нових чле
нів приймають з великим розбором. Так після розмови в тому дусі, Ли
сенко погоджується з моїми доводами і висловлюється про те, що подібно 
тому як з’явилась у Відні іниціативна група, яка сорганізіувала Закордон
ний Комітет, так знайдеться така іниціятивна група й на Україні, яка скли
че партійний з’їзд і приступить до організації партії та потребує грошових 
відчитів. Закидується Ц.К. те, що він на соціялістичні конференції поси
лає делегатами не членів партії, а окремих від неї осіб.

На мою думку теж дійсно необхідно приступити до реорганізації партії, 
виробивши сурові услів’я вступи до неї членів. Уроки прошлого треба 
використати в повній мірі, аби не повторилися компромітації партії члена
ми нерозуміючими партійної дісципліни та етіки. Що торкається до особи 
добродія Лисенка, то, вся моя істота відчуває, що йому ніяк не можна до
віряти. По перше тому, що він весь час здається на службі в контр роз
відці і мабуть доклада Петлюрі. А тому получається таке вражіння, що 
він все докладає Петлюрі, і з своєї сторони робить ріжні заходи аби роз- 
слоїти[,] внести заколот, внести потім з іншими пропозиціями, коли це не 
вигідно або порушує плани Петлюри. Всю ролю Лисенко грав і в їх роді 
коли був Генеральним комісарем, і на військових з’їздах і т. п.

Мене дивує, що на виїзд до Парижа помішником військового аташе Ц.К. 
С-р. дав згоду, бо, як каже Лисенко, він запитував про се Ц.К. Треба пе
ревірити. Зроблена поїздка (командіровка) ж  за кордон. А його Петлюра
з слідуючим по перше, слідкувати з [а] М. С. і другими, а також робити 
заколот[,] коли діяльність деяких осіб буде виходити за межі Петлитовсь
кої ідеї.

10. VII. Сьогодня цікава була балачка у мени з Швіговським. Казав, що 
документ мені вироблюють і можу сподіватись на швидки[й] от’їзд. Миж 
иншим сказав, що приїхав Вітовський з Парижу. Вітовський стоїть цілком 
на наші[й] позіції. Він настільки вже встиг у Відні пересваритись з Гали
чанами, що сказав, хоч би в Росії був III Микола, то він піде туди, аби 
тільки не з Поляками. Що до поглядів на мирову деліґацію, то абсолютно 
ні чим не відріжняється від листів і діагноза М. С.[лавінського?].

Славинський перерішив посилати де яки листи через мени, а тому по- 
сила їх з Вітовським. Буде говорити завтра зо мною, щоб я занотував дещо. 
Може це й добре [,] що Славінський не пересилає через мени листів.
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Галіп проїхав до Парижу ,і вже почав налагоджувати справу. Кажут[ь], 
що се удається йому. Крамарж з непримиримої позіції що до України тро
хи здав і став на точку погляду подібно такого полож[ення] як займала 
Угорщина в Австрії. Тепер можна сподіватись, що Крамарж почне впли
вати на Маклакова і иншу компанію Російську.

Голова закордонної політики французськ[ої] Франк Бойли ставиться до 
української справи прихильно. Має погляд, що Пішон багато зробив для 
того, щоб скомпроментувати французську справу на сході. Необхідно по
лагодити і повести нову лінію. Франк Бойли хоче собі создати авторітет
і популярність на сході.

Нинішній напрям внутрішньої політики в самі[й] Чехії спричинив до 
того, що Крамарж зійшов з своєї позиції. Це має велике значіння.

Вітовський того погляду, що необхідно зараз всю Мирову деліґацію від
кликати. Грушевський] най залишається і приготовлює терен для нової де
легації, яка поведе иншу політику. Також поможе в сі[й] справі ловкий 
Галіп.

Характерна рисочка: коли делегація мала розмову з Л.[ойдом] Дж.[ор- 
джом] і останній запит[ав] куди Галичина схиляється чи до Польщі чи до 
Великої України[,] а тим самим і до Росії[,] то делегація відповіла: ми хо
чемо розділити судьбу Великої України. На запитання чи серед делеґації 
є присутніми Галичани, які стоят [ь] на такі[й] точці погля[ду] на се висту
пив Лозинський, Вітовсь[кий] і навіть Панейко. Лойд Д.[жордж] перепитав
і Панейка.

11. VII. 19. Довідався про нову авантюру українську. Приїхали із Вар
шави два делегати наших україн[ців] з офіціальними предложениями і 
дорученням до нашого посольства. Зараз в Варшаві заснувався Українсь
кий Комітет. На чолі цього комітету стоять: Курдіновський і Карпинський. 
Курдіновський з такими паперами, начебто являється послом від України 
до Поляків, а Курдіновський (Картинський) один із отої славної Гетмансь- 
ких молодчиків, бувший, як не помиляюсь товариш міністра внутрішніх 
справ.

Курдіновський ще в битності міністром Мацієвич достав від нього до
ручення поїхати до Поляків про вирішення «лінії кордону» чи по иншим 
питанням. Тоді Україна не находилась в стані війни з Польщою. Довго він 
їздив в Австрії і в решті попав до Варшави. Зараз вони склали комітет до 
них пристали инші Українці між ними находяться: Білецький бувший член 
Генерального Комітету, Директор філії Українбанку на Поділлі, Карбов- 
ський і ще инші добродії (це зараз члени місії до Славінського) отаман 
Тимченко і другі. Оскілко начебто як людина, яка гроші вкрала інтерно
ваний, про Маціона і Аґанієва невідомо. Розпустили чутки про те, що Ди
ректорії нема. Петлюра застрілився, а кабінет часттю заарештований, а 
частина розбіглась. Необхідно виручати Україну над Дніпрянську, бо Га
личина вже приєднана до Польщі і справа її програна. Приймає з боку 
Поляків близьку участь Пілсудський. Заснований комітет приступив до 
організації армії :із полонених і інтернованих Українців Великої України 
під тим гаслом: союз і об’єднання з Поляками і рятувати Україну. Галичан 
як до комітету, так і до армії не приймають бо, кажуть, що Галичане за
раз ведут [ь] непотрібну і безнадійну війну з Поляками.

На запитання Славінського [,] а для чого вони властне приїхали Білець
кий сказав, приїхали для того, щоб з свого боку його поінформувати, а 
также поінформуватись у нього. Авантюра чистої води. Праця наших чер- 
носотенних кол.
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Від нього довідався, що бувший член Директорії Андріевський заареш
тований румунами і начебто тримається в заключенні в Чернівцях. Прий
має заходи (Тимофіїв) аби звільнити його. Для сього він рахує, що є два 
шляхи; —

1. підкупити французську контр-розвідку
2. викрасти на авто — підкупивши румун[ську] сторожу.
Підкупити французіську контр розвідку [,] каже, дуже легко й дістати 

від неї охоронних та тому поді[б]них листів. Це спосіб менш рісковний.
Другий спосіб ріскований, але для державної справи необхідно піти й 

на нього. Одним словом добитись визволення [,] щоб там не стояло.
11. VII. Сьогодня із Відня приїхав Окуневський. Дуже схвильований і 

стурбований атмосферо [ю а] тим[и] подіями [,] які зараз складаються там у 
Відні. Ко.[омпанія] Василька і инші успіли розкласти і деморалізувати 
всіх[,] хто там із наших находяться. Зараз знову начинає запановувати 
орієнтація на німців, на тих, хто приїхав «руки вверх», хто пролив стіль
ки крові надсміявся над добри [ми] й святими ідеалами, хто кинув нашу 
країну в таке велике несчастя. Що дивно, навіть зсилаються на Директо
рію на Уряд і кажут[ь], що й там також орієнтуються на німців. Розмову
з Ла[н]сінґом перекрутили а зовсім не в тому розумінні, як було ним ви
словлено, передали. Ла[н]сінґ сказав, чи ви йдете і вимагаєте самостійність, 
то ні в якому разі ні якої допомоги не сподівайтесь від нас; колиж ми
слити про федерацію, то ми Вас всїм чого тільки забажаєте й потрібно 
буде ми допоможем.

