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Народився на Чернігівщині. Юридичну діяльність розпочав із
дер жавної служби колезьким реєстратором спочатку в При лу -
ках, а потім у Кримінальній палаті в Полтаві. До адвокатської

практики приступив після реформи 1861 року.
У 60-х роках XIX століття Кониський — активний громадський діяч,

член полтавської Громади, яка мала культурницьке спрямування. Бу -
дучи лібералом-народником, твердо переконаним у силі освіти й укра-
їнського шкільництва на національних засадах, енергійно засновував
недільні школи. Як член Петербурзького товариства грамотності, об -
сто ював у своїх зверненнях до урядових установ потребу початкового
навчання рідною мовою, організував поширення популярної літерату-
ри. Олександр Кониський звернувся до міністра освіти щодо скасуван-
ня Емського указу 1876 року й відновлення прав української мови.
Велику увагу звертав на законодавче закріплення принципу національ-
ної мови в судочинстві.

В умовах переслідування українства в Російській імперії реалізу-
вав ідею перенесення центру українського руху до Галичини. Став
одним із засновників Товариства імені Шевченка у Львові, а згодом
ініціатором його перетворення на Наукове товариство імені Шевченка
за зразком західноєвропейських наукових установ. На кошти, надані
Кониським, було куплено друкарню. Десять тисяч карбованців він
заповів Товариству після своєї смерті. Подарував бібліотеці НТШ усю
свою цінну книгозбірню. 

Як професійний адвокат написав чимало праць з історії звичаєвого
права, теорії і практики судочинства, щодо гострих проблем статусу
селянства, політичного устрою європейських держав. Багатолітній
досвід правника, глибоке знання життя втілилися у літературній твор-
чості, яка мала суспільне визнання та високу оцінку українських інте-
лектуалів. Значна частина його літературних творів містить у своїй
основі юридичні сюжети, викриває негативні явища в діяльності царсь-
кої адміністрації та суду, висвітлює діяльність тогочасної адвокатури:
«Суддя Гарбуз», «Грішники», «Антін Калина», «Стельмахи», «Народна
пе дагогія», «Сікутор», «Баба Явдоха», «Хвора душа» та інші. Адво ка -
ту-письменнику належить цикл «оповідань з кримінальної хроніки»:
«Ка торжний», «Тюрма за волю», «Драма в тюрмі», «Чи злочинець, чи
не нужний», «Конокрад Іван Дранка». Також відома його казка-пародія
на царський суд «Собача правда».
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Народився 4 вересня 1847 року в містечку Седнів на Черні гів -
щині в родині лікаря, вихідця з Саксонії, що служив у маєтку ро -
дини Лизогубів. Навчався на юридичному факультеті Петер -

бурзь кого університету, звідки був виключений за участь в студент-
ському русі з тавром «неблагонадійний». Зрештою диплом юриста здо-
був в Київському університеті, під науковим керівництвом професора
кримінального права Олександра Кістяківського. 

Після повернення на Чернігівщину Ілля Шраг працював помічни-
ком присяжного повіреного (адвоката) окружного суду в Чернігові,
депутатом Чернігівської міської думи, гласним Чернігівського повіто-
вого та губернського земств, заступником міського голови Чернігова.
1906-го був обраний депутатом І Державної думи за списком кадетсь-
кої партії. Очолив в думі українську парламентську фракцію. На по -
чатку XX ст. Шраг — один із найвпливовіших діячів українського руху
на Чернігівщині — лідер чернігівської «Громади» та «Просвіти», тво-
рець і заступник голови Товариства українських поступовців. Мав зна -
чний авторитет серед національно свідомої інтелігенції, якою шаноб-
ливо був названий «батьком Шрагом».

Беззаперечним і заслуженим був авторитет Іллі Шрага як адвока-
та. Він часто брався за ведення політичних справ, захищав учасників
українського національного руху. На прохання Михайла Грушевського
1910 року був адвокатом редактора «Літературно-наукового вісника»
Павла Лаврова, звинуваченого в неповазі до Святого Письма, позаяк
опублікував поему Лесі Українки «На полі крові». Завдяки діям адвока -
та 1913-го Київський окружний суд виправдав звинуваченого. 1911 ро -
ку Ілля Шраг захищав у суді педагогиню Софію Русову, яку звинувачу-
вали «в підбурюванні однієї нації проти іншої», власне за статтю про
потребу в заснуванні українських шкіл. Завдяки високим фаховим яко-
стям адвоката Софію Русову теж виправдано. Порадами та особистою
участю в процесах Ілля Шраг в різний час допомагав Олександрові
Кониському, Миколі Лисенку, Іванові Нечую-Левицькому й іншим. Ілля
Людвигович часто брався за справи, які не приносили йому жодних
вигод, але відповідали його уявленням про кодекс честі присяжного
повіреного або ж були корисними для української справи.

На початку Української революції 1917–1921 року Ілля Шраг —
авторитетний і всіма шанований діяч старшого покоління. Його оби-
рають головою Чернігівського губернського комітету громадських
організацій, а в квітні 1917-го на Всеукраїнському національному кон-
гресі — членом Центральної Ради від Чернігівської губернії. Входив до
комісії з розробки проєкту автономного статусу України. Паралельно
працював головою Чернігівського окружного суду. У часи Гетьманату
Павла Скоропадського був одним із претендентів на посаду прем’єр-
міністра. Однак відмовився від неї, посилаючись на вік і проблеми зі
здоров’ям. Від початку 1919-го, після більшовицької окупації Чер -
нігова, перебував під домашнім арештом.

Як писали у спогадах Микола Грінченко та
Андрій Верзилов, «зі смертю Шрага остаточно
вмерла, зникла мовби тінь тої старої Черні гів -
ської Громади, та й зникли всі нові трансформо-
вані й диференційовані партійні українські групи.
І самих людей у Чернігові не стало: де які помер-
ли, деякі повиїздили, а хто тут живе, ті стали в
буквальному й точному розумінні сього слова
безпартійними…».
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Німець за походженням, що народився в Росії, був українським
патріотом, палким прихильником ідеї незалежності України, од -
ним з авторитетних вчених періоду Української революції 1917–

1921 років. Акумулював значний практичний державотворчий досвід,
спрямований на утвердження незалежного статусу соборної України.

Закінчивши юридичний факультет Дерптського університету, роз-
почав професійну діяльність у Демидівському юридичному ліцеї в
Ярославлі на посаді доцента, пізніше — професора державного та
адміністративного права. Працював у Київському університеті Святого
Володимира завідувачем кафедри історії зарубіжного законодавства,
а згодом — міжнародного права. 

У часи Української революції 1917–1921 років Отто Ейхельман
був активним учасником державотворчих процесів. Працював у Міні -
стерстві закордонних справ та Міністерстві торгівлі й промисловості,
був уповноваженим Уряду УНР на торговельній конференції з Австрією
та Німеччиною, членом місії для переговорів з РСФРР.

На еміграції продовжив наукову та педагогічну діяльність як про-
фесор і декан Українського вільного університету в Празі, професор
Української господарської академії в Подєбрадах і Українського висо-
кого педагогічного інституту в Празі, дійсний член Наукового товари-
ства імені Шевченка. Свої наукові пошуки присвятив дослідженню різ-
них елементів політико-правової системи суспільства та їх законодав-
чому закріпленню. Його наукові праці присвячені принципам міжна-
родних зв’язків, функціонуванню системи державного управління,
реформі місцевого самоврядування, удосконаленню і розвитку право-
вих відносин. Здійснив класифікацію норм міжнародного права, зро-
бив вагомий внесок у систематизацію та методику викладання міжна-
родного права.

