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Серед імен визначних діячів українського відродження важливе місце посідає Микита
Юхимович Шаповал (1882–1932), активна громадсько-політична діяльність якого заслуговує
на глибоке й детальне дослідження. М. Шаповал вирізнявся серед численної плеяди борців за
незалежність України своєю надзвичайною активністю, високою політичною свідомістю,
яскравими аналітичними здібностями, здатністю до самопожертви заради спільної справи. Він
особисто мав достатній вплив на події під час українських визвольних змагань, особливо в др.
пол. 1918 р. – поч. 1919 р., а також відігравав одну з провідних ролей в еміграційному
середовищі в Чехословаччині, часто скеровуючи напрямки її діяльності. М. Шаповал очолив
празьку групу українських есерів у 1920 році і до кінця життя залишався одним з провідних
діячів української еміграції, які визначали напрямки її діяльності в ЧСР і за її межами.

Мета статті – виявити головні сфери й напрями громадсько-політичних заходів М.
Шаповала в еміграції в період між світовими війнами, визначити основні напрямки діяльності
М. Шаповала в еміграції, обґрунтувати міжнародний характер його діяльності.

Джерельною базою до означеної теми є науково-публіцистичні праці М. Шаповала,
біографічні матеріали включно з його мемуарами, а також його епістолярна спадщина.
Особливу цінність має особистий фонд М. Шаповала (ф. 3563), що зберігається в
Центральному архіві вищих органів влади та управління України в м. Києві, а також
“Щоденник”, який є основним джерелом для дослідження діяльності М. Шаповала в еміграції,
оскільки не тільки широко ілюструє всі сфери його чину, а й відбиває особисті рефлексії
автора, насамперед, на події, що відбувались у радянській Україні, а також за її межами.

Комплексним видом джерела є преса, що видавалася за життя М. Шаповала, і містить
інформативний матеріал до вивчення громадсько-політичної його діяльності, а також
публіцистика інших авторів, зазвичай, його опонентів, яка друкувалась у таких періодичних
виданнях, як “Парижский вестник”, “Тризуб”, “Правда і Воля”, “Український голос”, “Правда
і Діло” тощо.

Низка праць, присвячених українській еміграції в Чехословаччині міжвоєнного періоду,
серед них діяльності М. Шаповала як однієї з центральних фігур цього історичного явища,
була опублікована українськими науковцями – істориками, соціологами, журналістами і
філологами. Серед них особливу цінність мають праці В. Трощинського, С. Віднянського, Н.
Миронець, Н. Сидоренко, Н. Черниш, О. Юренка та інших.

Громадсько-політичну діяльність М. Шаповала в еміграції можна хронологічно поділити
на два періоди за результатами діяльності. Перший період (квітень 1919 року – травень 1925
року) характеризується успішним розвитком зініційованих М. Шаповалом плідних відносин
української еміграції з чехословацьким урядом, наслідком яких стало створення в Празі
Українського Громадського Комітету – допомогової організації, завдяки якій постали в



Чехословаччині перші українські високі школи за кордоном. Також на ці роки (1922–
1925 рр.) припадають активні заходи М. Шаповала разом з В. Винниченком щодо об’єднання
розпорошених еміграційних сил соціалістів [1].

Другий період еміграційних років громадсько-політичної діяльності М. Шаповала, на
якому ми зупинимося детальніше, визначний його активною міжнародною діяльністю,
пов’язаною з активною партійною роботою, наслідком якої стало очолене ним об’єднання
українських есерів у Чехословаччині 1929 року. Поглиблення відносин з чехословацьким
урядом у 1925 році стало запорукою енергійних заходів М. Шаповала у справі організації та
плідної праці Українського Соціологічного Інституту в Празі та Українського Робітничого
Університету як закладів, необхідних для дослідження соціологічного підґрунтя для наукового
вироблення шляхів визволення України та відновлення її державності.