Зі слів Окуневського видно, що антанта сильна; зараз з нею боротись 
не можливо, бо вона все одно розчавить того, хто піде проти неї, особливо 
це торкається України. Поляки зможуть получити правобережну Україну, 
що принесе велике несчастя. У Відні на Прагу дивляться недовірчиво й во
роже: Рахують, що тільки пражське посольство] роз’єднає однодумність.

Треба як мога швидче їхати на У краї [ну], бо кожний день прогаяний 
принесе велике несчастя. З Відня відповідні інформації вже надіслали 
аеропланом. Чую[,] що прийдеться видержати велику боротьбу.

Моя поїздка затримується нашим посольствам] і в цьому виноват Шва- 
нів(?) сам мені сьогодня признався. Правда, він прикривається тим, що мі
шав Крушинський, а тому затягнули мою справу. Але се не так! Просто 
недовірря з одної сторони, а з другої одночасно захтіли грати, як і грают[ь] 
на два фронти, що в решті в решт привед[е] до проіграшу. З одної сторо
ни не хтять показати Петлюри, що вони в добрих відносинах зіі мною, а з 
другої грают[ь] надзвичайну любезну і угодливу лінію передо мною, аби 
я не запідозрив їх в не іскренности. Як би уміло не грали, а се проглядає 
доволі ясно.

Окуневський з свого боку буде на них натискювати, аби я їхав як мога 
швидче. Може це ускорить мій виїзд.

В сьогоднішні [й] німецькі [й] часописі появилася велика стаття, компро- 
ментующа Василька. Коротенький зміст, — Жидок не багати[й] став на 
службу таємного аґента у Чичеріна, коли він був посом [в] Румунії. За свої 
діла, а також і торговельну справу цей жидок встиг за два роки награбити 
капітал в 20.000.000 корон. Тепер після революції уряд роспорядився не 
виплачувати зразу всю суму грошей вкладачам, бо певну суму необхідно 
відрахувати до держави. Жидку шкода було своїх грошей, що робити, як 
вийти із цього скрутного стану. Василько прийшов на допомогу: цього аван- 
тюріста, мошеника, аґента взяв до себе на службу і як підданий Галичи
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ни[,] а не Австрії забрав всі гроші. Далі автор каже, що Василько з Жи
дом іміліонами виїдуть за кордон і вивезут[ь].

Випадково вийшов на корідор, де зустрівся з Галичанами: консул Пра
ги Драгомирецький із пресов.[им] дир.[ектором] Кущак і Галицький, які об
говорювали сю статтю. Далі перейшли на характеристику Василька. Погляд 
такий: то є клятва наша — Василько. Українцям він не допомагає, оточив 
себе жидами з которими тілько працює; хитрий, нечестний головно на 
ріжну авантюри. Проводе австро-німецьку політику, що дуже помішало 
нам в Парижі. Особливо поміщена стаття Васильк[а], де він висловився за 
відлучення Західньої України від Велико[ї]. Ло[йд] Джордж примушений 
був запитати про се у деліґації. З окупацією Галичини само собою зрозу
міло, що відпадає ліквідаційна комісія українська, бо бувша Австрія зараз 
складається вже з 4 частин, Авст[рія], Угорщ[ина], Польща і Югославі[я]. 
Призначення до Берна його це значить сохранити за ним посаду, а в той 
же час дати можливість провадити далі діскредітующу і не користну по
літику. Взагалі приходиться сконстатувати той факт, що наш Уряд в де
яких випадках і до деяких осіб надзвичайно обережно ставиться. Не хоче 
сказати ввічі сущої правди, а начебто навіть запобігає, знаючі що його пра
ця буде некорисна. Така безхарактерність в сім відношенні приводе нас до 
дуже поганих наслідків. Прикладів багато про се може посвідчити.

Забув упомянути про те[,] що комітет вже об’їздив всі лагери [,] веде 
агітацію серед полонених і веде запис охочих людей. Білецький думає їха
ти до Темницького.

12. VII. В канцелярії посольства зустрівся з другим делеґатом від Укр. 
[аїнського] Коміт[ету] в Польщі добродієм Карбовським. Він здається Ди
ректор філії Українбанку на Поділлі. Більш докладно оповів про нашу 
справу в Польщі. Перш всього, що до здачі нашіх частей в полон. Діло 
було під Дубном. Большовики почали наступати і україн[ц]і опинились миж 
двома вогнями. Прийшлось вибирати одно із двух, або здаватись Полякам, 
або большовикам. Козаки і Начальник] Дівіз[ії] Тимченко вибрали за ліп
ше здатись Полякам, бодай не розстріляють. Здались на певних умовах. 
Але взагалі [Поляки] поставились до військ дуже гостро: рахували їх [за] 
большовиків. До Галичан ставляться більш уважнійше, — рахут[ь] їх за 
війська [,] а тому наприклад старшинам навіть дозволяют[ь] мешкати на 
приватних квартирях. Взагалі[,] каже, треба зауважити, що Поля[ки] пере
мінили лінію поведіння до Галичан Українців. Знають [,] що справитись їм 
трудно опираючись виключно на силу. Тому йдуть в багато дечому на зу
стріч.

Здалось в полон дуже багато; сірожупанники перейшли навіть з своїми 
жінками. Тому з самого початку піднялось питання про самоорганізацію, 
та самодопомогу. Зорганізувався комітет, який вступив в переговори з Уря
дом і почав проявляти акції, що до помочі українцям та їх орґанізації. 
Далі почали дбати про організацію військової сили для боротьби з боль- 
шовиками. Можна сподіватись технічної допомоги, але тільки при тому, 
щоб уложити таємну конвенцію що до боротьби з большовиками. На запи
тання моє, а як же зони мислять про кордон меж Україн[ою], а Польщею, 
яка судьба Галичини, та Дрогобичського району. Поляки стоять на тому, 
аби їх лінія кордону йшла по Буг, але можуть погодитись на лінії Львів 
(припустити, що Львів буде вільним городом), але за те повинно поступи
тись Холмщиною і частини Білорусів з Берестем. Що до Дрогобичського ра
йону, то зараз справа взагалі стоїт[ь] запутано. Галицький Секретаріят про
дав Дрогобичський район Американцям. Таким чином приходиться робити
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16. VII. 19. Вітошинський говорив, що було піднято у Дир.[екторії] про- 
візорично справу штати народів Східньої Европи і в цю концепцію непре- 
мінно втягнуть Чехів, аргументи, які починають зараз виразно орієнтува
тись в сторону Росії. Стаття в Понедільнику: коаліцію зроб[ити] Рос.[ія і] 
наші держави Ф[ранція], А[нглія], Ант[анта]. Куди йти Чехії? до Німеч
чини [—] ні. Треба зараз орієнтуватись на спільці словянсь[кій] аби проти- 
воставитись иншим коаліціям. Польща виходить із складу нової словянської 
коаліції, як нарід, який не може ужитись.

Галичани попсували справу з заключениям з Чехами торговельної умо
ви. Ця торговельна угода обезпечила б нам Дрогобичський район, бо мож
на було б втягнути Чехів в активну акцію охорони району мотивуя виклю
чення торговельного договору.

III.

18. VIII. 19. (має бути 18. VII. 19 прим. М. А.).
Розмова взагалі була дуж е цікава особливо по характеру ходу розмо

ви. Витриманої розмови не було, а перескакували з одного пункту на дру
гий. Видно було, що він цікавиться тим, що я особисто маю везти туди. 
Мимохіть навіть запитав, а мабудь по сьому питанню я говорив з М. С.

В загальних рисах виявляється, що пространний його доклад Директорії 
ділиться на три відділи більш менш конкретними точками. Перший відділ 
загальна інформація про нашу справу взагалі закордоном. Посольство — 
їх  праця — роля Галичан в сі[й] праці. Відень, як неблагонадійний центр. 
Другий [—] орієнтація нашої політики в звязку з становищем нашим на 
міжнародні[й] арені. Тут він детально зупинився підкреслюючи ту чи иншу 
точку арґументами. Орієнтації він п[е]редбачає тут: а) німецьку; б) росій
ську і в) і на самого себи.

