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О.О.Приймак 

В.К. ЛИПИНСЬКИЙ: БЕРЛІНСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ 

Поразка національно-визвольних змагань спричинила велику хвилю 

української еміграції. Серед неї виділилась група прихильників гетьманського 

руху на чолі з П.Скоропадським, осередком якої став Берлін. Поряд з політичною 

роботою, гетьманський центр опікувався питанням створення своєї наукової 

установи. Нею став Український Науковий Інститут в Берліні, який був 

організований з ініціативи П.Скоропадського та за підтримки генерала В.Гренера. 

На роботу сюди були запрошені майже всі представники гетьманського руху, які 

окрім політичної діяльності, були досить відомими в наукових колах. Поряд з 

іншими, був запрошений відомий на той час своєю перед воєнною громадською 

та науковою працею, посадою посла у Відні під час Гетьманської Держави 

П.Скоропадського, засновник та ідеолог гетьманського монархічного руху, автор 

праць «Україна на переломі, 1657 – 1659: Замітки до історії українського 

державного будівництва в ХVІІ ст.», «Релігія і церква в історії України», «Листи 

до братів – хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму» 

В.К.Липинський. Саме з працею в цьому Інституті пов'язаний його берлінський 

період життя. 

Український Науковий Інститут в Берліні був заснований на кошти 

берлінського «Українського товариства допомоги біженцям», яке очолювала 

дружина П.Скоропадського Олександра Скоропадська
1
. Заклад було урочисто 

відкрито 10 листопада 1926 р. в присутності П.Скоропадського, представників 

німецької науки, українських студентів та української еміграції в             

Німеччині
2
. Професор Німеччини Відельбанд надав важливе значення цій події,  

 

назвавши її «дійсним культурним святом двох культурних народів»
3
. Інститут 

знаходився на вулиці Францезіше штрассе 28, недалеко від будівлі Берлінського 
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університету. Роботою Інституту керувала Кураторія, до складу якої входили як 

німецькі: доктор Зерінг, професор Бесмер, доктор Келлер, так і українські 

представники: Кростовець, Д.Дорошенко і один з дійсних членів Інституту. 

Згідно статуту, Інститут складався зі звичайних членів, які відносилися до однієї з 

кафедр і займались своєю науковою роботою, та надзвичайних, якими могли бути 

не тільки українські науковці, а й іноземні дослідники, що вивчали проблеми 

українознавства або слов’янознавства. Серед звичайних або дійсних членів 

Інституту обирався професор, який очолював певну кафедру й організовував її 

наукову роботу, вибирав кандидатів на стипендії серед молодих дослідників
4
. 

Першими дійсними членами Інституту були В.К.Липинський, І.Мірчук та 

В.Залозецький
5
. Спочатку в Інституті було засновано чотири (хоча планувалось 

шість) кафедри: української історії, яку очолював Д.Дорошенко, української 

державності – В.К.Липинський, релігійних відносин – І.Мірчук та історії 

матеріальної культури – В.Залозецький
6
.  

Основний напрям роботи Інституту полягав у розвитку українознавства, що 

визначило його як академічну установу, а не навчальний заклад у класичному 

розумінні. Заснування Інституту з класичною навчальною програмою було не 

можливо з огляду на недостатню кількість українських студентів. На це звертав 

увагу Д.Дорошенко у листі до В.К.Липинського: «що Інститут ні в якому разі не 

має бути школою; одже не може бути мови про якісь постійні виклади, 

«професорство» в його звичайнім розумінні і т. д. Інститут повинен бути 

маленькою Академією Наук… Такою «Академією», … наш Інститут має бути … 

й через необхідність і ми б збанкрутували вже на другий місяць (як збанкрутував 

зрештою в Празі Укр. Університет), як би задумали робити з себе школу з 

викладами і т. д. Бо не буде у нас авдиторії. Дуже проста причина — пятдесять 
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українців-студентів на весь Берлін (і то всяких техніків, агрономів і т. д.) можуть 

дати скромну авдиторію тільки для інавгураційного викладу, не більше»
7
.  

Виходячи з академічних засад, робота в Інституті будувалась наступним 

чином. Всі його члени (Д.Дорошенко як директор Інституту виступав проти 

професорських звань, разом з тим зберігаючи за всіма членами права професорів 

у користуванні бібліотек, семінарів, кабінетів та інш.) самостійно за своїм фахом 

обирали собі тему і працювали над нею. Результати свого дослідження 

представлялись у формі докладу на науковому засіданні Інституту (якщо 

українською мовою) або університету (якщо німецькою)
8
, а також друкувались, у 

тому числі і в збірниках Інституту. Спочатку він видавав «Записки», а потім 

«Бюллютень». 

