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Ю. Пілсудський підтримував С. 
Петлюру, 2-й Зимовий (Льодовий) 
похід у жовтні 1921 року, коли вже 
уряд УНР та її роззброєна армія пере-
бували в Польщі, а в Україні не вгамо-
вувався повстанський рух. Учасники 
2-го Зимового походу дійшли з пере-
могою до Коростеня, але під натиском 
російсько-більшовицьких частин 
змушені були відступати. Оточені 
біля містечка Базару кіннотою 
Г. Котовського, в бою під Малими 
Міньками (17.11.1921) частина 
бійців полягла, більшість потрапила 
до полону (23 листопада 359 осіб 

Іл. 33
Іл. 35

Іл. 34

розстріляно). Цій трагічній сторінці 
воєнної історії України присвячено 
вісім марок „ПпУ” (іл. 35).

Проти підтримки уряду УНР Ю. 
Пілсудським виступила більшість 
політиків Польщі, і він погодився 
на участь польського представницт-
ва в Ризькому мирному договорі 
(вересень –  жовтень 1921 р.) між 
РРФСР і УРСР, з одного боку, і 
Польщею – з другого. УРСР пред-
ставляли спочатку Д. Мануїльський, 
потім – Ю. Коцюбинський.

Події Першої світової війни зму-
сили численних українців, воїнів 
УНР, ЗУНР, повстанських груп 
емігрувати поза межі України. Тисячі 
їх від 1915 до 1918 року перебува-
ли в таборі для переміщених осіб у 
Ґмюнді (Австрія), про що нагадують 
конверти (українською і німецькою 
мовами; Ґмюнд, 18. 10. 1977).

Ризький договір з уточненням 
державних кордонів між Росією, 
Білоруссю і Україною, з одного боку 
(СРСР), і Польщею, з другого, був 
чинним до 11.09. 1939 р., до окупації 
Червоною армією Західної України 
і Західної Білорусі, яка стала вже 
подією Другої світової війни.

ГНАТ ЗЕЛЕНЕВСЬКИЙ – СТАРШИЙ 
ОСАВУЛ І ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ 

ТОВАРИШ ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ 
П.СКОРОПАДСЬКОГО

ПОСТАТІ

Павло ГАЙ-НИЖНИК

УДК

Гнат Зеленевський – особа мало-
відома в українській історії й водно-
час досить утаємничена й неодно-
значна навіть для своїх сучасників, 
які небезпідставно вважали його 
найбільш наближеним до Гетьмана 
України П. Скоропадського, а отже і 
одним з найвпливовіших особистих 
рад ників глави Української Дер-
жави. Старший осавул Гетьмана, 
його гене ральний бунчужний това-

риш, полковник української служ-
би (у 1918 р.) Г. Зеленевський у 
колі решти довірених осіб П. Ско-
ропадського та гетьманського поч-
ту виглядав найколоритніше не 
лише завдяки власному життєпису, 
але й своєму зовнішньому вигляду. 
Тогочасний директор Української 
телеграфної агенції (УТА) Д. Дон-
цов у щоденникові писав про 
Г.Зе  леневського, що у „своїй ма -
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льовничій черкесці, з розділеною на 
боки сивою бородою, щуплий, вище 
середнього росту, він – як і писар 
Полтавець – був дуже декоратив-
ною постаттю в палаці”1. 

Щодо, власне, посадової ролі та 
повноважень як старшого осавула, 
так і бунчукового (бунчужного) 
товариша Гетьмана, то офіційно вони 
були сформульовані у спеціальному 
додатку № 8 до Положення „Про 
Головну Квартиру Гетьмана”. У ньому 
зазначалися штатний склад осіб, 
що безпосе  редньо мали перебувати 
„біля Геть  мана”, їхня річна зарплат-
ня та класифікація посад. Загалом 
у П. Скоропадського числилося 20 
ад’ютантів, річне утримання яких 
обходилося державній скарбниці в 

якій залучалися особи з державного 
органу за їхнім власним вибором 
(кількість людей, що відряджалися 
на роботу до канцелярії узгод-
жувалася з начальником Штабу 
Гетьмана)8. Генеральні бунчукові 
товариші та генеральні старшини 
для доручень отримували також дер-
жавне помешкання, або ж відповідні 
кошти для його найму в розмірі, що 
визначався загальною постановою 
для товаришів міністрів9.

