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Jan MALICKI
One hundred years ago

On behalf of the Centre for East European Studies, of the University of 
Warsaw, I have the honour of opening today’s conference. It is outstanding 
for many reasons. The extraordinary nature of our conference is obviously 
due to chronology, exactly 100 years ago the Treaty of Warsaw, the so-called 
Piłsudski–Petlura Agreement was signed on the night of April 21–22. We want-
ed to celebrate this momentous anniversary with a special Polish-Ukrainian 
conference. The second element of the conference includes a special volume 
of sources related to the negotiations and signing of the Agreement. This is 
the book The Piłsudski–Petlura Alliance. Documents and materials, which has 
over four hundred pages. The publisher being the Study of Eastern Europe 
and the Historical Research Office of the Institute of National Remembrance 
in Warsaw. But the volume was prepared by a team from the Polish-Ukrainian 
commission for research and mutual relations 1917–1921, and the volume’s 
scientific editors are representatives of the commission from both sides – Jan 
Pisuliński from Rzeszów and Vitalij Skalski from Kiev.

This volume shows once again that the key to historical research is 
knowledge of sources, access to sources, and access to archives, and as you 
all know there is such a myth that has been prevailing in historiography for 
several decades, especially for over a dozen, that you can write „wisdom” on 
the basis of your own thoughts and judgments without reaching for archives 
or printed sources. I will say dramatically – we protest! We protest as histori-
ans and a protest is present in this volume. This collection contains so many 
important and interesting documents, often hitherto completely unknown.

This volume shows incredibly strongly that Piłsudski and Petlura were 
great geopoliticians and great political visionaries. It should also be noted 
that when you read these documents that were created a hundred years ago, 
it is extremely striking how many problems in the region have not changed, 
as these documents show despite the passage of time.

Finally, I would like to quote a statement by Simon Petlura from December 
1919:

„...we – Poland and Ukraine, should reach agreements to resist Russia. 
Pointing to the history of Polish-Ukrainian misunderstandings in the past is 
not an argument for today’s real politician”.
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Valerij SMOLIJ
Letter for the introductory speech at the International online conference dedi-
cated to the 100th anniversary of the Treaty of Warsaw 1920

The anniversary of the Treaty of Warsaw 1920, also known as the Petlura–
Piłsudski Union, is part of the long and difficult history of Polish-Ukrainian 
relations. Back then and now this Pact has been assessed differently. Even 
today, this topical issue is not devoid of discussion points. However, the 
current state of historiographical development and new information capa-
bilities allow for a comprehensive and objective assessment of the historical 
background and real motives for the Treaty of Warsaw and its consequences 
for both parties. In this regard, it is important to remember about the main 
points, which have had a strong influence on development of Polish-Ukrain-
ian relations, as a new balance of power in Europe after the end of World 
War I; the significant difference of the status of new born Poland and the 
UPR in international relations; the threat of the Bolsheviks’ expansion from 
the East that became the unifying platform for the Petlura–Piłsudski Union 
emerged; the Polish-Ukrainian relations in 1919–1920 had a fundamentally 
different character then their relations during World War II. Also, it should 
be remembered that the retrospective determination of the positive and 
negative consequences of the Treaty of Warsaw will inevitably be weighed 
down by the „Galician syndrome”, the question of the price paid by Ukrain-
ians for its conclusion. It is important to understand that historical issues 
have acquired the characteristics of the main component of Ukrainian-
Polish interstate relations. That’s why Scholars must be aware of their own 
responsibility in order to prevent the politicization of contemporary events 
and figures, and new aggravations on the „historical front”, and try to be 
tolerant and objective from both sides.

