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країнська Бібліотека імені Симона
Петлюри без перебільшення посідає унікальне місце в історії української політичної еміграції у Франції. З часу її
відкриття для відвідування у 1929 р. і до наших днів Бібліотека залишається важливим
центром громадсько-політичного та культурного життя українців на французькій землі. Вона не тільки символізує життєдайність
української національної ідеї, але й репрезентує українську культуру в європейському
світі, сприяє дослідженню українсько-французьких зв’язків, і цим робить неоціненний
внесок у процес взаємозбагачення наших
культур. Українська Бібліотека імені Симона
Петлюри в Парижі вписала не тільки одну з
найяскравіших сторінок в історію культури
українського зарубіжжя, але й стала справжнім пам’ятником Голові Директорії УНР
Симонові Петлюрі, своєрідним символом боротьби за українську незалежність.
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Заснування Бібліотеки було
безпосередньо пов’язане з трагічною подією в історії українських визвольних змагань – загибеллю Голови Директорії і
Головного Отамана Військ УНР
Симона Петлюри на вулиці Расін у травні 1926 р. у Парижі.
Розбудовуючи українське політичне життя в умовах перебування Уряду УНР в еміграції,
Голова Директорії
Симон Петлюра усвідомлював
та Головний Отаман Військ
непересічне значення заснуУНР Симон Петлюра
вання української бібліотеки
як національного культурного центру, який мав не тільки збирати й зберігати
українські книжки та періодику, видання з української проблематики різними мовами, документальні
свідчення боротьби за Українську державність, але й
об’єднати українців навколо державницької ідеї, продемонструвати європейському світові цінність української
культурної спадщини, підвести
його до розуміння необхідності вирішення українського питання в політичній площині.
Після трагічної загибелі Головного Отамана, на думку одного з чільних діячів уенерівської еміграції Вячеслава Прокоповича, такий український
культурний осередок мав стаГолова Ради Бібліотеки
ти «найкращим пам’ятником»
Вячеслав Прокопович
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С. Петлюрі1. Переконаний у доцільності заснування Української
Бібліотеки саме у Парижі,
В.Прокопович
відзначав, що «тут
схрещуються сьогодні
дороги світової культури й політики, тут
б’ється пульс міжнародного життя і тут
всі культурні народи
світу
намагаються
мати якусь плятформу з найкращими взірцями свого Я». Тому
вже у червні 1926 р.
Будинок на rue des Gobelins 19, у якому
Комітет вшанування
містився Підготовчий комітет
пам’яті С. Петлюри в
із заснування Бібліотеки
Парижі ухвалив створити бібліотеку і музей, де було б зібрано усе, що торкалося життя та діяльності Голови Директорії УНР.
Однак, цю ідею через брак коштів відразу ж втілити
у життя не вдалося. Підготовчий комітет із заснування
Бібліотеки, до складу якого входили Вячеслав Прокопович, Іларіон Косенко, Олександр Удовиченко, Олександр Шульгин та Іван Рудичів, розмістився у скромному готелі на rue des Gobelins, 19, що мав свою довгу
і славну історію2. В одній з кімнат (№ 5) цього готелю
містилося бюро Генеральної ради Союзу українських
Черепин С. [Прокопович В.] Пам’ятник нерукотворний // Тризуб. – Париж,
1926. – Ч. 37 – 38.
2
Будинок на рю де Ґобелен був побудований наприкінці ХV ст., у ньому
мешкала відома родина Ґобеленів (Gobelins) та їх нащадків – Авт.
1
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емігрантських організацій
та Судової комісії в справі процесу Шварцбарда.
Тут для бібліотечної праці
було відведено куточок,
де, за свідченням першого бібліотекаря І. Рудичева, «притулилися перша шафа та невеличкий
столик»3. Всі видатки Бібліотеки на той час покривалися редакцією часопиБібліотека
су «Тризуб».
на rue Square de Port Royal 11
Наприкінці 1927 р. Бібліотека, чи «власне бібліотечна шафа на шість незаповнених полиць», переїхала разом із редакцією «Тризуба» до нового помешкання за адресою rue Denfert Rocherau, 42. Сюди
ж було перевезене умеблювання з готельного номеру,
в якому мешкав С. Петлюра в останній період свого
життя, для якого було відведено окрему меморіальну
кімнату. У січні 1929 р. Бібліотека знов переїхала у нове
помешкання (rue Square de Port Royal, 11), де зайняла
три окремі кімнати, в яких розташувалися власне книгозбірня, читальний зал та музей – Меморіальна кімната Симона Петлюри. 24 травня 1929 р. французькою
владою було офіційно затверджено статут «Товариства
Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі»,
після чого вона відкрилася для читачів.
Згідно статуту, Товариство ставило собі за мету
«сприяти у Франції студіям, присвяченим вивченню
України», «створити бібліотеку, читальні, робочі
Рудичів І. Бібліотека імені С. Петлюри в Парижі (Роки 1927-1930) // Тризуб. – Париж, 1931. – Ч.16 (26 квітня). – С.2-7.
3
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кабінети для українців, що перебувають у
Франції, і взагалі для
осіб, які віддають себе
дослідженням України». Слід особливо наголосити на тому, що
статут Бібліотеки передбачав значно ширші функції, ніж власне
збирання та збереження українських видань.
Вона мала виконувати не тільки роль наукового та культурноосвітнього центру українознавства у Франції,