Крім своєї наукової роботи члени Інституту повинні були проводити 

систематичні курси та лекції з метою поширення знань про Україну серед 

німецького суспільства, а також проводити спеціальні заняття для українських 

студентів, що навчались у вищих навчальних закладах Німеччини
9
. 

Слід зазначити, що студентами цього Інституту вважались і його 

працівники, науково-дослідницька діяльність яких відбувалась під керівництвом 

досвідчених членів закладу. 

Цікаво відмітити, що до їх вибору Д.Дорошенко поставився досить 

серйозно, узгоджуючи всі кандидатури не тільки з керівництвом закладу, а й 

В.К.Липинським. При цьому вони (В.К.Липинський і Д.Дорошенко) висували 

наукові та ідеологічні критерії. Тобто працівниками Інституту повинні бути люди, 

які підтримують гетьманську ідеологію або нейтральні до неї погляди. З цього 

приводу у листі до В.К.Липинського Д.Дорошенко писав: «…Інститут буде 

нашим тільки тоді, як ми самі засядемо в його ядрі. Розумієте ? Коли ядро буде 

наше, то далі можемо притягати й людей «нейтральних», і «фахівців» (без таких 
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ми не можемо обійтись), але то вже буде нам не страшно. А хто ж з наших людей 

входить в ядро? Тільки Ви та я… Майте на увазі, що від нас залежить напрям і все 

дальше життя Інституту. Яким ми його зробим, таким він і буде. Поки що це 

масса воску, з якого маємо виліпити фіґуру»
10

. Під цією «фігурою» розумілось 

збільшення прихильників як українознавства, так і гетьманської ідеології, які 

повинні були не тільки її підтримувати, а чітко усвідомлювати і боронити. 

Причому, Інститут не ставив перед собою конкретних політичних цілей. Другим 

основним критерієм вибору викладача закладу була його наукова діяльність. З 

огляду на такі умови, Д.Дорошенко проводив ретельний відбір кандидатур у 

співробітники Інституту. Саме це видно з його листа до В.К.Липинського: «Тепер 

про Буткевича. Про нього мені казали, що він дійсно видає себе за гетьманця. Але 

це людина дуже слабої волі, перебуває під ріжними, не завжди добрими 

впливами, а наукову репутацію має дуже скромну. На скільки я його знаю, він 

нам не надається, хіба би на ролю аспіранта»
11

. 

Директор Інституту Д.Дорошенко не уявляв працю закладу без ідеолога 

гетьманського руху та знавця української історії В.К.Липинського. Проте, він не 

відразу погодився взяти участь у цьому проекті. Головними причинами відмови 

було занепокоєння В.К.Липинського, тим що він не зможе закінчити свою 

головну працю «Листи до братів-хліборобів», а також відсутність сил для 

продовження роботи серед гетьманців. Саме це він зазначав у листі до 

О.Назарука: «…почуваю, що не стане мені фізичних сил для виконання тієї праці, 

яку треба було б виконати в Берліні для того, щоб побут мій там був корисний для 

діла. Боюсь, що в результаті зможу там дати для нашого діла значно менше, ніж 

дав тут»
12

. Проте, Д.Дорошенко не здавався. У листах до В.К.Липинського він 

наводив вагомі аргументи (як матеріального, так і ідеологічного характеру) 
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необхідності переїзду до Берліну: «А мотиви ці зводяться до двох: 1) Вашим 

переїздом до Німеччини й матеріальним забезпеченням minimum на 2 роки — як 

раз уможливити Вам спокійну працю над докінченням «Листів». Тут панує тверде 

переконання, що Ваше перебування в Райхенау в кліматі для Вашого здоровля 

дуже шкідливім, треба конче припинити. Треба, щоб Ви переїхали жити серед 

инших обставин, які більш відповідають вимогам Вашого здоровля і Вашої праці. 

2) також мотив, не меншої ваги: необхідність усім нам нарешті бути вкупі й 

утворити дійсно центр. Ця необхідність вимальовується з повною очевидністю. Та 

й Ви самі казали про потребу нам усім поселитися в однім осередку»
13

. 

