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a subiectului, lucrarea își propune să determine 
componența, structura și principalele activități ale 
acestei instituții în România.   

Aflându-se în componența imperiilor Austro-
Ungar și Rus, ucrainenii nu aveau propriile instituții de 
stat. Situația s-a schimbat radical în timpul Revoluției 
ucrainene din 1917-1921, când în pe teritoriul locuit 
de ucraineni au apărut formaţiuni de factură statală 
– Republica Populară Ucraineană (în perioada Radei 
Centrale)5, Statul Ucrainean (în perioada lui Pavlo 
Skoropadskii)6, Republica Populară Ucraineană 
(perioada Directoratului)7, Republica Populară 
Ucraineană Occidentală8 și Republica Sovietică 
Socialistă Ucraineană9. Toate au încercat să își creeze 
propriile mecanisme care să asigure desfășurarea 
politicii externe. 

Primele instituții diplomatice ale RPU peste hotare 
nu aveau încadrarea legislativă necesară, clasificarea și 
statele de personal. Componența reprezentanțelor era 
desemnată fără o reglementare riguroasă, fapt pentru 
care, în primăvara anului 1918, Ministerul popular al 
afacerilor externe a elaborat proiectul de lege privind 
„Instituțiile din străinătate ale Republicii Populare 
Ucrainene”. Potrivit documentului, reprezentanțele 
diplomatice trebuiau să dețină relații politice cu 
guvernele din țările în care au fost acreditate, să 
apere interesele politice și economice ale RPU, să 
apere drepturile legale ale cetățenilor Ucrainei de 
peste hotare. Era constituită nomenclatura specifică 
– ambasadă, misiune diplomatică, consulat general, 
consulat, vice-consulat sau agenție consulară, rangurile 
conducerii misiunilor diplomatice – ambasador, 
trimis sau ministru plenipotențiar, ministru-rezident, 
însărcinat cu afaceri. 

Concomitent avea loc formarea reprezentanțelor 
permanente ale statelor străine în Ucraina. Din ianuarie 
1918 reprezentanți permanenți aveau Anglia și Franța, 
din martie – Spania, Austro-Ungaria, iar din aprilie – 
Germania. 

Pe 29 aprilie 1918 a avut loc lovitura de stat și a 
fost proclamat Statul Ucrainean în frunte cu hatmanul 
Pavlo Skoropadskii (1873-1945). Timp de 7 luni de 
existență, Statul Ucrainean a fost recunoscut „de jure” 
de Austro-Ungaria, Bulgaria, Germania, Turcia10, 
Azerbaidjan, Georgia, Republica Don, Polonia, 
Finlanda, Elveția, iar „de facto” de către Belgia, Armenia, 
Olanda, Grecia, Danemarca, Norvegia, Persia, Suedia 
și România11. Recunoașterea pe scară largă a Ucrainei 
a oferit oportunități suplimentare pentru constituirea 
instituțiilor diplomatice în străinătate.

Relativ rapid s-a dezvoltat un cadru legislativ de 
reglementare a misiunilor diplomatice în străinătate. 
Prin decizia Consiliului de Miniștri din 27 mai 1918 
ministerului de externe i-a fost trasată sarcina de 
a elabora un proiect de lege privind ambasadele și 
misiunile Ucrainei. Pe 10 iunie acesta a fost depus la 

Consiliul de Miniștri, iar pe 14 iunie 1918 hatmanul a 
semnat „Legea privind ambasadele și misiunile Statului 
Ucrainean”12. Legea stabilea ierarhia reprezentanţelor: 
ambasadă de gradul I, condusă de ambasador sau 
ministru plenipotențiar, pe lângă care activează 
consilierul, secretarul superior, doi secretari, doi 
dragomani (funcționari) și 5 colaboratori de birou, în 
total – 12 unități de personal; ambasadă de gradul II, 
condusă de ministru-rezident, compusă din secretar și 
funcționar, în total – 3 persoane. 

Pe 21 iunie 1918 Consiliul de Miniștri a adoptat 
decizia privind oficiile diplomatice provizorii (până 
la ratificarea finală a tratatului de pace) ale Statului 
Ucrainean în Germania, Austro-Ungaria, Turcia, 
Bulgaria și România. Primele patru erau considerate 
ambasade de gradul I, având în vedere faptul că 
Ucraina semnase cu cele patru state din blocul Puterilor 
Centrale Pacea de la Brest-Litovsk, iar a cincea (din 
România) – ambasadă de gradul II13. 