Отто Ейхельман обґрунтував ідею державної незалежності Украї -
ни, наголошуючи на принципі самовизначення народів та потребі на -
пов нення європейського інформаційного простору відомостями про
ресурсний потенціал українців. Погляди вченого на проблеми держав-
ної побудови завершено та об’єднано в проєкті Конституції УНР, підго -
товленому ним у 1921 році. Головними принципами проєкту основного
закону УНР Отто Ейхельмана є федералізм та ідея народного сувере-
нітету. Саме вони обмежують парламентський абсолютизм, посилюючи
по зиції установчої гілки влади через участь народу в референдумах,
плебісцитах тощо. Основи цього проєкту Конституції закладено на
ґрунті новітнього класичного конституціоналізму, джерелами якого
вважались англійська, американська та революційні французькі кон-
ституції. 
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Кость Левицький народився у місті Тисмениця в сім’ї священника.
Навчався на юридичних факультетах Львівського та Віденського
університетів. Відбувши протягом 1884–1889 років обов’язкову

практику як кандидат в адвокати, відкрив власну адвокатську канце-
лярію у Львові. Паралельно брав активну участь в діяльності місцевої
«Просвіти». Ініціював її перетворення в освітньо-економічне товари-
ство, розробив новий статут організації, ухвалений 1891 року. «Про -
світа» проводила велику роз’яснювальну роботу серед українців щодо
їхніх прав та обов’язків, ознайомлювала із законодавством.

Будучи активним діячем кооперативного руху, Кость Левицький
став співзасновником і головою споживчої кооперації «Народна тор-
гівля», товариства українських ремісників «Зоря» (1884), страхового
товариства «Дністер» (1892), банку «Дністер» (1894), генеральним
директором Крайового Союзу Кредитового (згодом — Центробанку),
Крайового Союзу Ревізійного (1904–1939), головою контрольної ради
парцеляційного (земельного) товариства «Земля» (1907), ініціатором
створення «Земельного банку гіпотечного» (1910).

Однак найбільшу відомість Кость Левицький здобув як адвокат, що
став успішним політиком — головою Української націонал-демократич-
ної партії, найвпливовішої політичної сили в Галичині. Важливою скла-
довою політичної діяльності Левицького була його депутатська робота
в парламенті Австро-Угорської імперії, де він очолював українську фрак-
цію. Із утворенням Західноукраїнської Народної Республіки Кость
Левицький був обраний першим головою її уряду — Державного Се -
кретаріату. У 1920–1923 роках — член закордонного уряду ЗУНР Єв -
гена Петрушевича у Відні, у якому обіймав посаду уповноваженого з
питань преси та пропаганди. 1924-го повернувся в Галичину, де продов-
жив громадську та наукову діяльність. Був головою Союзу українських
адвокатів, редактором його друкованого видання «Життя і право».

У 1939 році Кость Левицький заарештований органами НКВД, від-
був півтора року ув’язнення у Луб’янській тюрмі в Москві. Навесні
1941-го звільнений за відсутністю доказів провини, повернувся до
Львова. Після проголошення Акта відновлення Української
Держави був обраний головою Ради сеньйорів, згодом —
Української національної ради — загальноукраїнського
національного понадпартійного пред ставницького органу. 

Кость Левицький — один із фундаторів українського
правознавства в Галичині, зокрема дослідження історії укра-
їнського права. Ін ціатор упорядкування української юридич-
ної термінології, укладач німецько-українського юридичного
словника.
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Народився в місті Перемишль (нині Республіка Польща). У деся-
тирічному віці втратив батька, згодом з родиною переїхав до
Львова. Навчався у Львівській академічній гімназії. Юридичну

освіту здобув у Львівському університеті, отримав науковий ступінь
доктора права. Відкрив у Львові адвокатську канцелярію й став відо-
мим адвокатом. Успішне ведення адвокатської практики допомогло
Степанові Федаку заслужити авторитет у середовищі галицької інте-
лігенції, посісти одну з провідних ролей в українському національному
русі Галичини.

У 1881 році разом з Костем Левицьким, Євгеном Олесницьким і
Андрієм Чайковським організував «Кружок правників» — професійне
товариство студентів-юристів. Значним здобутком його учасників стала
розробка й систематизація правничої термінології українською мовою.
У 1889 році Федак долучився до видання першого українського прав-
ничого фахового журналу «Часопись правнича».

Степан Федак добре розумів важливість економічного розвитку в
національному житті народу. Він заснував та очолив українські спо-
живчі, страхові, фінансові організації, як-от: споживче товариство «На -
родна торгівля», перше українське страхове товариство «Дні стер»,
фінансові організації «Центробанк», «Карпатія», «Ревізійний союз
українських кооперативів», «Земельний банк гіпотечний». 

Суспільно-політичні погляди Степана Федака ще з часу навчання у
Львівському університеті були близькими до народовської течії. Уже як
крайовий адвокат і член «Народної ради», політичного об’єднання наро-
довців, заснованого в 1885 році, він надавав безоплатну юридичну до -
помогу в політичних і громадських справах. Упродовж 1900-х років діяч
належав до Української національно-демократичної партії — провідної
партії центристського спрямування в Галичині. У листопаді 1913-го він
увійшов до складу її керівного органу — Народного комітету.

Під час Першої світової війни Степан Федак був заарештований
російською окупаційною владою та вивезений до Києва, де перебував
з липня 1915 до серпня 1916 року включно. Тут він зайнявся органі-
зацією допомоги іншим галицьким громадським діячам, які відбували
заслання в різних регіонах Російської імперії. Після майже року пере-
бування в закладниках адвоката було обміняно на полоненого росій-
ського консула, і він повернувся в Галичину. На початку 1918 року як
репрезентанта українського населення Львова Федака було обрано
до складу Тимчасової ради міста.

У період Західноукраїнської Народної Республіки Степан Федак
керував Українським харчовим урядом, а пізніше обіймав посаду дер-
жавного секретаря (міністра) харчових справ в уряді ЗУНР. У 1918–
1922 роках він залишався в окупованому польськими військами
Львові й очолював Український горожанський комітет, який опікувався
українським населенням міста. 

Один із головних напрямків адвокатської діяльності Степана Фе -
дака в 1920–1930-х роках ХХ ст. — організація допомоги українським
політичним в’язням. 25 вересня 1921 року старший син Федака Степан
здійснив у Львові невдалий замах на маршала Польщі Юзефа Піл -
судського та воєводу Казимира Грабовського. За підозрою в сприянні
сину адвокат Федак сам два місяці провів під вартою. Після виходу з
в’язниці наприкінці грудня 1921 року він займався підготовкою до про -
ве дення судового захисту над обвинуваченими в цій справі, а згодом,
упродовж 1923 року, — оскарженням вироку і отриманням амністії. 

Степан Федак — співзасновник і перший голова Союзу українських
адвокатів — першої недержавної професійної організації адвокатів в
Галичині, яка організовувала оборонців для захисту українців у по  лі -
тичних процесах, боролася за використання української мови в судах,
дбала про матеріальну підтримку та соціальний захист адвокатів.
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Попри складні реалії, у яких довелося жити й творити Сергієві
Шелухину, його погляди становлять єдину цілісну й узгоджену
систему, що її базовими ідеями були право українського народу

на політичне самовизначення, права та інтереси людини, права укра-
їнської мови.