Бібліотека
але й низку важливих
на rue de La Tour d’Auvergne, 41
«музейно-архівних» завдань, а саме: збирання колекції пам’яток і предметів,
пов’язаних із життям та діяльністю С. Петлюри; сприяння проведенню пошуків матеріалів з історії українськофранцузьких зв’язків у архівах та бібліотеках Франції4.
Крім того, Радою Бібліотеки було розроблено
«Інструкцію представникам Товариства Бібліотека
ім. С. Петлюри в Парижі», якою на останніх покладалось завдання не тільки допомагати Раді у збиранні книг, часописів, відозв, але й поповнювати фонди
Бібліотеки цінними архівними матеріалами, а також
Примірники статуту Товариства французькою та українською мовами
зберігаються в архіві Української Бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі, а також у фонді «Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі,
Франція» Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України, ф.4362, оп.1, спр.1, 9).
4
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речами музейного характеру – в
першу чергу тими, що стосувалися життя та діяльності С. Петлюри. Заходами І. Рудичіва було
розгорнуто активну діяльність
із збирання та упорядкування
бібліотечних фондів. У міжвоєнний період Бібліотека в черговий
раз змінила своє місцеперебування: у грудні 1931 р. вона переїхала у п’ятикімнатні апартаменти (rue de La Tour d’Auvergne, 41),
Директор Бібліотеки
Іван Рудичів
де з 1936 р. одну з кімнат займала
також редакція «Тризуба».
Слід відзначити, що до створення Бібліотеки та
її успішної розбудови причинилась значна кількість
послідовників Головного Отамана не лише у Франції,
але й в інших європейських країнах. До цієї благородної справи долучались як відомі представники уенерівської політичної еміграції у Франції – В. Прокопович, О. Шульгин, І. Косенко, О. Удовиченко, І. Рудичів,
М. Капустянський, М. Шумицький, так і вояки Армії
УНР із таборів для інтернованих у Польщі, які у середині 1920-х рр. почали масово переселятися до Франції.
Діяльність Бібліотеки знайшла широку підтримку серед різних кіл української політичної еміграції не
лише у Франції, але й поза її межами. Про це свідчать не
тільки численні листи на адресу дирекції, але й фінансові надходження від українців з багатьох куточків світу. Взагалі функціонування Бібліотеки підтримувалося
саме завдяки пожертвам українців – так, у 1937 р. субсидія Уряду УНР становила 2700 франків, а пожертви –
18751 франків, які надходили з-понад 20 країн (Польщі,
Румунії, Чехословаччини, Канади, США, Бельгії, Китаю,
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Німеччини, Італії та ін.)5. Серед найактивніших представників Бібліотеки тих років неможливо не згадати
імена таких відомих українських громадських та культурних діячів, як письменник В. Королів, який організував збирання книжок та коштів у Чехословаччині,
генерал В. Сікевич (Канада), професори М. Антонович
(Німеччина) і І. Шендрик (Галичина), Є. Бачинський
(Швейцарія), сотник М. Забєлло (Туреччина) та ін.
Доброчинцями Бібліотеки виступали не тільки
українці, але й французи, які усвідомлювали її культурну вагу та значення для Франції. Зокрема відомо, що видавець Арістід Кійє (Aristid Quillet) подарував 20-томний
Географічний атлас, Шарль Бонен (Charles Bonin) – колишній амбасадор Франції в Ірані – частину (близько
2000 книг) своєї Бібліотеки, у т.ч. значну кількість раритетних видань та понад 1500 газет і журналів.
У свою чергу, УБСП намагалась задовольнити культурні потреби українських громад, які утворились на
теренах Франції. З цією метою Українська Бібліотека в
1931 р. відкрила свої філії в Шалетт-сюр-Луен (Châlettesur-Loing dans le Loiret – usine Hutchinson) і Оден-ле-Тіш
(Audun-le Tiche en Moselle – région minière). Згодом до них
приєднались Ліон, Ґренобль і Еш-cюр-Альзет (Esch-surAlzette) у Люксембурзі. Крім того, Бібліотека намагалась
підтримувати й інші українські культурні осередки, надсилаючи їм в дарунок книжки з дублетного фонду. Так,
у 1936 р. Лікарському товариству у Львові були надіслані медичні видання французькою мовою, ще кілька десятків книг отримало товариство «Просвіта» в Парагваї.
Бібліотека слугувала місцем проведення важливих
політичних акцій, в ній збиралися члени Ліги поневоДовідка про заснування та діяльність Бібліотеки (1936 р.) // ЦДАВО
України, ф.4362, оп.1, спр.2, арк.13 – 14; Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі: Загальний звіт за рік 1937 // ЦДАВО України, ф.4362, оп. 1,
спр.13, арк.82 – 84.
5
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лених Москвою націй, більше відомої під назвою Cercle
de Prométhée («Прометеївський клуб») – Україна, Грузія, Північний Кавказ, Азербайджан, Туркестан. Таким
чином, УБСП брала участь у боротьбі з комуністичним
режимом в СРСР, наближуючи його падіння.
У другій половині 1930-х рр. Бібліотека розгорнула
активну виставкову діяльність, інформуючи в такий
спосіб європейський світ про українські державницькі прагнення. Зокрема, в 1935 р. на Всесвітній виставці
у Брюсселі Україна була представлена саме завдяки
УБСП, що надала для експонування в Palais mondial
(Світовому палаці) та Королівському військовому музеї окремі експонати і документи зі своєї колекції.

