
Ê
оли  ця  книжка  мала  вже

друкуватися,
зі  Львова  прийшла  гірка  звістка.
25  лютого  2010  року
помер  Ярослав  Романович  Дашкевич.
Світ  втратив  Великого  українця.
Наука  втратила  Великого
і  безстрашного  дослідника  історії.
Україна  втратила  мужнього  лицаря
і  вірного  свого  сина.
Наша  редакція  знає
Ярослава  Романовича  з  грудня
1988  року,  з  того  дня,  коли  він
у  конференц)залі  академічного
Інституту  історії  стояв  в  обороні
Михайла  Грушевського.
Говорив  неголосно,  але  кожне  його

слово  було  чути  в  найдальшому
кутку,  —  така  напружена  тиша
стояла  в  залі,  переповненому
людьми,  а  найбільше  молоддю,
яку  привела  сюди  спрага
правдивого  слова.
Книжка  з  розповіддю  про  Михайла
Грушевського  вийшла  в  вересні
1989  року,  ми  з  друкарні  завезли  її
прямо  в  Політехнічний  інститут,
де  починався  Установчий  з’їзд
Народного  руху  України,  а  звідти
вона  розійшлася  по  всій  країні.
Відтоді  жодна  книжка
«Науки  і  культури»  не  виходила
без  статей  професора  Дашкевича,
без  його  глибоких  досліджень
актуальних  українських  проблем.
Нестерпно  усвідомлювати,
що  Ярослав  Романович  уже  ніколи
не  стане  на  редакційному  порозі.
У  статті,  яка  тут  друкується,
погляд  Ученого  звернений  на  схід.
Йдеться  про  дослідження  турецько)
українських  взаємовідносин
у  минулому  та  нинішньому  часі,
про  те,  що  це  дослідження
має  тривати.  Надто  багато
прогалин,  надто    багато
ще  не  досліджено.
Здається,  що  останні  слова
статті  —  «Поки  що  ми  маємо
досить  багато камінчиків
для  мозаїки,  а  цю  мозаїку
ще  треба  завершити»  —
не  тільки  про  турецько)
українські  справи.
Тепер  вони  звучать,  як  заповіт.
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ТУРЕЦЬКО
УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
²íôîðìàö³éí³ ñòîñóíêè: íàö³îíàëüíèé àñïåêò

Будую дослідження у проблемному плані, вважаючи, що недалекий вже час,
коли історія українсько�турецьких взаємовідносин від другої половини ХVI
до початку XXI ст. дочекається не лише чергових епізодичних статей чи

збірників статей, але й систематичного, послідовного викладу у вигляді вели�
кого тому. На сьогодні чимало питань вивчено, правда, не до кінця і не на на�
лежному науковому рівні, але є й досить багата наукова література,
є публікації історичних джерел, є аналітичні статті з такою чи іншою інтерпре�
тацією подій і процесів. Історія турецько�українських стосунків, на які
з різних — також політичних — причин не звертали належної уваги або про
які писали у викривленому світлі, вже займає належне їй місце в загальних
працях про минуле України нового і найновішого часу. Якщо підходити до
проблеми з історично�бібліографічного погляду, то відповідний перелік
налічує кілька сотень назв різними мовами — турецькою, українською,
англійською,  французькою,  німецькою,  російською,  польською  та  іншими.

Сьогодні вже можна говорити про визначення етапів відносин двох дер�
жав і двох націй. Не підлягає сумніву, що перша половина ХХ ст. — з основ�
ною увагою на період Першої світової війни та на розвиток подій безпосеред�
ньо після неї — творить окремий важливий етап. Необхідно — в такому
плані  —  мати  на  увазі  кілька  напрямів  цих  стосунків:

° політичні,  включаючи  сюди  також  дипломатичні;

° військові, з історією турецького експедиційного корпусу в Західній
Україні, епізодичною участю українських військових на турецькому боці
в Месопотамії й Сирії, долею українців�вояків та військовополонених в Туреч�
чині,  а  також  з  чорноморськими  військовими  контактами  включно;

° інформаційні зв’язки — поширення відомостей про Україну в Туреччині
та  про  Туреччину  в  Україні;

° близькі до них культурні зв’язки в ділянці літератури, науки, врешті
українці  в  Туреччині.

Накладаю на свої дослідження певні обмеження. Відносини т.зв. Радян�
ської України з Туреччиною вивчені досить докладно (маю на увазі праці
Ігоря Чернікова). Ці стосунки мали специфічний, визначений політикою Мос�
кви, характер. Мої висновки звернені перш за все на відносини, які мала з Ту�
реччиною (Османською імперією) незалежна Українська держава та
політичні течії індепендентського скерування як до виникнення української
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незалежної державності у 1917–1918 рр., так і в період державності, а також
після  її  фактичної  ліквідації  у  1920  р.  до  50�х  рр.  минулого  століття.

Даний нарис присвячую інформаційним та близьким до них за своїм
профілем  зв’язкам  визначеного  вище  періоду.

*  *  *
Необхідно підкреслити, що напередодні Першої світової війни проявлялися
в українському суспільстві туркофільські тенденції. Дмитро Донцов, виступа�
ючи в липні 1913 р. на ІІ Всеукраїнському студентському з’їзді, зі співчуттям
говорив про те, що Туреччину немов павутинням обплутали європейськими
договорами, трактатами, умовами, а війни Франції, Англії, Італії, Росії з Туреч�
чиною залишили після себе гори трупів. Росія, зокрема, намагається захопити
чорноморсько�середземноморські  протоки1.