Д.Дорошенко, на прохання В.К.Липинського, погодився знайти посаду в 

Інституті і для його особистого секретаря М.П.Савур-Ципріяновича. «Здається, 

що Михайла Петровича можна буде устроїти завідуючим нашою канцелярією, 

принаймні вчора вияснилося, що бюджет Ін-ту на це позволяє, а що до особи, то 

певна річ, що ми будемо проводити лиш одного кандидата — Михайла 

Петровича»
14

. 

Переїзд до Берліну з боку В.К.Липинського ускладнювався ще і пошуком 

житла, яке б відповідало всім його потребам. У вирішенні цього питання, окрім 

майбутніх співробітників та друзів, активну участь взяла дружина 

П.Скоропадського Олександра. Таке небайдуже ставлення до вирішення всіх 

проблем В.К.Липинського, пов’язаних з переїздом, свідчить про його високий 

авторитет та повагу серед гетьманців.  

Незважаючи на довгі вагання, В.К.Липинський 8 листопада 1926 р. приїхав 

до Берліну
15

.Його «Листи до братів-хліборобів» були вже написані і питанням їх 

видання, як окремої книги, займався Д.Дорошенко. Отже, В.К.Липинський міг 

повністю посвятити себе роботі в Інституті та гетьманському русі. 
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В Інституті він очолив кафедру української державності, до складу якої 

увійшли В.Старосольський, Д.Олянчин, В.Кучабський та С.Томашівський
16

. 

Робота кафедри була спрямована на дослідження політології та політичної історії 

України. Члени кафедри виступали з лекціями з політичних наук. Серед них 

можна виділити такі: «Теорії форм держави та уряду», «Монархічні традиції на 

Україні» - В.К.Липинський, «До питань про форми держави», «Б.Кістяківський і 

його становище щодо російської соціологічної думки» - В.Старосольський, «З 

матеріалів про німецько-українські політичні стосунки» - Д.Олянчин, «Епохи 

української історії» - В.Кучабський
17

.  

Через свій стан здоров’я  викладацьку та наукову роботу В.К.Липинський 

здебільшого проводив вдома. Як правило, це був семінар з соціології та 

індивідуальні консультації
18

.  

Студентами В.К.Липинського були українці, які брали участь у революції, 

мали певні політичні погляди (були гетьманцями) та наукові доробки. Так, 

Д.Олянчин, під час Першої світової війни,  як військовополонений, брав участь у 

культурній праці СВУ у таборах «Фрайштадт» і «Зальцведель». Після війні він 

опинився на еміграції в Німеччині, де був запрошений до Інституту. На той час 

він був вже відомий, як автор статті «Два листи гетьмана Богдана Хмельницького 

і Вана Виговського до Курфірста Брандебургського Фрідеріха Вільгельма» у 

«Хліборобській Україні». Під керівництвом В.К.Липинського Д.Олянчин 

досліджував історію відносин між Пруссією та Україною. Пізніше став автором 

джерельних праць історії України ХVІІ – ХVІІІ ст. За свій науковий доробок був 

обраний дійсним членом Наукового Товариства ім. Шевченка
19

.  

В.Кучабський був одним з активних учасників січово-стрілецького руху на 

Галичині. Поряд з військовими обов’язками він знаходив час займатися 

просвітницькою роботою серед стрільців, друкуючи публіцистичні статті і новели 

                                                 
16

 Політична історія України. ХХ століття: У 6 Т:. – Т.5: Українці за межами УРСР (1918 - 1940). – 

Керівник тому В.П.Трощинський. – К., 2003. – С. 80 
17

 Там же, С. 80 
18

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 52 
19

 Енциклопедія українознавства. Т. 5. – Львів, 1996. – С. 1848 
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у часопису «Шлях», а також беручи участь у виданні стрілецького сатиричного 

журналу «Самохотник». У 1919 р. В.Кучабського було включено до складу 

української дипломатичної місії у Швейцарії. Після повернення на Україну він 

брав участь у боях на українсько-польському фронті. У 1920 р. В.Кучабський став 

учасником засідання Старшинської ради у Празі, де фактично було засновано 

Українську Військову Організацію. На початку 20-х років він жив у Львові, де був 

співредактором націоналістичного журналу «Заграва». У середині 20-х років 

В.Кучабський емігрував до Німеччини. Тут він став студентом Українського 

Наукового  Інституту в Берліні і працював над  питаннями української політичної 

науки під керівництвом В.К.Липинського. Саме В.Кучабський став одним з 

представників державницької школи української історіографії, засновником якої 

був В.К.Липинський. Під час навчання і Інституті В.Кучабський захистив 

докторську дисертацію з філософії
20

.  