Незважаючи на поразку у справі консолідації українських соціалістів в еміграції, М.
Шаповал не залишав ідею об’єднання українських еміграційних сил. Уже з травня 1925 року
налагодилася співпраця М. Шаповала та його групи зі штатівською “Обороною України” з М.
Цеглинським та М. Січинським на чолі. У листуванні М. Шаповала з М. Цеглинським у червні
1925 року йшлося про заснування Українського Видавничого Фонду в Америці, а також про
організацію Українського Революційно-Визвольного Союзу, який об’єднував групи М.
Шаповала, М. Ґалаґана і М. Кураха. Декларація Союзу, яку виробив М. Шаповал і яку було
опубліковано в “Українській Громаді” – органі “Оборони України”, визначала основне
завдання новостворюваного союзу, а саме – організація і підготовка на місцях сил,
спроможних взяти на себе керівництво революційною акцією проти окупаційних режимів з
метою їх повалення і творення Української Республіки [2].

Величезного значення для української еміграції набуло відкриття 1 листопада 1925 року в
Празі Українського Соціологічного Інституту. У цій події вирішальну роль відіграв М.
Шаповал, для якого заснування соціологічного інституту було давньою мрією і важливою
метою його наукової та навіть політичної діяльності ще від часів, коли М. Чечель запрошував
його до Відня читати лекції у віденському Соціологічному Інституті (грудень 1920 року).

Видатний історик Надія Іванівна Миронець справедливо стверджує, щó саме привело М.
Шаповала до думки про необхідність створення спеціальної інституції, “де б зосередилися
вивчення й популяризація всіх найважливіших суспільних наук у соціологічному аспекті” [3].
Це усвідомлення того, що марксистське суспільствознавство як наука і збудована на ньому
соціальна практика марксистів збанкрутували. На його думку, треба було творити нову теорію
і нову методологію боротьби на ґрунті глибокого вивчення соціології: “Для визволення
потрібно науки про визволення” [4]. Українське Соціологічне Товариство в Празі з М.
Шаповалом на чолі дало початок Українському Інституту Громадознавства.

Першу грошову допомогу на утримання інституту в розмірі 15000 чеських крон, зокрема
й стипендії для себе, Н. Григоріїва і М. Ґалаґана, М. Шаповал отдержав 20 листопада 1924
року. При цьому урядом дозволялося взяти в користування літературу із суспільних наук у
книгозбірні УГК й одну кімнату УГК під приміщення Інституту. Для обговорення програми
Інституту за домовленістю з доктором Завазалом М. Шаповал зустрівся з відомим чешським
науковцем редактором часопису “Слованські Пршегляд” Адольфом Черні, який прихильно її
оцінив.

Під час перебування в Берліні від 28 грудня 1924 року до 1 січня 1925 року, куди М.
Шаповал поїхав для участі в засіданнях Міжнародного Інтернаціонального Бюро, а також щоб
зустрітися з В. Винниченком для обговорення видання органу Революційно-демократичного
союзу – “Трудова Україна”, він залучив до співробітництва відомих науковців до роботи в
Інституті – доктора Левицького, професора Буля з Норвегії, “заклав ґрунт для притягнення
инших сил” [5]. Невдовзі, у лютому 1925 року М. Шаповал запросив у члени Інституту і В.
Ґірсу, який з радістю погодився. Згодом до Інституту Громадознавства пристав міністр
закордонних справ ЧСР Е. Бенеш.

1925–1927 роками вийшло шість чисел першого і єдиного того часу українського
соціологічного часопису “Суспільство” під знаком Українського Соціологічного Інституту в
Празі.

Тим часом, за рішенням Міністерства закордонних справ ЧСР ліквідовувався
Український громадський комітет, замість якого М. Шаповал вирішив створити аналогічний



громадський комітет зі своїх однодумців, який би міг перейняти справу УГК. 11 вересня
1925 року М. Шаповалу вдалося переконати В. Ґірсу в необхідності відкриття нової організації
– Українського Комітету [6]. Отже, Український комітет у складі М. Шаповала, Н. Григоріїва,
М. Ґалаґана, М. Кураха, Д. Ісаєвича, М. Мандрики, Є. Вирового та ін. було закладено 13
лютого 1926 року.

