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З державниw бавкнотами в1дродженоЇ до с8Jlо
ст1йноrо життя УкраЇни я зазнайомився вперше в Пере
иишп1 як учень четвертоЇ кляси украЇнськоЇ r1:миазіЇ.
Вови зробили на мене велетенське вре.ження. Я старав
ся дещо більше довідатися про них і вже тоді постав0
вив присвятитися цій діпявці. Почав від інтенсивяоrо

Їх збирання. Так вчасно ви.явилися :вроджені прикмети м:r_
зейного робітника,які згодом під час університетських
студій розвинулися завдяки д-ро:ві Іларіонові Свєн

ціцькоку, директорові Національноrо Музею у Львові.
йоrо прекрасні доповіді за ввесь час існування таєм
ноrо Украfнськоrо Університету втішалися: великою фре_!
веяцією і c8Jle вони скріпили моє юнацьке патріотичне
зацівленяя 1 відновили постанову, щоб пильно студію
вати та друкувати у тодішніх ваших львівських періо
диках висліди ко:іх розшуків.
СвоЇ досліди закінчив .я історично-іконоrра
фічною працею п. з. •Державні rроші Укра,:іни 1917 - 20
років•. Резюме тіє:і праці надруковано в третьому то
мі Укра:інськоr Заrапьно:і ЕнцикпопедіЇ. Прихильна ре
цензія д-ра Свєяціцькоrо спонукала мене шукати видав
ця. Сильний на тодішні rалицькі відносини концеря •У].
раЇнська Преса• ІванаТиктора відwовився при�няти до
друку і видати кнпку, яку треба було ілюструвати
деся�ками кпіш. Католицькі "Дзвони• потребували рік
часу, щоб прийти до ідентичного висновку й ріmеІПUІ.
державних
МоЇ доповіді на тему украЇнськп
rрошових знаків у неших середиіх школах та в Духов
ній Академ1Ї у Львові переконували мене про конеч
ність появи тако:і праці друком. Тоді мій стриєчний
брат проф. д-р Микопа Гиат:ашак обіцяв надрук}'1Іати ЇЇ
в 1939. р. в журнаnі, що йоrо підrотовляв до друку
проф. Василь Сімович. Тим часом вибухла друrа світо
ва в1йяа і під час бопьшевицькоЇ окупаціЇ в 1939. р.
•страха ради• проф. Сімович у Львові спаnив кою пра
цю, а копія пропала в 1945. р. в час1 альянтськоrо
валету ва Інсбрук в АвстріЇ.
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Опинившися в 1950. р. в Америці ва висважпи
в1й ф1зичвій праці роздумував я про реконструкцію
втрачеяох мовограф1х. Та щойно в 1960. р. зк1r я за
чати працювати вад зреалізуваввям своєЇ wріЇ. При
ц1лко:вит1м брану п1тератури та зразків ваших держав
вих бая•яот довелося зяову почивати від самого nочат
ку і то у звачяо гірших обставинах чуживи та віддалГ
часу. Реконструкцію довелося сперти ва дори:вочвих за
писнах, які збереглися від звищевяя :війною та яа роз
добутих примірниках банкнот і деяRоЇ літератури.
Відтворена серед невідрадних обставив оця
праця - 1 то перша в тій матеріх - ве може бути без
ведотягвевь і да.лека від досRовалости.
Достойному громадявивові Леонідові ВачивсьRо
му, освоввикові і голові УRраfнського Музею - Архіву
у Клівленді в Огайо, яний умоипивив видання оцього
нарису друном, скпадаю щиру подяку.
Рочестер, Ню-Йорк
Літом 1970-о року

Минопа Г.атиmан
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1. ПРАВJІІШШ УКРАЇНИ 1917 - 1920.

Істор1ю Украхяи 1917-20 років творять 4 доби:
1. доба Цеятр&JІьяох Ради (ЦР) і Украхяськоf НародньоЇ
Республіки (УНР) в1д 17.З.1917 до 29.4.1918.
2. доба ГетьманськоЇ •УкраЇяськоЇ Дериави" від 29-го
квітня до 14. грудяя 1918. року.
з. доба Директоріх Украfнсько� Народяьох Республіки
від 14. грудня 1918. року.
4. доба Західньо - УкраЇнськоЇ НародяьоЇ Республіки
(ЗУНР) від 1. листопада 1918, а від 22. січ
яя 1919 Західяьох Обпасти УНР (ЗОУНР).