У Першу світову війну Османська імперія вступила союзником Централь�
них держав. Цілком природно, що ті українські політичні кола, які орієнтува�
лися на звільнення України з�під російського гноблення, дивились на Туреч�
чину як на державу, прихильну таким змаганням. Союз визволення України,
який виник 4 серпня 1914 р., незабаром утворив своє відділення у Стамбулі2.

Необхідно підкреслити, що Туреччина виявилася першою і (до початку
1918 р.) єдиною з Центральних держав, яка ще 24 листопада 1914 р., тобто
навіть до вступу Османської імперії у війну з Росією, декларацією міністра
внутрішніх справ Т. Талаат�Бея, одного з молодотурецьких тріумвірів, що
фактично правили Османською імперією, оголосила про необхідність визво�
лити Україну з�під російського ярма. Турецький уряд допоможе Україні здо�
бути незалежність. Це було велике досягнення Союзу визволення України,
делегація якого два дні до оголошення декларації була на прийомі в турецьких
міністрів. Декларацію опублікували стамбульські газети3 й вона здобула ши�
рокий  міжнародний  резонанс.

Союз визволення України заснував у Стамбулі своє представництво, яке
у 1914–1915 рр. очолював український соціал�демократ, революціонер Мар’ян
Басок�Меленевський, що розгорнув широку інформаційно�агітаційну
діяльність. Ще до приїзду делегатів СВУ до Стамбула було опубліковано
відозву (у Відні 25 серпня 1914 р.) до турецького народу французькою мо�
вою (перекладену також турецькою). У відозві був заклик до турків іти на
Росію во ім’я відновлення давніх дружніх турецько�українських зв’язків (геть�
мани Дорошенко, Орлик, Задунайська Січ)4. Приїзд української делегації від
СВУ зразу ж викликав прихильні відгуки турецької преси, яка незабаром
опублікувала  інтерв’ю  з  М.Меленевським.

СВУ в Стамбулі видав листівки�звернення до турецьких («Asker!» — на�
кладом 25 тисяч примірників, грудень 1914 р.) і російських («Солдаты рус�
ской армии!» — накладом 50 тисяч примірників), а також до українців�сол�
датів російської армії «Солдате — озирнись!» накладом 25 тисяч примірників5.
М.Меленевський був основним автором відозви «До громадської думки Євро�
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пи», в якій відзначалося, що «Росія розчавила Польщу, знесилила Туреччину,
намагається  захопити  Дарданелли  та  Стамбул»6.

Було надруковано збірник статей «Ukrayna, Rusya, T��urkiye» (Istanbul,
1915; «Україна, Росія, Туреччина»), в якому вміщено статті Лонгина Це�
гельського (що у 1914 р. особисто був у Стамбулі), «Україна й Туреччина»,
Михайла Грушевського «Короткий огляд української історії», Володимира До�
рошенка «Політичні партії на російській Україні», М.Меленевського «Культур�
на праця українців», Андрія Жука «Російська Україна в числах»7. Опублікова�
но книжку М.Грушевського «Як жив український народ. Коротка історія
України» / 2�е вид. (Царгород, 1915 р. 107 с.) його ж «Малу історію України»
(1916 р.), передбачалося видати, а може й видано брошуру Л.Цегельського
«Не освободителька, а — гнобителька народів». Два останні видання туре�
цькою  мовою  і  арабською  графікою.

При допомозі турецької розвідки здійснювалося поширення шляхом кон�
трабанди спеціальних видань українською мовою з позначенням місця видан�
ня «Царгород», друкованих у малому форматі та на тонкому папері. Надруко�
вано Л. Цегельського «Русь — Україна а Московщина — Росія. Історич�
но�політична розвідка») / 2�е перероблене вид. (1916 р., 128 с., карта;
формально було подано наклад 150 примірників, а насправді, вважають, було
40 тис.примірників)8. Книжка призначалася також для східних українців з
російської армії — полонених, які перебували в турецьких таборах. Планува�
лося видання брошури Миколи Ганкевича «Die T��urkei im Zusammenhang mit
dem Kriege» («Туреччина та війна»), німецькою мовою. СВУ видав німецькою
мовою збірник «Der Krieg. Die Ukraine und die Balkanstaaten» (Відень, 1915;
«Війна. Україна і балканські держави»), в якому було вміщено статтю Л. Це�
гельського  «Україна  і  Туреччина»9.

У Стамбулі тоді перебував соратник Льва Троцького Олександр Ґель�
фанд (Парвус), який намагався там утворити групу Української соціал�демо�
кратії. Він переклав брошуру українською мовою «На оборону демократії —
проти царизму!» і видав її від імені своєї ефемерної групи. Брошура також
розповсюджувалася  шляхом  контрабанди  в  Росії10.

Українські видання СВУ друкуватися частково в друкарні грузинського
католицького монастиря в Стамбулі11. Пропагандистська діяльність СВУ в Ту�
реччині відбилася в пресі ряду країн, наприклад, в німецькій, австрійській,
угорській,  італійській,  навіть  у  північноамериканській,  бразилійській12.

Турецька преса прихильно відгукувалася на діяльність СВУ в Османській
імперії. Часопис «Terc��uman� i Hakikat» звертав увагу на гноблення українців
Росією, а газета «Tasfir�i�Efkiar» вітала ще наприкінці жовтня 1914 р. перспек�
тиву утворення незалежної Української держави. Про українську проблему
писала різномовна преса, що виходила в імперії у 1914–1915 рр.: турецькі
«Tanin», «Turan», німецька «Ottomanischer Lloyd», французька «Le Jeune Turс»13.