Після закінчення Київського університету Святого Володимира
Сергій Шелухин працював в Єлисаветградському окружному суді, де
відбулося його становлення як правника. Переїхавши до Одеси, стає
одним із засновників та активних діячів місцевої «Просвіти». У січні
1905 року Шелухин підготував перший юридично аргументований
меморандум до уряду, в якому наполягав на забезпеченні прав укра-
їнської мови. Факти невизнання судами української мови правник
окреслював як зневагу до українського народу, ворожнечу до демо-
кратизму. Зважаючи на меморандум, Академія наук в Петербурзі зму-
шена була визнати, що український народ має повне право вживати
рідну мову та використовувати її у видавничій справі.  На XIV Ар хео -
логічному з’їзді в Чернігові 1908 року наукові доповіді вперше виго-
лошувалися українською мовою.

У часи Української революції 1917–1921 років головною темою
наукових зацікавлень Сергія Шелухина стає походження української
держави, а його розвідки лягають в основу тогочасних меморандумів,
заяв, договорів. Шелухин обіймає важливі посади в державному апа-
раті УНР та Української Держави — суддя Генерального суду, міністр
судових справ, міністр юстиції, голова української делегації на мирних
переговорах Української Держави та РСФРР, член української делега-
ції на Паризькій мирній конференції тощо. Один із найавторитетніших
українських діячів, він помітно впливав як на державотворчі процеси
в Україні, так і на зовнішню політику українських державних утворень.
Зокрема, на посаді міністра судових справ Сергій Шелухин проводить
судову реформу, зливши в один суд різні суди: комерційний, військо-
вий, консисторський. На переговорах із РСФРР, як голова української
делегації, спираючись на глибокі історичні та юридичні знання, обґрун-
товував етнічний принцип встановлення першого в історії кордону між
Україною та Росією. Концепція Сергія Шелухина про історично-право-
ві підстави відновлення самостійної Української республіки з моменту
абдикації царя і звільнення всіх від присяги підданства була врахова-
на Всеволодом Голубовичем під час переговорів між УНР і державами
Четверного союзу в Бресті, при обґрунтуванні й доведенні права
України на державну незалежність. 

Паралельно Сергій Шелухин займався науковою діяльністю. Як
дійсний член Українського правничого товариства в Києві, публікував-
ся у його журналі. До прикладу, у статті «Про адміністративні кари і
закон 2 серпня 1917 р.» підкреслював, що адміністративні покарання
служать не державі та її громадянам, а політичному свавіллю партій
для поневолення громадян, що суперечить основам правового життя.

На еміграції Сергій Шелухин успішно поєднував громадську,
політичну та наукову діяльність, важливою складовою якої була
праця в наукових та навчальних українських інституціях у Чехо -
словаччині. Один із перших в українській юридичній науці приділив
увагу питанням захисту прав людини як на національному, так і на
міжнародному рівнях. 
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Народився на Чернігівщині. Закінчив історико-філологічний фа -
культет Дерптського університету. Здобув звання кандидата ро -
сійської історії. Працював у гімназіях Києва та Київському ста-

тистичному комітеті, був співредактором часопису «Киевская стари-
на». У 1905–1907 роках Микола Василенко редагував газету «Ки ев -
ские отклики». За публікацію статей «крамольного змісту» був засуд-
жений до року ув’язнення. У в’язниці вивчав правничі дисципліни й зго-
дом склав іспит за програмою юридичного факультету в Новоро -
сійському університеті, здобув ступінь магістра права. Працював по -
мічником присяжного повіреного округу Одеської судової палати та
присяжним повіреним (адвокатом) округу Київської судової палати.

Після Лютневої революції Микола Василенко очолив Київський
шкільний округ, а згодом був призначений заступником міністра освіти
Тимчасового уряду. На посаді займався підготовкою звіту міністерства
освіти Установчим Зборам та реформами освітніх структур. Після біль-
шовицького перевороту повернувся до Києва, викладав на Вищих жі -
ночих курсах і в Українському народному університеті. Водночас пра -
цював в Генеральному суді УНР.

В часи Гетьманату Микола Василенко очолив міністерство освіти.
До його здобутків історики справедливо відносять реформування осві-
ти, відкриття Українського в Києві та Кам’янець-Подільського держав-
них університетів, розвиток національного мистецтва. Однак ключо-
вою заслугою діяча є його участь у заснуванні Української академії
наук. У 1918 році він домігся створення під егідою Міністерства освіти
спеціальної комісії з питань заснування Академії, яку очолив Воло -
димир Вернадський. У 1920 році Микола Василенко стає академіком,
а 18 липня 1921 року — президентом Всеукраїнської академії наук.
На цьому посту йому довелося пропрацювати менше як рік. Радянська
влада зволікала із затвердженням ученого на посаді, тому 27 лютого
1922 року Василенко склав із себе обов’язки президента ВУАН. 

До 1933 року очолював Комісію для виучування західноруського
й українського права ВУАН, а також до 1929 року головував у соці-
ально-економічному відділі. Микола Василенко був на чолі Товариства
правників та Історичного товариства імені Нестора-Літописця. За його
редакції вийшло сім випусків «Праць комісії…» та шість томів «За -
писок соціально-економічного відділу». Побачили світ ґрунтовні праці
вченого: «Матеріали до історії українського права», «Територія Украї -
ни XVII віку», «Правне положення Чернігівщини за польської до би» та
інші. Микола Василенко опублікував фундаментальні розвідки про
джерела права України — «Литовський статут», «Права, за якими
судиться малоросійський народ», «Конституція Пилипа Орлика».
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Вагомий внесок в українську правничу науку, активна політична
діяльність для захисту прав українського народу в парламенті
Австро-Угорщини, заснування Українського вільного університе-

ту та Українського правничого товариства, створення декількох кон-
ституційних проєктів — завдяки цим і багатьом іншим здобуткам
Станіслав Дністрянський увійшов до когорти найвидатніших правників
в історії України.

Здобувши європейську освіту в університетах Відня, Берліна та
Лейпцига, Станіслав Дністрянський цілком присвятив себе науковій та
викладацькій діяльності. Його напрацювання широко застосовувалися
в австрійському й німецькому цивільному праві: при визначенні строку
давності злочинів, вирішенні спорів між працедавцем і робітником,
юридичних аспектах спадкового і речового права. Тритомна праця
Дністрянського «Австрійське право облігаційне» стала підручником
для студентів-юристів. Як викладач Львівського університету, він нама-
гався підготувати якомога більше кваліфікованих правників для захис -
ту інтересів українців, а також як фахівців для майбутнього українсь-
кого університету.

Депутат парламенту Австро-Угорщини Станіслав Дністрянський
захищав права українців Східної Галичини та Північної Буковини.
У своїх виступах вказував на безправне становище українців в обох
частинах імперії, обстоював необхідність заснування Українського уні-
верситету. З ініціативи Дністрянського у квітні 1909 року засновано
Товариство українсько-руських правників. На першому з’їзді українсь-
ких правників у Львові в березні 1914 року він виголосив доповідь про
право українського народу на самовизначення та власний державний
розвиток. Власне право кожного народу на самовизначення — ключо-
ва теза в доктрині Дністрянського, яку він детально обґрунтував у
праці «Нова держава». Його він вважав найважливішим правом будь-
якого народу, на яке ніхто не повинен посягати.

У часи Української революції 1917–1921 років Станіслав Дні -
стрянський стає одним із розробників законодавства Західно україн -
ської Народної Республіки. Його перу належать: кодекс законів «Ци -
вільного права», у якому вперше застосовано юридичну термінологію
українською мовою; меморандум у справах Східної Галичини, надісла-
ний учасникам Брестської мирної конференції 1918 року; два проєкти,
1918 та 1920 років, Конституції Західноукраїнської Народної Рес -
публіки.