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА.

Презвдеят ЦР: проф. Михайло Грушевський.(На
родився 29.9.1866 в Xomd., покер 24.11.1934 в Кисло
водську, кліматичяому та ба�ьнеологічному курорті.
Голова Геяеральяоrо Секре�аріяту від 1. Уяі
верс&JІу Володимир Винничеяко (1880-1951), а від 4-го
Уяіверсалу і проголошеняя Сакостійяости УНР 22. січ
ия 1918 голова Ради Народяіх Міністрів Всеволод Го
лубович, вар. 1890.
Геяеральяі Секретарі Фіяаяс1в:
1. Христофор Вараяовський (1874-1941),
2. Михайло Туrан Барановський (1865-1919),
з. Василь Мазуренко (1877- ?).
Народній Міяістер Ф1ваяс1в:
1. Степая Перепелиця (1884-1932).
Оф1ційя1 орrаяи:
1. •в1сті з Украfяськоf Центрально� Ради•
2. •в1сяик Геяеральяоrо Секретар1яту УкраЇяи•
з. •вісник Геиеральяоrо Секретар1яту Украfяськох На
родяьох Республіки•
4. 8 Вісяик Ради Народя1х Мія1стрів УНР"
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА.

Гетьман (генерал) Павло Скоропадський наро
дився 15.5 •. 1873 у Вісбадеві, а помер 26.4.1945 року
в німецькому селі Меттеві над Дунаєм в васл1док пор�
ненвя в часі а.пьянтського валету на вуалову ааліаяо
дорожву станц ію у Плятлінrу в Долішній ВаваріЇ. По
мерлогс в поблиаькому селі Гетьмаиа похоронив там же
28.4.1945 сБЯщевник 1краfвсько! КатолицькоЇ Церкви
о. Григорій Онуфрів.
Прек,єри Ради Міністрів:

1. Федір JІиаоrуб, вар. 1851, покер 1928 в Юrославіf.
2. Сергій Гербель, прек•єр 14.11. - 14.12.1918.
Wівістер Фівавсів:
Антів Ржепецький, бавковець, член російсько! "Парті!
Народвоf Свободи• ("кадет").
Офіційний орган:
•державний Вісник•.
ДИРЕКТОРІЯ.
Директорія 1НР була покликана 1кра!вським На
ціовальвим Союаом 14. 11. 1918 у складі 5-ти члевів:
Голова Вол. Винниченко, Головний Отамав Симон Петпю
ра, Федір Швець, Андрій Макаренко (1885-1963) і Опа
вас Андрієвський (1878-1955). Після з•єдваввя
ЗУНР
22. січня 1919 з 1НР в одиу Соборну rnP, з ківцек бе
резвя 1919 до Директоріf увійшов за постановою Трудо
вого Конrресу Євгев Петрушевич як Президент 1крахв=
ськоf Національноf Ради ЗОУНР.
Від липвя 1919, в Кам'явц1 Подільськім Дирек
торія стала триособовою: Гол. от. С. Петпюра (голова
в1д 11.2.1919), Ф. Швець і А. Макаренко. - Преа.Пет
рушевич причислявся лиш воміва.пьво. З 15.11.1919 о
став сам Гол. Отакав С. Петпюра.
Директорія перевела повставвя проти режиму
гетьмана Скоропадського і після його аречеввя 14.12.
1918. р. перебрала владу і привернула 1краfвську На
родВІ) Республіку.
12