А вже через кілька днів відбулася нарада для обговорення питання заснування Союзу
Українських організацій в ЧСР. Такий союз М. Шаповал разом з Н. Григоріївим задумав
створити ще всередині жовтня 1924 року, називаючи його “Українська Рада Шкільна для
об’єднаного ведення акції еміґрації” [7]. Але тоді не вдалося зібрати представників
українських організацій. Тільки 1926 року стало реальним підписання Союзу. 17 квітня 1926
року Союз Українських Організацій в ЧСР підписали Український Соціологічний Інститут,
Український Громадський Видавничий Фонд, Український комітет, Український Педагогічний
Інститут ім. М. Драгоманова, Реальна гімназія, товариство “Бджолярі” і товариство “Вільна
громада” з міста Пшібрама. На зборах Союзу 8 травня 1926 року М. Шаповала обрали головою
Союзу.

М. Шаповал продовжував активну міжнародну партійну діяльність і 25 грудня 1925 року
вирушив до Парижа на конференцію Міжнародного Соціалістичного Бюро. У перший же день
роботи було прийнято запропоновану М. Шаповалом програму конференції [8]. У своєму
першому вітальному виступі на конференції він, розглянувши поняття поневоленої нації і
колоніального панування, довів, що Україна – це колонія. М. Шаповал посприяв зростанню
інтересу до українських есерів, пропонуючи внести до проекту резолюції про міжнародне
становище та критику ІІ і ІІІ Інтернаціоналів, висунути “нашу позітивну програму міжнар.
політики – право самоозначення націй, права меншостей, відношення до своєї й чужої
буржуазії” [9]. Після винесення постанови щодо терору у своїй промові М. Шаповал разом з
норвежцем Меєром узяв участь у Комісії для вироблення проекту резолюції “проти терору”,
який, на жаль, не було прийнято через пункт “національний терор”. Як написав М. Шаповал у
листі-звіті про хід конференції до Комітету Закордонних Організацій УПСР 30 грудня 1925
року, у цьому питанні “проявилася опозиція італійця Wella – не протестувати проти
большевицького терору, бо це терор – революційний” [10]. На вимогу М. Шаповала проблему
терору було вирішено поставити на порядок денний наступної конференції. Взагалі М.
Шаповал виконав основне завдання, поставлене перед поїздкою, – голосно заявити про
небезплідне існування своєї партії: “Україну знатимуть тоді, коли знатимуть українців” [11].

М. Шаповал скористався поїздкою і для лекторської діяльності. 2 та 3 січня 1926 року він
прочитав публічні лекції у Парижі, організовані “Українською Громадою”: “Завдання еміграції
і українська культурна праця в ЧСР” та “Шляхи визволення України”, у яких він розвинув
свою колоніальну теорію: боротьба за звільнення України є боротьба “колонії” проти
“метрополії” [12]. Ці лекції посприяли встановленню зв’язків з деякими відомими
французькими соціалістами, а також стала можливою організація партійного осередку в
Парижі з українських робітників-емігрантів,  які виявили бажання вступити до УПСР,
прослухавши виступ М. Шаповала.

На наступній конференції Міжнародного Соціалістичного Бюро, присвяченій проблемі
консолідації сил і порозуміння між ІІ і ІІІ Інтернаціоналами та МСБ, яка проходила в Парижі
12–13 та 26–27 червня 1926 року, М. Шаповал представив програмний меморандум
Закордонної групи УПСР і доповів про стан роботи української еміграції в Празі. Крім того,
він продовжив справу, почату під час першого перебування у Франції, – організував
Український Робітничий Союз у Парижі (УРС), установчі збори якого відбулися 4 липня 1926
року, і взяв участь у виданні першого числа “Українського Робітника” – органу УРС. За
невеликий час перебування в Парижі М. Шаповал заклав там Наукову комісію Українського
Соціологічного Інституту із залученням провідних науковців Європи, серед них – Л. фон Візе з
Німеччини, від якого невдовзі (20 липня 1926 року) М. Шаповал отримав запрошення на
конгрес німецьких соціологів до Відня. З його листа до А. Балабанової в Париж від 23 липня
1926 року дізнаємося, він таки 27–29 вересня 1926 року взяв активну участь у цьому з’їзді [13].