На еміграції в Австрії та Чехословаччині Станіслав Дністрянський
продовжував активно займатися науковою, педагогічною та громадсь-
кою діяльністю. Стає одним із засновників Українського вільного уні-
верситету у Відні (згодом перенесений до Праги) та Українського прав-
ничого товариства в Чехословаччині. Автор близько 50 монографій та
понад 100 наукових статей. 
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ипломатична діяльність періоду Української Народної Республіки
та Української Держави, боротьба за визнання Української
Держави, фундація товариства українських адвокатів у Києві,
заснування Музею визвольної боротьби України у Празі, запо-

чаткування української історико-правової науки в діаспорі — усі ці
здобутки дають змогу залічити Андрія Яковліва до плеяди визначних
українських інтелектуалів першої половини ХХ століття. 

Здобувши освіту в Дерптському університеті, розпочав плідну про-
фесійну діяльність: адвокат, член Української Центральної Ради, дип-
ломат УНР і Української Держави, двічі ректор Українського вільного
університету в Празі, професор Української господарської академії у
Подєбрадах, директор Українського наукового інституту у Варшаві,
активний член різних наукових і громадських установ. 

Як дипломат Андрій Яковлів вважав, що в добу Української рево-
люції 1917–1921 років змінилося чотири форми державного ладу:
автономія на чолі із Центральною Радою, самостійна УНР, гетьманська
монархічна держава, радянська республіка у федерації з Росією. Він
послідовно обстоював думку, що дві останні є чужими українському
народові, оскільки гетьманська держава була створена з допомогою
німців, а радянська республіка була окупаційною, організованою за
посередництва війська. Жодна з них не була витвором вільної суве-
ренної волі українського народу, який їх не визнав і не прийняв. Єдина
держава — Українська Народна Республіка з початку й до кінця була
дійсним витвором українського народу. Першочерговим завданням,
яке може сприяти незалежності України, правознавець визначив вста-
новлення економічних зв’язків з європейськими державами.

До наукових пріоритетів ученого належить дослідження договірно-
правових відносин між Україною і Росією після 1654 року. Договір 1654-
го в історії державотворення українського та російського народів він
окреслив як початок творення спільного життя двох різних державних
утворень: Української республіки — «Війська Запорізького» (з моменту
підписання договору перейменована на «Малоросію») та абсолютної,
східного типу монархії — Московського царства («Великої Росії», з по -
чат ку ХVІІІ ст. перейменована в «Російську імперію»). Андрій Яковлів про-
аналізував іноземні впливи на українське право. Він стверджував, що
укладення та перероблення Литовського статуту відбувалися під значним
впливом старочеського права та чеського ділового мовлення. З чеського
права запозичено багато правових норм і юридичної термінології. Від -
значав чеські впливи в литовсько-руському процесі. Його перу належить
дослідження практики козацьких судів: неправильне тлумачення норм
права нефаховими суддями, необмежені свободи змінювати норми одно-
го кодексу на протилежні норми інших кодексів, незнання мови, якою
були видані чинні закони, нестача на місцях друкованих видань Литов -
ського статуту й Магдебурзького права для задоволення потреб козаць-
ких судів і населення — усе це спричиняло безлад в козацьких судах.

Свідченням наукового авторитету Андрія Яковліва стало обрання
його до Українського наукового товариства в Києві (1907), Наукового
товариства імені Шевченка у Львові (1926), Української Могилянсько-
Мазепинської академії наук (1938), Української вільної академії наук. 
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Учасники Наради послів і голів дипломатичних місій УНР. Відень, 18–22 серпня 1920 р. Зліва направо (сидять): голова НДМ УНР у
Швейцарії Микола Василько, міністр фінансів Христофор Барановський, міністр закордонних справ Андрій Ніковський, посол УНР 
в Австрії Григорій Сидоренко, голова НДМ УНР у Голландії та Бельгії Андрій Яковлів. Зліва направо (стоять): голова НДМ УНР 
у Греції Модест Левицький, голова НДМ УНР в Угорщині Микола Галаган, члени української делегації на Паризькій мирній конференції
Сергій Шелухин, Олександр Шульгин, радник Посольства УНР в Австрії Микола Троцький, голова НДМ УНР у Чехословаччині Максим
Славінський, в.о. голови Посольства УНР у Німеччині Роман Смаль-Стоцький, голова НДМ УНР у Великобританії Арнольд Марголін,
аташе НДМ УНР у Латвії Олександр Лагутенко, посол УНР в Італії Дмитро Антонович, невідомий

Учасники наради послів та голів дипломатичних місій УНР у Карлсбаді (Карлові Вари,
Чехія). 6–14 серпня 1919 р. Зліва направо в першому ряду: голова дипломатичної місії
ЗО УНР в Австрії Володимир Сингалевич, голова НДМ УНР у Данії Дмитро Левицький,
Міністр закордонних справ УНР Володимир Темницький, заступник голови місії
у Фінляндії Микола Залізняк, голова місії ЗО УНР у Будапешті Ярослав Біберович.
У другому ряду: голова делегації ЗО УНР на Паризькій мирній конференції і державний
секретар закордонних справ ЗУНР Володимир Панейко, радник Міністра закордонних

справ Андрій Жук, голова НДМ
УНР у Чехословаччині Максим
Славінський, голова НДМ УНР
у Швеції та Норвегії Кость
Лоський, Посол УНР у Німеччині
Микола Порш. У третьому ряду:
голова НДМ УНР у Голландії та
Бельгії Андрій Яковлів, радник
місії у Великобританії Ярослав
Олесницький, уповноважений
представник державного
секретаря ЗО УНР Осип
Бурачинський, радник
посольства в Австрії Володимир
Полетика, Семен Мазуренко



Народився в селі Турівка (нині Згурівського району Київської
області) у родині, що мала козацьке походження. Під час на -
вчання на юридичному факультеті Київського університету

Святого Володимира брав активну участь у громадському та політич-
ному житті — в українській студентській громаді Києва, київській філії
«Братства тарасівців», інших студентських гуртках.

Після закінчення університету працював в одній з київських адвокат -
ських контор помічником присяжного повіреного. Зарекомендував себе
як талановитий адвокат, брав участь у різних судових процесах, зокрема
й допомагаючи товаришам по українському руху, що переслідувалися
владою. У київський період відбув короткострокову службу військовим
юристом у царській армії, демобілізувався поручником запасу.

На початку 1899 року Міхновський переїжджає до Харкова, де
працював помічником адвоката, згодом адвокатом, відкривши власну
юридичну контору. Серед клієнтів і колег здобув репутацію професій-
ного адвоката із чітким українським світоглядом. Брав участь у засідан-
нях Харківського юридичного товариства при Хар ків ському універси-
теті, а також був обраний гласним міської думи. За ко роткий час
Микола Міхновський став одним з найвідоміших і найпопулярніших
адвокатів у регіоні. Учасник багатьох судових процесів, на яких іноді
захищав членів нелегальних українських партій і організацій, але часті-
ше — селян. У суді нерідко принципово виступав українською мовою,
за що навіть притягався до дисциплінарної відповідальності.

На початку XX ст. Міхновський — один із лідерів української гро-
мади в Харкові та засновників Революційної української партії — пер-
шої політичної партії Наддніпрянської України. Його брошура «Са -
мостійна Україна» стала її програмним документом. Становище укра-
їнського народу він характеризує як «зрабованої нації». Вказує, що
державна самостійність є головною умовою існування нації, а держав-
на незалежність — національним ідеалом у сфері міжнаціональних від-
носин. Міхновський спонукає українців до визвольної боротьби за свої
права. Чільне гасло брошури: «ОДНА, ЄДИНА, НЕРОЗДІЛЬНА, ВІЛЬ-
НА, САМОСТІЙНА УКРАЇНА ВІД ГІР КАРПАТСЬКИХ АЖ ПО КАВКАЗЬ-
КІ». Уперше в суспільно-політичній думці Наддніпрянської України
визначено пріоритет — здобуття незалежності України.