Гол.от. ПетJІЮра народився 10.5.1879 в Полта
ві, а згивув25.5.192б ва вул. Расін (ріг Сев-Мішель)
в Парижі від кулі вбиввика Саку:fла Шварцбарта (вар.
1886 у Смоленську). ПоховаDІй ва цвив�арі Монпарнас.
За ааковом з 12.11.1920 наступником ПетJІЮри
отав Андрій Вівицький, (вар. 9.4.1879 в Липляві,помер
17.1.1954 в Карльсруге. Похований ва цвинтарі В&Jrьд
фрідrоф у Wювхеиі). В 1954.р. Преаидевтом УНР в Екав
лі був обраний Степан Витвицький (1884-1965), а піс=
ла його смерти Микола Лівицький, вар. 1907.
Ради Народніх Ківіотрів. (Кабінети)
Прем•єри:
26.12.1918 - 13.2.1919: Володимир Чехівський (1874-?)
1з.2. - 9.4.1919 у Віввиці: Сергій Остапенко.
9.4. - 27.8.1919 у Р1ввому,в ГаJІИчи:я1 і Кам'янці По
дільському: Борис Мартос, вар. 1879.
28.8.1919 - 25.5.1920 у Кам'явці,в Зимовому
Поході
б.12.1919-6.5.1920: Ісаак Мааепа (1884-1952)
25.5.1920 в Києві - 15.10.1920 в Кам'явці: Вячеслав
Прокопович
15.10.1920 в Кам'янці - до береаяя 1921 в Тарнові:
Андрій Лівицький.
Після відходу Укра:fвськоf Армі:f з границь УНР
в дві 21. 11.1920 ва еміrрацію,Екаильві Уряди УНР про
довують дімьвість в користь виаволеввя Украfии з о
сіДJСом спочатку у Польщі, згодом у Фравці:f, а по в1!
в1 у Зах1дв1й Німеччині.
Народві МіВі'ОТРИ Фі:яавсів:

1. Борис Мартос, до 13.3.1919. Перед вим тимчас.керіввик мів. Василь Мазуренко ( 1877 - ? ) •
2. Михайло Кривецький, в березні 1919.
з. Борис Мартос, одночасно і прем,єр-міністер.
4. Христофор Барановський (1874-1941) в Кабі:яеті В.
Прокоповича в Каu:• явці Подільському
5 . Петро Відибіда - Руде:яко ( 1891 у Вія:яиці, помер
1.9.1971 в Ню йорку як Архиєпископ ПаJІладій)
Офіц1й:яі орrааи:

1. •вісник Укра:fвсько� Народвьоf Республіки•
2. •вісник Державних Законів•.
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ЗАХІДНЬО-УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ PECIWБJIIKA
/ЗУНР/

ЗУНР була проголошена у Львові 1. листопада
1918-ro року після війоьковоrо перевороту під прово
дом сотвика дмитра Вітовоькоrо (8.11.1887 - 4.8.1919]
і перебрання влади від Авотро-Уrорщини. ЗУНР охопJІЮ
вала етвоrрафічву територію тієr конархіf,а це схід
шо Галичину, північну Буковину і 7 повітів Закарпат
тя з 75000 квадратових кілометрів і 6 мільRонів вас�
певвя, в тім 71% украrяців, 14% поляків, 1З% •идів
і 2% іяших.
Президент УкрахнськоЇ НаціональвоЇ Ради,члев
Директоріх УНР від кінця березня 1919, а від 9. б.
1919 Диктатор ЗОУНР Євген Петруuаевич (З.6.1863-29.8.
1940 в Берліні і похо:вавий ва цвинтарі св. Ядвіrи).
Ради Дер•аввих Секретарів:
1. Кость Левицький (1859-1941), rоло:ва і Секретар
Скарбу від 10.11. до половини грудня 1918 у
Львові і Тернополі,
2. Сидір Голубович (1873-1938), rоло:ва і Секр.Фіна�
сів від початку січвя до 9.6.1919 у Стави спавові.
При Диктаторі у складі йоrо Ради Уповяоваж�
вих, по скокасовавию дотеперішніх Секретарі�тів,Сек
ретарем Внутрішніх Справ був С. Голубович.
У Відні в •Уряді Диктатора• один з 4-х чпенів був •Уповноважений д.пя фінансів•.
ЗУНР не l4aJl8. в.пасвих екіоій rрошо:вп зиаків,
а :в дер•а:ві хурсували австрійські корони, поділені
ва 100 rеперів, з:ваJUП за часів ЗУНР сотиками.
4.1.-1919 УНРаде. в Станисnаво:ві ух:валиJІа злz
ку ЗУНР з УНР у Києві і соборність украfвських ае
ме.пь'і .народу в одній дер•аві УНР проrолошево врочи
ото ва площі св. Софіr 22. січня 1919. з цього часу
в Західні• Обжасті УНР (ЗОУНР) куроуваJІи поруч ко
рон тако• rроше:ві знаки УНР за курсом: одна rри:в
ВJІ рі:вuласа 80 сотакам (1 корона • 1.25 rрв). Ди
ректорія УНР помагала ЗОУНР украхвською і австрій ською ва.JШ'l'&КИ.
Офіційний орrав:
•вісник Дер•аввих Заковів і Розnорядхів• •

..
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