Німецьку відкидає абсолютно, хотя всі Галичане і особливо Віденське по
сольство орієнтується на Німеччину. Сам Міністер Тимицький сієї орієнта
ції. Приходиться п. С. [лавінському] працювати як на вогні. Німеччина ро
ків 15 нічого не зможе дати. Каштани з вогню для других своїми руками 
не буде виймати.

Орієнтація російська себто стати на шлях відбудови б.[увшої] Росії, але 
не в тому розумінні, як це було під час війни. Відбудова повинна прова
дити в спільці з иншими народами повставшим [и] на теріторії б.[увшої] 
Рос. [ії]. Висовується гасло конфедерації.

В Европі большовизма не буде: — йдуть шляхом еволюційним і стають 
на грунт не максімум, а мінімум. В Чехії більш підготовлений грунт для 
большовизма і то його не може бути, а [у] Франці[ї], Іт[алії], Ан[глії] і 
Амер[иці] то про них і не можна казати. Приймаючи позицію погодитись
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з Антантою необхідно оголосити, що ми орієнтуємось на Антанту і бажаєм 
тільки з нею працювати. Другий пунк[т] ми приймаєм участь в відбудова
н і й  Росії організуючи федерацію покищо з народами Балтійсько[го] і 
Чорноморського побережж, а так ж е ведучи переговори з Деникиним. Тре
тій [—] ведем активну участь в боротьбі з большевизмом. Зобов’язуємось 
платити всі довги Росиї пропорцій [на льно], які повстали в сі[й] війні до 
25 октября 1917 р. А тому з другої сторони Антанта з ’обовязуєтіься] по пер
ше признати Ук.[раїнську] Н.[ародню] Рес. [публіку] і теперіш[ню] тимча
сову владу, до скликання парламенту, який утворит[ь] політичний устрій. 
Антанта дає допомогу грішми, людьми (інструктури), технічну, фінансову 
і матеріяльну. Бере нас під свою опіку й догляд. На решті [—] третій на 
самого себе. Се виразно він не зазначив [,] але натякнув, що необхідно на 
другій позиції стати тому, щоб Антанта почала нам тільки допомогати, а 
там буде видно що робити коли виясниться ситуація соотношенія реальних 
сил. Нам потрібно вирвати іниціатіву з рук і грати першу скрипку, ся 
пісня може у нас довго тягнутися, бо Росія не уявляє собою в найблиз- 
чий час спокійної держави.

Що до організації Центрального Федерального Уряду в Парижі він, ка
же, що об сім думав, але не писав, бо не хоче ставити точки над і орієн
тації (?) на Україні. Було б добре приступити до його сформовання, але 
може по деяким тактичним і може навіть особистим причинам не слід пі
дійматись сього питання.

Паризську місію роспустити і сформувати нову. При чому дати право 
можна тим новим членам мирової делегації право увійти в Центральний 
Уряд. М. С. ліпше не призначати — це його думки, не писав в докладі 
голова місії, хотя в свій час в і н ........ сьому, а дати можливість йому пра
цювати на стороні, бо занадто велика фігура і призначення головою місії 
обмежить його діяльність і він не зможе дати тих позитивних данних, які 
дасть працюючи як М. С. Праця його повинна бути в контакті з деле
гацією і так, щоб там був його вплив. Необхідно підібрати відповідний 
склад, котрий міг би зговоритись з М. С. Сформовання делегації на полі
тичному принціпі треба відкинути [—] це дезорганізує роботу. Колегія по
винна бути при голові місії, але як дорадчий орган. Призначенному голові 
даються точні директиви[,] де ясно зазначується[,] за яку границю не доз
воляється переходити, а він сам формує сю місію на власну відповідаль
ність.

Говорили про чешське відношення. Про наші посольства і про ГІелеи. 
Аеропланний связ Пеле знає і він розрішив се як генералісімус чехосло
вацьких військ, а не як голова французької військово-діпломатичної місії. 
На багато де чого він закриває очі. Ставиться до нас дуж е добре: — три
має двох референтів (?) при собі професорів [,] із яких один знає всі на
ціональні відносини в бувші[й] Австрії, а другий харківський] універси
тетський] професор, який дуж е добре знає Українське питання[,] а тому 
він легко розбирається в сих питаннях і робить так як порядний чоловік.

Росказував про Панейка[,] що він сепаратно виступав в Парижі і що 
в[ін] компроментує данні[,] які повіз Вітовський про зрадницьку його по
літику. Сам Панейко писав спочатку до Відня, що йому трудно працюва
ти [,] бо запідозрили його агентом Василька[,] репутація якого досить діскре- 
дитована і навіть вороже ставляться до нього. Довірочно — Петлюра місяць 
тому назад посилав до Деникина переговорювати [;] невідомо чи вернувся і 
З якими вістями?
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Лист М. З . С. 21/УІІ.

Літак вернувся і привіз В.[аше] письмо. Я зараз телеґрафічно зарядив 
відкликати Сидоренка і назначения Тишкевича.

Прошу, молю, благаю пришліть мені акредитив на 25 або ЗО міліонів 
корон, бо не мається ні шелюги. Позичаю гроші в кредит. Досі позичив 
гроші в кредитах на закупно військових предметів, але так далі не може 
бути, бо і так вже представник контроля і військово-уповноважені нарі
кають. Акредитив хай буде на імя Липинсь[кого]. Дальше прошу конечно 
полагодити всі инші мої бажання висловлені у звіті.

Вертати в Кам’янець на разі не можу. 5-го серпня скликаю з’їзд усїх  
наших послів і голов місії до Карлсбаду. Крім того ми вирішили вислати 
спеціяльну делегацію в Лондон зложену: Темницький, Липинський, Тимо
шенко, Марґолін, Залозецький. Марґолін поклада великої надії на цю їзду. 
Він каже, що Англію не трудно приєднати для нас, але мусить сам міністр 
закордонних справ поїхати (звернуть увагу  не допустить його поїздки). 
Анґлію хочемо прохать, щоби дала поміч (оружжє, гроші, одежу, амуні
цію) Україні і що би на тиснути на Румунію (чому Анґлія може допомага
ти?) аби Румунія увійшла з нами в союз за для увільнення України від 
большовиків (недопустити).

Орієнтація [,] про котру я Вас писав — остає. Маю надію, що Анґлія 
буде крізь пальці дивитись на нашу кооперацію з Поршем (звернути особ
ливу увагу). Анґлія й так з Поршем кокетує, вже тепер хоче зближитися 
до Порша. Гадаю, що нас радо прийме як місток‘до Порша зближення.

Подайте мені негайно вістку чи Курдиновська з Варшави, в Парижі 
має уповноваження від Директорії і Кабінету робити те все, про що роска- 
ж е Вам ген. Жуковський.

Ваше побоювання, що Антанта візьме за зле[,] що я у Відні неоправдані. 
Відень не Берлін і уважається Антантою за інтернаціональне місто. Але і 
так довго вже у Відні не забавлю, поїду в Чехію, а опісля в Лондон. Чи 
ухвалено для Парижської місії кредит на 10 міліон[ів] не випустити ні од
ної ........ крім Шульгіна франків. Делеґація жада від мени видати, а я про
це нічого не знаю і акредитиви ніхто не має. Просіт[ь] міністра фінансів 
(доклад міністра ф інансів] про витрати). Нараді господарства[,] щоб упо
рядкувала всі ті справи[,] про які я у звіті [писав?] конче, бо тут горить 
і пече . . .

Другий лист.

Гроші в Берліні все ще замкнені. Супрун хорий цілий час. Я не знаю 
кілько грошей він має до розпорядимости. Тимчасом гроші на удержання 
місій (одна по другій) вичерпуються і місії зверталися до мени, а у мене 
нема на це ні гривні.