У особистому розпорядженні 
П. Скоропадського було також 11 
гетьманських осавулів (посада ІІI 
класи), з яких 5 – старших осавулів 
із зарплатнею у 12 тис. крб. на рік 
кожному10. Втім кількість оса-
ву лів протягом всього періоду 
існування гетьманської влади не 
була стабільною, проте й істотно 
не змінювалася за весь цей час11. 
Вони виконували різні доручення 
глави держави, несли при ньому 
чергування (в порядку, встановле-
ному наказом по Штабу Гетьмана), 
підпорядковувалися одному з гене-
ральних старшин і призначалися на 
посаду за вибором Гетьмана нака-
зом по армії і флоту. Старші осаву-
ли користувалися правами коман-
дира полку, а молодші – командира 
окремого батальйону12.

Ад’ютанти гетьмана також пос-
тійно чергували над сходами у 
перед покоях гетьманського пала-
цу13. Відповідно до традиції ро -
сійської імператорської армії, 
вони носили аксельбант старо-
го зразка. Крім того, гетьманські 
ад’ютанти вирізнялися петлями 
у вигляді трилисників на жупані 

та білим верхом хутряної шапки. 
Осавули, які, наприклад, числи-
лися при Штабі Гетьмана, мали 
шифрування на погонах і значок 
у вигляді перехрещених булав на 
тулії кашкета (його, до речі, носили 
й у власному конвої глави держави, 
проте шифрування було іншим). У 
зв’язку з тим, що багато ад’ютантів 
П. Скоропадського були його осо-
бистими знайомими чи товариша-
ми по колишній службі, деякі з 
них дозволяли собі „прикрашати” 
частини уніформи, як, приміром, 
додати до підборобного (?) паска 
на кашкеті муфточки із золотого 
галуна (як у сердюцькій дивізії), 
чи замість бриджів носити шаро-
вари (як генерали Української 
Держави), або ж мати при собі кав-
казьку шаблю (як Гетьман) тощо.

Втім, начальник Штабу Гетьма -
на Б.Стеллецький14 згадував, що 
фактично постійно „обслуговували 
особисте життя Гетьмана”, окрім 
генерального писаря І. Полтавця-
Остряниці та бунчукового това-
риша О. Вишневського (якого 
досить швидко було зміщено), 
лише чотири особистих ад’ютанти – 
О. Сахно-Устимович, Г. Зеленев  -
ський, Крига та В. Кочубей, а в 
останні часи Гетьманату „додалася 
ще одна важливіша людина, величез-
ного зросту, в черкесці, що весь час 
обертала своїми великими гарними 
очима”15. Цією людиною в черкесці 
був туркмен Абдул Західов.

Найближчими ж довіреними 
особами П. Скоропадського стали, 
окрім начальника його особистого 
Штабу, заступник міністра закор-

214 тис. 800 крб. Двоє бунчукових 
товаришів, посада яких відповідала 
ІІІ класі, складали вищий щабель 
почту Гетьмана  з утриманням по 
18 тис. крб. на рік кожному2. Їхні 
повноваження та обов’язки визна-
чалися окремим Положенням „Про 
Генерального бунчужного товариша 
Ясновельможного Пана Гетьмана”3.

Бунчукових товаришів призна-
чав особистим розпорядженням сам 
Гетьман. Вони виконували доручен-
ня глави держави „по огляду губерній 
у всіх відношеннях Державного 
Управління; по стягненню податко-
вих недоїмок в разі надлишнього їх 
де-небудь накопичення; по ревізії як 
відомств, так і окремих управлінь, 
установ і діяльності службових осіб”4. 
Від інструкцій Гетьмана залежали й 
територіальний обшир та повнота 
повноважень бунчукових товаришів. 
Ці спеціальні представники Гетьмана 
з його вказівки отримували право 
втручання в роботу державного 
апарату, мож ливість інспекції як 
будь-якого державного, так і гро-
мадського органу. Так само лише 
Гетьманові вони були підзвітними, 
а де-юре прирівнювалися в правах 
до посади товаришів (заступників) 
міністра5. У підпорядкуванні бун-
чукових товаришів перебували один 
урядовець для особистих доручень 
(посада V класи, зарплатня – 12 тис. 
крб.6) з правами директора департа-
менту та канцелярський урядовець 
(посада VІІ класи, утримання – 8 
тис. 400 крб. на рік7) з правами столо-
начальника. За потреби у розпоряд-
ження бунчукових товаришів могла 
бути надана канцелярія, до праці в 

Гетьман всієї України 
П.Скоропадський (1918 р.)
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Гетьман всієї України 
П.Скоропадський (1918 р.)
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донних справ Української Держави 
й персональний секретар та радник 
Гетьмана О. Палтов16, генеральний 
писар і начальник гетьманської 
канцелярії І. Полтавець-Остряни ця 
та особистий ад’ютант Гетьмана Г. 
Зеленевський.