În toamna anului 1918 guvernul hatmanului 
încerca să stabilească relații diplomatice cu țările 
Antantei. În acest scop a fost constituită misiunea 
diplomatică a împuternicitului Statului Ucrainean 
în România (șef Ivan Korostoveți, secretar Gheorghii 
Gasenko). Misiunea a sosit în orașul Iași, unde a avut 
loc întâlnirea lui I. Korostoveți cu ambasadorul francez 
Charles de Saint-Aulaire și cel englez, Sir G. Barklai. 
Întâlnirea a avut însă un rezultat negativ pentru partea 
ucraineană14.

În perioada Statului Ucrainean a început dezvoltarea 
diplomației militare. Pe lângă Cartierul Major General 
al Ucrainei a fost constituit departamentul pentru 
relații externe, din componența căruia trebuiau să 
facă parte atașații militari. În iunie 1918 ministerul 
de război a elaborat un proiect de lege privind 
trimiterea atașaților militari la Berlin, Viena, Sofia, 
Constantinopol, București și Berna, proiect adoptat 
de Consiliul de Miniștri și semnat de cărte hatman 
la 10 august. Concomitent era discutată propunerea 
pentru numirea atașaților militari navali. Misiunile 
militar-navale au început să funcționeze în Germania 
(prin cumul în Olanda, Danemarca și Suedia), Rusia, 
Austro-Ungaria, Turcia și România15. 

În scurt timp a urmat reforma serviciului consular, 
prin promulgarea pe 4 iulie 1918 a „Legii privind 
înființarea consulatelor generale și agențiilor consulare 
din străinătate”. Treptat, statul ucrainean a încheiat 
o serie de acorduri internaționale care determinau 
dezvoltarea unei rețele extinse de consulate. Printre 
acestea  se numără și acordul comercial cu România, 
semnat pe 26 octombrie 191816. Pe 5 noiembrie 
hatmanul a abolit legea din 4 iulie, introducând o 
nouă ordine în statele de personal din consulate. Prin 
urmare, la Iași a fost deschis Consulatul General al 
Ucrainei, iar la Galați un vice-consulat17.

Consulii ucraineni, care erau recunoscuți oficial în 
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servicii consulare din Berna și Budapesta. Închiderea 
consulatelor ucrainene a început în primăvara anului 
1921, adică după semnarea Tratatului de la Riga23 
dintre Rusia sovietică și Polonia. În anii 1922-1923 a 
fost redus considerabil personalul diplomatic. 

În ceea ce privește corpul diplomatic ucrainean 
din România, componența sa era modificată în funcție 
de situația politică din Ucraina. În ianuarie 1918, 
prin intermediul generalului Constantin Coandă, 
guvernul român a promis susținerea Radei Centrale 
Ucrainene în lupta cu bolșevicii, însă acest angajament 
nu a fost respectat, ca urmare a încheierii Tratatului 
de Pace de la Brest-Litovsk de către Ucraina. În luna 
martie a aceluiaș an, Consiliul de Miniștri al republicii 
ucrainene examina posibilitatea trimiterii în România 
a unei delegații de pace, în functe cu Oleksandr Sevriuk 
(1893–1941). O lună mai târziu a fost constituită 
misiunea diplomatică a Republicii Populare Ucrainene 
în România, condusă de Mykola Galagan, din care 
mai făceau parte funcționarii Oleksa Clor și Artem 
Galip24. În octombrie 1918 misiunea diplomatică 
a Statului Ucrainean la București a fost condusă de 
către generalul Volodislav Dașkevici-Gorobațkii, fost 
șef al Statului General Major al Statului Ucrainean 
(1879–1952). Colaboratorii misiunii erau juristul 
și profesorul de drept internațional Mihailo Doghel 
(1865–1936), locotenentul Pavlo Nevadovskii, ofițerii 
Volodislav Maevskii și Serghei De-Vitt, consulul 
general din București Corneliu Cebotarenko și vice-
consulul din Galați – Spiridon Bilețkii25. Negocierile 
cu trimișii statelor Antantei aflați la Iași erau purtate de 
către Ivan Korostoveți (1862–1933)26.