Дальше треба вислати до Японії хоть трьох людей. Там Колчак дуж е 
сильний, а від нас нема ніякої контракції. Тут загалом в Европі найдуться 
наші люде до цієї справи (посадити скрізь Галичан), але гроша не маю. 
Тому зробили велику мені прикрість, а справі лиху прислугу, що не при
слали акредетиву літаком.

Чую, що хочите Косака Грицька прислати сюди з призначенням до Іта
лії, це абсолютно не можливе. Там вже єсть Севрюк з  Косаком Іваном, око- 
пенко творить місію [Червоного] хреста, отже при чім ще один Коссак, —
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аби більше закрутанія. Тут і так цілий гурт наших урядовців, котрі тут 
нічого не роблят[ь], а платні полагаються. Зарядив, щоб посольства випла
чували 50°/о їх  платні на рахунок дотичного міністерства, аж до хвилі, 
коли отворить ся можливість повороту на Україну.

Конче потрібно утворити інформаційне бюро в Европі, що б видавало би 
книжки, брошури та публікувало поважні статті про Україну. Світ нічого 
про Україну не знає. Хочу на чолі цього бюра поставити дра Євгена Ле- 
вицького, бюро містилось би в Гадзі. Остановка за грішми.

Ніякої нової місії в справі полонених рішучо не присилайте! Зокрема не 
присилайте місії Голубовича. Це цілком не потрібне. Справою полонених с 
кому опікуватися.

Замітки подорожі.

Виїхали із Праги 21-го липня в 7[-ій год. ранку] на Відень. В той ж е  
день коло 5 години приїхали у Відень. Відбувся страйк, як протест проти 
Версальського миру. Все було замкненим, нічого не можна було дістати. 
Возчик взяв за переїзд з одного двірця на другий 160 корон. Довідався [,] що 
їхати нам прийдеться в особовому потязі, який відходив в 10 годині. Мав 
час[,] щоб забігти до нашого посольства Ліпинського, та до міністра Тем- 
ницького, та передав йому від Славінського листи. Говорить майже не 
пришлось, хоть йому" дуж е хотілось. Поперше він був здивований тим, що я 
їду на Україну. Просив як буду мати вільну хвилину[,] щоб забіг до нього, 
бо йому дуж е хочеться зо мною поговорити, але такої вільної години у мене 
не знайшлося. У Темницького здибав Бурачинського і Здирковського. Вони 
теж не меньше були здивовані тим[,] що я їду. Дуже хтіли довідатись вла
стиво з чим я їду. Самі своїх карт не розскривали[,] а тільки натяками на
водили на деякі зміни. Так приклад запитали, чи я не чув про призначен
ня головою [делеґації] мирної конференції в Парижі замість Сидоренка 
графа Тишкевіча.

1 августа 
Сербія — Банат

Трансільванія всю Буковіну і Бесарабію. Относительно Україн[ців] басараб- 
ські Румун [и] стоять на точці ті[й], що забезпечать права так як Укр.[аїнці] 
дали румунам за Дністром. Колчака бояться і не хотять [з] ним мати діла. 
Парижською конференцією] Румун[и] не задоволен[і] і підписувати] мир 
відказуються. Причина Контр[оль] держав над правами меншостей. Румуни 
находяться зараз в спілці з  італійцями і як що[,] то готові вмісті воювать 
з Антантою. Війська у Румунів 1,000.000. Військ[а] ф ранцузькі] розлага- 
ються Небояться референдума. Народ задоволен[ий] радикальною земель
ною реформою.

Румуни хотять жити з сосідами в миру, але будуть боротись з пансла
візмом. Готові на союз з Україною. На Буковину заявляють права не тіль
ки національні [,] а і історичні — теж саме до Бесарабії і инших територій.

До України й на Україні.

Подорож моя з  Праги до Кам’янця про [й] шла добре — без яких би то 
не було перепон. В Румунії затримався, бо прийшлось оформлювати спра
ву переїзду через кордон. Торкатись більш детально сеї подорожі не маю
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наміру. Можу тільки сказати одне, що прийшлось мені спостерігати. Ан
танта залізла скрізь на півдні Європи і робить те, що її потрібно.

Венгерському большовизмові буде скоро кінець. Белла-Кун дуж е швид
ко здасть свої позіції і влада перейде до рук більш поміркованих соціа
лістів. Можна сподіватись, що миж Румунами, а Антантою виникне непо
розуміння. Румунія закусила удила й пре на Будапешт, аби захопити всю 
Трансільванію. Під час європейська війна — всї ті негативні висновки зав
дяки своєму невигідному стратегічному територіяльному положенню приму
шують її зараз округлити зі всїх боків теріторію своєї держави. Се дуж е 
легко вдалось її зробити зі сходу, Бесарабія та Буковиною, при благосклон
ному відношенні Антанти зараз находяться з руках Румунії. Правда, сї 
провінції не остаточно вирішені в пользу Румунії, а як момент і засіб для 
боротьби з большевизмом. Сим також об’яснюється и те, що Галичина від
дана під окупацію Польщі, щоб таким чином провести «санітарний пояс» 
миж заходом Европи, а сходом Европи. Остаточне ж  вирішення судьби сих 
провінцій ще не ясне, бо залежить від багатьох причин, які можуть по
ставити саму Антанту в скрутне становище. Антанта знає, що бувша Росія 
колись встане на ноги й тоді не легко прийдеться з нею лагодити за все 
те роздроблення се, на яке єслиб — дійсно Антанта погодилась. Се Антан
та очикує, а тому виробленого плану не має, і звідси хитання зі сторони 
в сторону.

Румуни знают [ь] про се, але рахуют[ь], що як вони прикладуть максі- 
мум організаторських здібностей, то поведут[ь] політичну лінію орієнтації 
на ті держави, які політикою Антанти не задоволені, то вони утримают[ь] 
всі заняті области в своїх руках. Але буржуазія ненаситна і одна справа 
тягне за собою другу.. .  В Румунів розвивається великий апетіт, вона увій
шла в конфлікти вж е і з Югославією за Банат, на що виявляє також ве
ликий апетіт. На сему апетитові й поламає зуби Румунія.

8. VIII. 919 р. В Румунію назначене посольство на чолі з Мацієвичем.
Братіану.
Декларація — кордон Дністер угода з Поляками.
Посланик до Польщі Фльореско.
23. делег.[ація] була у В. міністра нічого не скористала доброго[,] але по

годився піддержати технічно і теріяльно.
Румуни безтолковий нарід та й ще в добавок цигани, а тому сподіватись 

чогось доброго від них не можна. Необхідно в сей мент перециганити їх. 
Але про се я ще раз торкнусь.

Приїхав в Новоселицю 2. VIII. Кинулись в вічі наші состави потягів з 
ріжними написами, як то «Україна», «Гайдамак», тому подібне. Довідався, 
що се вози Запоріжський корпус був поставлений в важке становище і 
прийшлось йому відступати перед большовиками перейти кордон Румунії, 
щоб таким чином спасти своє життя. Румуни інтернували їх, відібрали всю 
амуніцію та матеріальну частину, потім без нічого позволили перейти в Га
личину на Станіславів, де в той час містився Державний Секретар. Ни- 
приємно було дивитись як наше майно завдяки озлобленим осліпленим, 
завдяки анархії та безладдя в середині держави, хтось без наказано бере, 
грабує[,] а потім використовує його проти ж е нас. На возах дуж е яскраві 
написи були: «Гайдамак» «Україна» і т. п.

Із Новоселиці, яка вже перейменована в назву по румунські мали ви
рушити на підводі до Хотина. Приїхали ми в суботу, а позаяк головним
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чином промисел звозчичий находиться в руках майже жидівських, то ми 
сподівались, що поїдемо на другий день — в неділю. Але нам посчастило 
и ми знайшли підводу. Прийшлось заплатити 150 карб.[ованців]. їхали  
добре. Фурщик попався словоохотливий, цілу дорогу балакав. Плакався на 
румун, але не добре й відзивався про большовикзів, бо вони у нього за
брали коні та екіпаж. В Хотині прийшлось почекати щось з 3 години, чи
кали коли проситься командір бригади і посвідчит[ь] своєю підписсю наш 
переїзд. Очікуючи сеі посвідки я розговорився з місцевими мешканцями. 
Загальне враження таке, що чикают[ь] та не дочикаються коли вони на
решті вирвуться з під Румунської окупації. Всіх тягне до Росії. Так якось 
трапилось, що попадав виключно або на Велікоросів, або несвідомих Укра
їнців, а тому про Україну, Директорію не прийшлось чути.