Важливою віхою громадської діяльності М.Шаповала були його поїздки до Сполучених
Штатів Америки 1927 року та до США і Канади 1930 року, під час яких він розгорнув широку
лекторську діяльність у багатьох містах цих країн, чим заклав основу для заснування в Празі



дітища Українського Соціологічного Інституту – Український Робітничий Університет.
Рішення про поїздку до М. Шаповала прийшло не відразу. Адже спочатку, після

прийняття 9 серпня 1926 року постанови Ради Союзу Українських Організацій ЧСР про
висилку делегата до США в його особі, він відмовився від цієї місії. Вагався він ще й під час
приїзду до Праги голови “Оборони України” М. Січинського, який на засіданні Президії
Союзу Українських Організацій 14 жовтня 1926 року настоював на необхідності поїздки М.
Шаповала. Рішення визріло ближче до середини листопада, після того, як стало відомо, що
уряд ЧСР припиняє будь-яку допомогу як українській, так і російській еміграції в ЧСР з 1
січня 1927 року. М. Шаповал вирішив “поїхати до українських організацій в Америці, щоб
шукати підтримки нашій праці і взагалі порадитись з українськими людьми про долю
важніших українських установ в ЧСР” [14].

Основними темами лекцій М. Шаповала, які він прочитав у 20 містах США, були
“Визвольна програма” та “Робота еміграції”, які мали величезний успіх серед американських
українців, – цими лекціями він підготував ґрунт для фінансової та суспільної підтримки для
заснування Українського Робітничого Університету в Празі (УРУ). Перебуваючи в Скрентоні
18 квітня 1927 року, М. Шаповал під час вечері, влаштованої на його честь, скористався
нагодою і презентував справу Робітничого Університету. Унаслідок обговорення було вибрано
комітет для пропаганди та збору коштів. Уже в травні, а саме 15 числа, з ініціативи та під
головуванням М. Шаповала на об’єднаному засіданні представників української еміграції в
Детройті було закладено Комітет Українського Робітничого Університету.

Для закріплення успіху і подальшої підготовчої роботи в напрямку організації
Університету М. Шаповал мав намір поїхати до Канади, щоб зробити в Торонто 5 викладів.
Про це йдеться в його щоденниковому записі від 23 травня 1927 року [15]. На жаль, не
знайдено матеріалів, які б підтверджували здійснення цього задуму. Але відомо, що 1 червня
1927 року М. Шаповал зробив розширений виступ в Нью-Йорку з приводу необхідності
заснування Українського Робітничого Університету в Празі.

Як результат плідної роботи М. Шаповала в Сполучених Штатах стала можливість
організації Кураторії Українського Робітничого Університету вже 4 липня 1927 року, тобто
через кілька днів після повернення М. Шаповала до Праги. Український Робітничий
Університет став другою автономною установою Соціологічного Інституту (першою був
Український Національний Музей-Архів у Празі) і сформувався в складі одного факультету
суспільних наук на засоби головно “Українського Робітничого Союзу” в Скрентоні й
організації “Оборони України” в Америці після поїздки туди М. Шаповала.

Своєрідним підсумком лекторської діяльності М. Шаповала в США стала його книжка
“американських лекцій”, роботу над якою він закінчив наприкінці квітня 1928 року і яка
побачила світ 9 червня 1928 року, – “Велика революція і українська визвольна програма” [16].
Ця фундаментальна праця ще раз показала неабиякі аналітичні здібності автора, який зміг
висвітлити події української революції і дати пояснення багатьом явищам, що відбувалися, як з
політичного, так і з соціального погляду.

