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В'ячеслав ЛипинсJ,кий - особи
стість, лостатньо вілома широкому 

колу сучасної українсу,кої інтелі

генції як історик, філософ, олин із 

теоретиків укра1нсІ,кого консерва

тизму, але, на жаль, він за.л:ишається 

маловіломим як український юшло

мат, посол Української Держави й 

Української Наролної Республіки в 
Австро-Угорщині від початку черв

ня 1918 р. і ло кінця ссрпня 1919 р. 
В. Липинський, поляк за похолжсн

ням, на липломатичиїй роботі при

святив себе практично безпалій
ній справі, прагнучи лобитися, аби 
Українська Держава була активним 

суб'єктом у великій європейській 
геополітичній грі. 

На початок ХХ ст. території сучас

ної України перебували у складі лвох 
імперій: Російсько] й Австро-Угор

ськоі. До Російської імперії вхолила 

Намніпрянська Україна, склалаючи 

лсв'ять губерній (Київську, Полтав
сІ,ку, КатеринославсІ,ку, Харківст,ку, 

Чернігівську, Херсонську, Таврій

ську, Поліш,ську й ВолинсІ,ку, а та

кож частину Області Війська Дон

ського (частина Донсщ,ко1 області) 

та Бессарабської губернії (частина 
Олеської та Чернівецької областей), 

а у ск.11алі Австро-Угорської nepe-
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бували території Західної України, 

адміністративно складаючи східну 

частину Королівства Галичина і Ло

домсрія та Герцогство Буковина. 

По завертпенні бойових лій на 
Східному фронті у Першій світовій 

війні німецько-австрійських військ 

проти Росії у грулні 1917 р. розпо

чала роботу Брест-Литовська мирна 

конференція, nокликана встановити 

мир між країнами Четверного союзу 

(Німеччина, Австро-Угорщина, Бол

гарія і Туреччина) й nравонаступни

ками Російської імперії. Останніми 

країни Четверного союзу визначили 

Російську Ралянську Республіку, 
Фінляплію й Українст,ку Наролну 

Республіку [t1, 323]. Із тими право
наступниками країнами Четверного 

союзу після складних персговорів 

1918 р. було укладено мирні дого
вори: 9 лютого із УНР і З березня із 
Ралянською Росією. Мирний договір 

із УНР уклали всі країни Четверно

го союзу, але до договору із Австро

Угорщиною був додатковий таєм
ний "Галицький логовір", уклалсний 

8 лютого 1918 р. в протокольній фор
мі, поки основний мирний договір 

доопрацьовувався. Він передбачав 
поліл Королівства Галичини і Лало

мерії на східну (українську) і захід-



пу (польську) частипи і об'єднання 

Східної Галичини (теперішні захід

поукраїнські області) й Буковини 
(теперішня Чернівецька область) в 

єдиний Коропний Край. Тобто пе

редбачалося створити новий суб'єкт 
монархічної унії в Австро-Угорщи

пі - український Коронпий Край. 

Метою укладепня того договору 

було захист українського паселення 
відповідних провівцій Австро-Угор

щини [11, 318- 319]. 
Таємність того договору зумов

лювалася тим, що Австро-Угорщи

па бу ла зацікавлена у відповленні 
Польської держави па землях ко

лишньої Речі Посполитої (поділепої 

паприкінці XVIII ст. між Росією, Ав
стрійською імперію і Пруссією ), які 
перебували у складі Австро-Угор
щипи і в складі Царства Польського 

Російської імперії й були окуповані 
пімецько-австрІиськими військами 

у 1915 р. Австро-Угорська монархія 
планувала утворити па тих землях 

Польське королівство, яке перебува
ло б в унії із Австрійською імперією, 
тобто австрійський імператор був би 
водночас і королем польським (так 

званий австро-польський варіант). 