М.Базілевський був одним з активістів гетьманської організації в Подебрах. 

Після закінчення там Української господарської академії, він, на запрошення 

Д.Дорошенка, продовжив навчання в Українському Науковому Інституті в 

Берліні. Тут М.Базілевський розробляв тему «Можливості організації 

хліборобського класу в Український Консервативній Державі». Його науковим 

керівником був В.К.Липинський
21

.  

Також, студентами В.К.Липинського були Смакула та І.Лоський (син 

К.Лоського). Про першого писав у своєму листі до В.К.Липинського 

Д.Дорошенко: «На мою думку, було би дуже добре, як би Ви дали Смакулі 

завдання описати книгу Bliverintzius-a, і нехай би — Зіморовича. Нехай тільки 

дасть точний бібліографчний опис, подасть зміст і, головно, зверне увагу, чи 

зазначено і які саме джерела. Коли Смакула вибере всетаки якусь з Ваших тем, то 

нехай поруч з нею опише (хоч коротенько) книгу Bliverintzius-a і пришле мені. Як 

                                                 
20

 Довідник з історії України (А - Я): Посібн. для серед. загальноосв. Навч. Закл. / За заг. Ред.. І.Підкови, 

Р.Шуста. – 2-ге вид., доопр. І доповн. – К.: Генеза, 2001. – С.388 
21

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 55 
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що ж це йому буде забагато, то нехай доручить опис книги Б. Шеметові»
22

. Про 

іншого згадував М.Базілевський: «До того ж крім моєї праці, він керував роботою 

Кучабського, частинно Олянчина, також І. Лоського»
23

. Як правило, наслідки 

наукової роботи студентів доповідались на наукових засіданнях Інституту. 

Пізніше у вигляді реферату друкувались у збірнику.  

Як керівник, В.К.Липинський не обмежувався тільки науковою працею зі 

своїми студентами. Він дбав про їх матеріальне забезпечення. Яскравим доказом 

цього є його лист до Д.Дорошенко, в якому він звертається до останнього з 

проханням продовжити стипендію І.Лоському : «Прикладаючи при цьому звіт з 

праці стипендията 1-ої категорії Д-ра Ігоря Лоського за академічний рік 1928-

1929, нахожу, що вищезгаданий стипендият заслуговує вповні на продовженя 

стипендії, про що маю честь повідомити Вас. Лоський прислав мені звіт своєї 

праці, який до цього разом з своїм заключеням прикладаю»
24

.  

В.К.Липинський був уважним до своїх студентів. У роботі з ними робив 

критичні зауваження, допомагав обрати напрям наукового дослідження, 

контролював роботу над ним, рекомендував необхідну літературу та надавав 

методологічні поради. Його колишні студенти з теплотою згадували про 

співпрацю з ним. Так, М.Базілевський писав: «Крім моєї формальної 

інститутської праці в бібліотеці, семінарі, обовязкових доповідей для асистента, я, 

як і всі мої колеги, працював над своєю власною темою з обсягу найближчого 

замилування. Мабуть, з огляду на соціяльну приналежність, з економічних питань 

мене найбільше інтересували справи сільськогосподарські. …для своєї праці я 

вибрав тему: «Можливості організації хліборобського класу в Український 

Консервативній Державі». Очевидно, що мені самому в голову не прийшло 

звернутися за допомогою до Липинського. Але зробив це Кочубей - якось раз, як 

                                                 
22

 Вячеслав Липинський. Архів. Т.6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / За ред. 

І.Коровицького. – Філадельфія, Пенсільванія, 1973. – С. 254 
23

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 55 
24

 Лист В.Липинського до Д.Дорошенка // Листування В.Липинського / Редактори Я.Пеленський, 

Р.Залуцький, Х.Пеленська та ін. – Т.1. Листування (А - Ж) – Київ – Філадельфія: Смолоскип, 2003. – С. 

630. 
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він був у мене в Адлерсгофі, сказав, що Липинський доглядатиме за моєю 

роботою і цікавиться, що я вже маю написане. У мене, крім хаосу думок у голові 

не було ще нічого . Але я зараз взявся за працю ... Це був щасливий період мого 

життя. Дбайлива увага Липинського, його короткі критичні зауваження і обширні 

поради, з чим треба докладніше ознайомитись, як треба підійти до тієї чи іншої 

проблеми, скеровували, працю в одне русло, не дозволяли ще нездисциплінованій 

думці розбиватись на дрібні побічні проблеми»
25

. Отже, як науковий керівник, 

В.К.Липинський не обмежувався тільки методично-науковими порадами, а й 

цікавився життєвими обставинами своїх студентів.  