Після повернення М. Шаповала зі Сполучених Штатів влітку 1927 року в Празі була
завершена робота над проектом програми Соціалістичної ліги нового Сходу, у розробці якого
взяли участь повноважні представники українських есерів на чолі з М. Шаповалом і
російських есерів з групи В. Чернова, які виступили “з проґрамою визнання прав поневолених
народів і усамостійнення їх” [17]. Восени 1926 року М. Шаповал разом з Н. Григоріївим і М.
Мандрикою мали кілька спільних нарад з російськими есерами в напрямку утворення
Соціалістичної Ліги Східної Європи (інша назва – Соціалістична ліга нового Сходу). 20 грудня
1926 року відбулося засідання представників Ліги, на якому було затверджено проект
пратформи організації та вироблену М. Шаповалом декларацію Ліги. До складу Соціалістичної
ліги нового Сходу ввійшли представники Української партії соціал-революціонерів,
Російської партії соціал-революціонерів, Білоруської партії соціал-революціонерів і
Білоруської партії соціал-федералістів, Вірменської партії соціал-революціонерів
Дашнакцутюн, єврейської партії Поалейціон і Єврейської партії соціал-революціонерів,
Грузинської соціалістичної партії та Російської соціал-демократичної партії.

Справа “єднання українців з московськими соціялістами” викликала великий резонанс
серед української еміграції навіть за океаном. Як писала газета “Український голос”, Союз



Українських Самостійників у Канаді ставився до М. Шаповала як до ворога самостійної
України.  На їхню думку,  у “запропонованій [М. Шаповалом – О.Ч.] державі мали-б бути
порядки подібні як в Совітськім Союзі, з тою лише ріжницею, що порядкували б там не
большевики, а партія соціялісті-революціонерів. Микита Шаповал з тої причини ставиться до
большевиків вороже, але рівночасно виступає ворожо і проти всіх Українських національних
орґанізацій та інституцій” [18].

1928 року нового оберту набрали стосунки М. Шаповала з чехословацьким урядом. Вони
характеризувалися тим, що М. Шаповал як голова численних організацій і установ змушений
був шукати шляхів переконання уряду в необхідності асигнування їхньої діяльності.
Незважаючи на намір чехословацького уряду припинити асигнування коштів на діяльність
Соціологічного Інституту навесні та восени 1928 року, зусиллями М. Шаповала впродовж року
все ж надавалася грошова допомога інституту. Тільки з початком 1929 року після вимоги
польського уряду закрити Соціологічний Інститут і “Нову Україну” “та і взагалі ті організації,
де є “шаповалівці”, а Шаповала і його приятелів вислати з ЧСР”, через його “акції, направлені
проти сусідніх держав”, чехословацьким урядом було припинено допомогу [19].

Кардинальну зміну ставлення чехословацького уряду до української еміграції в ЧСР в
1927–1929 роках М. Шаповал бачив у його політиці на Підкарпатській Русі – східної і
центральної частини Закарпаття, яка за умовами Сен-Жерменського договору, підписаного 10
вересня 1919 року, відходила до складу Чехословацької Республіки [20].

За таких умов постала потреба утворення громадсько-політичного осередку, який би
направляв дії активного соборницько-демократичного і соціалістичного громадянства в ЧСР.
М. Шаповал разом з Н. Григоріївим задумали створити Народну Українську Раду (НУР) –
політичну організацію – з метою координувати заходи еміграції за відновлення української
державності на всіх українських етнографічних землях [21]. 23 листопада 1928 року було
вироблено проект статуту й обрано керівництво. Під головуваннями М. Шаповала до його
складу ввійшли Н. Григоріїв, С. Шелухин, С. Русова та ін.