Виставка, присвячена гетьманові Івану Мазепі,
в Українській Бібліотеці, 1937 р.

Український стенд на Всесвітній виставці у Брюсселі, 1935 р.

У 1937 р. завдяки сприянню з боку Ліги Націй Бібліотека змогла отримати стенд преси та видавництв на
Всесвітній виставці у Парижі6.
Відвідувач. Українська преса на світовій виставі в Парижі // Тризуб. – Париж, 1937. – Ч.42. – С.5–6.
6
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Бібліотека влаштовувала виставки й лекції у своїх
приміщеннях. Того ж 1937 р. з нагоди 250-ої річниці обрання Івана Мазепи Гетьманом України в УБСП була
проведена виставка, на якій були експоновані матеріали з її фондів, а також оригінальні документи, випозичені з колекцій Національного музею у Львові. Під час
виставки В. Прокопович виголосив доповідь на тему
«Євангелія арабською мовою», видання якого було
здійснено коштом Івана Мазепи 1708 р. в м. Алеппо, а
композитор Юрій Пономаренко прочитав лекцію «Легенди про гетьмана Івана Мазепу в світовій музиці»7.
У 1930-х рр. з лекціями у Бібліотеці виступали відомі
українські науковці та культурні діячі, зокрема Є. Вировий,
Є. Деслав, С. Сірополко, В. Щербаківський, А. Яковлів та ін.
Відвідувач. Легенди про гетьмана Івана Мазепу в світовій музиці // Тризуб. – Париж, 1937. – Ч.39. – С.10–12.
7
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На жаль, цей промінь української культури на Заході
був брутально погашений з початком німецької окупації Франції, а колекцію Бібліотеки спіткала доля, подібна до багатьох інших документальних та мистецьких
зібрань на окупованих нацистською Німеччиною територіях. Архівні та бібліотечні колекції розглядалися
німецькою владою як важливі джерела, які доцільно
використовувати в розвідувальних та ідеологічних цілях. У поле зору спецслужб Третього Райху потрапили й
документи української політичної еміграції, у тому числі зібрання Української Бібліотеки ім. С. Петлюри.
Під час наступу німців на Париж на початку червня
1940 р. чільні діячі уенерівської еміграції (В. Прокопович, М. Ковальський, О. Удовиченко) були змушені виїхати з міста, натомість директор Бібліотеки І. Рудичів
залишився у столиці Франції задля забезпечення збереженості її фондів. Згідно звіту, затвердженого на засіданні Ради Бібліотеки 8 червня 1940 р., на 1 січня 1940 р.
у фондах Бібліотеки нараховувалося 14329 книжок (з
них українською мовою – 7911, іноземними – 6318).
22 липня 1940 р. представники окупаційної влади
вперше відвідали Українську Бібліотеку ім. Симона
Петлюри, після чого установа ще деякий час продовжувала функціонувати, однак вже 22 жовтня 1940 р. вона
спочатку була опечатана, а 13 грудня офіційно проголошена «під німецькою протекцією» («unter deutche
Schutz»). Найбільша ж катастрофа сталася 20–21 січня
1941 р., коли книжкове та архівне зібрання Української Бібліотеки було конфісковано та вивезене нацистами. Відтворити перебіг цих трагічних для українства
подій дають можливість особисті нотатки «Як це було.
Останній рік Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі» її директора І. Рудичева, якому довелося стати вимушеним
свідком пограбування бібліотечних колекцій. Ці нотат-
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ки та описи Бібліотеки, складені І. Рудичевим після її
опечатування та вивезення нацистами, були опубліковані Я. Йосипишин та М. Палієнко у книзі «Українська
Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі
джерел та спогадів» (Київ; Париж, 2006).

Стрічки зі свастикою, якими було опечатано
приміщення Бібліотеки 22 жовтня 1940 р.

Нацисти вивезли з Української Бібліотеки близько
15000 книжок, карт, фотографій та музейних експонатів
(загалом понад 100 скринь)8. Після конфіскації матеріали спочатку були звезені до спеціального пункту у Парижі (rue La Bruyére, 45-47), звідки вони невдовзі були
відправлені до Берліна. Німецька влада наполягала
на тому, щоб І. Рудичів приїхав сюди для продовження
своєї роботи в якості бібліотекаря, і він, вболіваючи за
долю конфіскованих зібрань, у середині червня 1941 р.
прибув до столиці Третього Райху.
8

ЦДАВО України, ф.3602, оп.5, спр.26, арк.22.
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За деякий час книжкова колекція та архівні документи
були передані до Східної бібліотеки у Берліні (Ostbücherei),
де концентрувалися матеріали з східноєвропейських питань та проблем більшовизму. Однак і там вони залишалися не розпакованими, а І. Рудичів не мав до них доступу.
У жовтні 1942 р. він отримав дозвіл повернутися до Парижа. З початком бомбардування західними союзниками
Берліна значна кількість нацистських інституцій почала
переїжджати з столиці Третього Райху на схід. Влітку 1943
р. розпочалось перевезення сконцентрованих у Берліні матеріалів до міста Ратібор (Racibórz, Ratibor) у Сілезії.
Значний внесок у дослідження долі переміщених нацистами у період Другої світової війни колекцій, у тому числі
зібрань Української Бібліотеки ім. С. Петлюри, здійснила
американська вчена д-р Патриція Кеннеді Ґрімстед, яка
опублікувала їх результати у своїй монографії «Trophies of
War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II,
and the International Politics of Restitution» (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2001) та статтях, спеціально присвячених долі бібліотечних колекцій9.
Основна частина книг та архівних матеріалів, що
були конфісковані нацистами із зібрання Української
Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі, на завершальному етапі війни були вивезені до СРСР в якості воєнних
трофеїв. На думку П. К. Ґрімстед, ці матеріали не були
віднайдені одночасно і в одному місці, чим також можна пояснити той факт, що зараз вони перебувають у
фондах кількох різних архівів та бібліотек10. Проте до
Grimsted P. K. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the
Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. –
1998. – Vol. XXII. – P.181–208; Grimsted P. K. The Postwar Fate of the Petliura
Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainian
Studies. – 1997. – Vol. XXI. – P.393–461.
10
Grimsted P. K. The Postwar Fate of the Petliura Library and the Records of the
Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainian Studies. – 1997. – Vol. XXI. – P. 396.
9