Włodzimierz SULEJA
Historical Opportunity

In the history of Poland, 1920 was – looking back from the perspective of 
the century – an exceptional year. It was also an extremely important time 
for Ukraine, and especially for the idea of its independence. The end of the 
Great War gave both Poles and Ukrainians a great chance to reverse historical 
injustice. Poland managed to use it. Ukraine was less fortunate. The year 1920 
proved that Russia was a real danger. Even more dangerous because it came 
dressed in the new ideas of Bolsheviks. From the Kremlin perspective – without 
Ukraine, Russia ceased to be treated as an empire. On the Polish side, the Chief 
of State and the Commander-in-Chief, Józef Piłsudski was aware of this. On 
the Ukrainian side, Symon Petlura turned out to be a statesman able to read 
the signs of the times. He turned out to be a politician, capable of taking the 
risk of an alliance with Poland. Petlura was aware that this was not a relation-
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ship of equal partners – the advantage the Polish side held was noticeable 
even to observers who were not oriented in the nuances. However, difficult 
negotiations, which not only related to purely military or political issues, but 
also economic ones, were fully successful. The Polish-Ukrainian Alliance of 
April 1920 thus enabled joint actions. Activities were aimed at forming an 
independent Ukraine, thus safeguarding Poland’s independence. It is hard 
not to resist the impression that both, Piłsudski and Petlura, were ahead of 
their time. And while there is no doubt that the April Alliance has measurably 
been translated into the front of a brotherhood of arms, the time that could 
have been used to regain Ukrainian sovereignty after Kiev was recovered 
was too short. 

It looks like we know almost everything about the genesis of the alliance, 
its shape and practical implementation. But I am also convinced that the 
discourse conducted in the historical field, especially between researchers 
from Kiev and Lviv, Warsaw and Cracow, will deepen this image, enable the 
removal of still existing gaps, and bring new interpretations. A new, in-depth 
look at this special event of enormous significance, which was the Piłsudski–
Petlura alliance, fits into a contemporary, difficult context. The threat, which 
in the recent past has prevented the creation of a sovereign state by the 
Ukrainians, is still real today. 

Jan Jacek BRUSKI
Józef Piłsudski and the Ukrainian question

Ukraine, as an independent „buffer” state allied with Poland, was to 
play a principal part in Józef Piłsudski’s grand political scheme (not quite 
accurately dubbed a „federalist programme”) which envisaged breaking 
down the Russian empire into a series of self-governing national terri-
tories. This policy conducted by the Chief of State led to the conclusion 
of the Polish-Ukrainian treaty in April 1920. It was an unequal and asym-
metric agreement, but given the circumstances benefited both sides. The 
Polish-Ukrainian alliance provided the unique opportunity to implement 
Piłsudski’s far-reaching geopolitical project. Eventually, however, it ended 
in failure. After 1921, the Ukrainian question became for Piłsudski primarily 
an internal policy issue.

Valentyna PISKUN
The attitude of Dnieper political circles towards the Treaty of Warsaw

The main goal of this article is to analyze the attitude of leading politi-
cians and political parties of Dnieper Ukraine towards the Treaty of Warsaw 
and towards the leaders who approved it: Symon Petlura and Józef Piłsudski. 
M. Hrushevsky and V. Vynnychenko were among the leaders of the Ukrainian 
revolution who didn’t approve of the signing of the Pact. M. Hrushevsky in 
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his article Between Moscow and Warsaw strongly criticized the agreement, 
calling it „a fateful and very harmful fact, simply criminal”. V. Vynnychenko in 
his article Ukrainian state power criticized S. Petlura. He believed that „there 
should not be a struggle of Ukrainians and Poles against the Russians for 
the liberation of Ukraine, as Petlurism puts it, that is, not a national war, but 
a social one; the bourgeois counter-revolutionary Polish-Ukrainian union must 
fight against the socialist Russian-Ukrainian union”. For the Prime Minister of 
the UNR Isaak Mazepa, the signing of the agreement came as a „complete 
surprise”, and he became acquainted with its content with a significant de-
lay, which also had a negative impact on the perception of the agreement. 
The majority of those who were involved, considered the Polish-Ukrainian 
alliance to be the result of a tragic situation at the front-line in autumn 1919, 
and representatives of Dnieper Ukraine made large concessions to the Poles, 
just to continue fighting against the Moscow occupants. The Ukrainian Social 
Democrats were divided in their assessment of the agreement, but the major-
ity agreed that although the alliance with the Poles would not be popular in 
Ukraine, it would be worthwhile to continue working in the government in 
secondary roles. The Ukrainian Party of Federalist Socialists also did not have 
a united opinion on the signing of the agreement, but its majority supported 
S. Petlura. Independent Socialists supported the diplomatic actions of the 
Hetman. Several diplomats of the UNR resigned in dissent on the signing of 
the agreement (M. Galagan, M. Porsche). It is stated that despite the short du-
ration of the Pact, it defined a promising vector of Ukraine’s development and 
stopped the advance of Russian Bolsheviks into Europe, making it impossible 
to implement their imperialist plans under the brand of „world revolution”.