До цього відповлепого Польського 

королівства мали увійти і території 

Східної Галичини та Холмської гу

бернії Російської імперії (населеної 
здебільшого українцями), оскільки 
вони перебували у складі Речі По
сполитої до їі поділів. Українська 

делегація у Брест-Литовську напо

лягла, аби до УПР було приєднано 
Холмщипу й утворено український 

Короппий Край в Австро-Угорщині, 

у цьому її підтримали представпики 

Ні1неччшІи і Р. фон Кюльмап, зокре

ма [10, 278-279]. Німеччина праг-

пула максимальпого послаблення 

польських державницьких прагнень, 

що було частипою їі плану створеп
ня васаЛьної, так званої Серединної 

Європи. Аби уникпути протестів 
польських політичних кіл, Австро

Угорська делегація передбачила у 

''Галицькому договорі" його таєм

ність, а також вступ у дію лише піс

ля ратифікації обома сторонами [ 11, 
318-319]. 

Саме павколо питання ратифі

кації Брест-Литовського договору і 

загострилися відпосини між Австро

Угорщиною та Українською Держа

вою. Влітку 1918 р. В. Липинського 
було призначено послом в Австро
Угорщині Гетьманом Української 
Держави П. Скоропадським. Він і 

розгорнув активну діяльність павко

ло питання ратифікації Австро-Угор

ським рейхстагом Брест-Литовсько

го договору, але той процес гальму

вався саме положеннями таємного 

'ТалІщького договору" і питанням 

ветаповлення кордону між Україн

ською Державою і відновлюваною 

Польщею. В. Липинський у своїх ли

стах до Міністра закордонних справ 

Української Держави неодноразово 

наполягав, аби Гетьманом було вжи
то дієвих заходів, щоб натиснути па 

уряд Австро-Угорщини, аби "Галиць
кий договір" вступив у дію. Він по

яснював, що для України є життєво 

необхідним вра.хуванпя у сусідній 

імперії державницьких прагнень 

українців. В. · Липинський памагав

ся вдаватися до погроз на адресу ав

стро-угорської сторони, заявляючи, 

що передасть таємний договір і пере

говори павколо нього у формі Кому

нікату пресі [5, арк. 41], врешті, звер
тався до Гетьмапа П . Скоропадського 
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із наполяганням, аби той скористався 

своЇМІ-1, добрими стосупками із пред
ставн:щ<ами уряду ІІімеччипи, щоб 
ті здіlіспили тиск па свого партпера 
по Четверному союзу [9, арк. 94-95], 
але то було марними стараннями. 
п : Скоропадський па той час опіку
вався питанням приєднання до Укра

іпської Держави Криму, окупованого 

німецькими військами, і не бажав 
зайвий раз звертатися із територі

альними питаннями до німецького 

уряду. 

Б. Липинський павіть виступав 

із арrумешами, що для Українсь

кої Держави буде менш болючим 
втратити Холмщину, аніж вплив па 

Східну Галичину й Буковину, його 

старапня лишалися марними, писав 

він у своїй доповіді Міністерству за

кордонних справ від 28 липня 1918 р. 
[5, арк. 41]. Уряд Австро-Угорщипи 
в односторонньому порядку відмо

вився від "Галицького договору", не 

ратифікувавши Брест-Литовський, 

розглядаючи його лише як вимуше

ну поступку, що була необхідною за
ради досягнепня миру па основпому 

театрі воєнних дій. Тому старапня 

посла Української Держави лишили

ся марними. 

Переговори по "Галицькому дого

вору" паралельно велися у Києві, про 

що Б. Липинському було повідомле
по у МЗС Австро-Угорщипи 16 лип
ня 1918 р. і тим обмежено можливості 
вести роботу в цьо!'vrу напрямі, чекаю
чи результатів київських переговорів 

[7, арк. 67]. Їх наслідком стало те, що 
врешті оригінал таємного "ГалІщько

rо договору" було знищено в Мініс
терстві закордонних справ Німеччи

ни у Берліні заступником статс-се

кретаря міністерства у присутності 
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посла Австро-Угорщини. Б Акті про 

спалешrя "галицького протоколу" від 

16 липня 1918 р. згадується, що про 
його здійснення домовилися усі за

цікавлені держави, а також його зпи

щення бажає Україна [1, 472]. Отже, 
Б. Липинський у Бідні займався 

справою, завідомо приреченою па не

вдачу, безнадійною. Своєю твердою 
і послідовною позицією він набув 

собі ворогів у Міністерстві закор
доІших справ держави, у якій пред

ставляв Україну, та серед урядовців, 

фактично поступаючись кар'єрними 

інтересами втіленню в життя україн

ської ідеї. Власне, сам факт створеп

ня українського Коропного Краю він 

бачив як крок до майбутнього об'єд
нання українських етпіЧІшх терито

рій у єдиному державно-політичному 

утворепні [6, арк. 69]. 
Бідданість ідеї єдності україн

ських територій Б. Лишшський ви

явив і в "бессарабському питанні". 
Бессарабська губернія Російської 
імперії була окупованою румунськи
ми військами наприкінці 1917 р. , а 