Інформаційна діяльність СВУ проявилася також в усній пропаганді.
В кінці лютого 1915 р. в місті Ізміт (столиці однойменного мюттесарифату,
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тобто провінції) при зустрічній ініціативі мюттесарифа відбулося віче, присвя�
чене українській проблемі, яке закінчилося закликом з турецького боку (вис�
туп турецького генерала) до військових: «Вояки, пам’ятайте, що, воюючи з
своїми ворогами�москалями, ви також б’єтеся за визволення України!» В Ту�
реччині у 1914–1915 рр. пробудилося реальне розуміння українського пи�
тання  та  його  значення  для  Туреччини14.

Після того як Союз визволення України 15 квітня 1917 р. офіційно відмовив�
ся від проведення акцій дипломатичного характеру (в зв’язку з проголошенням
української державності Центральною Радою), інформаційна діяльність — після
кількамісячної перерви — перейшла до рук українського посольства в Стамбулі.

Дипломатичні зв’язки між Україною та Туреччиною встановились після
підписання мирної Берестейської угоди 9 лютого 1918 р. (як відомо, угоду
підписала також турецька делегація на чолі з великим візиром Т. Талаат�па�
шою). Завдання вести інформаційну діяльність з українського боку виникло
тепер перед українським посольством у Стамбулі. В османській столиці про�
тягом 1918–1922 рр. змінилося чотири посли: Микола Левицький (Левит�
ський) від квітня 1918 р. — від імені Центральної Ради, Михайло Суковкін від
30 жовтня 1918 р. — від імені гетьманської Української держави, Олександр
Лотоцький від 22 квітня 1919 р. до 25 березня 1920 р. — від імені Директорії
Української Народної Республіки, князь Іван (Ян) Токар�Токаржевський�Ка�
рашевич — від березня 1920 р. до кінця 1921 р. Під час ваканції послів посо�
льством  керували  повірені  в  справах  до  1922  р.  включно15.

Інтенсивність інформаційної діяльності посольства значно послабилася
в порівнянні з періодом існування представництва СВУ, тим більше, що М.Су�
ковкін виявився російським монархістом і практично відверто діяв на шкоду
Україні. Були ще зовнішні фактори: складне воєнне становище Туреччини,
яке закінчилося поразкою держави в жовтні 1918 р. 13 листопада 1918 р.
сили Антанти захопили Стамбул. Окупаційна влада — французи і англійці —
ставилася вороже до українців, при цьому окупанти спиралися на російську
білогвардійську контррозвідку, яка в Туреччині, як могла, шкодила ук�
раїнським інтересам. Відчувався тиск з боку червоної Росії, яка у листопаді
1920 р. встановила дипломатичні відносини з Туреччиною, одночасно підтри�
муючи антиантантське і антисултанське повстання, очолене генералом Мус�
тафою Кемаль�пашою. О.Лотоцькому вдалося встановити контакти з туре�
цькою пресою, яку він інформував про можливості українсько�турецької еко�
номічної співпраці в рамках Чорноморського союзу16. Посольство давало
інтерв’ю, а також статті до стамбульської преси, наприклад, «Ifham», «Journal
d’Orient»,  «Stamboul».

Видавнича діяльність була обмеженою. У 1919 р. було опубліковано дру�
гим виданням працю О. Лотоцького «Ukrayna ve T��urkiye» («Україна і Туреччи�
на», доповнене видання на підставі тексту, що з’явився спершу в Україні),
а також брошуру про автокефалію української православної церкви грець�
кою  мовою17.
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Цензура окупантів заборонила вихід у світ двох збірок «L’Ukraine
ind�pendante» («Незалежна Україна»), хоча вони вже були надруковані,
а навіть викреслювала слово «Україна» в стамбульській пресі18. Посольство
мало  читальню,  роздавало  книжки,  часописи19.

Заслуговує на увагу ще один епізод. Російська армія в травні 1915 р. за�
хопила частину Східної Анатолії з центром у Трабзоні (Трапезунді). Багато
українців з Туркестану було у цих військах, а також у військових частинах
розташованих на закавказькому фронті від Чорного моря до кордону
з Персією. Після Лютневої революції 1917 р. в Трабзоні виникла Українська
громада, що видала у травні — червні 1917 р. 5 чисел «Вістей Української гро�
мади м.Трапезунду» під редакцією Григорія Хименка. 20 жовтня–4 листопада
1917 р. у Трабзоні відбувся військовий з’їзд, що видав також 5 чисел «Вістей
Українського військового з’їзду Кавказького фронту». У Трабзоні було засно�
вано «Просвіту». Українські видання друкувалися у місцевій грецькій дру�
карні. Солдатів�українців уже з українізованих частин було евакуйовано
з  регіону  в  грудні  1917–січні  1918  р.20

На початку 1920�х рр. в Стамбулі було також представництво
Західно�Української Народної Республіки. Там перебував ще й представник
гетьмана Павла Скоропадського. Про інформаційну діяльність цих двох пред�
ставництв  поки  що  нічого  не  відомо.

Після розгрому білих армій генералів Денікіна та Врангеля внаслідок
трьох евакуацій 1919–1920 рр. до Туреччини в околицях Стамбула, на
Островах (переважно на острові Лемносі), в Ґаліполі та в інших місцях опи�
нилося близько 30 тисяч інтернованих українців. Вони утворили ряд
організацій (земляцтва, спілки, комітети, товариства). У 1919 р. на острові
Галькі, одному з Принцевих островів, виникло товариство «Просвіта», яке
влаштувало  дві  театральні  вистави.