Ola HNATIUK
Piłsudski–Petlura Alliance 1920. Asymmetry of Polish and Ukrainian assess-
ments

The asymmetry of Polish and Ukrainian assessments of the Alliance of 1920 
is already evident at the level of names adopted in both historiographies – the 
Piłsudski–Petlura Alliance and the Warsaw Settlement. The author considers 
the failure of the Ukrainian Revolution/the Ukrainian struggle for independ-
ence, which Ukrainian public opinion attributes to Petlura, as the main reason 
for this asymmetry. Attitudes to the Alliance depends on the role assigned to it 
by opinion makers: strategic partnerships or tactics dictated by the situation. 
The issue of territorial integrity is today the main obstacle to the revision of 
the Ukrainian assessment of the Alliance.
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Władysław WERSTIUK
The Treaty of Warsaw and foreign policy of Ukrainian statehood 1917–1921

The article examines the processes of ending the First World War, the 
formation of a new state and political reorganization of Europe, called the 
Versailles system, using the example of the formation of Ukrainian-Polish 
relations, and the transition from war to peace and cooperation. The author 
focuses on Central-Eastern Europe, which was engulfed in a revolution with 
the fall of the Russian and Austro-Hungarian empires and the formation of 
new nation-states. Another consequence of the Great War was the seizure of 
power in Russia by left-wing extremists, the Bolsheviks, who were trying to 
implement the idea of a world communist revolution. This broad international 
context had a decisive influence on the formation of Ukraine as an independ-
ent state. Lacking sufficient domestic resources to confront neighboring states, 
primarily Russia (red or white), which viewed Ukraine as its own resource, the 
UPR’s political leadership sought to enlist the support of the leaders of the 
Paris Peace Conference. However, the UPR Diplomatic Mission in Paris failed. 
The leaders of the Entente adhered to the formula of a triune (Russians, Ukrain-
ians, Belarusians) Russian nation and relied on „white” Russia. The Ukrainian 
question was to be considered only within the framework of all-Russian prob-
lems. The only country that was interested in the existence of an independent 
Ukrainian state was Poland. But there was a conflict between these countries 
over territorial issues and the definition of a border. The problem could be 
solved either by war or through diplomacy. The author focuses on the analysis 
of the collision of the long transition from the war to the negotiations that 
ended with the signing of the Treaty of Warsaw.

Gennadii KOROLOV
The Last Battle for Antemurale? The Ukrainian-Polish Alliance of 1920 within 
the Context of „Wilson’s Moment”

The paper is dedicated to the story and evolution of Ukrainian-Polish 
relations in the period 1917–1921 within the context of „Wilson’s Moment” in 
East Central Europe. It explores the signing of the Treaty of Warsaw in April 
1920, the peculiarities of Poland’s eastern policy, and the appearance of the 
historiographical myth of „Polish imperialism”. The author tries to elaborate 
a new analytical language on Ukrainian-Polish relations and a rethinking of 
„postcolonialism” in historical scholarship, which still affects contemporary 
interpretive paradigms.
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Iryna MATIASH
„Political and Diplomatic success” or „The great failure”: assessments of the 
Warsaw Treaty of 1920 by Ukrainian diplomats

