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До 1991 року українська
діяспора у вільному світі
відзначала 22 січня як День
Незалежности Української
Держави. Цією датою вони
відзначали дві превагомі
історичні події: проголошення
Центральною Радою
Четвертого Універсалу у 1918
році в Києві, в якому
наголошувалось, що Українська
Національна Республіка є вільна
та незалежна, а також 22 січня
1919 року – день проголошення
злуки Української Національної
Республіки із ЗахідноУкраїнською Національною

Республікою
(ЗУНР) Галичини.
Українці в
Америці слідкували
за усіма воєннополітичними
проявами в Україні,
почавши з Першої
Світової Війни,
Революції,
утворення вільного і
незалежного уряду
в Україні, героїчних
подвигів у боротьбі
за незалежність
Українських Січових Стрільців,
Української Галицької Армії тощо. Із
своєї сторони українці діяспори
старались допомогти усім цим
заходам чим могли. Вони заснували
Український Національний Комітет та
інформували Американську публічну
опінію про Україну і її заходи в
боротьбі за незалежність.
У нашій Бібліотеці знаходиться ряд
цікавих документів та фотографій, які
висвітлюють та ілюструють діяльність
Західно-Української Національної
Республіки. Уряд ЗУНР під проводом
президента Євгена Петрушевича
завзято працював над здобуттям
міжнародного визнання. Для цього
ЗУНР відкрив
свої місії в різних
столицях
впливових країн.
Одна із таких
місій була
відкрита у
Вашінґтоні, Д.К.
На початку
головою місії був
Лонгин
Цегельський, а з
1921-23 року
головою став

Лука Мишуга (1887-1955). Як голова
він провів широку акцію Позички
Національної Оборони для здобуття і
закріплення незалежности Галицької
Держави. Ця акція зібрала майже сто
пʼятдесять тисяч долярів на потреби
тоді вже існуючого уряду ЗУНР.
У наших архівах маємо посвідку
такої позички, виписану донорові та
виданої місією ЗУНР у Вашінґтоні.
Друга посвідка в архівах - це грамота
від Українського Народного Комітету
в Зл. Держ. донорові, який склав
жертву на оборону Галичини,
Української Буковини та Угорської
Русі.
Між архівними фотографіями
маємо одну, на якій зображено членів
Української Народної Ради під час
засідань, на яких проголосили
формацію Західно-Української
Народної Республіки і призначили
Євгена Петрушевича президентом.
На іншій фотографії Президент Євген Петрушевич під час перегляду
збройних сил Української Галицької
Армії.
Політичні наслідки мирних
договорів у 20-тих роках були
катастрофічними для України і місія
ЗУНР у Вашінґтоні мусіла бути
зліквідована. У звʼязку з цим у наших
архівах знаходяться два листи – один,
написаний та власноручно підписаний
Президентом Євгеном Петрушевичем,
в якому він доручає проведення
ліквідації бюра та дякує
канцелярійним
працівникам за їхню
віддану працю. Другий
лист, за підписом Луки
Мишуги, написаний до
працівників місії розпорядження, як
провести ліквідацію бюра.
Дана цікава вказівка, щоб
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українську друкарську машинку віддати
Українському Народному Союзові та
подякувати за дворічне безплатне
користування. (Цікаво, чи ця машинка
збереглася – мабуть ні, бо серед
українців великий брак розуміння та
пошани до архівних матеріялів, які б
віддзеркалювали наше минуле.)
Любов Волинець