У червні 1921 р. в Стамбулі заснувався Комітет спасіння України, що зай�
мався поширенням відомостей про Україну (бо українців досить часто вважа�
ли частиною росіян), а також займався видавничою діяльністю. Головою
комітету був спершу інженер�полковник Олександр Авдіясевич21, що прово�
див українську пропаганду в англійських окупаційних військах, писав статті
для англійської преси. Після смерті О.Авдіясевича (помер у Стамбулі 19 лю�
того 1922 р.) комітет очолив генерал�хорунжий Вадим Богомолець. Від квітня
1922 р. комітет видав шість випусків місячника «La libre Ukraine». Є свідчення
того, що в Стамбулі в середовищі кримськотатарської еміграції читали
у 1922 р. українську пресу, наприклад, філадельфійську «Америку«22.
2  жовтня  1923 р.  окупанти  залишають  Стамбул.

Від 1929 до 1935 року в Стамбулі перебував представник екзильного
уряду України Володимир Мурський (до речі, львів’янин; помер у Стамбулі 19
липня 1935 р.)23. Він постійно інформував турецьку, а також іншу пресу, яка
виходила східними мовами, про українські проблеми, займався також усною
пропагандою. 27 квітня 1932 р. він виступав на зборах азербайджанської
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громади у Стамбулі з доповіддю про спільну боротьбу всіх поневолених
Росією народів. У грудні 1930 р. він видав у Стамбулі книжку «Ukrayna ve
іstiklal m��ucahedeleri» («Україна та її боротьба за незалежність», 226 стор.,
накл. 1000 примірників). Передмову до книжки написав колишній міністр за�
кордонних справ татарського уряду Криму Джафер�бей Сейдамет. Цю книж�
ку автор презентував президентові Турецької республіки М.Кемаль�паші.
Книжка здобула прихильні відгуки в турецькій пресі («Aks,am»), в азербай�
джанській еміграційній пресі («Bildariz»)24. Тоді ж у Стамбулі було видано
азербайджанцями турецькою мовою «Almanak» («Альманах», редактор Расуль
Заде), що розповсюджувався також у Персії, Афганістані, мусульманській
частині Індії, Іраку та Єгипті, в якому було вміщено статтю В.Мурського про
Україну. Пізніше він видав книжку: «Yeni Rusya’nin ic, y��uzu» («Правдиве облич�
чя нової Росії»), яку розіслав турецьким політичним, військовим і культурним
діячам.

Поступово відбувся відплив українців на Захід. У 1928 р. у Стамбулі було
організовано Українську громаду, яку спершу очолив М.Зоц�Кравченко,
а після того як турецький уряд, не подаючи причин, вислав його з Туреччини,
сотник артилерії Микола Забєлло. Він керував нею до кінця — до початку
1970�х років. В складі громади спершу працював аматорський театральний
гурток, була бібліотека�читальня. М. Забєлло займався публіцистикою,
інформуючи, наприклад, галичан про становище турецької жінки25, система�
тично дописував до часопису «Жіноча доля». Беручи участь в організованому
1929 р. в Стамбулі українському Гуртку прихильників воєнної науки, писав
про  стан  турецької  армії26.

Турецька тематика не зникала зі сторінок західноукраїнської та україн�
ської еміграційної преси, яка з увагою — та з великим співчуттям — стежила
за боротьбою М.Кемаля�паші та його сподвижників з чужоземними окупанта�
ми. Українсько�турецькі паралелі тут були цілком прозорі. Можна навести ряд
прикладів інформування західноукраїнської громадськості про турецьку
дійсність і політику у 20�х рр. — про справу Дарданеллів, Додеканезу
(островів раніше в складі Османської імперії), усунення султанату,
у 1922 р. — про становище Туреччини після Лозанської конференції27,
у 1926–1927 рр. — про митну війну між СРСР та Туреччиною. Притягали та�
кож увагу реформи М.Кемаля�паші, зокрема знову про емансипацію турець�
кої жінки, хоча б статтею Беатріче Ґіля Оґільві28. Були активні зв’язки між ту�
рецьким та західноукраїнським жіночим рухом. Український жіночий конгрес
у Станиславові 26–27 червня 1934 р. отримав вітання від Лянни Рефік зі
Стамбула. Цікавила постать М. Кемаля�паші, якого один з діячів Організації
українських націоналістів прирівнював до інших видатних політиків того
часу — до Пуанкаре, Пілсудського, Вальдемараса, Масарика — і називав
«найздібнішим мужем свойого народу, який вміє правити і який вміє задержа�
ти владу за собою»29. Смерть Кемаля Ататюрка відбилася в ряді некрологів30.
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Українське пресове бюро при місії Української Народної Республіки в Па�
рижі (бюро було засновано в другій половині 20�х років) мало своїх пред�
ставників у Туреччині31. В західноукраїнській пресі публікувалися репортажі
з Туреччини. Львівська газета «Неділя» мала свого кореспондента, інженера
І.Кулика32. Кореспондентом львівського журналу «Вогні», а також «Неділі» був
український мандрівник Роман Козло, який 1 січня 1933 р. прибув до Стамбу�
ла і посилав відтіля репортажі33. Напередодні Другої світової війни у Стамбулі
побувала громадсько�політична діячка, сенатор польського парламенту Оле�
на Кисілевська. Там вона зустрічалася з М. Забєлло, а свої турецькі враження
опублікувала в серії репортажів — подорожніх вражень, які виклала також у
книжці «Листи з�над Чорного моря (До сина)»34. Книжка, що мала вийти
1939 р. в Коломиї (177 стор. в коректурному примірнику) через війну не вий�
шла  у  світ  —  була  знищена  радянською  владою.