14

розпаду СРСР вся інформація про «трофейні» колекції
була цілковито засекречена, тому тривалий час зібрання Бібліотеки вважалося втраченим.
Між тим після звільнення Парижа від нацистів Рада
Бібліотеки вперше зібралась на засідання 10 вересня
1944 р. У листопаді того ж року головою Ради замість
В. Прокоповича, який помер 1942 р. у Бесанкурі, було
обрано І. Косенка, а секретарем – О. Удовиченка. У цей
час І. Рудичів продовжував працювати в Бібліотеці,
хоча з огляду на стан здоров’я він здебільшого перебував поза межами Парижа – в Українсько-грузинському
притулку для літніх людей в Абондані (Abondant). Вже
по закінченню війни, 29 жовтня 1945 р. Рада подала до
паризької префектури прохання про відновлення діяльності Бібліотеки. Після отримання дозволу Українська Бібліотека була відкрита для читачів у квітні
1946 р. у маленькому приміщенні на rue de la Glacière, 24.
Таким чином, українські діячі, незважаючи на скрутні
повоєнні часи, спромоглися відродити цей важливий
осередок української культури у Франції, але їм так і не
вдалося повернути зібрані до війни безцінні колекції.
У цей період великих зусиль для відродження Бібліотеки докладали Іларіон Косенко, Олександр Удовиченко, Олександр Шульгин, Григорій Довженко,
який 1950 р. змінив Івана Рудичева на посаді бібліотекаря. Було розпочато заходи щодо одержання відшкодування за завдані під час війни збитки – збиралися
свідчення про пограбування Бібліотеки, Г. Довженко
та І. Рудичів працювали над укладанням реєстру вивезених нацистами книжок і документів.
У 1950-х рр. Рада Бібліотеки взяла активну участь у роботі Комітету для встановлення пам’ятника Головному
Отаманові на цвинтарі Монпарнас (скульптор – Г. Крук),
урочисте відкриття якого відбулося у травні 1954 р.
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У 1958 р. керівництво Бібліотекою перебирає Петро Йосипишин, який обійматиме
цю посаду упродовж
наступних трьох десятиліть. Завдяки його
старанням УБСП повернула собі статус авторитетного культурного центру, який вона
мала до війни. Завдяки
допомозі української
діаспори відновилось
надходження до фондів Бібліотеки книжок,
журналів, архівних доБібліотека на rue de la Glacière, 24
кументів та музейних
реліквій, було продовжено роботу зі збирання матеріалів доби Визвольних змагань та громадсько-політичної
діяльності української еміграції. Голова тогочасної Ради
Павло Шумовський, підкреслюючи важливість «місії
Бібліотеки в серці Франції та Европи», наголошував на
тому, що вона мала перетворитися на «центр документації», котрий міг би «допомогти знайти як чужинцям, так і своїм людям […] правдиві інформації у важливіших українських справах»11.
У цей період Рада Бібліотеки активізує заходи щодо
отримання від німецького уряду компенсації за пограбовані під час Другої світової війни колекції. Велику
організаційну роль у цьому процесі відіграють Петро
Йосипишин і Микола Ковальський. Юридичне протиІнформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі. – 1969 (Січень). – Ч. 21. – С. 1.
11
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стояння тривало понад десять років. Нарешті, завдяки мінімальному відшкодуванню, яке не йшло ні в
яке порівняння із завданими збитками, Бібліотека
у 1969 р. змогла придбати
нове приміщення, де вона
перебуває на сьогоднішній
день (rue de Palestine, 6),
поділяючи будівлю з парафією Української Автокефальної Православної
Церкви в Парижі та Братством св. Симона.
З часом через значне
збільшення книжкових та
газетних фондів це нове
приміщення стає затісним, і в 1986 р., завдяки
допомозі української діаспори, Бібліотека зуміла
добудувати нове приміщення, створивши таким
чином додатковий простір
для зберігання постійно
зростаючої кількості книг
та періодичних видань.
Рада Бібліотеки завжди
висловлювала
особливу
вдячність всім без винятку
жертводавцям та меценатам, регулярно публікуючи
повідомлення про надхо-