Колишній прапорщик російської 
служби Гнат Зеленевський був 
(через свою „веселу” вдачу) збан-
крутілим поміщиком з Подільської 
губернії, вірогідно з Меджибожчини. 
Згодом він перебував при штабі 1-го 
Українського (34-го армійського) 
корпусу, котрим командував гене-
рал П. Скоропадський, чергував там 
на телефоні й завідував їдальнею. 
Щодо деяких рис людської вдачі 
Г.Зеленевського та доволі туман-
ного епізоду з його армійського 

Вони познайомилися у штабі 
34-го армійського корпусу, коли 
Г. Зеленевський чергував при 
телефоні й постійно щось плутав. 
Зауваживши це своєму оточенню, 
генерал П. Скоропадський почув, 
що той є доволі цікавою людиною, 
тож і побажав з ним познайомити-
ся. Сам Гетьман змальовував його 
як вже немолодого чоловіка, сер-
дешного поміщика, але спритно-
го та надзвичайно охочого випити 
і добре поїсти, „що прокутив усе 
своє майно, багато мандрував, гово-
рив на усіх мовах”18. Попри те, що 
ад’ютант був „великим ледарем”, 
як зазначав сам П. Скоропадський, 
він був для Гетьмана, „мов нянька”, 
а тому глава держави й не звертав 
уваги на ці „життєві дрібниці”.

Втім, вже згадуваний Б. Стел-
лецький визначав цілком типажно-
психологічне взаємне тяжіння 
та взаємопотребу одне в одному 
цих двох, здавалося б, достемен-
но відмінних за соціальним та 
посадовим становищем людей ще 
з часів 34-го армійського корпу-
су. Саме тут, на війні, й зійшлися 
завідуючий армійською їдальнею 
Г. Зеленевський та його команду-
вач – командир корпусу, „петро-
градський барин, поціновувач смач-
но попоїсти, потеревеняти фран-
цузькою та англійською, почути 
кілька пікантних анекдотів, та й не 
проти познайомитися з гарненькою 
жіночкою, але все це мало бути зро-
блено строго пристойно й щомож-
ливо непомітно. І ось Зеленевський 
– це знахідка, в глушині бойового 
становища, серед різноманітних 

надокучливих службових доповідей, 
чвар, бруду, смеріду...

Зеленевський лише ходить за 
Скоропадським; він чудово розуміє, 
що де б Скоропадський не був, він 
усюди буде Скоропадським, ари-
стократом, зі зв’язками та впли-
вом, а Скоропадського так легко 
ублажити, аби не намозолити 
Скоропадському чварами й взагалі 
не примушувати його думати.

Скоропадський чуйкою розуміє, 
що Зеленевський спритний шахрай, 
проте позаяк сам Скоропадський 
цим шахраєм не може бути, то 
йому приємно, що шахрай у його 
руках”19.

Тож Г. Зеленевськй залишав-
ся при П. Скоропадському й після 
відставки генерала і вони навіть 
згодом (у лютому – квітні 1918 р.)
разом жили у готелі „Кане” в 
Києві напередодні гетьмансько-
го перевороту, ділячи між собою 
трикімнатний номер. Він був одним 
з провідних членів підпільної ор -
ганізації Українська народна грома-
да, очолюваної генералом П. Ско-
ропадським, яка готувала повален-
ня Центральної Ради20. У квітні 
1918 року Г. Зеленевський брав участь 
у переговорах П. Скоро пад ського із 
представниками ні  мецького команду-
вання у „Гран-Отелі” та супроводжу-
вав його й на З’їзд хліборобів 29 квітня 
1918 року, де того було проголоше-
но Гетьманом України. Від того дня 
Г.Зеленевський вже був ад’ютантом 
Гетьмана. З 16 червня 1918 р., згідно 
з наказом військового міністра 
О. Рогози, Г. Зеленевский увійшов 
до складу нової Генеральної ко -

Г.Зеленевський та І.Пол та вець-
Остряниця (Київ, 1918 р.)