З книжкових видань треба згадати роман видатної турецької письменниці
Халіде Едіп Адивар «В огні» (Львів, 1927). Сюжет роману з турецької визволь�
ної війни проти окупантів35. У повісті Петра Франка (сина Івана Франка) «Від
Стрипи до Дамаску», насиченій автобіографічними мотивами, герой у 1916 р.
за дорученням Союзу визволення України мав у Стамбулі зв’язатися з Моло�
дотурецьким комітетом (який фактично правив Османською імперією) та
розвідати про становище в Туреччині. Автор реалістично описав тогочасний
Стамбул. Герой повісті у 1917 р. повертається до лав Українських січових
стрільців36. Ще у 1919–1921 рр. (від 29 листопада 1919 р. до 30 берез�
ня 1921 р.) в Стамбулі перебував на становищі втікача з України видатний
український художник європейського рангу Олекса Грищенко, для якого Ту�
реччина стала джерелом мистецького натхнення. Про ці роки О. Грищенко
написав цінні спогади «Deux ans � Constantinople 1919–1921. Journal d’un
peintre» (Париж, 1930; «Два роки в Константинополі 1919–1921. Щоденник
художника»). Він опублікував свій турецький щоденник також і українською
мовою. Чимало його художніх творів пов’язано з Туреччиною37. У липні
1934 р. Стамбул відвідав відомий український поет і художник Святослав
Гординський. Під враженнями з Туреччини він написав кілька поетичних
творів («Стяги», «Царгород», «Еґейське море»)38. Свої малюнки на стам�
бульські мотиви він передав до Музею Наукового Товариства ім.Шевченка
у Львові — їх знищили у 1952 р. як «націоналістичні» під час російської ко�
муністичної  окупації39.

Окремий сюжет — спогади українських політичних, дипломатичних,
військових діячів про перебування в Туреччині у 1918–1921 рр. та пізніше.
Вони  будуть  розглянені  окремо.

Новий етап зацікавлення Туреччиною — в науковому, геополітичному пе�
реважно, плані — розпочався під час Другої світової війни. У 1940 р. у Вар�
шаві під дирекцією Івана Шовгенова виник Український чорноморський
інститут, у 1942 р. там же було засновано також Український океанічний
інститут. Обидві установи видали серії наукових видань, у яких проблематика
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Туреччини та турецько�українських відносин зайняла помітне місце. Варто
навести слова активного учасника цих видань книгознавця і бібліографа, а та�
кож діяча часів Української революції 1917–1920 рр. Льва Биковського:
«Українсько�турецькі відносини не можуть плекати у майбутньому лише
фахівці з сходознавства, історики та дипломати. Це повинно бути явищем ма�
совим. Туреччина, Україна й інші країни Чорноморського простору — це час�
тина спільної Батьківщини для всіх, хто його заселює. Тому інтереси турецькі
мусять бути так само близькі українцям, як українські туркам»40. Ці слова
є  актуальними  досі.

Цей новий науково�інформаційний етап від 1940 р., пов’язаний зокрема з
другою хвилею української політичної еміграції, повинен стати предметом
окремого  дослідження.

Не підлягає сумніву, що вивчення турецько�українських взаємовідносин в
минулому та сьогодні — також в плані «що в Україні знали і знають про Туреч�
чину, а в Туреччині про Україну» — вимагає продовження, заповнення прога�
лин. Зокрема на підставі турецьких джерел та турецької історичної літератури.
На таких традиціях — співробітництва в далекому і близькому минулому — тре�
ба будувати й сучасні турецько�українські стосунки. Поки що ми маємо досить
багато камінчиків для мозаїки, а цю мозаїку ще треба завершити.
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— Ðîññ³ÿ. ²ñòîðè÷íî-ïîë³òè÷íà ðîçâ³äêà. / 2-å ïåðåðîá. âèä. — Öàðãîðîä, 1916. — Ñ.[127]–[128].

8 Ïîð.: Öåãåëüñüêèé Þ. Ì. Çà´à ðîäó Öåãåëüñüêèõ ³ ðîçïîâ³äü ïðî Êàì³íêó Ñòðóìèëîâó. — Ellicott City,
Md.1992. — C.345. Ïîäàíå àâòîðîì òâåðäæåííÿ, ùî êíèæêó âèäàíî ó 1915 ð., íå â³äïîâ³äàº ïðàâä³.

9 Äèâ.: Â³ñòíèê ÑÂÓ. — 1915, ëþò. — ×.9–10. — Ñ.28. Òàêîæ ñòàòòÿ Die Ukraine und T��urkei //
Ukrainische Nachrichten. — Wien, 1917. — ¹ 9.

10 Ïàðâóñ. Íà îáîðîíó äåìîêðàò³¿ — ïðîòè öàðèçìó! Àâòîðèçîâàíèé ïåðåêëàä ç í³ì.ìîâè ç ñïåö³àëüíîþ
ïåðåäìîâîþ àâòîðà äî óêðà¿íñüêîãî âèäàííÿ. — Êîíñòàíòèíîïîëü, 1914. — 32 ñ. (Óêðà¿íñüêà
ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ. ¹ 1). Àâòîð äàòóâàâ ñâîþ ïåðåäìîâó ãðóäíåì 1914 ð. Â àíîí³ìíîìó (ìàáóòü,
Ì. Ìåëåíåâñüêîãî) âñòóï³ ï³äêðåñëåíî, ùî Âîëîäèìèð Ëåí³í íåäàâíî çðîáèâ çàÿâó «ïðî áàæàí³ñòü
âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè».
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11 Ëîòîöüêèé Î. Â Öàðãîðîä³. — Âàðøàâà, 1939. — Ñ.137 (Ïðàö³ Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî ³íñòèòóòó. —
Ò.40. — Ñåð³ÿ ìåìóàð³â. — Êí.5). Ïåðåäðóê: Â³í æå. Ñòîð³íêè ìèíóëîãî. — Áàóíä-Áðóê, 1966. — Ò.4
(Ó Öàðãîðîä³). Âèñëîâëþâàëàñÿ äóìêà, ùî êíèæêîâ³ âèäàííÿ ÑÂÓ â Òóðå÷÷èí³ äðóêóâàëèñÿ íàñïðàâä³ ó
Â³äí³. Îäíàê àíàë³ç ïàïåðó ³ øðèôò³â ñâ³ä÷èòü ïðî äðóêóâàííÿ â Ñòàìáóë³.