З початком Української революції 1917–1921 років Микола Міх -
новський був одним із лідерів самостійницької течії. Послідовним при-
хильником українізації у військах і творення української національної
армії. Виступає ініціатором і бере активну участь у створенні Україн -
ського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка та 1-го укра-
їнського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Після невдалого
виступу полуботківців у Києві в липні 1918 року на вимогу лідерів Цен -
тральної Ради Міхновського відправили для проходження служби на
Румунський фронт. Повернувся на Полтавщину у вересні 1917-го.

1919 року захворів на тиф. Відійшовши від політичного та військо-
вого руху, переїжджає на Кубань. Після більшовицької окупації якийсь
час жив на Кубані, а 1924-го повернувся до Києва, де його одразу ж за -
 арештували органи ГПУ. 3 травня 1924 року Миколу Міхновського
зна  йшли повішеним у саду садиби його друга Володимира Шемета.
У пе редсмертній записці було таке: «Ніж вони мене, краще я сам себе».
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Один із засновників державницької школи та консервативного на -
пряму в українській державно-правовій думці, що зробив значний
внесок у дослідження історії України, церкви в Україні, Галичини,

політичної історії Центрально-Східної Європи. Фундатор національно-
демократичної партії у Галичині періоду панування Австро-Угорщини,
дипломат Західноукраїнської Народної Республіки, творець ідеологічної
платформи Української католицької народної партії. Степан Тома шів -
ський був постаттю, яка справляла величезний вплив на формування
української національної свідомості на західних землях України у першій
половині ХХ ст.

Здобувши освіту у Львівському університеті, Степан Томашівський
визначив метою своєї наукової та практичної діяльності служіння націо-
нальним інтересам. Працював для майбутнього покоління, витворивши
концепцію, що увійшла до скарбниці української науки. Його доктрина
містить такі положення: у процесах державотворення в Україні першо-
рядне місце посяде греко-католицька церква; обов’язкове залучення ідей
українського консерватизму в практику державного будівництва; об’єд-
нання суспільства на основі сформованої єдиної національної ідеї; гар-
монійне поєднання в українському русі національних та європейських
традицій.

Науковий доробок Степана Томашівського розкриває його принци-
пові переконання про те, що завдяки близькості до Заходу та опорі на
церкву й державу тільки в межах західної частини України зуміли зберег-
ти українську самобутність. Основні дослідження вчений присвятив пе -
ріоду відродження української державності, пов’язаної з іменами Богда -
на Хмельницького та Івана Мазепи, а також історії Галичини та українсь-
кої церкви, передусім княжих часів, Закарпатській Україні. Він залишався
прихильником пріоритету Католицької церкви, оскільки та долучає Украї -
ну до західної культури. Модель державно-церковних відносин уявляв як
рівноправний союз монархії та Греко-католицької церкви. Визначив цер-
ковну унію 1596 року подією, що їй завдячуємо появою найбільш націо-
нальної церкви в Україні. Наголошував на принципі незалежності укра-
їнської національної церкви.

Як засновник української національно-демократичної партії у Гали -
чині підтримував політичну лінію української автономії в межах Австро-
Угорської імперії. Відкрито виступав за те, щоб Україна та Польща досяг-
ли консенсусу щодо виборчої реформи, який скоротить розрив між свя-
щенною концепцією національних прав та ефективним державним управ-
лінням.

Упродовж 1919–1921 років Степан Томашівський здійснював актив-
ну дипломатичну діяльність в уряді ЗУНР — на основі історико-правових
та політичних підстав обґрунтовував створення нейтральної держави.
У низці досліджень мислитель аналізував політику Польщі стосовно
України та пропонував боронити українську національно-територіальну
автономію в межах Польщі, щоб закріпити політичні права українського
народу. У боротьбі за автономію він покладав надії на Українську хри-
стиянську організацію, яка діяла на принципах католицизму й антикому-
нізму — лояльна до польської держави, однак орієнтована на здобуття
автономії. У вересні 1930 року створено Українську католицьку народну
партію, ідеологом якої був Томашівський. 

Степан Томашівський — автор понад 50 праць та близько 230 нау-
кових статей. Він був переконаний, що задля сприятливої ситуації в укра-
їнському народі, майбутня українська держава повинна прийняти пер-
ший закон про політичну та моральну відповідальність національних про-
відників за їх політичні вчинки, методи й наслідки діяльності. Необхідна
також величезна культурно-освітня робота серед народу, своєрідна орга-
нізація праці. Послідовно обстоював думку про важливість політики
«дрібної праці», підготовки українського загалу для майбутньої держа-
вотворчої праці.
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Володимир Старосольський не лише зробив значний внесок у роз-
виток української та європейської політико-правової і соціологіч-
ної думки, але й залишив вагомий слід в історії українського

політичного руху та національно-державного відродження. Будучи
автором концепції нації як політичної спільноти, обстоював соціологіч-
ний підхід до аналізу політико-правових процесів.

На становлення його державницького світогляду та формування
як правника вирішальний вплив мали студентські роки — Краківський,
Львівський, Віденський університети, а також поглиблення правничих
студій у Берліні, Ґраці, Гайдельберзі. Один із його товаришів Василь
Стефаник спостеріг: «Володимир Старосольський вчився у Кракові
прав. Знав, що він українець, та по-українськи не міг сказати речення.
Хлопчина польський з виховання, і чи то кров прадідівська, чи теорія
<…> звели його в українську націю і вчинили з нього найкращого між
нами чоловіка». 

Складно перелічити всі напрями громадсько-політичної діяльності,
у яких Володимир Старосольський реалізовував свою дивовижну енер-
гію. Він був членом Української соціал-демократичної партії, співзаснов-
ником і головою товариства «Січові стрільці» у Львові, членом Головної
української ради та Бойової управи Українських січових стрільців,
Союзу визволення України у Відні, віцеміністром закордонних справ УНР
в уряді І. П. Мазепи, професором Українського державного університету
в Кам’янці-Подільському, викладачем права в Українському соціологіч-
ному інституті, професором Українського вільного університету в Празі
та Української господарської академії в Подєбрадах.

В. Старосольський був відомий в середовищі емігрантів як украй
інтелігентна, культурна людина. У Львові його поважали діячі різних
політичних поглядів і переконань. Однак критичне ставлення правника
до більшовицької влади в Україні поєднувалося з певними ілюзіями та
ідеалістичним захопленням радянською Україною. Такі тенденції в пев-
них колах були викликані приєднанням Галичини до Польщі, своєрід-
ним протестом проти колоніальної політики. У період визвольної
боротьби, Старосольський став одним із перших, хто вступив до лав
Українських січових стрільців. Під час боротьби за Львів потрапив до
польського полону, звідки виїхав за кордон.

Через декілька років повертається до рідного краю, береться за
свою адвокатську діяльність (захищав революційну молодь у поль -
ських судах), але, одночасно, як дійсний член Наукового товариства
імені Шевченка не полишає наукової роботи. Він наголошував на
обов’язковій відокремленості судової влади від виконавчої, виокрем-
лював такі види публічно-правового судочинства: карне, адміністра-
тивне, політичне (конституційне, судочинство у справах відповідально-
сті міністрів та верховної влади, виборче, інші види політичного судо-
чинства), судочинство в «компетенційних» спорах. Адвокатська прак-
тика Володимира Старосольського може слугувати взірцем виступів
на судових засіданнях для сучасних студентів юридичних факультетів.