життя, видається досить цікавою 
інформація, яку пригадав свого 
часу, щоправда не без відчутних 
ноток особистої неприязні, началь-
ник власного Штабу Гетьмана 
Б.Стеллецьким, котрий з обов’язку 
своєї служби здобув її очевидно не 
з довільної цікавості. „Зеленевсь-
кий являє собою той особливий тип 
російських інтелігентів, – згаду -
вав він, – які в силу якихось випад ко-
вих обставин здобули гарну домаш-
ню освіту, проте потім були викинуті 
на вулицю напризволяще долі без 
коштів та атестата. Цим нещас-
ним неукам, надто тим, котрі були 
обдаровані природним розумом, 
залишалося кинутися у ту чи іншу 
авантюру. З них виходили шулера, 
альфонси й т.п. паразити. Багато 
завершували свою кар’єру в місцях не 
надто віддалених, але ті котрі до пори 
до часу, заспо коїв шись під чиїмсь-
небудь високим заступництвом, про-
довжували свою діяльність.

Малися данні, що Зеленевський 
був за якийсь вчинок вигнаний з 
полку і потім за якусь темну спра-
ву відбував покарання у в’язниці 
цивільного відомства. З оголошен-
ням [Першої світової] війни був 
призваний у офіцери, незалеж-
но, з яких причин він залишив 
службу, і ось таким чином знов в 
офіцерських погонах опинився 
Зеленевський. І ось, нарешті, йому 
повезло: він випадково потрапляє 
господарем офіцерської їдальні де 
столується командир корпусу”17. 
Цим командиром, як відомо, був 
П. Скоропадський з яким невдовзі й 
зійшовся Г. Зеленевський.
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зацької ради, яка за дорученням 
П. Скоропадського мала розро-
бити козацький Статут відповідно 
до запланованої козацької рефор-
ми (ліквідація Вільного козацтва 
й впровадження козацтва як стану 
та війська на чолі з Гетьманом)21. 
Разом з гетьманським комендан-
том К. Прісовським22, головою 
особистої канцелярії П.Ско ро пад-
ського – військовим старшиною, 
генеральним писарем І. Полтав-
цем-Остряницею, господарем геть-
манського палацу М. Ханенком 
та медиком Гетьмана Лукашеви-
чем старші осавули В. Кочубей і 
Г. Зе  леневський, а також осавули 
Крига і Н. Блаватний супровод-
жували главу держави на ІІ З’їзді 
хліборобів, що відбувся у Києві 
15–20 жовтня 1918 року23

Начальник власного Штабу 
П. Ско ропадського Б. Стел лець-
кий у своїх спогадах називає Г.Зеле-
невського одним з чотирьох осіб 
гетьманської Головної Квартири (О. 
Палтов, Г. Зеленевський, І. Пол тавець-
Остряниця й сам Б. Стел лецький), 
які мали най більший вплив на главу 
держави24. Г. Зеле нев ський незмінно 
був присутнім під час щоденних 
сніданків та обідів у палаці Гетьмана, 
на яких, окрім запрошених до часту-
вання гостей, зазвичай постійно 
харчувалися також начальник осо-
бистого Штабу Гетьмана, палацовий 
комендант, гетьманський господар 
(гофмаршал), його начальник госпо-
дарчого відділу (метрдотель), гене-
ральний писар Канцелярії Гетьмана, 
О. Палтов, Г. Зеленевський та чер-
говий ад’ютант. За стіл всідалися 

відповідно до  чинів, а щоб не виник-
ло якихось інцидентів, перед кожним 
прибором клали відповідну записку.

Водночас слід зазначити, що 
Г. Зеленевський був і досить від-
важною людиною. Так, наприклад, 
як згадував колишній Гетьман, його 
ад’ютант взимку 1918 року з власної 
волі перебрався в Росію до м. Орел, 
де тоді знаходилася Олександра 
Скоропадська, і вмовив її виїхати 
з міста, в котрому за кілька днів 
розпочався більшовицький терор. 
За цей порятунок своєї дружини 
П. Скоропадський „завжди з вели-
кою вдячністю” ставився до Г. Зеле-
невського і саме тому, можливо, не 
зважав на деякі особисті недоліки 
вдачі свого ад’ютанта. Додамо 
також і те, що прискіпливий і спо-
стережливий Д. Донцов у своєму 
щоденникові у 1918 році заува-
жував, що Г. Зеленевськй був „не 
такий дурний, як многі інші”25.

