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Фото: Heide Fest 

TЕМА:            «Людина честі з голови до п'ят»  
                        Павло Скоропадський у перші роки еміграції 

ДОПОВІДАЧКА: Вероніка Димінська, наукова асистентка 
кафедри культури та історії Центральної та 
Східної Європи Європейського університету 
Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) 

МОВА ВИСТУПУ: німецька (дискусія німецькою та  
українською мовами) 

ДАТА:                    ЧЕТВЕР,  23 ТРАВНЯ 2019 року  

ЧАС:                       18:00 – 19:30 (вхід із 17:30) 

МІСЦЕ:  Посольство України в Німеччині, Albrechtstraße 26, 
10117 Berlin 

Реєстрація обов’язкова до 20 травня:   berlin@ukrainet.eu  Вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я та прізвище, 

місце роботи/навчання і місто проживання – згідно з вимогами безпеки для відвідувачів посольства. Із 
собою необхідно мати паспорт. 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас щиро на зустріч із пані Веронікою Димінською, науковою асистенткою 

кафедри культури та історії Центральної та Східної Європи Європейського університету Віадріна (м. 

Франкфурт-на-Одері). У 2012-2016 рр. пані Димінська вивчала лінгвістику у Київському 

політехнічному інституті, протягом 2016-2019 рр. – культуру та історію Центральної та Східної 

Європи в Європейському університеті Віадріна. Тема маґістерської роботи: «Гетьман на еміграції. 

Павло Скоропадський у Берліні у 1919-1926 рр.». Вероніка Димінська – стипендіатка Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD), учасниця книжкового проекту «Забутий кордон. Пошуки 

німецько-польського сліду між Верхньою Сілезією і Балтійським морем». Досліджує українську 

еміграцію і гетьманський рух Павла Скоропадського в міжвоєнному Берліні.  

Анотація виступу:  

Павло Скоропадський є, безумовно, однією з найцікавіших особистостей української історії 
ХХ ст.: аристократ, генерал царської армії, гетьман України у 1918 році, очільник консервативної 
течії української еміграції у міжвоєнній Німеччині. У грудні 1918 року, після зречення влади, 
Скоропадський виїхав з Києва до Берліна. Втім, це не був остаточний кінець його політичної 
кар'єри. У Німеччині розпочався новий етап - Скоропадський став політиком в екзилі, лідером 
гетьманського руху серед українських емігрантів, користувався підтримкою провідних німецьких 
політиків.  

Під час доповіді будуть розглянуті контакти Скоропадського з німецьким урядом, МЗС 
Великої Британії та білогвардійським рухом. Також будуть простежені зміни у політичних поглядах 
та трансформація особистості Скоропадського в еміграції. Окрім цього, увага буде приділена 
діяльності Українського союзу хліборобів-державників, співпраці з В'ячеславом Липинським, 
громадським організаціям гетьмана у Німеччині та створенню Українського наукового інституту у 
Берліні. Основу доповіді складатимуть результати дослідження в німецьких архівах. 
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