The main goal of the article is to consider the role of Ukrainian diplomats 
in the preparation of the Treaty of Warsaw and its assessment by representa-
tives of Ukrainian diplomacy. The research is based on documents from the 
Central State Archive of the highest authorities and administration of Ukraine 
(documents included orders and instructions of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Ukrainian People’s Republic, correspondence, minutes of meetings of 
ambassadors and heads of diplomatic missions etc, memoirs of participants 
of those events etc., and newspaper periodicals). The issue examines the par-
ticipation of the head of the Extraordinary Diplomatic Mission of the Ukrainian 
People’s Republic in Poland Andriy Livytsky in the preparation of this agree-
ment, and the peculiarities of his interaction with the diplomatic corps. The 
author analysed the attitude of Ukrainian diplomats to this international act. 
Demonstrating polar opposite assessments: one part considered it a success 
of the UPR’s foreign policy, the other – as a „great failure”. In order to reconcile 
these extreme views, the Minister of Foreign Affairs of the Ukrainian People’s 
Republic, Andriy Nikovsky, held a meeting of ambassadors and heads of dip-
lomatic missions from the Ukrainian People’s Republic in Vienna on August 
18–20, 1920. During the meeting, the diplomats were given an official as-
sessment of the Treaty of Warsaw and thus formulated a key priority of their 
activities as defending the Ukrainian idea through diplomacy, disseminating 
information about Ukraine as an independent state. It was concluded that the 
attitude of Ukrainian diplomats to the Treaty of Warsaw was determined by the 
degree of involvement in its preparation and implementation, awareness of its 
main provisions and worldview. For A. Livytsky, the preparation and signing 
of the Treaty of Warsaw became a conscious choice and a test of diplomatic 
ability. A. Nikovsky considered the interstate act as a basis for determining the 
main direction of foreign policy at a certain stage of the struggle for Ukrain-
ian statehood. Most representatives of Ukrainian diplomacy (A. Margolin, 
K. Matsievych, O. Shulhyn, R. Smal-Stotsky, etc.) shared the official vision of the 
main directions of foreign policy and praised the importance of the Treaty of 
Warsaw, the other part (M. Galagan, S. Shelukhin) considered it as a disaster.

Vitalij SKALSKI
The problem of evaluating the Treaty of Warsaw in modern Ukrainian histo-
riography

At the end of November 1919, the remnants of the Ukrainian army were 
trapped in a small area in Volhynia. To the west – the Poles, to the northeast 
– the Bolsheviks, to the southeast – Denikin. Besides this the Ukrainian army 
suffered from a lack of food, clothing, medicine, not to mention weapons. In 
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this stalemate, most commanders supported Petlura’s course of rapproche-
ment with the Poles. That was the beginning of the negotiations in Warsaw 
between Petlura and Piłsudski and as a result the signing of the Treaty of 
Warsaw in 1920. The Treaty of Warsaw, according to V. Verstyuk, has become 
a zone of „special irritation of Ukrainian historiography”. It is not a surprise, 
because it gave territorial concessions from the Ukrainian side in exchange 
for international recognition of the UPR and military assistance in the war 
against the Bolsheviks. For many of the following years, researchers have been 
debating the expediency and morality of such a step by S. Petlura. A wave of 
criticism covered S. Petlura’s tracks after signing the agreement. In modern 
historiography, the Piłsudski–Petlura union has received cautiously optimistic 
assessments. At present, a certain cliché has been established in the texts 
on the Treaty of Warsaw: S. Petlura could not have done anything else, he 
allegedly ceded part of the Ukrainian territories for the „real” opportunity to 
preserve the independence of the UPR. Nation-centric historiography faced 
an unsolvable value problem: the voluntary loss of territories could not be 
explained under any circumstances, and could be called nothing other than 
treason; but also the criticism of Simon Petlura’s „betrayal” – a symbol of 
the Ukrainian national movement, which is just emerging from the Soviet 
images of „bloody anti-Semite”, or „traitor” – returning us to the Soviet as-
sessments of the past. The way out of this situation may be to further study 
the documents that cover the negotiation process and the public reaction to 
it. It is also important not to continue the practice of political and politicized 
assessments of the Treaty of Warsaw. More than 100 years have passed since 
the agreement was signed, so political assessments of the alliance between 
Piłsudski and Petlura look anachronistic and should only be the subject of 
historical researches.