Директор Бібліотеки Петро Йосипишин

Біблотека на rue de Palestine, 6 (1970 р.)
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дження пожертв, видань
та документів спочатку
на сторінках «Тризуба», а
згодом – «Інформаційного бюлетеня». У великій
залі Бібліотеки на почесному місці розташовані
пам’ятні таблиці Співбудівничих і Меценатів
Бібліотеки, на яких викарбувані імена тих, хто
зробив найповажніший
внесок у її розбудову. Крім
того, у Бібліотеці дбайливо
зберігається кілька томів
«Золотої книги» її відвідувачів, зі сторінок якої до
Фасад добудованого
нас промовляють голоси її
приміщення Бібліотеки, 1986 р.
друзів і прихильників.
З відновленням незалежності України у 1991 р. діяльність Бібліотеки значно розширилася. До неї йшли
не тільки аби знайти потрібну книжку, або познайомитись з українською періодикою, але і для того, щоб
відвідати Музей С. Петлюри. У цей час поглиблюються зв’язки з громадсько-політичними, науковими та
культурними установами й організаціями в Україні та
світі, провадяться конкурси на написання дослідницьких праць про життя та діяльність Симона Петлюри.
Директор Бібліотеки Василь Михальчук випускає нарис її історії12, який знайомить широку читацьку аудиторію з багатогранною діяльністю цього вогнища
української культури на французькій землі.
Михальчук В. Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (1926–1998). – К., 1999. – 656 с.
12
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Серед
відвідувачів
Бібліотеки – політики
та науковці, громадські
діячі та журналісти з різних країн світу, в т. ч. й
з України. Кожен з них
знаходить для себе потрібну інформацію – для
написання книги, наукової праці, дисертації або
для підготовки радіо- чи
телепрограм, чи то для
того, щоб приготуватися
до подорожі в Україну
або познайомитися з її
історією та культурою.
Рада Бібліотеки опі- Могила Симона Петлюри на цвинтарі
кується однією з украМонпарнас у Парижі
їнських національних
святинь на французькій землі – могилою Симона Петлюри на паризькому цвинтарі Монпарнас. Щорічно з
ініціативи та за участю Бібліотеки організуються заходи, присвячені увічненню пам’яті Головного Отамана,
відзначаються річниці його трагічної загибелі, влаштовуються виставки, лекції, періодично відбуваються конференції за участю науковців з Франції, України, США, Польщі та інших країн.
Тривалий час доля міжвоєнного бібліотечного зібрання була невідомою, і тільки після розсекречення
колишніх «спецхранів» СРСР вдалося встановити сучасне місцезнаходження окремих матеріалів з архівної колекції Української Бібліотеки ім. Симона Петлюри та деяких книжок. Перш за все цьому сприяла
пошукова робота в російських та українських архівах
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американської ученої д-ра Патриції Кеннеді Ґрімстед13, а згодом – архівні розшуки та спроба реконструкції втраченої документальної колекції Української Бібліотеки були здійснені українською дослідницею д-ром Мариною Палієнко за сприяння та участі директора Бібліотеки д-ра Ярослави Йосипишин14.
Дослідженнями встановлено, що більшість архівних
документів, вивезених під час війни з приміщення
Української Бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі, нині знаходяться у фондах Російського державного військового архіву у Москві.
Сьогодні видання зі штампом Української Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі зберігаються, між
іншим, у фондах Національної парламентської бібліотеки України у Києві (загалом 275 примірників книг
та часописів), переважна більшість з яких (266 видань)
була одержана 1990 р. в результаті книгообміну з Державною бібліотекою Білоруської РСР (нині – Національна бібліотека Білорусі)15.
У 1999 р. Радою Бібліотеки за участю П. К. Ґрімстед
та президента Французької асоціації українських стуGrimsted P. K. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the
Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. –
1998. – Vol. XXII. – P.181–208; Grimsted P. K. The Postwar Fate of the Petliura
Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainian
Studies. – 1997. – Vol. XXI. – P.393–461.
14
Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона Петлюри
в Парижі в світлі джерел та спогадів. – Київ; Париж, 2006; Палієнко М.
Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів //
Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 84 – 100; Палієнко М. Архівні центри
української еміграції (створення, функціонування, доля документальних
колекцій). – К.: Темпора, 2008.
15
Див.: Видання з Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі: каталог / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України;
[уклад.: Л. Ніколенко, Л. Климович; вступ. ст.: О. Лазарєва, Л. Ніколенко]. –
Київ: Нац. парлам. б-ка України, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/object.html?id=7284
13
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дій професора Даніеля Бовуа
(Daniel Beauvois) було вжито
конкретних заходів щодо повернення Бібліотеці її архівних
колекцій міжвоєнного періоду.
Проте до сьогодні ця проблема залишається невирішеною
через небажання Москви повертати незаконно переміщені
українські культурні цінності,
чим вона фактично продовжує
Директор Бібліотеки
злочинну практику нацистів.
д-р Ярослава Йосипишин
Між тим, питання повернення
архівів УБСП потребує негайного розв’язання, бо йдеться про культурні надбання не
лише еміграції, але й української нації в цілому.
Від 15 лютого 1998 р. директором Української Бібліотеки є д-р Ярослава Йосипишин, яку незадовго перед
цим було обрано головою Ради цієї авторитетної української культурної інституції. Новообрана Рада Бібліотеки
ухвалила рішення про модернізацію діяльності УБСП,
так щоби привести її до вимог міжнародних методик
бібліотекознавства. Тривалий
час роботу з каталогізації
та
створення електронної
бази
даних
бібліотечних фондів
проводить бібліотекар Дарія
Мельникович.
З 2008 р. триБібліотекар Дарія Мельникович
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ває робота із упорядкування,
систематизації та описування
архівних колекцій Бібліотеки,
яку здійснює історик та архівознавець д-р Марина Палієнко. Реалізації цих важливих завдань
сприяє фінансова допомога від
Меморіального фонду імені Симона Петлюри в США (голова –
Микола Кочерга).
Останні роки науковці з
Голова Меморіального фонду України активно передавали
імені Симона Петлюри
Бібліотеці власні наукові виМикола Кочерга
дання. До УБСП надходили
книжки від приватних осіб – це,
у переважній більшості, спогади і поезія. Також Бібліотека передплачує близько двадцяти назв сучасної періодики (переважно з Америки та України). Заходами
дирекції Бібліотеки було проведено кілька міжнародних конференцій, присвячених вшануванню пам’яті
С. Петлюри, на які регулярно запрошуються науковці
та публіцисти, що досліджують життя та діяльність
цього видатного українського державного діяча. Щорічно відбуваються й інші урочистості (покладання
квітів, молебень) на могилі С. Петлюри.
З 1959 р. і до сьогодні УБСП видає щорічний «Інформаційний бюлетень», в якому читач може ознайомитися з основними подіями з життя Бібліотеки та новими
надходженнями. Там розміщуються також аналітичні
статті, огляди культурних та мистецьких подій.
Бібліотека регулярно організовує лекції-доповіді, інколи кооперуючи свої зусилля з іншими інституціями,
зокрема, Французькою асоціацією українських студій
(Association Française des Etudes Ukrainiennes – AFEU), про-
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водячи їх французькою чи українською мовами на різні
теми. В числі доповідачів останніх років були такі відомі
літератори, публіцисти та науковці, як Іван Драч, Ліна Костенко, Юрій Андрухович, Сергій Вакуленко, Володимир
Сергійчук, Микола Тимошик, Лариса Кулаковська та ін.
Бібліотека також брала діяльну участь в організації цілої низки виставок, зокрема, з нагоди 100-річчя
(1979) та 125-річчя (2004) від дня народження Головного Отамана Симона Петлюри, а також з нагоди 1000-ліття Хрещення Русі (1988), на якій була представлена
колекція книжок з релігійного мистецтва. УБСП також була співучасницею виставки «Кольори України»
(експонати, картини, вишивки), що була організована
Музеєм Людини (1999–2000), а також надала в користування кілька своїх картин для виставки «Інтерференції – Художники українського походження в сучасному
мистецтві Франції (1911–1960)», яка була представлена
в ЮНЕСКО (2000). З 2003 р. Бібліотека – учасниця щорічних міжнародних салонів крашанок.
Особливо ефективно місію українського інформаційного та культурного центру в Європі Бібліотека виконувала під час Помаранчевої революції та Революції
гідності. У ці доленосні для України та українського народу часи співробітники Бібліотеки намагались
якнайширше та найповніше поінформувати всіх, хто
звертався до читальні, про події в Україні, відповісти
на запити західних журналістів й політичних оглядачів, забезпечити їх пресовими та книжковими матеріалами з бібліотечних фондів.

