Валерій Степанов, Посол України в Королівстві
Швеція, кандидат історичних наук
Українська дипломатична місія в Скандинавії (нарис історії)
Відзначаючи двадцяту річницю визнання Королівством Швеція
незалежності України 19 грудня 1991 року та встановлення дипломатичних
відносин 13 січня 1992 року, згадуємо попередню, на жаль, невдалу спробу
започаткувати їх під час українських національно-визвольних змагань 19181920 років.
Протягом короткого періоду перебування при владі гетьман Павло
Скоропадський провадив активну зовнішньополітичну діяльність і зробив
багато для налагодження міжнародних зв’язків України. Фактично при ньому
розпочалася більш-менш системна розбудова української дипломатичної
служби. 14 червня 1918 року Рада міністрів ухвалила, а Павло
Скоропадський затвердив „Закон про посольства і місії Української
держави”, який підвів організаційно-юридичну базу під формування мережі
постійних дипломатичних представництв країни.1 На них покладалися такі
функції:
- ведення політичних зносин з урядами країн акредитації;
- захист політичних і торговельних інтересів України за її межами;
- піклування про права українських громадян за кордоном;
- виконання консульських функцій у зарубіжних місцевостях, де
відсутні консульські заклади Української держави.
Право відкриття чи закриття посольств належало Раді міністрів, а
безпосередньо ними керував міністр закордонних справ, голови
представництв призначалися гетьманом, всі інші члени дипломатичної місії –
наказом міністра. Залежно від політичної ваги певної держави у міжнародних
планах гетьманату закон передбачав таку класифікацію і штати посольств:
- посольство 1-го розряду на чолі з послом або посланником і
уповноваженим міністром у складі радника, старшого секретаря, двох
секретарів, двох перекладачів і п’яти канцелярських працівників;
- посольство 2-го розряду на чолі з міністром-резидентом або
повіреним у справах у складі секретаря і перекладача.
Відповідно до визначених трьох основних напрямів зовнішньої
політики гетьманський уряд намагався налагодити взаємини з нейтральними
країнами, але розвивалися ці відносини дуже важко. З одного боку, до таких
зусиль Української держави негативно ставилася Німеччина, яка не була
зацікавлена в тому, щоб український уряд зближувався з нейтральними
державами, а через них – з країнами Антанти. З другого боку, не завжди
послідовно діяла українська дипломатія.
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Тим не менше у жовтні 1918 року були відкриті посольства 2-го
розряду в Швейцарії, Швеції та Норвегії.2
У „Спогадах” Павла Скоропадського міститься згадка: „С своей
стороны, мы во все эти государства послали свои миссии… В Швецию
командировали генерала Бажанова [так у тексті, вірно „Баженов”. – прим.
автора]”.3
Також і Дмитро Дорошенко у своїх споминах зазначає: „Тоді ж восени
було виряджено надзвичайну дипломатичну місію до Скандінавських
держав; на чолі місії стояв генерал Борис Баженов, до її складу належали
сенатор Тімрот і урядовці Козій та Косаренко-Косаревич 4, що потім
придбали собі сумну славу своїми авантюристичними вчинками. Яко
генеральний консул мав їхати до Стокгольму Д.В.Антонович”.5
Борис Петрович Баженов народився 13 липня 1871 року на Харківщині.
Закінчив 2-й Московський кадетський корпус, 1891 року – Миколаївське
кінне училище. Служив у 35-му драгунському Білгородському полку. 1898
року закінчив Миколаївську академію Генштабу в Санкт-Петербурзі (перший
розряд, нагороджено малою срібною медаллю із занесенням його імені на
мармурову дошку). Після цього обіймав посади старшого ад’ютанта штабу 2ої гвардійської кінної дивізії, старшого офіцера для особливих доручень
штабу Петербурзького військового округу. Упродовж шести років (від 4
травня 1907 року до 30 липня 1913 року) у званні полковника був
начальником штабу 1-ої гвардійської кінної дивізії. У 1913 році отримав
звання генерал-майора й був призначений начальником військових
сполучень Санкт-Петербурзького військового округу. Під час Першої
світової війни – генерал-квартирмейстер 6-ої армії Румунського фронту.6
Вірчі грамоти Бориса Баженова, що зберігаються нині в Національному
архіві Швеції,7 16 жовтня 1918 року були підписані міністром закордонних
справ Дмитром Дорошенком і адресовані міністру закордонних справ
Королівства Швеція, що на загал відповідало його статусу політичного
представника. В їх тексті зазначалося: „З метою налагодження постійних
дипломатичних відносин між Урядом Королівства Швеція та Урядом
Української держави, а також прагнучи започаткувати дружні зв’язки та
взаєморозуміння між нашими двома великими народами, Уряд Української
держави вирішив призначити пана Бориса Баженова Надзвичайним
Посланником дипломатичної місії Української держави при Уряді
Королівства Швеція.
Маю честь просити Вас, Ваша Високоповажносте, забезпечити добрий
прийом пану Борису Баженову та виявити йому повну довіру в усіх
питаннях, які належать до компетенції представника такого рівня.
У сподіванні, що пан Борис Баженов виявить себе гідним такої високої
посади, якої він був удостоєний, йому видані ці вірчі грамоти.
Користуючись нагодою, прошу Вас, пане Міністре, прийняти від
Української держави побажання благополуччя та процвітання Королівству
Швеція, а також запевнення у моїй високій повазі”.