Mirosław SZUMIŁO
An opinion in the discussion on the publication: The Piłsudski–Petlura Alliance. 
Documents and materials, red. Jan Pisuliński, Vitalij Skalski, Warsaw 2020

The Piłsudski–Petlura Alliance has been arousing great interest among Pol-
ish and Ukrainian historians for many years. A serious difficulty in describing 
the events that led to its signing has been the dispersion of sources – docu-
ments that are found in various Polish and Ukrainian archives, and partly also 
in emigration archives. Over the years, most of them were printed, but they 
were usually done in a non-systematic and dispersed manner. As a result, 
the researcher is doomed to reach collections of documents scattered in 
different places, covering only a fragment of the issue. In this situation, the 
decision to collect and publish all documentation regarding the origin and 
circumstances of the conclusion of the Piłsudski–Petlura alliance in April 1920 
in one volume was most correct. Of course, this work was possible thanks to 
the „creation” of the Polish-Ukrainian Commission for the Study of Mutual 
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Relations in 1917–1921 and the gathering of eminent specialists from Poland 
and Ukraine. The editors of the volume rightly adopted the initial turning 
point in August 1919 – Petlura’s letter to Piłsudski and negotiations in War-
saw by the Extraordinary Ukrainian Mission of Pyłyp Pyłypczuk. It was also 
justified to choose the final turning point as the moment of the conclusion 
of the Treaty of Warsaw. The introduction, written by Jan Pisuliński, requires 
a separate assessment. It contains a 20-page outline of the history of con-
tacts and conversations between the Republic of Poland and the Ukrainian 
People’s Republic from the beginning of 1919 to April 1920. The author has 
characterized the stages on the road to agreement, including the literature 
on the subject. This is a very well-written outline of the situation, but it has 
skipped one issue, which should also be mentioned for the full understand-
ing of those events. The mission of Boris Kurdynowski. Although the so-called 
Kurdynowski-Paderewski pact of May 24, 1919 was quickly denigrated by the 
Ukrainian side, it cannot be completely ignored. To sum up, I conclude that 
the source publication presented for review is extremely necessary as an aid 
for Polish and Ukrainian researchers. It has been prepared in a careful and 
professional manner, without substantive errors.

Leonid ZASHKILNIAK
About the book The Piłsudski–Petlura Alliance. Documents and materials. Edited 
by Jan Pisulińsky, Vitaliy Skalsky (short notes)

The author of the article gives a brief description of the collection of docu-
ments on the negotiation process and conclusion of an agreement for a politi-
cal and military alliance between the Republic of Poland and the Ukrainian 
People’s Republic in April 1920, prepared by scientists of the Ukrainian-Polish 
Commission of Researchers of Relations in 1917–1921 (Piłsudski–Petlura). It is 
emphasized that modern assessments of this agreement contain many myths 
and stereotypes created by the propaganda of several stakeholders, and 
above all – Russian and Soviet propaganda aimed at discrediting the national 
liberation interests and goals of Poles and Ukrainians. The published materi-
als are of important historiographical and social significance, in particular in 
understanding the state positions of Ukrainian political forces that sought to 
preserve Ukrainian statehood in the fight against aggression from neighbour-
ing imperial Russia. Analogies of the political situation in the region of Central 
and Eastern Europe in the early XXth century, and at the present stage, when, 
as a result of the aggressive actions of the Russian Federation, the existence 
of an independent Ukraine had been called into question. The author hopes 
that the published documents will help to refute the myths and stereotypes 
about the agreement that have accumulated in the previous period.
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Jan PISULIŃSKI
The Piłsudski–Petlura Alliance a short selection of sources

