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Україна і світ

13 серпня 2014 року, минуло дев'ять днів, як

відійшла у вічність молодша донька гетьмана Павла
Скоропадського — Олена.

У газеті "День" (див. № 143 та № 147 від 6 та 12 серп�

ня 2014 року) були опубліковані матеріали про Олену
Отт
Скоропадську, в яких про "Останню з роду Ско�

ропадських"  сказано багато добрих слів. Пані Олена

з часу свого першого приїзду в Україну 1991 року (і до

2006 року) була гостем Українського міжнародного

комітету з питань науки і культури (КНК), створе�

ного ще при АН УРСР 1990 року на другий день після

проголошення Декларації про державний суверенітет.

Моїм колегам та мені пощастило супроводжувати

пані Олену та її чоловіка Людвіга в їхніх подорожах до

багатьох міст та сіл України. На згадку про ці подо�

рожі до 95�ліття від дня народження Олени Отт

Скоропадської було видано спеціальний фотоальбом,

світлини з якого подано далі у статті Миколи Желез

няка.

Я мав приємну нагоду вручити цей фотоальбом

пані Скоропадській 4 липня 2014 року. З пані Оленою

та паном Людвігом я провів декілька годин в їхньому

помешканні (спеціальному будинку�лікарні) у перед�

місті Цюриха, а потім разом з панею Оленою пообі�

дав у ресторані. Хоча вона не могла самостійно пере�

суватися та мала певні проблеми через хворобу серця,

але була, як завжди, щирою у розмові та оптиміс�

тичною. 

Її цікавив сучасний стан України, події

на Майдані та сході нашої держави. Ми

говорили про КНК у зв'язку з підготовкою

спеціального видання про 25�річну його

історію. Пані Олена розповіла про участь у

підготовці видання щоденників гетьмана

Павла Скоропадського та мріяла побачити їх

вихід у світ.

Ніщо не передвіщало такої сумної

звістки, яку ми отримали в Україні через

місяць після цієї незабутньої зустрічі...

Ярослав Яцків

4 серпня 2014 року в передмісті Цюриха (Швейцарія) відійшла в інший світ наймолодша донька
гетьмана Павла Скоропадського — Олена Павлівна Отт
Скоропадська. 

А ще п'ятого липня цього року пані Олена відзначала ювілейну дату — 95 років від дня народження, і вона
прагнула побачити вихід у світ щоденників батька Павла Скоропадського. Не судилося ... Ми, в Україні,
втратили прекрасну людину, щирого друга та вболівальника за долю нашої держави. Вічна їй пам'ять!  

У цьому числі "Світогляду" ми подаємо матеріали про візити пані Олени та її чоловіка Людвіга в Україну.
Розпочинаємо з короткого повідомлення, яке було подано до газети "День" (але не опубліковане).
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До 95�річчя Олени Скоропадської, доньки Гетьмана України Павла Скоропадського, підготов�

лено фотоальбом, у якому світлини розповідають про перебування Олени Отт�Скоропадської та

її чоловіка Людвіга Отта в Україні від першої до останньої поїздки.

У фотоальбомі використано світлини, які робили Людвіг Отт, Ростислав Кондратюк та Микола

Железняк.

Для усіх, хто цікавиться історією України, зокрема родиною Скоропадських. 