***
На сьогоднішній день Українська Бібліотека імені
Симона Петлюри в Парижі є найстарішим та найпо-
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важнішим осередком української культури на європейському континенті. Заснована як «нерукотворний
пам’ятник» Головному Отаманові та Голові Директорії
УНР Симонові Петлюрі, вона і на початку ХХІ ст. продовжує виконувати роль консолідуючого фактора у житті української діаспори не тільки Франції, але й цілої
Західної та Центрально-Східної Європи.
Діяльність Української Бібліотеки імені Симона
Петлюри має виняткове значення для обстоювання
української національної ідеї, популяризації українських творів, ознайомлення з надбаннями нашої культури вчених, журналістів, публіцистів з різних країн.
Науковці та митці, відвідуючи читальний зал Бібліотеки та працюючи з її фондами, мають можливість
пізнати різні аспекти політичного, культурного, духовного розвитку України на різних етапах її історії, а
також ознайомитись як із сучасними політичними та
економічними процесами в Україні, так і діяльністю
представників української діаспори у світлі публікацій
в українській та зарубіжній періодиці.
Завдання Української Бібліотеки в Парижі дуже
складні й разом з тим почесні, бо вона, втілюючи ідеї
Симона Петлюри, стала життєдайним осередком української культури і тим здобула визначне місце не тільки в Європі, але й у цілому світі. Українська Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі вписала не тільки яскраву сторінку в українську історію, але й стала
справжнім пам’ятником Голові Директорії та Головному Отаманові Симону Петлюрі, одним з наочних символів боротьби за українську незалежність.
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Відділи бібліотеки
Книжковий відділ
Перше книжкове надходження – Конституція Пилипа Орлика (видана 1710 р. у Бендерах) – надійшло
від голови Ради Бібліотеки В. Прокоповича 1 березня
1927 р. З того часу книжкові фонди Бібліотеки невпинно поповнювались, причому майже виключно шляхом
безкоштовних надходжень від українських емігрантів.
Особливо цінні видання («Історія Русів», «Опис Украї
ни» Ґ. де Бопляна, «Історія Карла ХІІ» Вольтера, «Історія козаків-запорожців» Ж.-Б. Шерера, «Історія Києва»
М. Берлінського та ін.) купувались для УБСП співробітниками журналу «Тризуб», які не шкодували для цього
своїх коштів, кожного разу проводячи спільні збірки.
У 1931 р. Бібліотека налічувала 7052 книжки, ще за
п’ять років – 12492 (з них 6612 – українською мовою), а
в 1937 р. – у фондах нараховувалось 13812 примірників,
з яких українською мовою – 7430, іноземними – 6382).
У січні 1940 р. Бібліотека ім. С. Петлюри нараховувала
понад 14000 томів. У міжвоєнний час Бібліотека збагатилася колекцією фотографій, листівок, діапозитивів і
негативів, стародавніх та сучасних мап, кількох десятків
великих альбомів малюнків і світлин про Україну, альбомами українських гербів та екслібрисів. Вона також
володіла повною колекцією поштових марок і грошових
банкнот часів української незалежності 1917 – 1920 рр.
З квітня 1946 р. і до сьогодні Бібліотека зібрала колекцію у понад 32000 книжок, однак повернути свої
раритетні видання міжвоєнного періоду так і не змогла, оскільки останні були розпорошені між кількома
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бібліотечними установами на пострадянському просторі. Останнім часом у Бібліотеці триває процес каталогізації фондів у відповідності до сучасних вимог
бібліотекознавства, що в перспективі уможливить
дистанційний доступ читачів до повного опису книг
УБСП. Зараз важливо пам’ятати про те, що позиція
фундаторів Бібліотеки, закріплена у її статуті, весь час
залишалась незмінною – бібліотечне зібрання має назавжди залишитися у Парижі.

Збірка періодики
З перших днів існування Бібліотеки тривав процес
збирання української та іншомовної періодики. 1931 р. у
її фондах налічувалось кількасот примірників періодичних видань за різні роки, ще за п’ять років – 482 назви
україномовних журнальних періодичних видань та 240
видань іншими мовами, а також 200 газет, 90 з яких були
у постійному користуванні. Як і книги та інші документи,
міжвоєнна колекція була конфіскована нацистами, а після її захоплення більшовиками – опинилась розпорошеною у бібліотечних закладах кількох міст СРСР.
У повоєнний час процес збирання періодики було
поновлено, завдяки чому зараз українська періодика у
Бібліотеці представлена комплектами та поодинокими
примірниками часописів, що виходили як на українських
теренах, так і у Польщі, Чехо-Словаччині, Франції, Німеччині, Швейцарії, США, Канаді та інших країнах. Сьогодні
в каталозі Бібліотеки відображено близько 600 найменувань журналів і газет, які є цінним джерелом з суспільнополітичної та культурної історії українців у світі.
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Збірка плакатів та оголошень
Українська Бібліотека імені Симона Петлюри володіє колекцією плакатів значної історичної вартості,
збирання яких розпочалось з перших днів існування
цього культурного осередку. Особливу цінність становить «Колекція плакатів і оголошень на відзначення
річниць загибелі Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри».
У збірці представлено плакати як громадсько-політичного характеру (про Голодомор 1932–1933 рр., на відзначення різних урочистих дат в житті української еміграції), так і афіші театральних колективів, оголошення про
виступи різних українських танцювальних та пісенних
гуртів тощо. Серед останніх значний інтерес становить
«Колекція театральних афіш українських артистичних
колективів (1949–1959 рр.)», зокрема, «Ансамблю українських акторів під мистецьким проводом В. Блавацького»,
«Театру-студії під проводом Йосипа Гірняка» та ін. Більшість афіш виготовлені типографським способом, але
наявні й мистецьки оформлені рукописні примірники.
Влітку 2009 р. було проведено упорядкування та
реставрацію значної частини колекції, в результаті
чого документи було систематизовано за тематичним
і хронологічним принципами та сформовано у теки.
Переважна більшість плакатів та афіш має значну історичну вартість і потребує оцифровування.

Музейний відділ
При Бібліотеці, «як її неподільна частина», від часу її
створення існував Музей С. Петлюри, у якому зберігалися його посмертна маска, рукописи, світлини, архів