Питання забезпечення прав і свобод людини й громадянина він
розглядав лише як частину національного питання. Вважав, що навіть
широке забезпечення свобод людини не означає розв’язання націо-
нального питання. 
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дібний систематизатор попередніх досліджень у галузі історії
українського права. Один із засновників і голова правничого
товариства у Празі. Член історико-філологічного товариства.
Перший автор лекцій і семінарів з курсу «Історія українського

права». 
Після навчання на юридичному факультеті Київського університету

Святого Володимира працював на різних посадах у судових установах
Києва. У добу Української Центральної Ради — голова першого депар-
таменту Київського апеляційного суду, за часів Директорії — член
Верховної слідчої комісії. Будучи в еміграції у Празі, викладав історію
українського права в Українському вільному університеті в Празі,
Українській господарській академії у Подєбрадах. 

Подібно до Михайла Грушевського, який систематизував наявні на
той час матеріали з історії України у своїй «Історії України-Руси»,
Ростислав Лащенко здійснив спробу систематизувати всі попередні
дослідження з історії українського права. Основну увагу приділивши
висвітленню історії джерел українського права, зокрема історії дер-
жавно-правового порядку в Україні. Доволі засадничою виявилася
періодизація українського права та державності Ростислава Лащенка.
Це підтверджено тим фактом, що вона з незначними змінами лягла в
основу періодизації історії держави та права України сучасних прав-
ничих шкіл, зокрема київської, харківської, львівської. 

Українське правниче товариство, яке певний час очолював Рос ти -
слав Лащенко, не обмежувалося суто науковою діяльністю, але й ви -
давало правничу літературу. У 1924 році надруковано важливі науко-
ві праці вченого в галузі історії українського права: «Лекції по історії
українського права. Ч. 2: Литовсько-польська доба», текст короткої
ре дакції «Руської Правди» з бібліографічним покажчиком; звіт про ро -
боту правничого товариства за п’ять років «Українське правниче това-
риство в Ч.С.Р.: (17 березня 1923 – 17 березня 1928)».

Державно-правові погляди Ростислава Лащенка характеризуються
демократизмом, оцінкою правових явищ під кутом зору української ідеї.
Він одним із перших визначив засади державно-правового життя, тра -
диційно найбільш притаманні українській нації — ідея народоправства,
децентралізація влади, домінування приватноправових принципів у
сфері державного управління, рівноправності та відсутності станів. Для
окреслення історико-правових підстав української державності вчений
детально проаналізував «Руську правду», «Литовські статути», Берез -
неві статті 1654 року, звичаєве право, практику копних судів.

Правник звертався до аналізу змісту Переяславської угоди («Пе -
реяславський договір 1654 р. між Україною і царем Московським»)
для з’ясування засад, на яких об’єднувалася Україна з Росією. Цю
угоду окреслив як своєрідний компроміс, до якого вдався гетьман, щоб
витворити легальну форму відокремлення України від Речі Посполитої.
Науковець захищав тезу про те, що гетьман Богдан Хмельницький
визнав «моральну владу» московського царя суто формально, нама-
гався підкреслити ідею рівності України з Москвою і цілковиту неза-
лежність першої від останньої.
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Народився в містечку Крукеничі Мостиського повіту (сучасна
Львівщина). Навчався у Львівському університеті одночасно на
правничому та філософському факультетах. Зі студентських ро -

ків був активний у громадському житті. На зібраннях Студентської гро-
мади познайомився з Іваном Франком, з яким підтримував стосунки
впродовж усього навчання в університеті. У 1909 році Степан Баран
здобув науковий ступінь доктора права. Того ж року вирішив продов-
жити навчання в європейських університетах: вивчав економіку й філо-
софію в університетах Берліна та Відня. 

Після повернення 1913 року в Галичину Степан Баран долучився
до активної політичної діяльності в складі Української націонал-демо-
кратичної партії, був редактором партійного тижневика «Свобода».
Водночас розпочав і адвокатську кар’єру. Серед його клієнтів часто
були селяни, які постраждали під час лихоліття Першої світової війни.
Зважаючи на організаційні здібності Степана Барана, його було обра-
но членом президії та секретарем Головної Української Ради — міжпар-
тійного політичного органу, створеного в серпні 1914 року.

Степан Баран був серед тих, хто усіма силами готував проголо-
шення української державності в Галичині. У вирішальний момент він
став одним з організаторів Листопадового зриву 1 листопада 1918 ро -
ку, результатом якого було постання Західноукраїнської Народної
Республіки. У Державному секретаріаті — уряді ЗУНР — Степанові
Барану довірили аграрні питання. Він став державним секретарем
(міністром) земельних справ та розпочав підготовку до проведення
земельної реформи. За його проєктом було передбачено викуп держа-
вою великих землеволодінь, утворення з них спеціального земельного
фонду ЗУНР для передавання наділів малоземельним і безземельним
селянам на вигідних для них умовах. 

З 1921 року Степан Баран оселився в місті Тернополі. Тут відкрив
адвокатську канцелярію і водночас був активним у громадсько-полі-
тичному житті краю. «Просвіта», кооперативний рух, відновлення і ре -
дагування газети «Подільське слово», та передусім розбудова струк -
тур Українського національно-демократичного об’єднання на Тер но -
піль щині — пріоритети адвоката в той час. 

У 1928 році Степана Барана обрали послом (депутатом) польсько-
го Сейму. До 1939 року він захищав українців та українські інтереси
в стінах парламенту. Здобув авторитет палкого оборонця інтересів се -
лянства, виступав за свободу преси та демократизацію виборчої систе-
ми, викривав антизаконний характер політики «пацифікації» (умиротво-
рення). 21 травня 1933 року Степан Баран опублікував у газеті «Діло»
статтю «З нашої трагедії за Збручем». Цей допис спричинив значний
резонанс у Галичині й дав поштовх до створення Допомогового коміте-
ту, метою якого була організація допомоги охопленій Голодомором
радянській Україні. У тому ж трагічному 1933 році Баран врятував кіль-
ка десятків українців-утікачів із республіки, що голодувала. Польська
влада планувала повернути їх до СРСР, але Баран як посол Сейму
втрутився та змусив польських чиновників змінити своє рішення. 

У 1938 році Степан Баран став на захист православних храмів на
Холмщині. 

Після початку Другої світової війни адвокат переїхав до міста Хол -
ма (теперішня Польща), де знову поєднав адвокатську практику з актив-
ною громадською діяльністю. Він співпрацював із Холмським цен тра -
льним комітетом, який керував українським національним життям всієї
Холмщини й Підляшшя. У 1944 році Степан Баран емігрував до Ні меч -
чини. Доєднався до справи консолідації українських політичних сил на
еміграції та створення Української Національної Ради — законодавчого
органу в системі Державного центру Української Народної Республіки в
екзилі. З 1948 року входив до складу її президії, а з 12 січ ня 1952-го
очолив Виконавчий орган — уряд Української Національної Ради.

Степан Баран був дійсним членом Наукового товариства імені
Шевченка. Йому належать праці: «Статистика середнього шкільництва
у Східній Галичині 1848–1898» (1910), «Історія української адвокату-
ри» (1934), «По неволі — відродження: Українська православна церква
Холмщини і Підляшшя на новій дорозі» (1940), «Весна народів в австро-
угорській Україні» (1948), «Земельна справа в Галичині» (1948).
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Народився 12 квітня 1879 року на хуторі Красний Кут Золото -
ніського повіту Полтавської губернії (нині — село Ліпляве Ка -
нів ського району Черкаської області) у дворянській родині.