The presented documents are a selection of 122 documents, press articles 
and other sources regarding negotiations preceding the conclusion of the 
Polish-Ukrainian political and military alliance on April 21, 1920. They were 
published thanks to the efforts of the „Polish-Ukrainian Commission for the 
Study of Mutual Relations in 1917–1921” to honor the centenary of the agree-
ment. Although this alliance did not lead to the lasting liberation of Ukraine 
from Bolshevik occupation, it remains an important event in mutual relations. 
The presented texts illustrate the goals of both sides well and the final result 
of months of negotiations. At the same time, they show the importance of 
the role of both countries leaders – Józef Piłsudski and Symon Petlura, from 
the very beginning of these negotiations.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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O roku ów…
Tym razem mówimy o roku 2020. O roku pełnym bardzo waż-

nych, niejednokrotnie wzruszających rocznic, stulecia wielkich 
wydarzeń, związanych z Polską i sąsiadami.

Przedstawiam łaskawej uwadze PT Czytelników „Przegląd 
Wschodni” No 61, kolejny zeszyt, który ma charakter specjalny. Ta 
wyjątkowość wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w całości jest 
poświęcony 100-leciu umowy Piłsudski–Petlura. Temu tematowi 
poświęcone są zarówno wszystkie teksty autorskie, jak i specjal-
ny blok dokumentów, nawiązujący nota bene do wydanego z tej 
okazji znakomitego tomu Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty 
i materiały”, pod redakcją J. Pisulińskiego i W. Skalskiego.

Druga przyczyna wynika także z nadzwyczajności 2020 
roku. Ale tym razem dotyczy czegoś zupełnie innego, choć i tu 
jestem przekonany, że latami data ta będzie wspominana. Tym 
razem chodzi o epidemię. Oto pierwszy raz w historii „Przeglądu 
Wschodniego” zdarzyło się, aby zeszyt składał się z tekstów, które 
zostały pierwej przedstawione na konferencji online. Najpierw 
wszakże uznaliśmy, że 100-lecie umowy Piłsudski–Petlura nie 
może być tak po prostu pominięte milczeniem tylko z powodu 
epidemii i konferencja winna się odbyć. A następnie, ja sam 
uznałem, że mimo specyficznej sytuacji, ten moment, te wystą-
pienia, a wreszcie zwłaszcza ta rocznica po prostu muszą zostać 
uwiecznione.

Oddaję poniższy zeszyt lekturze nie tylko historyków – spe-
cjalistów epoki, zwracając szczególną uwagę nie tylko na teksty, 
ale na wyjątkowe, niekiedy zupełnie nieznane, a absolutnie ważne 
dokumenty.

Jan Malicki
Redaktor
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Konferencja naukowa

“Sojusz Piłsudski-Petlura z perspektywy stulecia ”

21 kwietnia 2020

Konferencja odbywa się online na platformie Zoom

Powitanie

LINK DO KONFERENCJI: https://zoom.us/j/99284407664?

pwd=NHNRTFQ2aGtKRFd1MkRoU2l3Tlc0Zz09

Identyfikator: 992 8440 7664

Hasło: 013370

Kijów 11.00–

11.30 // W-wa

10.00 – 10.30

Dyrektor Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Walerij Smolij, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu

Warszawskiego Jan Malicki, Rektor Uniwersytetu Narodowego

„Akademia Kijowsko-Mohylańska” Andrij Mełeszewycz, Prezes

Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Anton Drobowycz,

Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Włodzimierz Suleja

Przerwa

Kijów 11.30–

11.40 // W-wa

10.30–10.40
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„Sojusz z Ukrainą w koncepcjach Józefa Piłsudskiego”

LINK DO KONFERENCJI: https://zoom.us/j/99674474943?