А втім Г. Зеленевський належав не 
лише до того обмеженого близького 
до П. Скоропадського кола осіб, що 
мали вплив на главу держави, але й до 
так званого українофільського угру-
повання у ньому поряд із генеральним 
писарем І. Полтавцем-Остряницею26 
та міністром закордонних справ Д. 
Дорошенком. Саме ця трійця конку-
рувала з довіреними „русофілами” П. 
Скоропадського, а саме – з товаришем 
(заступником) міністра закордонних 
справ і персональним секретарем 
Гетьмана О. Палтовим та начальни-
ком гетьманського Штабу і його ж 
Головної Квартири Б. Стеллецьким. 
За словами останнього, на противагу 
першим трьом, ці двоє (О. Палтов та 

Б. Стеллецький) „вживали усіх зусиль 
[аби] згладити… стосунки [з Росією] і 
зробити їх для загальноросійського 
напрямку не настільки шкідливими”, 
а якщо це їм не вдавалося, то вони 
запрошували на цю нараду дружи-
ну Гетьмана, „котра з’являлася нібито 
випадково і як жінка дуже від при-
роди розумна знаходила спосіб при-
мирити сторони та переконати свого 
чоловіка”27.

Г. Зеленевський фактично 
постійно перебував при П. Ско ро-
падському не лише у палаці та у 
столиці, але під час єдиного виїзду 
Гетьмана за межі Української 
Держави. Так Г. Зеленевський, який 
володів німецькою мовою, тур-
кмен А. Західов, разом товаришем 
міністра закордонних справ О. Пал-
товим, супроводжували П. Ско-
ропадського у вересні 1918 року 
під час його відвідин Німеччини і 
зустрічей з Імператором Віль гель-
мом ІІ. 5 вересня того самого року 
ад’ютанти були представлені у палаці 
Вільгельмцрере Кайзерові особисто й 
отримали з його рук ор дени, а під час 
урочистого сні данку Г. Зеленевський 
сидів за столом поруч з німецьким 
Імператором (з іншого від Вільгельма 
ІІ боку сидів О. Палтов).

У 1920 році, вже після падіння 
Гетьманату в грудні 191828, пол-
ковник Г. Зеленевський продовжив 
співпрацю з П. Скоропадським в 
еміграції і був його довіреною осо-
бою29. Тоді колишній Гетьман 
відряджав Г. Зеленевського до Відня 
з метою налагодження зв’язків із 
правими українськими угрупован-
нями, де він, зокрема, мав перегово-

ри з К. Левіцьким та хліборобами-
державниками. Г. Зеленевський мав 
також зав’язати відносини з по  ля-
ками. Окрім того, він привіз для В. 
Липинського особистого листа від 
П. Скоропадського з проектом як 
„спасти отчизну”. Втім головним 
завданням посланця до Австрії було 
здійснити переведення грошей геть-
манського уряду (15 млн. депозит-
них авуарів) до Німеччини30. У 1920 
р. (як зазначалося в повідомленні 
Посольства УНР в Німеччині від 
28 жовтня) він був одним з дев’яти 
членів щойно заснованої в Берліні 
філії Козачої ради Українського 
Вільного козацтва, яка „постанови-
ла знов ушанувати Скоропадського 
гетьманським титулом”31. Проте 
невдовзі саме через фінансові питання 
Г. Зеле невський і розійшовся із 
П. Скоропадським. За влади на -
ціонал-соціалістів продовжував 
мешкати в Берліні, де мав добре 
облаштовану садибу (принаймні 
у 1942 р.), підтримував зв’язки з 
німецькими офіцерами, що у 1918 р. 
служили в штабі окупаційних військ 
в Україні32.