27

Судової комісії в справі
процесу Шварцбарда.
Радою Бібліотеки була
прийнята окрема постанова про збирання та
збереження епістолярної спадщини Головного
Отамана, згідно до якої
спеціально виготовлялися копії всіх його листів, що зберігалися у Бібліотеці (створювався
т. зв. «страховий фонд»
документів), а також у
міру можливості копіювалися листи С. ПетлюЧастина музейної експозиції Бібліотеки ри, які перебували на
зберіганні в інших осередках чи у приватних осіб.
Рада Бібліотеки намагалась зберегти як особисті
речі й документи Головного Отамана, так і саму атмосферу, в якій він перебував в останні місяці й дні свого життя у Парижі. На одній із стін було розміщено
штандарт Голови Директорії, яким було вкрито труну
С. Петлюри, а на ньому на щиті з чорного оксамиту –
посмертну маску Головного Отамана.
Сьогодні у музейному відділі Бібліотеки зберігаються окремі особисті речі Головного Отамана, його
посмертна маска, скульптурні портрети Ольги та Лесі
Петлюр, відзнаки українського війська, а також картини українських митців, фотодокументи, твори українського народного мистецтва (вишивка, гончарні та інкрустовані вироби, писанки тощо).
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Архівний відділ
Архівне зібрання Української Бібліотеки міжвоєнного періоду містило цінні документи Уряду УНР в екзилі, досьє редакції журналу «Тризуб», архіви деяких
політичних та літературних особистостей (Т. Котенка,
Б. Лазаревського, П. Чижевського), і, нарешті, архіви
багатьох українських організацій на терені Франції, зокрема, Товариства бувших вояків Армії УНР. Як відзначалося вище, воно було вивезено нацистами разом з іншими бібліотечними колекціями у січні 1941 р., згодом
потрапило до радянських спецсховищ і сьогодні незаконно перебуває у фондах російських архівів.
У повоєнний період Рада Бібліотеки відновила важливу діяльність із збирання документальних свідчень
Визвольної боротьби за Українську державність і незалежність. Сьогодні в архівному відділі сконцентровано
цінні документи, що стосуються життя та діяльності
Симона Петлюри, а також увічнення його пам’яті. Тут
також зберігається особовий архів Ольги Петлюри (її
особисті документи, офіційне та приватне листування), епістолярії та матеріали Лесі Петлюри. Серед документів українських державних, громадських, культурних діячів та науковців представлені автографи
Євгена Бачинського, Миколи Ковальського, Іларіона
Косенка, Андрія Лівицького, Вячеслава Прокоповича,
Юрія Шевельова, Миколи Шумицького, Андрія Яковлева, Володимира і Софії Янів тощо.
Серед оригінальних документів, які зберігаються в
Українській Бібліотеці, особливу цінність становлять
матеріали Судового процесу над С. Шварцбардом, архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Франції.
У 2008-2014 р. було проведено упорядкування значної частини архівних колекцій, зокрема здійснено
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систематизацію та класифікацію документів за тематичним та хронологічним принципами, виокремлено
основні групи фондів, проведено атрибуцію документів з одночасним встановленням часу їх створення та
авторської приналежності. Особливої актуальності ця
робота набула з огляду на те, що більшість документів
знаходилась у розпорошеному стані.