Începând din decembrie 1918 au avut loc unele 
modificări în componența corpului diplomatic 
ucrainean din România. În ianuarie 1919 la București 
a sosit Misiunea diplomatică extraordinară a Republicii 
Populare Ucrainene, condusă de Gheorghii Gasenko 
(1894–1933). Din componența acesteia mai făceau 
parte consilierul Viktor Pisneacevskii (1883-1933), 
secretarul Volodimir Onațevici, atașații Volodislav 
Medziankovskii și Iurii Bileți, funcționarii Oleksandr 
Kraveți și Petro Kolomak, precum și I. Parhomenko 
în funcția de dactilografă27. Însă, în mai 1919, în 
urma unui demers al lui Gh. Gasenko (o declarație 
sub formă de ultimatum împotriva acțiunilor militare 
românești comune cu cele poloneze în Republica 
Populară Ucraineană Occidentală) aproape toți 
angajații misiunii au fost nevoiți să părăsească țara28. 

În iunie 1919, la conducerea misiunii diplomatice 
a RPU în România a venit fostul ministru al Afacerilor 
Externe al Ucrainei (februarie-aprilie 1919), profesorul 
Constantin Mațievici (1873–1942)29. Sub conducerea 
lui, în diferite perioade, au lucrat la București fostul 
ministru al comerțului și ex-adjunct al prim-ministrului 
Ivan Feșcenko-Ciopivskii (1884–1952) în calitate de 
consilier, Lev Gherken și Mihailo Liubimskii în funcția 

de secretari, atașații Fedir Butkevici și Pavlo Manciur, 
funcționarii Oleksandr Kraveț și Petro Kolomak, șeful 
biroului de presă Denis Maer-Mihalskii, colaboratorii 
Lev Ciopivskii, generalul Viktor Zelenski, șoferul 
Kazimir Rafalovici, mecanicul Adam Cervinskii și 
curierul Iliko Ubovici30.

În februarie 1920, fosta misiune militară a RPU 
de pe lângă misiunea diplomatică de la București a fost 
transformată în secțiune militară din cadrul ambasadei, 
din care făceau parte Serghei Delvig (1866–1944) în 
funcția de șef și Oleksandr Trepke, ofițerii Mykola 
Danikiv, Oleksandr Doliniuk, Iakov Ciaikivski și S. 
Mihalskii. De misiunea diplomatică mai aparținea și 
contraamiralul și fostul comandant al Flotei de la Marea 
Neagră a Statului Ucrainean Mihailo Ostrogradskii 
(1870–1923), care în aprilie 1920 a fost numit în 
funcția de împuternicit al RPU în afaceri militare și 
comerciale în sudul Ucrainei31. 

Reprezentantul RPU în Cernăuți a fost iniţial 
doctorul în drept Mihailo Dogomilea, iar mai apoi 
sublocotenentul Eugen Lugovîi, funcția de secretar 
fiind deținută de către Leontii Ivasiuk. La consulatul 
de la Chișinău lucrau profesorul Ivan Ganițkii, 
locotenentul Ivan Minzarenko și Mihailo Șeremetev, 
în timp ce misiunea consulară de la Iași era condusă 
de Corneliu Cebotarenko32. Până la jumătatea anului 
1920 în România rămăsese câțiva angajați de la fosta 
misiune diplomatică extraordinară, care erau activi în 
viața de zi cu zi a emigrației ucrainene din România. 

Periodic, în România soseau misiuni speciale. 
Astfel, în martie-aprilie 1919 la București s-a aflat 
misiunea diplomatică specială a regiunii de Vest a 
RPU, compusă din doctorul Stepan Vitvițki (1884–
1965), profesorul Grigori Timoșciuk (1882–1948), 
expertul Sidor Țurkanovici și traducătorul Oleksandr 
Kulicițki. Delegația a purtat negocieri cu ministrul 
român al afacerilor externe Mihai Ferechide și cu șeful 
misiunii militare franceze în România Henri-Mathias 
Berthelot, referitor la situația Bucovinei de Nord și la 
un posibil pericol de ocupație românească a Galiției de 
Est. Cele două părți au abordat și problema pericolului 
bolșevic din regiune33.