Ось, фактично, і всі відомості, які 
певною мірою проливають світло на 
людські якості та життєві сторінки 
Гната Зеленевського, особа та роль 
якого в часи існування Української 
Держави 1918 року взагалі та щодо 
її Гетьмана – П. Скоропадського 
зокрема все ще залишається однією 
з найменш досліджених, порівняно 
з іншими сучасниками тих бурем-
них семи з половиною місяців, в 
історії українського державотво-
рення 1917–1920 років
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зацької ради, яка за дорученням 
П. Скоропадського мала розро-
бити козацький Статут відповідно 
до запланованої козацької рефор-
ми (ліквідація Вільного козацтва 
й впровадження козацтва як стану 
та війська на чолі з Гетьманом)21. 
Разом з гетьманським комендан-
том К. Прісовським22, головою 
особистої канцелярії П.Ско ро пад-
ського – військовим старшиною, 
генеральним писарем І. Полтав-
цем-Остряницею, господарем геть-
манського палацу М. Ханенком 
та медиком Гетьмана Лукашеви-
чем старші осавули В. Кочубей і 
Г. Зе  леневський, а також осавули 
Крига і Н. Блаватний супровод-
жували главу держави на ІІ З’їзді 
хліборобів, що відбувся у Києві 
15–20 жовтня 1918 року23

Начальник власного Штабу 
П. Ско ропадського Б. Стел лець-
кий у своїх спогадах називає Г.Зеле-
невського одним з чотирьох осіб 
гетьманської Головної Квартири (О. 
Палтов, Г. Зеленевський, І. Пол тавець-
Остряниця й сам Б. Стел лецький), 
які мали най більший вплив на главу 
держави24. Г. Зеле нев ський незмінно 
був присутнім під час щоденних 
сніданків та обідів у палаці Гетьмана, 
на яких, окрім запрошених до часту-
вання гостей, зазвичай постійно 
харчувалися також начальник осо-
бистого Штабу Гетьмана, палацовий 
комендант, гетьманський господар 
(гофмаршал), його начальник госпо-
дарчого відділу (метрдотель), гене-
ральний писар Канцелярії Гетьмана, 
О. Палтов, Г. Зеленевський та чер-
говий ад’ютант. За стіл всідалися 

відповідно до  чинів, а щоб не виник-
ло якихось інцидентів, перед кожним 
прибором клали відповідну записку.

Водночас слід зазначити, що 
Г. Зеленевський був і досить від-
важною людиною. Так, наприклад, 
як згадував колишній Гетьман, його 
ад’ютант взимку 1918 року з власної 
волі перебрався в Росію до м. Орел, 
де тоді знаходилася Олександра 
Скоропадська, і вмовив її виїхати 
з міста, в котрому за кілька днів 
розпочався більшовицький терор. 
За цей порятунок своєї дружини 
П. Скоропадський „завжди з вели-
кою вдячністю” ставився до Г. Зеле-
невського і саме тому, можливо, не 
зважав на деякі особисті недоліки 
вдачі свого ад’ютанта. Додамо 
також і те, що прискіпливий і спо-
стережливий Д. Донцов у своєму 
щоденникові у 1918 році заува-
жував, що Г. Зеленевськй був „не 
такий дурний, як многі інші”25.

А втім Г. Зеленевський належав не 
лише до того обмеженого близького 
до П. Скоропадського кола осіб, що 
мали вплив на главу держави, але й до 
так званого українофільського угру-
повання у ньому поряд із генеральним 
писарем І. Полтавцем-Остряницею26 
та міністром закордонних справ Д. 
Дорошенком. Саме ця трійця конку-
рувала з довіреними „русофілами” П. 
Скоропадського, а саме – з товаришем 
(заступником) міністра закордонних 
справ і персональним секретарем 
Гетьмана О. Палтовим та начальни-
ком гетьманського Штабу і його ж 
Головної Квартири Б. Стеллецьким. 
За словами останнього, на противагу 
першим трьом, ці двоє (О. Палтов та 
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випадково і як жінка дуже від при-
роди розумна знаходила спосіб при-
мирити сторони та переконати свого 
чоловіка”27.

Г. Зеленевський фактично 
постійно перебував при П. Ско ро-
падському не лише у палаці та у 
столиці, але під час єдиного виїзду 
Гетьмана за межі Української 
Держави. Так Г. Зеленевський, який 
володів німецькою мовою, тур-
кмен А. Західов, разом товаришем 
міністра закордонних справ О. Пал-
товим, супроводжували П. Ско-
ропадського у вересні 1918 року 
під час його відвідин Німеччини і 
зустрічей з Імператором Віль гель-
мом ІІ. 5 вересня того самого року 
ад’ютанти були представлені у палаці 
Вільгельмцрере Кайзерові особисто й 
отримали з його рук ор дени, а під час 
урочистого сні данку Г. Зеленевський 
сидів за столом поруч з німецьким 
Імператором (з іншого від Вільгельма 
ІІ боку сидів О. Палтов).