Незважаючи на свою хворобу, великий обсяг наукової роботи та 

індивідуальні заняття зі студентами, В.К.Липинський знаходив час для активної 

участі у житті Інституту. Декілька раз на тиждень у нього вдома збирались 

працівники закладу: Д.Дорошенко, І.Мірчук, В.Залозецький та інші. Разом вони 

обдумували перспективи розвитку Інституту: його поповнення новими членами, 

відкриття п’ятої кафедри, створення фонду допомоги студентам, випуску 

інститутського збірника та інше. Проте, звичайно, в ході таких зустрічей 

приділялась увага науковій праці викладачів і студентів, обговорювалась поточна 

робота гетьманського руху.  

Перебуваючи в іншій державі, вони намагалися зберегти українські 

традиції. З ініціативи викладачів Інституту відбулось святкування Різдва для всіх 

його студентів. Важливо підкреслити, що навіть цей захід розглядався не тільки 

як дотримання звичаїв українського народу, а й як подія, яку треба підкріпити 

науковими розвідками. Планувалось, що В.К.Липинський виступить разом 

іншими членами Інституту. Про це у листі до нього сповіщав Д.Дорошенко: 

«Українська частина Кураторії ухвалила влаштувати для наших студентів, які 

мешкають в бараках, кутю 6-го с. січня. Будуть там студенти-барачники й 

студенти-стипендисти, які не живуть в бараках. Буде С. М. Шемет, може бути Ол. 

Ф. і проф. Мірчук. Маю бути й я. Розуміється, усім було би надзвичайно приємно, 

                                                 
25

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 55 
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коли б і Ви взяли участь у спільній вечері. Одже я Вас тільки сповіщаю про цю 

кутю. Але коли б Ви все-таки схотіли приїхати (і як би й погода була спріяюча), 

то нема що й казати, як би це було всім приємно»
26

. 

Серед викладачів Інституту і кола особистих знайомих В.К.Липинський 

вирізнявся шляхетністю, строгою дисципліною та вимогливістю до себе. 

Незважаючи, на тяжку хворобу, яка постійно його знесилювала, він завжди 

прагнув зустріти гостей на дворі, вважаючи «цей жест виявом чемності», як 

згадував М.Базілевський
27

. Своїх відвідувачів намагався приймати у доброму 

вигляді, не подаючи виду про справжній стан свого здоров’я. Перша зустріч 

М.Базілевського з В.К.Липинським в Берліні, запам’яталась йому на все життя. 

Згадуючи про неї М.Базілевський писав «До нас наближався, приязно та безжурно 

усміхаючись, мужчина середнього росту, елегантно одягнений, з воєнною 

виправкою…Мене зараз же вразила абсолютна неподібність його до того 

портрету, який звичайно скрізь вживано…Липинський був гарний з себе, з 

темним волоссям зачесаним назад, мав гарний, як це буває у туберкульозних, 

колір обличчя, на якому грав румянець. Вражали його карі очі, з гарячковим 

блиском, такі розумні ...В них десь глибоко-глибоко заховався сум…»
28

. 

В.К.Липинський так добре намагався триматися не тільки тому що він сам собі не 

дозволяв піддатися хворобі, а й тому, що він не любив, коли через його недугу до 

нього ставилися зі співчуттям. Йому здавалось це принизливим і породжувало 

відчуття власної безпорадності. Доказом цього є один з випадків, який трапився у 

Берліні. «Якось раз в Інституті чекали Липинського на чийсь виклад. Приміщення 

Інституту було дуже високо, і комусь, може, Д.І.Дорошенкові, прийшла в голову 

милосердна думка занести його на гору в кріслі. М.П.Ципріяновіч, який найліпше 

знав наслідки такого вчинку, не встиг зробити якихось протизаходів – він лише 

побачив, як мимо нього пробігло вниз чотири студенти з кріслом. …Липинський 

                                                 
26

 Вячеслав Липинський. Архів. Т.6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / За ред. 

І.Коровицького. – Філадельфія, Пенсільванія, 1973. – С. 248-249 
27

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 53 

 
28

 Там же, С.53 
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уже приїхав. Побачивши студентів з кріслом, він повернувся і поїхав до 

дому…»
29

.  