Вищу освіту здобував на математичному й правничому факультетах
Київського університету Святого Володимира. Водночас був активним
учасником громадського та політичного життя — Студентської грома-
ди, а також Революційної української партії. Партійне псевдо Ан -
дрія — Сократ, а його дружини Марії — Ксантипа. Учасники РУП про-
водили широку просвітницьку діяльність: організовували недільні
школи для дорослих, ставили концерти й вистави, розповсюджували
нелегальну літературу тощо.

Після закінчення юридичного факультету Київського університету
Андрій Лівицький працював в Лубенському окружному суді, присяж-
ним повіреним округу Харківської судової палати, мировим суддею
Золотоніського повіту. Паралельно продовжував революційну діяль-
ність: був одним із засновників і активних членів Української соціал-
демократичної робітничої партії. Декілька разів був заарештований,
зокрема у справі так званої «Лубенської республіки» (буцімто політич-
ні та громадські діячі готували захоплення влади в місті й проголошен-
ня республіки). Завдяки професійності захисників, серед яких адвокати
Микола Міхновський та Арнольд Марголін, згодом фігурантів справи
звільнили.

Із початком Української революції 1917–1921 років Андрій
Лівицький стає Золотоніським повітовим комісаром, губернським комі-
саром Полтавщини, членом Центральної Ради. Організовував діяльність
органів влади УНР, виконання рішень Центральної Ради, а також забез-
печував порядок і дисципліну на території губернії. У часи Геть манату
Павла Скоропадського усунутий із посади губернського комісара, пра-
цював юрисконсультом Українського центрального кооперативного
комітету. Після встановлення влади Директорії УНР обіймав високі поса-
ди в урядових структурах УНР — керівника Міністерства внутрішніх
справ, міністра юстиції УНР та заступника голови Ради Народних
Міністрів УНР, міністра закордонних справ УНР і голови надзвичайної
дипломатичної місії УНР в Польщі. У добу Директорії Ліви ць кий був при-
четний до підготовки двох історичних документів — Універсалу Ди -
ректорії УНР про об’єднання із ЗУНР (відомішого як Акт Злуки) 1919-го
й Варшавського договору 1920-го. Під останнім документом стоять під-
писи заступника міністра закордонних справ Речі Посполитої Яна
Домського та міністра закордонних справ УНР Андрія Лівицького.

На еміграції з листопада 1920 року й до січня 1954-го незмінно
обіймав найвищі посади в Державному центрі УНР в екзилі — голови
Ради Народних Міністрів, голови Директорії та Головного отамана
військ УНР, Президента УНР. За Лівицьким закріпилося реноме послі-
довного демократа й прихильника демократичних цінностей, який
засадничо не приймав тоталітарних політичних концепцій, популярних
у міжвоєнний період. Протистояв комуністичному тоталітарному режи-
му, зокрема висвітлюючи його злочини проти українського народу —
терор, Голодомор тощо. Діяльності урядів Лівицького були характерні
вірність парламентсько-республіканським традиціям і чіткий держав-
ницький орієнтир, що проявлялося в захисті прав українських емігран-
тів, налагодженні зв'язків між організаційно розпороше-
ними емігрантськими організаціями. Виняткову увагу
приділяв розбудові українського парламентаризму:
1921 року долучився до створення Ради Респуб ліки, а
1948-го — Української На ціо нальної Ради, що стали
передпарламентами, у яких було представлено найбільш
впливові українські політичні партії та громадські орга-
нізації.
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Його називають основоположником та ідеологом українського
консерватизму. Класиком теорії циркуляції еліт рівня відомих
італійських філософів Вільфредо Парето і Гаетано Моска.

Ключові поняття доктрини Липинського — традиція, аристократія,
нація, демократія, охлократія, класократія. Передумовами для фор-
мування і розвитку нації вважав: існування на території держави
політично активної верстви; здатність цієї верстви до обмеження
свого імперіалізму та містицизму; спромогу розвивати в собі почут-
тя патріотизму; існування талановитих організаторів ідеології і доб-
рих виробників продукції. Здобуття Україною державної незалежно-
сті пов’язував із плеканням монархічної традиції, закладеної ще в
часи гетьмана Богдана Хмельницького, яка суттєво відрізняється від
московсько-візантійського типу монархії, що спиралася на насиль-
ство й необмежену владу царя. Наріжним каменем, на якому має
базуватися спільність інтересів між людьми різних етносів, релігій і
культур української державності, називав принцип територіального
патріотизму. 

Основну історичну місію України, з огляду на її геополітичне
становище, мислитель вбачав у гармонійному поєднанні західної та
східної культур. Водночас окреслював відносини з Москвою та Вар -
шавою, враховуючи державницькі інтереси всієї території України,
намагався довести, що будувати ці зв’язки необхідно так, щоб була
можливість здобути передовсім незалежність України. Наголошував
на важливому значенні забезпечення прав і свобод людини, які му -
сили бути законодавчо закріплені та гарантовані для всіх громадян
держави. Виступав за децентралізацію і розвинене місцеве само-
врядування, що сприяють максимальній реалізації прав особистості
та прав громад. 

Події 1917–1921 років дали В’ячеславу Липинському реальну
змогу реалізувати свої ідеї та прислужитись українській державі: на
посаді посла Української Держави в Австро-Угорській монархії зміг
повною мірою продемонструвати свої дипломатичні здібності, полі-
тичні переконання і справжній патріотизм.

В еміграції заснував політичне об’єднання «Український союз хлі-
боробів-державників». Окрім політичної та громадської діяльності, був
головним редактором неперіодичного збірника «Хлібо роб ська Украї -
на», на сторінках якого опублікував відомий політичний трактат «Лис -
ти до братів-хліборобів» (1926). У цей період по бачили світ інші праці
Липинського: «Релігія і церква в історії України» (1925), «Покликання
варягів чи організація хліборобів» (1926). 
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Михайло Бращайко народився 14 жовтня 1883 року в селі Бла -
жієве Березького комітату (нині — село Балажер Бе ре гівського
району Закарпатської області) в родині церковного учителя.

Навчався на юридичних факультетах Клузького та Віденського універ-
ситетів, здобув науковий ступінь доктор права. У 1913 році склав
адвокатський іспит у Марошвашаргелі (Румунія) і відкрив власну адво-
катську контору в Рахові.

З розпадом Австро-Угорщини став одним із лідерів українського
національного руху Закарпаття. Обраний головою Мараморош-Сиґет -
ської та Хустської народних рад, які підтримували приєднання За -
карпаття до складу Західноукраїнської Народної Республіки. Це було
передбачено багатьма правовими документами. Однак уряд респуб-
ліки не хотів псувати відносини з Угорщиною, Чехосло вач чиною та
Румунією, які претендували на контроль над регіоном. Тож допомогу
закарпатським русинам-українцям керівництво ЗУНР вирішило надати
неофіційно. Був головою Всенародного з’їзду угорських русинів-укра-
їнців в Хусті 21 січня 1919 року, що ухвалив рішення про приєднання
краю до соборної України. В Акті Злуки УНР та ЗУНР, що наступного
дня був проголошений на Софійській площі в Києві, зафіксовано вход-
ження Закарпаття до соборної УНР.

Після приєднання Закарпаття до Чехословаччини став одним із
засновників Руської хліборобської партії та редактором її газети «Ру -
ська нива». Зі створенням Християнської народної партії — за -
ступником її голови. У 1923 році відкриває в Ужгороді адвокатську
контору. Протягом 1932–1938 років працював редактором газети
«Українське слово».