Через Дністер переїхали на лодці. Не вірилось, що через кілька хви
лин я буду на Україні. Як то вона зустрітит[ь] мене, що там діється. Пе
реїздили Дністер в Жванці. Як тільки переїхав, зразу прийшлось відчути 
«республіканські порядки».

21. VIII. 919 р. З Всевол.[одом] Олекс, [ійовичом] зібрались йти снідати. 
Зустріли Макаренка. їхав, як казав, розпінати Міністра Господарчих справ. 
Зупинився і розговорились. Балачка була занадто характерна і цікава. До
кінчувати нашу розмову погодились в помешканні Директора, а тому сіли 
на авто й поїхали. Розмова наша головним чином велась, що до закордон
ної політики, і яку ліню поведінку треба зараз там нашим місіям взяти. 
Про федерацію вже без страху говорили, а також про призначення, або 
притягнення до активної праці М. С. [Михайла Сергійовича Грушевського?
— прим. ред.].

Характерним все ж  таки ментом була та частина розмови коли Мака
ренко ділився з нами по секрету.. Він казав, що миж нами, а румунами 
вийшла повна згода і підписан[ий] договір. По сі[й] згоді лінією кордона 
визначається Дністер — таким чином Бесарабія цілком поки що відда
ється під вплив у Румунії. Сей договір підписаний Мартосом, як головою 
Кабінету і В.[иконуючим] О.[бов’язки] міністра закордонних справ А. Ле- 
вицьким. Далі Макаренко доволі підло і авантюрістично зоявив, що як що 
та Дирікторія отут не при чом, то с. сини Мартос та Левицький волей та 
іменем народним торгували. Ми як Директорія нічого і не знали і не знаєм. 
Таким чином підписаний сей договір ми зможемо в любий момент розір
вать. В політиці [,] а особливо в діпломатії потрібно мошеничати, але до 
певної все ж  таки лінії!

24. VIII. 919. З ’їзд селянський Кам’янецького повіту.
Селянський з’їзд спочатку відбувався в Пушкинському будинкові, а по

тім перенісся в будинок «Просвіти». З ’їхалось на з ’їзд до 150 душ, — май
ж е від кожного села. Я прийшов на з’їзд, коли він починався. Багато люду 
товпилось біля будинку і звичайно дебатували про пекучі потреби дня. Миж  
ними терлись добродії групи опозиції, так названої нової партії Селянські 
Соціялісти [—] Шімоновіч і инші. Наших с-р. не видно було. Побачивши 
Сімоненка я запитав як стої[ь] справа, він одверто вилаявся по адресу 
партії і сказав, що вчора піячили товариші в «Трудові[й] Громаді» і наприк
лад Остапович — докладчик про збір урожаю допився до того, що не може 
з’явитись на з ’їзд — хорий. З самого ранку нікого нема. Взяти в руки з ’їзд  
нікого не було з с-р. Ясно те, що с-р. загублять вплив. Так воно й вийшло, 
в презідію попали слідуючі особи пр. Біднов, Щадилів, Шіманович[,] Ого- 
родників і один селянин. Відкривав з ’їзд Щадилів. Його промова була не 
блескуча, настрою не зробила. Після відкриття приступили до виборів пре-
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зідії. виступали з промовами Мартос, Христюк, Чеховський, Макух, від 
Уманського повіту, від з’їзду учителів. Була предложена вітаюча телегра
ма Головному Отаману. Миж иншим в ці [й] телеграмі зазначалося вітання 
і уряду. Огородник виступив против і не зважаючи на палкі промови; — 
привіт Уряду був відкинутий. По сучасному моментові виступив Степанен
ко, але кажуть, що не дуж е добре сказав. Був присутний на докладі з міст. 
Сі доклади зразу показали[,] що селянство стоїть в опозиції до Уряду, але 
з ліва. Незадоволені тим[,] що призначені комісари, які відбирають хліб 
З сніп, а також розпорядження про віддачу половини з 15 десят[ин] власт- 
никам про тверді ціни і т. п. Під кінець виявилось, що й праві теж  не 
користуються впливом. Таким чином з ’їзд був розпущеним, резолюції ні
якої не винесли. Через тиждень буде відбуватись другий з ’їзд. Враження 
таке — що як би комуністи були не розбиті і предложили свою резолю
цію, то з ’їзд був би на їх  стороні.

Катеринослав.
Козаки грабують

селянство при
Жидів ріжуть
Земля повертається власникам
карате льни отряди є.
Контрібуція — на селян.
Реквізіція — коней [—] не платять
Убита — міня. Армія живе на счот селянства. Обурені селяни хліб — 

висували товклись.
Молотьбу — зерном — ячмінь, овес забрали [—] обурені селяни. Відкри- 

ва[ю]т[ь] скрині. Забирали белізну. Боязко [,] щоб не було неорганізова [но
го] повстання. Большевицька робота серед селянства помічає [ться]. Ячейки 
большеви[цькі] залишились. Розкидують відозви, але селяни віносяться не
гативно. Батька Петлю[ри] ми чекасм. Придніпровський край пише(?) пре
цінь банди знищили.

Петлюру, але селянство не вірить. Коли вибухне повстання, то зможуть 
взяти верх большовики. Участь [в] Українській справі — Земство [,] учи
тельство мало бере участь — налякано. І селянство проті його робота по
волі йде. Селянських спілок мало. Невідновляють. Просвіти при большо- 
виках закриті і не відновляють. Можливо[,] що відновлять Просвіти. З 
газетами трудно перешкоджають. Цензура. Катеринос. Верхнедніпров. Алек
сандр, [ія] — Новомоскоське.

Кубанці — відношення добре Кубанська Краева рада не мас впливу. 
Добровольці і Терці вороже. Свідомі кубанці битись з Петлюр, [ою] не бу- 
туть. Кубанська рада як би відкликали від добровольців кинули б їх  і 
може бились би з добровольцями. Виникнуло непорозуміння. Добровольсь- 
кі офіцери займають посади. Відновлюється — жидівські [погроми]. Дер
жавна варта гетьмана відновлюються. Мобілізовані старі учителі відправ
ляють до Харкова. Мало бути оголошення мобілізації. Настрій до мобілі
зації — ухилятися. Робітництво дезорганізоване. Реакція політична.

С-р. Херсонської губернії організовані]. Життя орган.[ізується] з появ, 
[ленням] больш[овиків]. Залиш, товар легальний представник в Ісполком. 
Під час Григорієва перейшли на нелегальну. Притихли. Частина с-р. була 
у Григор.[ієва]. Ж вавої участи великої не приймали. Недовго прийшлось 
працювати[,] бо розбитий був Григорієв. О рганізація] с-р. не проявлялась 
як партіз.[ани]. Роз’їхались по повіту для боротьби з комуністками], а та
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кож Деники[ним], але придушені Деникиним. О рганізація] боротьби іде 
слабо. О рганізація] с-р. 40 чоловік. С-д. нема. Комуністи. С-р. умерли — 
баланс, ліві с-р. Ні Києва — Одеси. На нові комітети є пов.[станці] Севаст. 
[ополь]. Владимиру. Рішевський. Повстання — селянст[во] чинов[ники] — 
гору обіцяли. Політики. Комуністи відняли. Селяни. Не всеросійським маш- 
табі[,] а українському]. Селянство каже, що ми самі собі порятунок дамо. 
До Деникина ставляться негативно. Помилково думали, що селянство сві
домо. Земля піддається. За ? з Денікіним то небезпека для українців. Пі
дуть з комуністами.

Дума в Херсоні розігнана комуністами. При Деникині почала працю, але 
не відали, що тепер.