12 Îãëÿä ïðåñè // Â³ñòíèê ÑÂÓ. — 1914 (27 æîâò.). — ×.2. — Ñ.29; ×óæà ïðåñà ïðî íàñ // Òàì æå. — 1914
(31 ãðóä.). — ×.4–5. — Ñ.9; Ãîëîñè ïðåñè ïðî óêðà¿íñüêó ñïðàâó // Òàì æå. — 1915 (ëþò.). — ×.9–10. —
Ñ.9–10.

13 Ç òóðåöüêî¿ ïðåñè â Êîíñòàíòèíîïîë³ // Òàì æå. — 1915 (òðàâ.). — ×.17–18. — Ñ.5.
14 Äèâ.: Óêðà¿íñüêà ïðîïàãàíäà â Òóðå÷÷èí³ // Òàì æå. — 1915 (24 êâ³ò.).– ×.15–16. — Ñ.9.
15 Íåìàº óêðà¿íñüêîãî óçàãàëüíþþ÷îãî äîñë³äæåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ äèïëîìàò³¿ â Òóðå÷÷èí³

1917–1922 ðð. Ìåíø³ òà á³ëüø³ çãàäêè ïîðîçêèäàí³ ïî ë³òåðàòóð³, ö³ííèé ìàòåð³àë º â ìåìóàðàõ.
Ç òóðåöüêîãî áîêó: Kirimli H. Diplomatic Relations between the Ottoman Empire and the Ukrainian
Democratic Republic, 1918–21 // Middle Eastern Studies. — London, 1998. — Vol.34, ¹ 4. — Ð.201–239.

16 ×åðí³êîâ ². Ô. Ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-òóðåöüêèõ âçàºìèí ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè â³éíàìè (1918–1939 ðð.) //
Ïðîáëåìè Áàëêàí³ñòèêè, ñõîäîçíàâñòâà òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí. — Êè¿â, 2007. — Ñ.247 (çà
àðõ³âíèìè äàíèìè, ÿê³ êîðåêòóþòüñÿ ñïîãàäàìè Î. Ëîòîöüêîãî). Äèâ.òàêîæ: Diplomatic Relations… —
P.225, 238.

17 Ðåïðîäóêö³ÿ ñòîð³íêè ïåðøî¿ ãðåöüêî¿ áðîøóðè: Ëîòîöüêèé Î. Â Öàðãîðîä³… — Ñ.97.
18 Äèâ.: Òàì æå. — Ñ.108.
19 Íàð³æíèé Ñ. Óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³ÿ. Êóëüòóðíà ïðàöÿ óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ 1919–1939. Ìàòåð³àëè

ç³áðàí³ äî ÷àñòèíè 2. — Êè¿â, 1999. — Ñ.126.
20 Ïðî óêðà¿íö³â ó Òðàáçîí³ òà ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü äèâ.: Áèêîâñüêèé Ë. Íà êàâêàçüêî-òóðåöüêîìó ôðîíò³.

Ñïîìèíè ç 1916–1918 ðð. — Â³íí³ïåã, Äåíâåð, 1968; Â³í æå: Óêðà¿íö³ â Òðàïåçóíä³ ó ÕÕ ñò. //
Âèçâîëüíèé øëÿõ. — Ëîíäîí, 1963. — Êí.11–12(191). — Ñ.1274–1286; ²âàíèñ Â. Ñòåæêàìè æèòòÿ.
Ñïîãàäè. — Áóåíîñ Àéðåñ, 1958. — Êí.1. — Ñ.155–163; Ðîãîçíèé Ã. Áàçàð. ². Âñòóï // Ñàìîñò³éíà
äóìêà. — ×åðí³âö³, 1934. — ×.2. — Ñ.132–134.

21 Óêðà¿íö³ â Êîíñòàíòèíîïîë³ // Óêðà¿íñüêèé ïðàïîð. — Â³äåíü, 1921 (17 ãðóä.). — ×.50. — Ñ.2; Í.Í.Í.
Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ Àä³àñåâè÷. (Ïîñìåðòíà çãàäêà) // Òðèáóíà Óêðà¿íè. — Âàðøàâà, 1923. —
×.5–7. — Ñ.76–78.

22 Ïðîòè âæèâàííÿ ñëîâà «ëÿõî-òàòàðè» // Óêðà¿íñüêèé ïðàïîð. — 1922 (25 ëèñò.). — ×.45. — Ñ.6. Ïðî
ïðîòåñò, âèñëîâëåíèé íà ï³äñòàâ³ ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ ãàçåòè; öåé òåðì³í óêðà¿íñüêà ïðåñà
âèêîðèñòîâóâàëà ùîäî ïîëüñüêèõ îêóïàíò³â ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³.

23 Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Â. Ìóðñüêîãî: Ò³, ùî â³ä íàñ â³ä³éøëè. Âîëîäèìèð Ìóðñüêèé // Êàëåíäàð «Äíiïðî» íà
ïåðåñòóïíèé ð³ê 1936. — Ëüâ³â, 1935. — Ð³÷í.13. — Ñ.126–127; Ñìåðòü Â. Ìóðñüêîãî // Òðèçóá. —
Ïàðèæ, 1935 (4 ñåðï.) ×.30–31 (484–485). — Ñ.15–16; Êð.Âîëîäèìèð Ìóðñüêèé. (Äî ìàòåð³àë³â éîãî
á³îãðàô³¿) // Òàì æå. — 1935 (22 âåð.). — ×.37 (491). — Ñ.14–17.