Директори УБСП
Іван Рудичів (1881 – 1958), перший директор (бібліотекар) Української Бібліотеки імені Симона Петлюри,
перебував на цій посаді з моменту її заснування і до
січня 1941 р.
Народився на Полтавщині. Навчався в Полтавському духовному училищі та семінарії, під час навчання
в якій зблизився із С. Петлюрою. Член Революційної
української партії, співзасновник часопису «Добра порада», співпрацював у тижневику «Рідний Край» (Полтава). Закінчив правничий факультет Казанського університету. З квітня 1918 р. проживав у Києві, де працював у Вищому корпусному військовому суді.
У 1920 р. разом з іншими урядовцями Директорії
УНР був змушений виїхати поза межі України та опинився спочатку на становищі політичного біженця, а
згодом емігранта. За кілька років змінив кілька європейських столиць (Варшава, Берлін, Прага, Париж).
Опинившись у французький столиці, Рудичів взяв
найдіяльнішу участь у заснуванні Української бібліотеки імені Симона Петлюри, а в подальшому доклав
максимальних зусиль до її розбудови у якості директора Бібліотеки.
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Григорій Довженко (1877–1958), український громадський діяч, директор Української Бібліотеки імені
Симона Петлюри у 1950–1958 рр.
Народився в с. Боромля (нині Тростянецького району на Сумщині). Закінчив Університет св. Володимира, працював інженером залізниць. Директор департаменту ринку праці. З 1905 р. – член Української
соціал-демократичної спілки, з 1913 р. – УСДРП. Член
Української Центральної Ради (1917), з 1920 р. перебував в еміграції (Польща), де очолював Український
Червоний Хрест, був головою Архівної комісії при Міністерстві народної освіти УНР. Пізніше переїхав до
Чехословаччини, де працював в Українській господарській академії. З 1927 р. проживав у Франції. Після війни переїхав до Парижа та взяв діяльну участь у відновленні роботи Української Бібліотеки імені Симона
Петлюри – спочатку допомагаючи І.Рудичеву, а після
від’їзду останнього до Абондану, докладаючи всіх зусиль для її розвою у 50-х рр. ХХ ст.
Петро Йосипишин (1900–1994), сотник Армії УНР,
відомий український громадський діяч, довголітній
директор Української Бібліотеки імені Симона Петлюри у повоєнний час (1958-1988).
Народився у місті Гранів Гайсинського повіту Подільської губернії. Навчався Гайсинській гімназії. Влітку 1918 р. приєднався до Повстанського відділу Отамана Волинця, який оперував переважно в Гайсинському
повіті, але у зимовий час продовжив своє навчання в
гімназії. У 1919 р. повернувся до повстанської Гайсинсько-Брацлавської бригади, де виконував обов’язки
начальника зв’язку при її штабі. Наступного року
П.Йосипишин приєднався до Армії УНР та був приділений до 2-ої бригади 1-ої Запорізької дивізії (команда
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зв’язку). Після інтернування армії опинився у таборі
Пикуличі (поблизу Перемишля).
Пізніше перебував у таборі Вадовиці, де брав участь
у роботі культурно-освітнього відділу 1-ої Запорізької
дивізії, читав лекції з українознавства для вояків Дорошенківського куреня. У 1922 р. молодший портупейюнак П.Йосипишин був зарахований до складу Спільної юнацької школи Армії УНР, в якій пройшов повний
курс навчання. 15 серпня 1923 р. він успішно склав випускні іспити у таборі Каліш та був підвищений до першої офіцерської ранги хорунжого за першим розрядом. Після цього з групою старшин виїхав на роботи на
Волинь. В травні 1926 р. за посередництвом УЦК виїхав
з Польщі разом з групою вояків Армії УНР до Франції.
5 грудня того ж року прибув до Сален-де-Жіро, де
підписав однорічний контракт на роботу електриком,
а прибувши туди – зайнявся активною громадською
діяльністю. Його заходами тут була організована Українська громада, а П.Йосипишина обрано її секретарем.
Невдовзі Українська громада Сален-де-Жіро була прийнята до складу Союзу Українських Емігрантських Організацій у Франції. Його зусиллями у 1927 р. тут була
створена філія Товариства бувших вояків Армії УНР у
Франції, яку він й очолив. З 1929 р. проживав у Парижі, у 1933 р. закінчив курс інженера-електрика в Національній консерваторії мистецтва й ремесел, у 19331934 рр. заочно студіював у Високій Школі Політичних
Наук при Українській Господарській Академії в ЧСР.
У Парижі П.Йосипишин брав активну участь у житті тамтешньої української громади, декілька каденцій
був головою її управи. У 1936 р. був нагороджений відзнакою «Хрест Симона Петлюри». Був нагороджений
пам’ятною відзнакою «Воєнний хрест (1917-1957)»
(1969 р.) та військовою відзнакою «Хрест Відродження»
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в пам’ять 60-ліття Армії УНР (1978 р.), також йому було
вручено «Хрест Європейського Комбатанта».
Василь Михальчук, український громадський діяч,
директор УБСП у 1988–1998 рр.
Народився на Волині (с. Голуби Дубенського повіту
на Рівненщині). Здобув середню освіту в Кременецькому ліцеї, під час Другої світової війни брав активну
участь в українському визвольному русі. Після її завершення опинився у Франції (1947 р.), де здобув вищу
освіту за фахом інженера харчової індустрії. У 1950-х рр.
працював у Центральному союзі українського студентства та організації академічної молоді «Зарево». Посідав
відповідальні посади в громадсько-політичних організаціях української еміграції – Українському народному
союзі (УНС) та Українській національній єдності (УНЄ).
Як голова останньої обстоював права українських дисидентів перед комісією з прав людини при ЮНЕСКО в
Парижі (1977–1978 рр.). Голова Українського центрального громадського комітету у Франції, віце-президент
Світового конгресу українців у Торонто (1993–1998).
Брав діяльну участь у роботі паризького «Українського
Слова» (з 1948 р.) та молодіжного журналу «Смолоскип».
Ставши у 1988 р. членом Ради Бібліотеки та її директором, доклав всіх зусиль для заснування у Києві
Представництва УБСП та організації конкурсів молодих петлюрознавців в Україні.
Ярослава Йосипишин, українська і французька громадська діячка, історик, доктор філософії. Голова Ради
Товариства Бібліотеки з 1997 р. і до сьогодні, директор
Української Бібліотеки ім. Симона Петлюри з 1998 р. і до
сьогодні, головний редактор «Інформаційного бюлетеня Української Бібліотеки імені Симона Петлюри».
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Народилась у Парижі, батьки – українські політичні емігранти. Закінчила Педагогічну школу в Парижі та
Університет Париж-І Пантеон-Сорбонна. У згадуваному
університеті спеціалізувалась на кафедрі міжнародних
відносин. Захистила магістерську роботу за темою «Львівський український університет». Після цього довший час
працювала професором у кількох коледжах та ліцеях, викладаючи в них історію та географію. У 1981 р. захистила
в Університеті Париж-І Пантеон-Сорбонна докторську
дисертацію за темою «Західноукраїнські землі між двома
світовими війнами в міжнародних відносинах».
Член НТШ, з 1981 р. викладач Українського Вільного Університету в Мюнхені та професор-гість в Сорбонні. На початку 1990-х рр. викладала курси «Французька
мова» і «Французька цивілізація» студентам Київського державного інституту іноземних мов. Брала участь
у роботі міжнародних конференцій, що проводились в
Університеті Париж-ІІІ Сорбонна. Упродовж багатьох
років досліджує кельтську проблематику, є секретарем і головним редактором «Amis des Etudes Celtiques»
(«Поціновувачі Кельтських студій») при Сорбонні. Організатор конференцій із вшанування С. Петлюри в
2004, 2006, 2011 рр. та редактор-упорядник збірників
матеріалів цих конференцій. Автор низки публікацій
французькою та українською мовами.
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«Українська бібліотека має бути утворена, і всі, хто почуває себе
свідомим, організованим членом нашої еміґраційної громади, повинен
вжити всіх засобів, щоб допомогти створенню цієї потрібної і пекучої
культурної установи… Ми кличемо в першу чергу всіх наших громадян,
на еміграції у Франції сущих, відгукнутись на заклик у цій справі і допомогти здійснити його. Присилайте непотрібні вам книжки і видання;
вони будуть першими підвалинами майбутньої української бібліотеки
в Парижу, яка буде обслуговувати потреби всієї української еміґрації на
терені Франції в рідній, своїй книжці, в рідному друкованому слові».
Симон Петлюра («Тризуб», 25 травня 1929 р.).

«Нарешті, входимо ми в сім’ю культурних народів, нав’язуються
живіші зв’язки між европейською й українською наукою, і само собою
виступає на чергу денну питання, як відповідно репрезентувати перед
Европою українську культуру. Таким завданням мала б служити Українська Бібліотека в Парижі [...] В Парижі повинна бути Бібліотека імени С.Петлюри. Повинна бути, щоб молодь наша, беручи в Сорбонні досвід віків, переймаючись духом европейським, вчилася з його ідей, з його
життя, з його смерти любови діяльної до рідного краю... А Захід бачив,
як ми шануємо своїх людей великих».
Вячеслав Прокопович («Тризуб», 18 липня 1926 р.).

«Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі є помітною
культурно-політичною установою не тільки в житті української
громади у Франції, а і в цілому українському світі […] Її споруджували
всі наші земляки: від нечисленної тоді (1926 р.) української громади колишніх вояків Армії Української Народної Республіки у Франції та в інших кількох країнах Европи до маленької української громади у Харбіні
та розкиданих українських поселень далекої західної Канади. Кожний
свідомий українець поспішав дати свою частку чи то книжкою, чи то
грішми, документом чи іншим спомином з недавніх визвольних змагань
і прилучитися до побудови живого пам’ятника».
Петро Йосипишин (Йосипишин Петро. Вступне слово //
Михальчук В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі:
Заснування, розвиток, діяльність (1926 – 1998). – К., 1999. – С. 5).

«Творімо монумент Симонові Петлюрі – були перші слова відозви
Ради в році 1929. Бажаю, щоб ці слова назавжди залишалися в серцях
всіх членів Ради Бібліотеки».
Іван Рудичів (З листа І. Рудичева до голови Ради Бібліотеки
ген. О. Удовиченка, Абондан, 22 березня 1955 р.)
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