26. VIII. 919. Був у Макаренки. Вирішувалась] справа поїздки закордон, 
як військо [вого] аташе з метою для переговорів з Шкад. а також підняти 
питання про Чорноморську Федерацію, для чого відповідні папері будут[ь] 
мені передані. Маються на увазі також передати деякі доручення, щодо 
мижнародньої сітуації. М. С.

28. VIII. 919. До сторінки 50а. Тоді ж  були накреслені деякі пункти, що 
до федерації, в сфері яких можна б було порушити за кордоном перед де
якими колами. Сі пункти без стілізації та остаточної редакції виглядають 
так:

1) У.Н.Р. входить в склад Сполучених Штатів держав Сходу Европи.
2) Окремі самостійні республіки об’єднуючись, заховуют[ь] свіій соціаль

ний і політичний строй з своїм парламентом урядом і міністерствами, а та
кож окремим строєм і сістемою міністерств, яка найбільш відповідає ви
могам данної нації.

3) Об’єднуючою інстітуцією є федеральна (совіт) рада, складена з пред
ставників окреміх республік на парітетних [началах] у мовах.

4) Федеральна Рада після згоди парламентів на оголошення війни — 
санкціонує оголошення війни.

5) Кожна республіка приймає участь в закордонні[й] політиці і має там 
своїх представників.

6) Питання митниць таріфів пошлін вирішається Федеральною Радою.
7) Кожна республіка залишає за собою право виходу зі складу Федера

ції.
8) Всі непорозуміння вирішають[ся] межи окремими Республіками Фе

деральним судом.
9) Апеляційною інстанцією на постанови суда є Ліга Народів.

II.

1. До здійснення Федерації загально всіх республік — У.Н.Р. може вхо
дити в Федерацію з тими республіками [,] які вже мают[ь] ясно вираже
ний республіканський устрій, і приймає активну участь в поборюванню ро
сійського большовизму.

2. У.Н.Р. приймає участь в розділенні майна в відповідні пропорції був
шої російської імперії і з свого боку бере на себи обов’язки по виплаті дер
жавних боргів бувшої Росії в відповідній частині [,] які зроблені Росією до 
25 жовтня 1917 р. коли большовики скинули уряд Керенського. Здійснен
ня вище зазначені вимагає для У.Н.Р. негайної допомоги від держав Ан
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танти, з свого боку уряд У.Н.Р. дає, як компетенцію розходів тим держ а
вам, що ДОДут[ь] потрібну допомогу фінансовіі економічні привілеї відпо
відній формі, концесій, а рент і т. инш.

ЧЕРНІВЦІ.

Ганек. С-д. організуються до 110 членів гуртуються всі і інтелігенція 
і робітництво і селянство. Військове положення. Заборона сходин. Зв’язків 
брак, [ує] і інформації України. Реванів(?), Газет[и] Воля. Народ. Канюк — 
приятель Безпалка.

(Окремі записи зроблені в Україні. Мова про боєприпаси потрібні армії 
УНР, — прим. ред.).

100.000 рушниць австрійські або російські
2.000 куліметів Мак [сим] або Шварц (20 австрійських ЗО російських)
20 мільйонів набоїв +  10 мільйонів] набоїв
50 — 70 авто-панцирників 
гармат скорострільних 60 
гавбиць 60 

(48 ліні.[йних] переважно)
Шрапнелі 20%
Важких гавбиць — 60 
Дальнобойних калібру 

Польових — 40, 60% бомб 40 шрапн[елів] 
до них набоїв по 2.000 
Шаблі — 6.000 для кінности 

Револьвери — 6.000 лучче і до них набої — карабіни 
Гранат ручних 
піроксінін
Пороху для пушок російський порох
(Сторінки 376 — 42а записної книжки порожні. Сторінка 426 — 476 за

повнені різними дрібними записами і замітками — прим. ред).
Условія 50% задатка

50% уплачується на місці здачі товару 
Пошліни оплачуються нами 

фабрична ціна 1 мет[ер] 1 ф  94 [під тим 65]
Только Швейцарські франки (далі йдуть рахунки з останньою сумою 

8848 — додано, мабуть, мито 88 — разом 8936)
Контрольор Сгмонів брат дари (?) контр.[ольор] втік — до Копенгагена
Зелінський голова місії
Луговий господар (?) посольства
Голубінка представник посольства
головні діячі, літак 80 плат. 140 120
в комісії був полк. Галіцінський честна людина, у Степаненка багато 

фактів.

Військов[о] Саніта[рна] міс[ія] у Від [ні]. Чайна багато фактів з одіяла
ми. Фавіев нічого не зробив. В Швейцарії єсть комісія Чижевськ[го чи -ий] 
був хитрий Королів їде з докладом до уряду. Нічого не зробив він май 250 
(т.[исяч] на б.[іжучому] рахун[ку] — фіра Мексін шустрий жидок — сін- 
дікат капітал заключить торгов.[ельний] договір в тій фірмі капітали Ва
силька Індишевський смаркач (адреса).
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ВИТРАТИ НА ПОДОРОЖ ДО ПРАГИ

заплатив 50 к.[орон] Мах Візник — і ці теж 40 к.
3  Кам’янця до Жванця -— 50 карб. Вечера — 60 кор.
Переїзд через Дністер — 40 карб. Готель — ЗО кор.
до Хотина — 25 корон Номерному — 10 к.
Ночлег в Хотині — 58 корон Візник — ЗО кор.
Візник — 300 корон Білет до Іцкан(?) 60 кор.
Білет — 17 корон (може Іукан, Іунан, Іцнан?)

обід — 20 к.
пол. заплат. гарбуз — 8 к.

(очевидно уряд УНР звернув ковбаса — 40
половину коштів за поїздку?) хліб — 6

сардини — ЗО
носильщику — 6

Картка з Іцкан(?) картка із Будапешта
до Букарешту — 70 лей до Відня — 162 кор.
візник до готелю — 20 лей Візнику з двірця
вечера — 36 лей у Будапешті 100 кор.
чай з тісточком — 14 лей Візник з Комаром Мадяр
візник — 20 лей [ського] до чешськ[ого] 10 кор.
кушат — (?) 78 кор. Мені слідує Махочих

? 60 кор. чеських 270 кор.
б іл е т --- 84 кор. Комарном 13 ч. к.
Картка від Преден(?) - Картка з Комаром
до Сегедін[а] 184 леі (має бути Комарна)
закуска рано Арад 28 кор. до Братіслави 10і-ЗО ч. к.
картка [з] Арада Ужін Братіслава 14 ч. к.
до Будапешта 110 кор. Картка з Братіслави
обід в Араді 34 кор. до Праги 92 ч. к.

Воршілска ул. Чіжінецький уряд Скуланська ул. з Народні 
нейтралітет (генерал Гріні англи) Англія Балярд у військ[ового] міністра 
Нота делеґації з Букареш[та] Дельвіґа і Мацієвіча

1) Припинити бойові акції Денік[ина] проти нас, як користи(?) для ба
лачки]

2) призначить до нашої справи представників антанти —
3) призначить нам лінію бойово[го] району Дніпро — устє до Кремен

чуга Украї... і залізниц[ю] Кременч[уг] Конотоп і Новгород Сіверсь[ський] 
залізниця українська. В противнім разі Уряд примушен[ий] звернутись до 
народ[у з закликом] до боротьби з Денікин[ом]. Годен англій.[ський] нач. 
[альник] шт[абу] з ? поїха[ти] до Денікина. . .

Адмірал Англ. Черного Моря — з приводу наступу до Одеси передав з 
рус[кими?] попередження(?) що буде стріляти по на [іній] бо[йовій] лі[нії?]. 
Предан, румун... Нач. Генер. Штаб, дуж е прихильний[й?]. Сьогодн[я] у Бра- 
тіян[у] обіцяв допомогу. Перешкода наших мостів і т. подіб.

Договір з поляка [ми] чи військова конвенція невідома. Гадка є[,] що то 
були тимчасові [,] коли большовики насовувались і Україну рахували ви
ключеною. Зараз Румун [и] начебто й тяготяться цією конвенцією так при
людно?] Предан говорив Мацієвічу. Крім того й инші теж саме говорили.