24 Ñ.Ç.Ì. Â Òóðå÷÷èí³ // Òàì æå. — 1931 (1 ñ³÷.). — ×.1 (259). — Ñ.28–29.
25 Çàáºëëî Ì. Åìàíñèïàö³ÿ òóðêèíü. (Äîïèñ ç Öàðãîðîäó). // Äëÿ íå¿ — âñå. Àëüìàíàõ »Æ³íî÷î¿ äîë³» ç

äîäàòêîì êàëåíäàðÿ íà ð³ê 1930. — Êîëîìèÿ, 1929. — Ñ.84–87.
26 Çàáºëëî Ì. Àðì³ÿ íîâî¿ Òóðå÷÷èíè // Òàáîð. — Âàðøàâà, 1931. — ×.15. — Ñ.85–89.
27 Íàïðèêëàä: Ëóêà Î. Ïîë³òè÷íèé îãëÿä // Óêðà¿íñüêèé ïðàïîð. — Â³äåíü, 1922 (1 ëèñò.– 9 ãðóä.). —

×.42,45,47; Î. Â. [Äîíöîâ Ä.]. Íàôòà, Öàðãîðîä ³ Óêðà¿íà // Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñòíèê. — Ëüâ³â,
1922. — Êí.2. — Ñ.167–172.

28 ¥³ëë Î´³ëüâ³ Á. Íîâà òóðåöüêà æ³íêà (ïåðåêëàä Ì.Â-à) // Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñòíèê. — Ëüâ³â,
1924. — Ò.85, êí.2. — Ñ.272–276.

29 Ìàðòèíåöü Â. Çàóâàæåííÿ äî ðåôåðàòó ïðî äåðæàâíèé óñòð³é (ãðóäåíü 1928 — ñ³÷åíü 1929 ð.) //
Êîíãðåñ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 1929 ð. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè / Óïîð.Â. Ìóðàâñüêèé. — Ëüâ³â,
2006. — Ñ.248.

30 Ì. Ê. Ñìåðòü Ìóñòàôè Êåìàëÿ // Â³ñòíèê. — Ëüâ³â, 1938. — Ò.4, êí.12. – Ñ.898–902; Áîðèñòåíêî Ì.
Â Òóðå÷÷èí³ ñòàëàñÿ âåëèêî¿ âàãè âòðàòà…// Òðèçóá. –1938 (20 ëèñò.). — ×.47 (647). — Ñ.26–27.

31 Øóëüãèí Î. Áåç òåðèòîð³¿. ²äåîëîã³ÿ òà ÷èí óðÿäó ÓÍÐ íà ÷óæèí³. – Êè¿â, 1998. — Ñ.107 (ðåïðèíò
âèäàííÿ Ïàðèæ, 1934).

32 Êóëèê ². Â ñóëòàíñüòêèõ ãàðåìàõ. Ê³ìíàòè, â ÿêèõ ñóëòàí áóâ çâè÷àéíîþ ëþäèíîþ // Íåä³ëÿ. — Ëüâ³â,
1930 (20 ëèï.). — ×.28 (07). — Ñ.4–5. Ïðî â³äêðèòòÿ ñóëòàíñüêèõ ãàðåì³â äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.

33 Êîçëî Ð. Â ñòîëèö³ Ðîêñîëàíè. Íèçêà âðàæ³íü ç-íàä Áîñôîðó // Íåä³ëÿ. — Ëüâ³â, 1933 (26 ëþò.). —
×.8. — Ñ.4–5. Â³í æå. Ëèñò ç Öàðãîðîäó 1 ² 1933 // Âîãí³. — Ëüâ³â, 1933. — ×.6 (25). — Ñ.16–18.
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34 Êèñ³ëåâñüêà Î. Ëèñòè ç-íàä ×îðíîãî ìîðÿ. (Äî ñèíà) // Æ³íî÷à äîëÿ. — Êîëîìèÿ, 1938 (1–15 ëèï.). —
×.13–14 äî (15 ãðóä.). — ×.24, 1939 (1–15 ñ³÷.) äî (1–15 òðàâ.). — ×.9–10. Ó 1938. — ×.15–16
(1–15 òðàâ.) º ôîòî «Ïàíñòâî Çàáºëëè ç ñèíîì Ïåòðóñåì».