Роботу в Інституті В.К.Липинський поєднував з участю в гетьманському 

русі. Зокрема, активно листувався з його закордонними представниками 

О.Назаруком та послав привітання на січовий з’їзд у Детройті. У ньому він 

порушив питання про складний процес здобуття Україною своєї державності, у 

якому велика роль відводиться свідомій праці всіх «справжніх» гетьманців. 

«Справжнього» гетьманця, за визначенням В.К.Липинського, відрізняє «хотіння 

всею душею своєю власної Української держави і здобуття величезної трудності 

здобуття оцієї держави». Крім того, він повинен глибоко вірити у свої 

переконання, бути відданим своїм провідникам і бути підпорядкований 

«релігійній моралі». Тільки за таких умов процес створення української 

державності коли-небудь зможе дістати свого логічного завершення
30

. Судячи з 

цього, саме на цей час припало остаточне формування ідеального портрету 

гетьманця, як провідника їхньої ідеології та засновника нової української 

держави. 

Постійна напружена праця та несприятливі кліматичні умови зумовили 

активний розвиток недуги, про що він згадував у листі до Р.Метика: «Цей рік 

побуту в Берліні мене остаточно підрізав. Процес що досі йшов поволі, там пішов 

дуже скорим темпом і лікарі наказали мені вернути чим скоріше в гори»
31

. Це 

змусило В.К.Липинського взяти відпустку і виїхати на початку вересня до 

санаторію Вінервальд
32

. Там він пробув до жовтня 1927 р., а звідти повернувся до 

Австрії. Весь цей час за В.К.Липинським зберігалось дійсне членство в Інституті, 

                                                 
29

 Базілевський М. Вячеслав Липинський. Із циклю «На грані двох світів» // Вячеслав Липинський і його 

творчість. – Нью-Йорк, 1961. – С. 53-54 
30

 Лист В.Липинського до С.Гриневецького // Листування В.Липинського / Редактори Я.Пеленський, 

Р.Залуцький, Х.Пеленська та ін. – Т.1. Листування (А - Ж) – Київ – Філадельфія: Смолоскип, 2003. – С. 

328 - 333. 
31

 Лист В.Липинського до Р.Метика // Вячеслав Липинський. З епістолярної спадщини. Листи до 

Д.Дорошенка, І.Кревецького, Р.Метика, О.Назарука, С.Шелухіна // Укладачі Осташко Т.С., Терещенко 

Ю.І. – К, 1996. – С. 32. 
32

 Вячеслав Липинський. Архів. Т.6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / За ред. 

І.Коровицького. – Філадельфія, Пенсільванія, 1973. – С. 264 
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що давало право на отримання пенсії. Ані підтримка товаришів, ані зусилля 

лікарів не допомогли йому повернутися до Берліну.  

Берлінський період життя В.К.Липинського, хоч і короткий (менше року), 

виявився надзвичайно насиченим. Саме тут він вперше виявив себе 

високоосвіченим науковим керівником, педагогом та авторитетним членом 

Інституту, з думкою якого рахувались. 
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Анотація 

Приймак О.О. В.К.Липинський: берлінський період життя 

Дана стаття присвячена педагогічній, науковій та громадській діяльності 

В.К.Липинського під час його перебування у Берліні. Незважаючи на короткий 

термін (менше року) праці в Українському науковому інституті у Берліні він 

виявив себе високоосвіченим науковим керівником та педагогом,  під його 

керівництвом були підготовлені історичні розвідки студентів В.Кучабського, 

Д.Олянчина, М.Базілевського, І.Лоського.  

 

Аннотация 

Приймак Е.А. В.К.Липинский: берлинский период жизни 

Данная статья посвящена педагогичной, научной и общественной 

деятельности В.К.Липинского во время его пребывания в Берлине. Несмотря на 

короткое время (меньше года) работы в Украинском научном институте в 

Берлине он проявил себя опытным научным руководителем и педагогом, под его 

руководством были подготовлены работы студентов В.Кучабского, Д.Олянчина, 

М.Базилевского, И.Лоского.  

 

Summary 

Priymak e.A. V.K.Lipinskiy: the Berlin period of life 

This article is devoted educationally correct, scientific and public activity of 

V.K.Lipinskogo during his stay in Berlin. In spite of short burn-time (меньше year) in 

the Ukrainian scientific institute in Berlin he proved an experimental scientific leader 

and teacher, under his guidance works of students of V.Kuchabskogo, D.Olyanchina, 

M.Bazilevskogo, I.Loskogo, were geared-up.  

 

 

 

 

 

 

 