Розмін[яв] 1.000 по 4,5%
дрібні 160 по 12°/о За 1160 одежав 1.095
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Грошове скрутне становище. Тверді ціни леї установлені [,] бо не мож
на жит[и] лея-гривня[,] корона — 44 леї. Стан [української] місії [в Бука- 
решті] поганий залежність?] від посольства полонені буду[ть] озброєні і 
одягнені 500-600 провадиться навчання 8 м. Галиць[кі] старши[ни] не одер 
[жують] грошей. Закордонна валюта — одночасну допомогу — чужо
земним старшинам на місці кавалерісти взяти, росіян не люблять. Ш іф- 
ром правду — а не брехню. Петсін франц. [узький] війсь [ковий] генерал 
К -p прихильно і допомогу Клемансо Петен[а хочуть?] добитись у  Петлю
ри принаймні прихильно [сти] до Деникина.

Стор. 456 — 46а різні записи цін і покупок, адреса українського посоль
ства в Букарешті(?) Доробанцілол 92, гроші цифри і ще одна адреса буль
вар Ґолтеї 33-37

1) Уповноваження на представництво] військових інтернованих] У.Н.Р 
в Чехії при посольстві.

2) Переведення грошей за закупно амуніції їх  заводом до ? і неперед
бачені росходи

3) Асігнова[ти] капелі 1 міль[йон] корон
4) Асігновку і уповноваження?] особам для праці на Угорський] Укра

їні Королів, Короліва, Нечас, Жуківсь[кий]
5) Асігновка «Всесвіту» 1 мілі[он] корон,
6) Право на ? всіх справ при (на цьому запис вривається).

1) Капела на днях асіґнов[ка] буде проведена.
2) Корольові — з Угорськ[у] Рус[ь] — на днях... проведена на днях.
3) Сербіненко плян запроєктірований урядом буде затведжений з Дні- 

просоюзом. Йому вірить правительство] і закупи військового] характеру 
можна робит[ь] але Галичан не допускать

4) Темницький вернувся негоди [ться?]
5) Постулят Укр.[аїнської] самост.[іности] твердо
6) без діла виганяти на Україні. Матюшенко під суд будуть оддані хай  

не явиться.
7) Мобілізація проходе
Зріклися Східн[ьої] Галичини інсінуація не один акт не був переведе

ний] в життя без Галицького] уряду в ілюст[рації?] Кур’є[ра] Цендзелен(?) 
перене(?) з Паріми(?) Так єсть чергова провокація як Держ[ава]

8) Обязательства видані. Колчак і Деникин що до торгове[льної] орг 
операці не базують на крепких подви[гах?] бо робітни[ки?] сожаліти тоді, 
не будуть ні в якому разі подіям(?). Німецький союз із Денікиним. Лисен
ко — до Парижу повернувся політичного сиску багато зробить.
Чернівці
Стефана Вольфа 5 Віктор Заденський(?)
Представник] Польськ[ої] Місії в і д  Інспектури Ліпницького 
Інф. Коміно Вар. Тюлюлюпа, Павлюк, Голова П елипчук. . .
В Варшаві і звенув увагу через Павлюка не одним словом і вия[в?] захи
сту Української] спра[ви]. Сторон [ник?] Польськ[ої] справи. Встановлення 
кордону і зміну кабінет [у], справа [?] реформи відшкодова[ння] збитків поль
ських] панів. Пропо8Ст[ання?]. Відсутність уповноваженого. Місія відді
лилась від мени Союзом Зелі [ель] Рус [ских]. Вести дальше [?] уряд за пле- 
чим[а] польських військ. Військо йшло Шепетівка-Київ. Ультіматив[но] 
місія вимагал[а] кордону. Пелепчук не проявляв свої іниціати[ви]. Павлюк 
прояв[ляв?] не накористь України. Павлюк погрожував заарештувати мене.
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Постійні зносини з Грохольським з С. Шеметом.
Дружина Балбачана не прий[має] Шемета.

Видати Декларацію
1. IX. 919 р. Сього дня я заслухав доклад члена із делегації польської. 

Докладчик був полковник Ліпницький — помішник Державного Інспектора. 
Польська делеґація складалась із слідуючих осіб — голова Пилипчук і 
члени, Тюлюлюпа Військовий] полковник Ліпніцький і Пав люк.

Перш всього, докладнчик каже, його страшенно вразило слідующе: при 
переїзді через кордон Павлюк попросив всіх членів делегації називати його 
Закржевським[,] а не Пав люком. Коли ж  розпочались розмови, то перш 
ніж  приступити до справи в тому напрямку, як було зазначено, Урядом- 
Директорією делеґація розпочала наводити різку критіку, що до нашої 
внутрішньої політики та до уряду. Справу в переговорах з Поляками, що 
до демаркаційної лінії поставили як справу про кордон. Далі торкнулись 
про зміну кабінету більш правим елементом ніж  [сучасній] уряд (персо
нально), що до деяких міністрів, наприклад, Ковалевського не стіснялись 
називати нечесними — припоминаючі справу з 5.000.000. Про відшкодован- 
ня за убитки польським панам, аґрарну реформу і т. п. конфіденціально 
між собою вирішили робити натиск на Директорію, (аби провести зміну 
уряду правими партія [ми]) прикриваючись наче би то вимогами Антанти 
ет. Ліпницький врешті решт не видержав такої зрадницької поведінки де- 
леґації і запротестував. При чом[у] висловив погрозу, що не підпише вза
галі ніяких документів, а коли повернеться то в часописах оповістить всю 
правду

Миж иншим вияснилось, що Павлюк він ж е поручик Закржевський 
польський шпіон агент. Незважаючи на мій протест ганебна зрадницька 
праця продовжувалась. Зав’язали зносини з Союзом Русскіх Земцев ева- 
куірованих туди російських та й українських поміщиків.

Наміри як делеґації нашої, так і крупних польських магнатів ті, щоб 
Поляки оккупіровали весь правий беріг Дніпра і що Полякам допоміг но
вий сформований за їхними плечами уряд із созвучних елементів. Се є го
ловне завдання і наших черносотенних класових егоїстичних політиків].
Із за такої поведінки преса польська більш демократичного напрямку за
няла досить оггозїційну лінію. Сам Пілсудський як чесна порядна людина 
ставиться досить негативно до такої ганебно-зрадницької місії.

Перед спільними засіданнями Павлюком ясно ставилось питання про те, 
аби хоть невелика Польська частина в місті з країнцями йшла до Києва 
й була там б[и] гарнізоном. Мовляв, що тогді таким чином поляків можна
б було втягнути в боротьбі з Денікіним. Миж ишим се питання мейже уль
тимативно ставилось Павлюком з пристуком по столу і погрозою Ліпниць- 
кому арештом та інтернірованням. Як видно Полякам потрібний який не- 
будь офіціяльний папірець характер заіснівающої у них як у такої нації, 
яка так міцно і надзвичайно орґанізовалась. Такий папірець потрібний для 
Парижсь[кої] конференції, де б вони змогли б зовсім збити з толку антан- 
ту, яка досить неуміло розбирається в східній політиці. Поляки миж иншим 
поставили так справу і наша дилиґація цілком сознательно пішла на те[,] 
що властиво Велику Україну мало цікавить судьба Галичини. Це великий 
козирь в руках Поляків для ріжних операцій перед антантою. Се надзви
чайно обурило тутешніх галичин і в Галицькій газеті появилась стаття про 
те, як діпломатичні місії Великої України дбають про інтереси своїх бра
тів Галичан. Одним словом во ймя класових інтересів йде велика ганебно 
зрадницька політика.
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Голова місії Пилипчук цілком знаходиться під впливом Павлюка і ніяк 
не реагує, а навпаки цілком з ним погоджується і підтримує.