3

Вірчі грамоти Бориса Баженова

Борис Баженов не затримувався у Києві й, незважаючи на триваючі
військові дії, досить швидко: протягом десяти днів, очевидно, через
кайзерівську Німеччину, дістався Стокгольма: вже 29 жовтня 1918 року його
вірчі грамоти надійшли до міністерства закордонних справ Швеції. Рукою
одного з його співробітників на них була зроблена відмітка: „До справи. Не
потребує відповіді”, адже сам факт вручення вірчих грамот міг трактуватися
як міжнародне-правове визнання (де-юре) українського уряду.
Зупинився Борис Баженов у найкращому готелі Стокгольма „Гранд”,
який існує і донині за адресою: Сьодра Бласіехольмсхамнен (Södra
Blasieholmshamnen), 8. Відповідно, ця адреса фігурує як перше місце
розташування місії.
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Готель „Гранд” на початку ХХ століття

Виходячи з того, що відносини з Антантою ставали справою
виживання гетьманської держави, Борис Баженов розгорнув діяльність по
налагодженню зв’язків з її представниками. Так, він, зокрема, намагався
переконати військового представника США Стайнса, що запрошення німців
в Україну навесні 1918 року було не більше, ніж намаганням захиститися від
більшовиків. Він говорив про симпатії українців до Антанти й висловив
готовність українського уряду встановити торговельні зв’язки з США. 8 Втім
ця активність українських представників не принесла успіху, адже зміни
зовнішньополітичного курсу відбулися надто пізно, щоб переломити
несприятливу для України міжнародну кон’юнктуру.
Тим не менше, Місія продовжувала існувати. 19 грудня 1918 року,
тобто вже після зречення влади Павлом Скоропадським, вона нотифікувала
міністерству закордонних справ Швеції свій склад, який явно виходив за
встановлені рамки штату посольства 2-го розряду:
- Борис Баженов, керівник місії,
- Василь Косаренко-Косаревич, секретар,
- Володимир Суховецький, аташе,
- Олександр фон Тімрот, аташе,
- граф Констан Руссетт, аташе.
На той час Місія розміщувалася вже в готелі „Регіна” по
Дроттнінггатан (Drottninggatan), 42-44, де у 1917-1918 роках знаходилося
румунське, а пізніше естонське представництво й який був знесений на
початку 1960-х років.
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Готель „Регіна”, фото початку 1960-х років

Починаючи з січня 1919 року Директорія інтенсивно формувала
дипломатичну службу, хоча жодна країна не визнавала УНР де-юре і,
відповідно, дипломатичних представництв Української Народної Республіки,
що змушувало їх діяти неофіційно або, в кращому випадку, напівофіційно. 10
січня 1919 року голова Ради міністрів і міністр закордонних справ УНР
Володимир Чехівський направив листа Борису Баженову, у якому повідомляв
його про прийняте Директорією рішення звільнити його з посади керівника
Місії та запропонував передати справи послу в Фінляндії Костянтину
Лоському. 13 січня це рішення було доведено керівником уряду самому
Костянтину Лоському. Втім, Борис Баженов, очевидно, не квапився звільняти
посаду, і Костянтин Лоський, який прибув до Стокгольма в кінці лютого – на
початку березня, передав засвідчені ним переклади цих листів до
міністерства закордонних справ Швеції. 11 березня 1919 року на бланку
Української дипломатичної місії в Скандинавії міністерству закордонних
справ Швеції було повідомлено, що „склад її цілком змінений і всі особи, що
раніше служили в ній, починаючи від Голови Місії п.Баженова, нині не
знаходяться на службі Української Республіки. Нині склад Місії ось такий:
1) Голова Місії Костянтин Лоський
2) Секретар Місії Йосип Майданюк”.
Підписи Голови та секретаря Місії були скріплені печаткою із
зображенням тризуба та надписом „Українська Дипломатична Місія в
Скандинавії”, а надрукований український текст супроводжувався
бездоганним рукописним перекладом на шведську. Знов змінилася адреса
Місії: з готелю „Регіна” вона переїхала на Дроттнінггатан (Drottninggatan),
83, а керівник оселився в помешканні на Карлбергсвеген (Karlbergsvägen),
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43b.9 З 1 жовтня 1919 року остання адреса стала спільною з канцелярією
Місії.10