Під керівництвом М. Шаповала в жовтні 1929 року відбулося злиття Закордонної
організації й Закордонного комітету УПСР в одне ціле в організаційно-політичному плані. У
своїй промові “Світова ситуація, сучасне становище українського трудового народу і завдання
УПСР”, виголошеній на партійній конференції, яка проходила 22 липня 1928 року, М.
Шаповал підкреслив, що головним історичним завданням УПСР було переведення соціальної
революції на українських землях для визволення українських селян і робітників від неволі й
визиску та забезпечення їм свободи для культурного і господарського будівництва та розвитку
у формі соборної самостійної соціалістичної Української Республіки [21]. Одним зі шляхів
досягнення мети М. Шаповал бачив в організації всіх партійних сил. Вищим керівним органом
есерівського партійного середовища став Головний політичний комітет УПСР, очолюваний М.
Шаповалом [22]. На нараді уповноважених представників Закордонної Організації УПСР і
Закордонного Комітету УПСР, яка відбулася 7 грудня 1928 року, було вироблено спільну
ідеологічну лінію об’єднаної УПСР – розвиток широкої акції “для створення об’єднання
соборницьких, соціалістичних і демократичних сил, які УПС-Р могла б направити в боротьбу
за основні визвольні завдання української демократії – Соборну, Самостійну і Демократично-
Трудову Українську Республіку” [23].

М. Шаповал успішно представляв українських есерів на IV Конференції Міжнародного
Соціалістичного Бюро у Франкфурті-на-Майні в Німеччині, яка проходила від 30 листопада до
1 грудня 1929 року. У своїй доповіді М. Шаповал повідомив про об’єднання УПСР і про
ставлення УПСР до інших українських соціалістичних партій і груп. Зокрема, він вказав на
специфічні явища, що виникають з колоніального становища України, поділеної між чотирма
державами. Звертаючи увагу Конференції на підготовлюваний у радянській Україні процес
проти “Союзу визволення України” на чолі з В. Чехівським та С. Єфремовим, М. Шаповал
вияснив “справжні наміри Москви, яка цими процесами хоче відтягти увагу руських мас від
старшного стану річей в бік “сепаратизмів”…” [24].

Окрім двох досить вдалих виступів під час роботи Конференції, М. Шаповал вжив також
заходів щодо популяризації очолюваного ним Українського Соціологічного Інституту в Празі,
а також відвідав Інститут соціальних досліджень у Франкфурті-на-Майні (Instytut für
Sozialforschung), де познайомився з відомим дослідником соціалістичного руху Максом Біром



(Max Beer).
Наукова й видавнича діяльність Соціологічного Інституту найбільше залежала від

грошової допомоги Міністерства закордонних справ Чехословаччини. Однією з умов
подальшої підтримки Соціологічного Інституту, яку поставило перед М. Шаповалом
Міністерство закордонних справ у червні 1929 року, був його вихід з Українського Комітету.
Тому М. Шаповал, який і так мав намір покинути Український Комітет у ЧСР, 7 липня 1929
року подав разом зі своїми прихильниками заяву про вихід Управі Комітету.

Зусиллями М. Шаповала цю допомогу було продовжено до 1 липня 1930 року. Повне
припинення міністерської допомоги мало наслідком скорочення наукової праці Інституту і
його установ. Без міністерських субвенцій Соціологічний Інститут не міг заплатити і своїх
боргів, які в 1930 році перевищували суму 100000 чеських крон. Для вишукування коштів на
потреби Інституту 13 квітня 1930 року М. Шаповал поїхав до Канади і США. Листом від М.
Цеглинського від 31 грудня 1929 року М. Шаповал запрошувався на постійну працю в Східній
Канаді [25].

Як подає Симон Наріжний у своєму дослідженні, за час поїздки, а вона тривала до
початку грудня 1930 року, М. Шаповал зробив близько 100 викладів на різні соціологічні теми
[26]. На жаль, поїздка не принесла сподіваних наслідків. І хоча Соціологічний Інститут
продовжував існувати, але подальшими роками діяльність його звелася на влаштування
засідань і читання рефератів.

Отже, розглядаючи громадсько-політичну діяльність М. Шаповала в еміграційні роки,
можна стверджувати, що вона, зазвичай, мала міжнародний характер. Це був найплідніший
період у житті діяча. Природний хист до дипломатичного ведення переговорів з
представниками чехословацького уряду давав можливість успішно виконувати завдання
української еміграції в партійній, науковій, освітній, фінансовій та інших сферах.