35 Õàë³äà Åä³á. Â îãí³. Ïîâ³ñòü ç òóðåöüêî¿ âèçâîëüíî¿ â³éíè / Ïåðåêë. Â. Ñîôðîí³â. — Ëüâ³â, 1927. —
240 ñ. Ïåðåêëàä ç í³ìåöüêî¿ ìîâè, ïðè÷îìó çì³íåíî îðèã³íàëüíó íàçâó «Âîãíÿíà ñîðî÷êà» íà «Â îãí³».
Ó ïåðåäìîâ³ ïåðåêëàäà÷ ïðîâ³â òóðåöüêî-óêðà¿íñüê³ ïàðàëåë³ ç ÷àñ³â íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿. Ìàéæå
îäíî÷àñíî êíèæêà ç’ÿâèëàñÿ òàêîæ ó Õàðêîâ³: Õàë³äå-Åä³á. Âîãíÿíà ñîðî÷êà. Ïîâ³ñòü ç òóðåöüêî¿
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè / Ïåðåêë.À. Áàëèöüêèé [ç òóðåöüêî¿] (ïåðåäìîâà ². Ëèçàí³âñüêîãî). — Õàðê³â, [áåç
ðîêó]. — 143 ñ. (Á³áë³îòåêà ³ñòîðè÷íèõ ïîâ³ñòåé ³ ðîìàí³â). Ëüâ³âñüêå âèäàííÿ ñïðè÷èíèëî ðÿä
ðåöåíç³é, íàïð.: Ä-ð ². Ì. Êíèæêà, ÿêó òðåáà ïðî÷èòàòè // Íîâèé ÷àñ. — Ëüâ³â, 1927 (21 ëþò.). —
×.18. — Ñ.6; Ä-ð Ì.Ê. // Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ. — Ïåðåìèøëü, 1927 (24 êâ³ò.). — ×.17(400). — Ñ.6 (íàçèâàº
ïèñüìåííèöþ «àíàòîë³éñüêîþ Æàííîþ ä’Àðê»); Äîðîøåíêî Â. // Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñòíèê. —
Ëüâ³â, 1927. — Ò.93, êí.7–8. — Ñ.360–362 («Ïîâ³ñòü, ùî áóäèòü ³ â ÷óæèíåöüêîãî ÷èòà÷à ñèìïàò³¿ äî
òóðåöüêîãî íàðîäó, äî éîãî âèçâîëüíèõ çìàãàíü»; ðåöåíçåíò ïðîâîäèòü ïàðàëåë³ ì³æ òóðåöüêîþ
³ óêðà¿íñüêîþ âèçâîëüíîþ áîðîòüáîþ).

36 Ôðàíêî Ï. Â³ä Ñòðèïè äî Äàìàñêó. Ïðèãîäè ÷åòàðÿ ÓÑÑ. — Ëüâ³â, 1937. Ïåðåâèäàííÿ: Ëüâ³â. 1992. —
96 ñ. (Âå÷³ðíÿ ãîäèíà. — ×.3).

37 Gritchenko A. Deux ans � Constantinople 1919–1921. Journal d’un paintre. — Paris, 1930 (³ëþñòðîâàíà
ðåïðîäóêö³ÿìè 30-òè êîëüîðîâèõ àêâàðåëü). Ðåö.: Ïàðèæàíèí [Ãîðäèíñüêèé Ñ.] // Ìèñòåöòâî. — Ëüâ³â,
1932. — Çîø.1. — Ñ.29–30 (ïåðåäðóê â: Ãðèùåíêî Î. Ìî¿ ðîêè… [ïîâíèé îïèñ äèâ.íèæ÷å]. —
Ñ.251–252. Ñ. Ãîðäèíñüêèé ïèñàâ ÷èìàëî ïðî Î. Ãðèùåíêà, äèâ.: Ãîëîãîðñüêà Ò. Â., Ìàíîâà Í. Ë.
Ñâÿòîñëàâ Ãîðäèíñüêèé — ïèñüìåííèê ³ ìèòåöü (1906–1933). Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê. — Õàðê³â,
1998. — 78 ñ. (Ä³ÿ÷³ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè). Óêðà¿íñüêå âèäàííÿ ñïîãàä³â: Ãðèùåíêî Î. Ìî¿ ðîêè â
Öàðãîðîä³ 1919–1920–1921. — Ìþíõåí, Ïàðèæ, 1961. — 260 ñ. Óðèâêè: Â³í æå. Áåç ãðîøåé ó Öàðãîðîä³
/ Ïåðåêë. ç ôðàíö. Ã³ñ // Íàçóñòð³÷. — Ëüâ³â, 1934. — ¹ 5. — Ñ.4; Â³í æå. Ìîçà¿êè â Êàõð³ñ Äæàì³
(ç öàðãîðîäñüêîãî ùîäåííèêà). — Òàì æå. — 1937. — ¹ 23–24. — Ñ.1; Â³í æå. Òóðåöüêèé ëÿëüêîâèé
òåàòð. — Òàì æå. — 1938. — ¹ 1–2. — Ñ.5. Î. Ãðèùåíêî ïîäàðóâàâ Íàö³îíàëüíîìó ìóçåºâ³ ó Ëüâîâ³
ñâî¿ àêâàðåë³ «Êîíñòàíòèíîïîëü» ³ «Äâà òóðêè ç íàðòàìè». ¯õ çíèùèëè ó 1952 ð. ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî¿
êîìóí³ñòè÷íî¿ îêóïàö³¿. Äèâ.: ªäèíàê Â. [Ãðå÷êî ².] Íàøà çàáóäüêóâàò³ñòü… (4) // Àðîìàò
ªâøàí-ç³ëëÿ. Äî 20-ð³÷÷ÿ íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ 1988–1991 ðîê³â. — Êè¿â, 2008. — Ñ.226 (ïåðåäðóê
ïåðâ³ñíîãî òåêñòó ç 1988 ð.)

38 Ïåðøîäðóê: Ãîðäèíñüêèé Ñ. Ãîëîñè äàâíèíè // Íàçóñòð³÷. — 1934 (18 ñåðï.). — ×.16. — Ñ.2. Ï³çí³øå
ó çá³ðö³: Â³í æå. Áóðóíè. Ïîåç³¿. — Ëüâ³â, 1936. — Ñ.26, 29–30. Ðÿä ïåðåäðóê³â ó ï³çí³øèõ çá³ðêàõ,
íàïðèêëàä: Â³í æå. Êîë³ð ³ ðèòìè. Ïîåç³¿, ïåðåêëàäè. — Êè¿â, 1997. — Ñ.67, 69.

39 Äèâ.: ªäèíàê Â. [Ãðå÷êî ².] Íàøà çàáóäüêóâàò³ñòü… — Ñ.230.
40 Áèêîâñüêèé Ë. Òóðå÷÷èíà. Á³áë³îãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè. — Âàðøàâà, 1940. — Ñ.54.
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