Тримають постійні звязки з графом Грохольським до (та?) Серг. Шеме- 
том. Миж иншим в Варшаві знаходиться дружина Балбачана, яку запев
няли, що Балбачан не розстріляний, а втік. Коли вона довідалась, що дійсно 
її чоловіка розстріляли, то перестала приймати Шемета як головного іні- 
ціятора політичної авантюри. Взагалі вражіння і переконання такі, що йде 
продажа Української справи. Сей доклад був в Ц. К. Видано деклярацію. 
Вечером довідався, що в Києві виникла бійка між Українськими] і Дени- 
кинсь[кими] військами із за водруженія прапора на Думі. Скінчилось тим, 
що генерал Крауз з своїми частинами, а також і запоріжський Корпус 
оточені доброволь[цями] обеззроєні і інтерновані. В Київі вся влада на
лежить Деникинові. Завтра провірити треба. Кажуть, що до 60 членів пар
тії С-Р зосталось в Київі і їх  большовики розстріляли. Миж ними Корж- 
Березняк і т. п.

3. IX. 919 р. Степаненко розмова Крауз. Лінія найближча Київського 
вузла, взагалі відсунули. Германівка і Ігнатів, буде... ?... неповернена зброя. 
Части з Київа виходять з тим з чим прийшли. Все майно залишається в 
Київі. Не пишуть, але розуміється Дені[кін] забирає все майно. Доглядати 
за виконаннєм умов призначеється спільна Комісія Штабів. Підписали 31. 
Всі ці переговори санкціонують Галицька Начальна Команда. Є  точно за
стереження, що Галицька Начальна Команда нічого спільного не має з 
Петлюрою. Все це представлене на усмотрення Дікт-атору. Діктатор об’яснив, 
що Денікін не говорив би з Петлюрою, що Галицька Армія є цілком окрема 
політично одиниця і, що вона б’ється з большовиками без жадних політич
них гасел, а має з Петлюрою виключно оперативниі зв’язок.

Розм.[ова] з їгнатович.[ем] Дир.[ректором] Держ.[авної] Скарб.[ниці].
3. IX. 919. Кажут[ь], що Українці самі пропустили добровольців через 

міст в Київ. При чому були зустрічені навіть з музикою. На Думі наче б 
то висіли два прапори Російський і Український. Добровольці парадірова- 
ли і не проявляли ніякої ворожости, до Українського прапора. Коли по
чали проходити запорожці, то зірвали прапор і почали топтати ногами. 
Після цього роздалось де кілька вистрілів і почалась дика безобразна па
ніка та анархія. Командуваннє примушено було вивести війська, аби не 
скінчилось цілою катастрофою.

Протест протів арешт [ів] не дав с-д.
4. IX. 919 р. С-д боягузи, грошей [,] зв’язків не давали. Технічна сторона 

безсила(?). Більшість товаришів с-р. не готівні. Втома, зневірря. Галів, Ге- 
расімов і т. п. Матусенко працювали чесно і невтомно. Шалів при уні
верситеті [,] але невтомний. Янко сидів і провоціровав. Петюровці нищать 
українсь[ку] інтелігенцію. Клімен[ко] практично допомагав. Партій[на] робо
т и  організації] — погана. Певну реальну плятформу. Дисципліна і т. и. 
почувається якось дезорганізація. Більш робили не партійні люди. Наприк
лад Бабій з жінкою служит[ь] в централі і якої партійної роботи не прояв
ляє. Приватне житя відбиває товаришів від роботи — Приходилось кори
стуватись] гімназі[йими] учителя [ми] і т. под. Конспірації тому не було. 
Тому не диво, що такі жертви з ’явились.

Повстанці почали тягнути до Петлюрів[ців]. Зв’язки трохи втеряни. Пол
тава зорганізована краще працювать на Деник[ина]. Звязались з Кубанця
ми і Катерин [ос лавцями] називається] ревком Лів.[обережжя].

Був наказ про те[,] щоб битись з Денікин[ом] причому тільки в тім ви
падкові, коли Деніківці посунуть вперед. Тоді без розмови бити й гнати;
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Галичани такого наказа не давали і війська не знали про такий наказ. 
Халатність, і парадіровка. Статист [ики] в Київі большовики зроб[или] ці
каві й українців виросли 28% росіян — 40°/о решта 21.000 малоросів в 17 р. 
упали до 8.000 поляки упали[,] Росіяни з 68-38.

5. IX. Розмова з Левицьким. Галичини пред’явили ультіматум. Голубо
вич з уповноваженням від Петрушевича заявив, що Галичани тільки тоді 
приймуть участь в боротьбі з Деникиним, коли миж иншими пунктами, 
яких було 9 є зміна кабінету. С-р повинні вийти цілком [,] Мартос із с-д теж. 
Коли запитали чи це ультіматум сказав [,] що це умови. Дали можна спо
діватись в противному разі просто перехід в Галичину, або сполука з Де- 
никіним.

Щодо мижнародної політики в справі Росії то він висловився за те[,] 
що зараз потрібно приступити до відбудови Росії і боротьби з большовика- 
ками, при чому нашу судьбу можна покласти на вирішення Учредітель- 
ному зібранню всеросійсько [му]. Нам не страшно це при одні[й] умові, що 
ми раніш зорганізуємось, скличемо своє Учредільне зібрання, де й виріше- 
мо свою долю. При чому за се должни ми по перше, одержати технічну [,] 
фінансову і матеріальну допомогу і очищення території від добровольців.

5. IX. Розмова з Пелюрою. Англія заінтересована, щоб було дві Росії 
північна і південна. Північна підпаде пів вплив німецького капіталу, а пів
денна англійського. Інформація з Туреччини, що там велике національне 
зворушення. Се викликали Греки окупіровавши Малу Азію. Зараз Греки 
свої війська убирают[ь] за мість приходять англійці. На чолі турецького 
національного руху стоїть Мухта янар, командир корпуса. Центральний 
Уряд крім Візіра представники ? міняються через кожних майже три тиж
ні. Конкретно ж  що до відносин до Туреччини Українського уряду] він 
промовчав. Висловився[,] що Польща значно сильніша ніж  Чехія.

Янка виключили з партії. Він написав откритий лист в часописі, де ка
же, що виходе з центрального комітету позаяк товариші составляющи ц-к  
ведуть працю шкідливу для трудового народу. Комуніст після такого листу 
заарештував декого із членів ц-к[,] а кого не прийшлось заарештувати, то 
тільки робили трус в помешканні. Після сього ц.к. виключив його з партії 
і про се оголошено в часописі.

23. IX  919 р. Ст. Будейовгце.

Чешський висланець до Букарешту Майор Черман. Виїхали із Бука- 
решту вмісті. По дорозі зустріли військового аташе румунського офіцер [а,] 
який теж їхав до Праги. Подорожували вмісті починаючі від Ардо через 
Будапешт. В Будапешті при допомозі румунів знайшли візника і дістались 
в возі містом. Спочатку мали намір їхати просто через Відень, але по до
розі розміркували і вирішили, що значно короче буде їхати через Комар- 
но на Будейовіце. В Будейовіцях пересісти на рихлік і таким чином споді
ваємося завтра зрання бути в Празі. В Будейовіця[х] їхали на авто. Від
ти до французького генерала.

ДОДАТКИ.

При записній книжечці є два документи писані рукою члена директорії 
Андрія Гавриловича Макаренка.

1.
Отаману Жуківському потрібно

а, Інструкції посольствам у Відні і Парижі з приводу Чорноморської ф е
дерації (або Чорноморсько-Балтійської)
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б, Лист до Грушевського від уряду в сій ж е справі
в, Доручення Військового м-ва з приводу закупок мілітарних;
г, Наказ Мартоса Супруну аби були видані потрібні от. Жуківському 

кошти на закупки та представництво, трати в порозумінні з посоль
ством у Празі

А. Макаренко
1/ІХ. 919
д, Протест проти польської окупації Волині всупереч запевненням поль

ського головного командування
1/ІХ. А. М.

2 .

Коменданту валки Директорії п. Свергунові
Наказую дать в роспорядження Голови Центрального Комітету партії 

С-Р п. Одрини вагон з валки Директорії для поїздки до Винниці

5./IX. А. Макаренко