в березні 1918 р. була анексованою 
Румунією. Українська Держава пе 

визпала того акту, але, знову ж таки, 

не намагалась активно протидіяти, 

оскільки вирішенням долі союзпи

ка Росії у Першій світовій війні опі

кувалися країни Четверного союзу, 

насамперед Австро-Угорщина, Бол

гарія і Туреччина. В. Липинський на

магався допести до МЗС Української 

Держави ідею об'єднати диплома
тичні зусилля із Болгарією супроти 

Румунії, аби повернути до України 
населену більш як наполовину укра
їнцями Бессарабію [5, арк. 41]. Та 
ідея виявилася також нереалізова

ною, оскільки австрійська окупаці1':'1-



па влада на українських територіях 

обмежила можливість навіть теле

графпого сполучення українського 

уряду із Болгарією [2, 276]. 
І Іезважаючи па невдачі, влітку 

1918 р. В. Липинський розгортає ро
боту павколо ідеї об'єднання укра
ївсьюrх етпічпих територій після 

зречення престолу імператора Ав

стро-Угорщини Карла І 13 листопада 
1918 р. й остаточного розпаду імпе

рії. У Східній Галичині розгорнувся 

український і польський націопаль

пий рух. ІДоправда Українська І !а

ціональна Рада від початку прашула 

не розривати зв'яаки з Віднем, бажа

ючи у складі австрійської делегації 

взяти участь у мирній конференції, 

яка мала підсумувати результати 

Першої світової війни [З, арк. 113]. 
Таким чином, український держав

ницький рух у Східній Галичині на

магався отримати міжпародне ви

знання. В. Липинський 5 листопада 
1918 р. зустрічається із представни
ками польського посольства у Відні 

й па свій страх і ризик заявляє їм, 

що Українська Держава готова на

дати військову допомогу українцям 

Галичини, якщо поляки спробують 
й окупувати [8, арк. 105 зв. ]. Але не

вдовзі після повідомлення до МЗС 

Української Держави від 24 листо
пада 1918 р. про підготовку Польщі 
здійспити військову операцію проти 

українських державотворчlLХ сил у 

Східній Галичині па засіданні Ради 

Міністрів Української Держави від 

З грудня 1918 р. приймається рішен
ня про надання спорядження поль

ським військам, які призивалися на 

території України, зокрема й на Во

лині [12, арк. 82-82 зв.]. Також він 

зустрівся із представникаrvш Укра-

їнської І Іаціональп ої Ради Схід

ної Галичини, прагнучи ветапови

ти контакти па політн:чному рівні, 

але ті уникали будІ>-яких відпосип 
із урядом П. Скоропадського після 

оголошення Гетьманом 14 листопада 
1918 р. курсу на федерацію із май

бутньою, небільшовицькою Росією. 
Український рух Га..JІичипи лякала 

сама думка опинитися у складі Росії. 

В. Липинському пе вдалося досяг

ти ОСІІОВНИХ СВОЇХ цілеЙ ІІа ДИ

ПЛОМаТИЧНій роботі - ратифікації 
Брест-Литовського договору Ав

стро-Угорщиною. Його діяльність, 
спрямована аби ''Га..11ицький дого

вір" було втілено у життя, перетво
рилася па "боротьбу із вітряками", 
відстояти право ~-3ахідпої України па 

державність і паступне її об'єднан

ня із І Іаддніпрянською Україною 

він також не зміг. Подальше возз'єд

нання українських земель 22 січня 
1919 р. відбулося під тиском зовніш
ніх факторів, коли під тиском поль

ських військ Українська Галицька 

Армія змушена була мати, куди від

ступати із територій Західноукраїн

ської ІІародної Республіки. Одна
че самовіддана боротьба за єдність 
українських територій в одпій дер

жаві в умовах, коли все складало

ся проти того, є показовим прикла

дом для сучасної української щшло

матії. 
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