Завдяки його надзвичайним зусиллям 1925 року в Празі постав Український
Соціологічний Інститут для виконання культурно-історичного завдання – соціологічного
вивчення України. Також заходами М.Шаповала утворився Український Робітничий
Університет з кореспонденційною формою навчання. Своєю поїздкою до Сполучених Штатів
Америки в 1927 році з лекторською діяльністю М. Шаповал підготував ґрунт для фінансової та
суспільної підтримки заснування цієї філії Соціологічного Інституту.

М. Шаповал продовжував вболівати за мирне розв’язання національного питання на
Сході та території колишньої Російської імперії. Тому він узяв найближчу участь у створенні
Соціалістичної ліги нового Сходу та вів активну пропаганду на її користь. М. Шаповал дуже
болісно сприймав політику чехословацького уряду на території Карпатської України, тому він
докладав чимало зусиль у напрямку створення на території Підкарпатської Русі національно-
територіальної автономії з краєвим сеймом і урядом на чолі, виступав з критикою визначних
політичних діячів ЧСР за непослідовність у з’ясування цього важливого питання.

В умовах різкої зміни ставлення чехословацького уряду до української еміграції в 1928
році М.Шаповал зініціював створення Української Народної Ради, яку й очолив,
випрацювавши засади її діяльності. Серед основних завдань цієї організації М. Шаповал
поставив ведення переговорів з урядом щодо повернення частини українських емігрантів –
абсольвентів вищих навчальних закладів – на працю до Підкарпатської Русі.

Як голова Закордонного Комітету УПСР М.Шаповал успішно представляв свою партію
на конференціях Міжнародного Соціалістичного Бюро в Парижі у 1925 і 1926 рр. та у
Франкфурті-на-Майні 1929 р., під час роботи яких піднімав питання щодо умов створення
єдиного пролетарського фронту, приєднання своєї партії до ІІ та ІІІ Інтернаціоналів, обстоював
права самовизначення націй і права національних меншостей у межах програми міжнародної
політики українських есерів. М. Шаповал очолив злиття Закордонної Делегації УПСР та
Закордонного Комітету УПСР в єдине ціле 1929 року, ставши головним ідеологом партії.
Використавши науковий метод у виробленні нової програми Української партії соціалістів-
революціонерів, в основу якого М. Шаповал поклав особливості української дійсності, він
визначив головну мету партії – створення Трудової Української Республіки, соборної і
незалежної.
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This article is about public and political activities of one of the leading figures of Ukrainian
emigration Mykyta Shapoval in the period between the 1st and the 2nd World Wars. The attention is
paid on establishment and deepening of M. Shapoval’s relations with Czechoslovakian Government in
order to organize number of Ukrainian educational and scientific institutions abroad. Author also
investigates party activities of M. Shapoval who stood at the head of Ukrainian social-
revolutionaries’ unification in Czechoslovakia, as well as his trips to Paris, Frankfort on the Main,
United States of America.

Key words: Ukrainian emigration, Ukrainian Public Committee, Ukrainian Sociological
Institute in Prague, Ukrainian Party of Socialist-Revolutionaries (URSR), Ukrainian Revolutionary-
Liberation Union (URLU), Socialist League of Eastern Europe, People Ukrainian Council (PUC) etc.

В статье исследуется общественно-политическая деятельность в междувоенный
период одного из ведущих деятелей украинской эмиграции Никиты Ефимовича Шаповала.
Внимание обращается на установление и углубление отношений М. Шаповала с
чехословацким правительством с целью организации ряда украинских учебных и научных
заведений за границей, а также на активную партийную работу М. Шаповала, который стал
во главе объединения украинских эсеров в Чехословакии, его поездки в Париж, Франкфурт-на-
Майне, Соединенные Штаты Америки.

Ключевые слова: украинская эмиграция, Чехословакия, Украинский Общественный
Комитет, Украинский Социологический Институт в Праге, Украинская партия социал-



революционеров (УПСР), Украинский Революционно-Освободительный Союз,
Социалистическая Лига Восточной Европы, Народный Украинский Совет (НУС) и т.