Întreținerea reprezentanței diplomatice peste 
hotare era destul de costisitoare. De pe 1 iunie până 
pe 1 octombrie 1919 pentru întreținerea misiunii 
diplomatice extraordinare a RPU din România au 
fost cheltuiți 2  848  254 de carbovanți34, inclusiv 
pentru fondul personal al șefului misiunii - 1 503 296 
carbovanți, pentru chiria sediului – 440 457, pentru 
ajutorarea cetățenilor ucraineni aflați pe teritoriul 
României - 327  862, pentru locuințele angajaților – 
266 349, cheltuieli de cancelarie - 72 660, transport 
– 58 156, cheltuieli neprevăzute – 37 354, cheltuieli 
pentru biroul de presă – 20 067 carbovanți35.

Mijloacele bănești pentru întreținerea misiunii 
diplomatice proveneau, în primul rând, de la guvernul 
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persoane. Angajaților le era asigurată cazarea și masă, 
precum și o remunerație zilnică în valoare de 10 lei, iar 
cei ce aveau specializare obțineau la sfârșitul zilei 20-30 
de lei. Personalul de supraveghere primea peste 50 de 
lei. Ulterior, misiunea a reușit să ofere mici ajutoare 
bănești refugiaților, în special cu ocazia sărbătorilor 
religioase. Pentru perosanele care au trecut benevol 
frontiera română, corpul diplomatic de la București a 
organizat adăposturi la Bălți, Bender și Chișinău, cu 
ajutorul Comitetului Crucii Roșii45.

Diplomații ucraineni de la București îi susțineau 
din punct de vedere material și pe reprezentanții 
culturii din rândurile emigrației, scriitoarea Olga 
Kobyleanska alături de câțiva artiști plastici fiind 
susținuți de misiune cu un ajutor financiar lunar46. 
Tot cu sprijinul misiunii diplomatice ucrainene, la 
Cernăuți, a început editarea săptămânalului „Vocea 
poporului”. Pe 22 aprilie 1921 Constantin Mațievici 
a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe 
al României, Constantin Argetoianu și cu ministrul 
pentru problemele Bucovinei Dorimedont Popovici, 
pentru a solicita încuviințarea autorităților române în 
vederea publicării ziarului. Redacția săptămânalului a 
fost condusă de către profesorul de drept Lev Cogut 
(1878–1947). Ziarul se declara a fi unul democratic, 
cu caracter național, ce reprezenta interesele Ucrainei 
Mari. Trei sferturi din exemplare erau transmise peste 
hotare, inclusiv în Ucraina. Totodată, publicației îi era 
interzis să intervină în politica internă și să abordeze 
subiecte legate de Bucovina și Galiția. Conținutul 
săptămânalului era coordonat și redactat de însuși șeful 
misiunii – Constantin Mațievici, care susținea apariția 
publicației din propriile resurse47.

În altă ordine de idei, anticipând posibilitatea 
încetării activității, misiunea diplomatică a demarat 
înființarea unui șir de organizații civile ale emigrației 
ucrainene din România, printre care Uniunea femeilor 
ucrainene, corul „Duma”, asociația economică 
„Zgoda”. 

Reprezentanța își încheie scurta sa istorie în 
România în anul 1923, o bună parte din activitățile sale 
fiind preluate de Comitetul de ajutorare al emigrației 
ucrainene din România, care a funcționat tot sub 
conducerea lui Mațievici în fostul sediu al misiunii. 

Concluzionând, în timpul revoluției din Ucraina 
din perioada anilor 1917-1921, elita politică a acordat 
o atenție deosebită creării și organizării bazei legislative 
pentru funcționarea ministerului de externe și a 
misiunilor diplomatice ale Ucrainei în străinătate. Au 
fost identificate tipul, structura, componența personală 
și funcțiile de bază ale acestora. Activitatea misiunii 
ucrainene din România a variat în funcție de situația 
politică din țară. Aceasta a început să funcționeze în 
perioada Radei Centrale, a trecut printr-un proces 
de maturizare în timpul hatmanatului, iar cea mai 
consistentă activitate fiind înregistrată în perioada 

mandatului profesorului Constantin Mațievici, 
trimisul Republicii Populare Ucrainene. 

În această perioadă zbuciumată a istoriei Ucrainei, 
după pierderea teritoriilor și evacuarea instituțiilor 
stataului în Polonia, iar ulterior în occident, Semion 
Petliura a înțeles că forța militară trebuie înlocuită 
cu lupta pe tărâmul diplomatic în încercarea de a 
perpetua ideea unei Ucraine independente. Constantin 
Mațievici, un personaj apropiat al conducătorului 
RPU, a înțeles rolul de a reprezenta și proteja interesele 
naționale în România. 
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