У 1920 році, вже після падіння 
Гетьманату в грудні 191828, пол-
ковник Г. Зеленевський продовжив 
співпрацю з П. Скоропадським в 
еміграції і був його довіреною осо-
бою29. Тоді колишній Гетьман 
відряджав Г. Зеленевського до Відня 
з метою налагодження зв’язків із 
правими українськими угрупован-
нями, де він, зокрема, мав перегово-

ри з К. Левіцьким та хліборобами-
державниками. Г. Зеленевський мав 
також зав’язати відносини з по  ля-
ками. Окрім того, він привіз для В. 
Липинського особистого листа від 
П. Скоропадського з проектом як 
„спасти отчизну”. Втім головним 
завданням посланця до Австрії було 
здійснити переведення грошей геть-
манського уряду (15 млн. депозит-
них авуарів) до Німеччини30. У 1920 
р. (як зазначалося в повідомленні 
Посольства УНР в Німеччині від 
28 жовтня) він був одним з дев’яти 
членів щойно заснованої в Берліні 
філії Козачої ради Українського 
Вільного козацтва, яка „постанови-
ла знов ушанувати Скоропадського 
гетьманським титулом”31. Проте 
невдовзі саме через фінансові питання 
Г. Зеле невський і розійшовся із 
П. Скоропадським. За влади на -
ціонал-соціалістів продовжував 
мешкати в Берліні, де мав добре 
облаштовану садибу (принаймні 
у 1942 р.), підтримував зв’язки з 
німецькими офіцерами, що у 1918 р. 
служили в штабі окупаційних військ 
в Україні32.

Ось, фактично, і всі відомості, які 
певною мірою проливають світло на 
людські якості та життєві сторінки 
Гната Зеленевського, особа та роль 
якого в часи існування Української 
Держави 1918 року взагалі та щодо 
її Гетьмана – П. Скоропадського 
зокрема все ще залишається однією 
з найменш досліджених, порівняно 
з іншими сучасниками тих бурем-
них семи з половиною місяців, в 
історії українського державотво-
рення 1917–1920 років
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ПРИМІТКИ

Висвітлюється діяльність О. Шульгина як керівника місії УНР у Парижі, яка 
сприяла розвитку української зовнішньополітичної діяльності та утвердженню 
України на світовій арені.
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Освещается деятельность А. Шульгина как руководителя миссии УНР в 
Париже, которая способствовала развитию украинской внешнеполитической дея-
тельности и утверждению Украины на международной арене.
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ДІЯЛЬНІСТЬ О. ШУЛЬГИНА У СКЛАДІ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ 

УНР В ПАРИЖІ (1919 – 1922 рр.)

Акинджи ЕМРЕ

УДК

Важливим етапом у житті та 
дипломатичній кар’єрі О. Шуль-
гина був період Директорії УНР. 
На відміну від попередніх урядів 
України, кабінет Директорії не 
мав чітко визначеної зовніш-
ньополітичної стратегії, що нега-
тивно вплинуло на подальший 
розвиток її міжнародної політики. 
Враховуючи той факт, що період 
існування Директорії збігся з актив-
ною фазою процесу післявоєнного 
врегулювання в Європі, О. Шуль-
гину доводилося брати участь у 
найвідповідальніших місіях Ук -
раїнської Народної Республіки 
закордоном.

Навіть у складному процесі 
пошуку зовнішньополітичних орі-
єн тирів, коли у складі Директорії 

поглибився розкол на ґрунті виз-
начення пріоритетів та пошуку 
зовнішніх союзників, О. Шульгин 
залишався відданим своїм ідеям і 
служив меті утвердження України 
на міжнародній арені, підтримуючи 
курс С. Петлюри на зближення з 
країнами Антанти. О. Шульгин був 
переконаний, що лише у визнанні 
незалежності УНР західними дер-
жавами, надання останніми допо-
моги у боротьбі з більшовизмом 
лежить підґрунтя для встановлення 
порядку і миру в Східній Європі.

Саме тому він взяв активну 
участь у роботі мирної конференції 
в Парижі, на яку був відряджений 
урядом Директорії УНР у складі 
Надзвичайної дипломатичної 
місії у січні 1919 року. Зважаючи 