Особливу активність проявив у період боротьби за автономію, а
згодом незалежність Карпатської України. Належав до проводу партії
«Українське національне об’єднання» (УНО). Обраний до Сой му Кар -
патської України. 15 березня 1939 року Сойм Кар пат ської України в
Хусті проголосив незалежність Карпатської України, обрав президен-
том Августина Волошина, а також ухвалив два закони, які мали статус
конституційних і визначали форму державного правління. Маніфест
про проголошення незалежності Карпатської України зачитав Михай -
ло Бращайко. Він також був автором Кон ституційного закону про
назву, прапор, герб, гімн та мову Кар пат ської України.

У 1940 році відійшов від політики, займався адвокатською діяль-
ністю. Після встановлення радянської влади в Закарпатті призначений
керівником групи у відділі уповноваженого Народної ради Закар -
патської України (НРЗУ) у справах юстиції в Ужгороді. Входив до пер-
шого складу «Організаційного бюро народної адвокатури Закар -
патської України», що надавало дозвіл на зайняття адвокатською
діяльністю. Працював адвокатом в юридичній консультації в Ужгороді.

Старший брат Михайла Бращайка – Юлій, громадський і держав-
ний діяч Закарпаття, навчався на юридичному факультеті Буда пешт -
ського університету, доктора права. Був одним з ініціаторів Все на -
родного з’їзду угорських русинів-українців в Хусті. У 1920–1939 роках
працював адвокатом в Ужгороді. Був незмінним головою крайового
товариства «Просвіта», що відігравало важливу роль для становлення
української ідентичності серед населення краю. Депутат Сойму Кар -
патської України, міністр фінансів і комунікацій Карпатської України.
У часи угорської окупації краю був власником адвокатської контори у
Хусті. 1944 року заарештований радянською контррозвідкою «Смерш».
Помер 1955 року.
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ім’ям Ольгерда-Іполита Бочковського пов’язано виникнення
науки про становлення модерних націй — націології. Автор від-
критого листа до голови французького сенату Едуарда Ерріо
(1933), у якому визначив голод як «плановий і послідовний

метод боротьби більшовиків із українським населенням», «спосіб вини-
щення селянства». Член дипломатичної місії УНР в Чехословаччині,
голова Українського «Голодового комітету» в Празі. У Європі його вва-
жають одним із провідних європейських фахівців з теорії нації та
національних відносин першої половини ХХ ст. 

Навчаючись у Єлисаветградському реальному училищі, два роки
на економічному відділі Петербурзької політехніки та Лісового інсти-
туту в Санкт-Петербурзі, на філософському факультеті Карлового уні-
верситету у Празі, Ольгерд-Іполит Бочковський вирізнявся глибокою
ерудицією, феноменальною пам’яттю, володінням двадцятьма мовами
європейських країн, що уможливило всебічне дослідження на основі
першоджерел проблеми національних рухів різних народів. Попри те,
що він отримав польське виховання, поступово прийшов до українсь-
кого самоусвідомлення, проте сталося це за межами України. 

Перед Першою світовою війною став членом празької групи Ук ра -
їнської соціал-демократичної робітничої партії. Створив у Празі укра-
їнсько-чеське видавництво «Всесвіт». Основним проєктом, що реалізо-
вувався упродовж двох років, стала акція під назвою «Пізнаймо Украї -
ну», яка сприяла поширенню знань про Україну, ознайомленню з укра-
їнською справою та налагодженню чесько-українських зв’язків.

Наукова та педагогічна діяльність вченого здійснювалася в українсь-
ких закладах вищої освіти в Чехословаччині — Українському вільному
уні верситеті у Празі, Українській господарській академії в Подє брадах.
Його лекції вирізнялися глибокою підготовкою, змістовністю, продумані-
стю, послідовністю розвитку основної думки, що, безперечно, позначає
високу якість академічного викладання. Уся особистість професора, на -
скільки вона виявлялася в науковій діяльності та в особистому ставленні
до людей, була просякнута гуманністю та повагою до людини.

Автор численних праць із проблем теорії та історії націй, бороть-
би пригноблених народів за національне визволення та державне
самовизначення. Він залишався переконаним, що практично всі поне-
волені народи самотужки створювали свою культуру, будували дер-
жавність, здебільшого в несприятливих умовах. Двомовність навчання
у школах визначав недоцільною та шкідливою. Пишучи про брак пра-
вових засад у національному житті, він відзначив роль міжнародного
права, яке регулювало б відносини між народами без огляду на дер-
жавну та політичну належність, а «його
витворення буде однією з найпекучіших
справ майбутності». Вважав, що в осно-
ві нації повинна стояти широка мережа
громадських організацій, підтримка
середнього класу та власна держава. 
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Будучи студентом відділення права та політології Львівського уні-
верситету, Василь Кучабський став одним з організаторів таєм-
ної організації «Мазепинський курс мілітарний». На становлення

його світогляду визначальний вплив справили ідеї Степана
Томашівського та В’ячеслава Липинського. Вважав себе більше люди-
ною чину, організатором, ніж теоретиком. Для нього важливим зали-
шалася реалізація доктрини зрілого майбутнього консерватизму.
Досліджуючи галицькі політичні й правові ідеї, він дійшов висновку, що
в них немає владного моменту, немає пульсу тієї волі, що хоче сама
формувати дійсність. 

Ще підлітком захопився військовим вишколом і вступив до
«Пласту». На початку Першої світової війни увійшов до Легіону
Українських січових стрільців, згодом йому доручили командування
сотнею УСС. У вересні 1916 року його сотня відзначилася в боях за
гору Лисоня. Друкувався в часописі «Шлях» та у стрілецькому сати-
ричному часописі «Самохотник». Разом із Дмитром Донцовим працю-
вав у журналі «Заграва».

Основними причинами поразки УНР визначив перевагу в
Наддніпрянській Україні ідеї української автономії у складі Російської
Федерації та соціалістичної революції. Тому, на його думку, політично-
му проводу Центральної Ради не вдалося організувати армію, держав-
ний апарат, здійснити соціально-економічні реформи, сконсолідувати
соціальні верхи й низи навколо національної ідеї. 

На еміграції Василь Кучабський перебував у Чехословаччині,
Німеччині, Польщі. Зблизився з представниками гетьманського руху.
Здійснював активну громадську, наукову та публіцистичну діяльність.
Як член Українського союзу хліборобів-державників розробив власну
доктрину консерватизму та монархізму — монархія мала стати най-
більш придатною, ефективною та доцільною формою державного
правління для України, де головну роль мусила відіграти провідна
верства (еліта), що сформувалася б із людей військового духу та орга-
нізації. Така провідна верства характеризується вольовими якостями,
військовими здібностями, аристократизмом, для якої не всі методи й
способи доцільні, а лише ті, що корисні, об’єднують суспільно-творчі,
організаційні здібності народу, коли національна боротьба відбуваєть-
ся не у формі «сліпого істеричного бунту», а лише етично високого
лицарського подвигу. 

У 1930 році Василь Кучабський разом із В’ячеславом Липинським
покинув лави Українського союзу хліборобів-державників та став спі-
взасновником Братства українських класократів-монархістів.  Він
обґрунтував центральну роль військових аспектів в українському дер-
жавотворенні. Прикметно, що у праці «Західна Україна у боротьбі з
Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках» Василь Кучабський

засумнівався у національній стійкості
українського народу в боротьбі з окупа-
ційними режимами. Майбутнє України він
вбачав у здатності власними силами про-
тистояти зовнішнім загрозам, а не шука-
ти в одного ворога захисту від іншого.
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