На четвертому поверсі цього будинку по Дроттнінггатан 83 розміщувалася
Українська дипломатична місія, сучасне фото

Житловий будинок на Карлбергсвеген 43b, сучасне фото

Тільки через місяць, 17 квітня 1919 року Костянтин Лоський зміг
передати до міністерства закордонних справ Швеції свої вірчі грамоти,
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складені у Вінниці 12 лютого 1919 року, тобто наступного дня після
відставки Володимира Чехівського, а тому підписані замість міністра
Олександром Карпинським.
Костянтин Лоський народився 1874 року, правник, громадськополітичний діяч, письменник і публіцист. Піонер національного відродження
Холмщини: 1905 року заснував „Просвіту” в Грубешові і видавництво
українських популярних книжок, співвидавець газети „Буг”. У 1917-1918
роках за пропозицією Дмитра Дорошенка був призначений повітовим
комісаром Бучача, помічником Галицько-Буковинського губернського
комісара, член Центральної Ради, директор департаменту внутрішніх справ
при Генеральному секретаріаті, згодом директор департаменту в міністерстві
закордонних справ, який, власне, і складав міністерство. Після поділу
міністерства на два департаменти залишився на чолі загального
департаменту, що займався питаннями внутрішньої організації роботи
міністерства. У 1918-1919 роках – український посол у Фінляндії (посольство
у Фінляндії було засновано законом від 15 вересня 1918 року як посольство
2-го розряду)11, пізніше – в Швеції і Норвегії. З 1920 року на еміграції
віддався переважно науковій діяльності, професор римського права
Українського вільного університету, дійсний член НТШ, помер у Празі 1933
року.12
Головна мета зовнішньої політики УНР протягом 1919 року
залишалася незмінною – здобути міжнародне визнання та зовнішню
допомогу в боротьбі проти більшовицької Росії. Це знаходить свій відбиток у
листуванні Місії з шведським зовнішньополітичним відомством. Так, у листі
до міністра від 7 травня 1919 року Костянтин Лоський у зв’язку із
військовими приготуваннями Польщі наголошував: „…що стосується
Української Народної Республіки, то вона зосереджує всі свої сили для
боротьби з більшовиками, у зв’язку з чим я висловлюю протест від імені
мого Уряду проти неправдивих повідомлень Польщі та проти агресивної
політики по відношенню до України, адже така політика заважає Українській
Народній Республіці захищати себе та всю Європу від більшовицької
загрози”. Коли ж почалися бої між українськими військами і частинами
Добровольчою армією генерала Денікіна, Костянтин Лоський інформував
про ситуацію в Києві і закликав: „Будучи впевнений, що всі ці насильства
здійснюються без відома держав Європи та, зокрема, Антанти, і що остання
не допомагала б генералу Денікіну, якби знала про те, що замість слугувати
визволенню Росії її підтримка буде використана для знищення національної
культури українського народу, я маю честь від імені Директорії української
Народної Республіки просити Вашу Високоповажність довести зазначені
факти до відома Вашого високого Уряду та подати йому рішучий протест
української Директорії проти російського вандалізму, а також прохання
докласти всіх можливих зусиль для того, щоб з таким станом справ було
покінчено”.
Що стосується складу Місії, то він, очевидно, постійно змінювався.
Так, після квітня 1919 року у листуванні не зустрічається прізвище Осипа
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Майданюка,13 який і був автором перекладів на шведську мову. Натомість у її
складі з кінця березня і до 26 липня 1919 року фігурує 18-тирічний син глави
Місії Ігор Лоський, учасник бою під Крутами, а згодом співробітник
міністерства закордонних справ УНР. Наказом по Міністерству закордонних
справ УНР від 20 вересня 1919 року генерального консула УНР у Мюнхені
Василя Оренчука було призначено секретарем Надзвичайної Дипломатичної
Місії в Стокгольмі,14 але він так і залишився в Мюнхені. Від’їжджаючи ж із
Стокгольма у лютому 1920 року, Костянтин Лоський повідомив міністерству
закордонних справ Швеції, що тимчасовим повіреним у справах залишається
перший секретар Еміль Козій, який до того обіймав посаду першого
секретаря посольства УНР у Німеччині та щойно був переведений до
шведської столиці.15 Втім, у цей час Місія вже остаточно позбулася свого
призначення, її ділова активність, судячи з обсягу документообігу, після піку
в квітні 1919 року поступово занепадала.
Як зазначав сам Сімон Петлюра, „дуже часто наші закордонні
представництва вели політику, …не рахуючись ні з реальним відношенням
сил на Україні, ні з державними інтересами її”16. І все ж дипломатичні місії
УНР, у тому числі у Скандинавії, зробили багато для пропагування
української справи та ідеї незалежності України. Їхня діяльність сприяла
зміцненню міжнародних зв’язків України й закладала традиції української
дипломатичної служби.
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