pwd=MHIxNFpnM2YxYWhSbDliZXpndkUzQT09

Identyfikator: 996 7447 4943

Hasło: 030692

Kijów 11.40–

12.20 // W-wa

10.40–11.20

Referat Jana Jacka Bruskiego: Sojusz z Ukrainą w koncepcjach

Józefa Piłsudskiego

Dyskutanci: Walentyna Piskun, Ola Hnatiuk

Dyskusja

Przerwa

Kijów 12.20–

12.30 // W-wa

11.20–11.30

Umowa Warszawska i międzynarodowy kontekst kształtowania się

państwowości ukraińskiej

LINK DO KONFERENCJI: https://zoom.us/j/96624359661?

pwd=Q2wxR25yVjdiZjRTQkxQM1QzR1RTdz09

Identyfikator: 966 2435 9661

Hasło: 027284

Kijów 12.30–

13.10 // W-wa

11.30–12.10

Referat Władysława Werstiuka: Umowa Warszawska i

międzynarodowy kontekst kształtowania się państwowości

ukraińskiej

Dyskutanci: Hennadij Korolow, Włodzimierz Mędrzecki

Dyskusja

Przerwa

Kijów 13.10-

13.20 // W-wa

12.10-12.20

Prezentacja książki „Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały”

LINK DO KONFERENCJI:  https://zoom.us/j/92883903565?

pwd=TTkrOGFTR1d1QU9mYXBMaDY4SnkxQT09

Identyfikator:  928 8390 3565

Hasło: 029209

Kijów 13.20–

14.00// W-wa 

12.20-13.00

Prezentacja książki „Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i

materiały”

Jan Pisuliński, Witalij Skalski

Dyskutanci: Mirosław Szumiło, Leonid Zaszkilniak

Zakończenie konferencji Jan Jacek Bruski, Władysław Werstiuk, Jan Malicki
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Jan Malicki
Warszawa

STO LAT TEMU
[Сто років тому]

W IMIENIU STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ Uni-
wersytetu Warszawskiego mam zaszczyt otwierać dzisiej-
szą konferencję. Jest ona nadzwyczajna z wielu względów. 

Pierwszy wzgląd jest taki, który oczywiście nas wszystkich porusza, 
mianowicie, że po raz pierwszy prowadzimy tak duże i tak ważne 
spotkanie, nie po prostu konferencję, a konferencję jubileuszową onli-
ne. Kiedy to wszystko planowano nikt z nas nie przypuszczał, że taka 
sytuacja powstanie, raczej, jak zwykle, martwiliśmy się, w jaki sposób 
tyle referatów zmieścić w tak krótkim czasie.

Drugi wzgląd jest taki, że nadzwyczajność naszej konferencji wy-
nika oczywiście z chronologii. Dokładnie 100 lat temu, w nocy z 21 na 
22 kwietnia, została podpisana Umowa Warszawska, tzw. umowa Piłsud-
ski–Petlura. Gdyby konferencja odbywała się stacjonarnie powiedział-
bym – została podpisana niedaleko stąd, w Belwederze. Teraz pojęcie 
„niedaleko stąd” stało się nadzwyczaj umowne. Pragnęliśmy dawno 
uczcić tę nadzwyczajną rocznicę specjalną polsko-ukraińską konferencją. 
Skoro jednak nie udało się odbyć jej w sposób tradycyjny, to dzięki moim 
wybitnym kolegom odbywamy ją w wersji internetowej i za to jestem 
wszystkim bardzo wdzięczny, kolegom oraz wszystkim dzisiejszym refe-
rentom, bo dzięki temu w historii nauki na zawsze zostanie ślad takiego 
specyficznego, a jednak uczczenia 100-lecia Umowy Warszawskiej.

Drugim elementem konferencji miał być specjalny tom źródeł związa-
ny z pertraktacjami i podpisaniem Umowy. Tutaj epidemia owszem trochę 
opóźniła prace, ale nie umożliwiła ich wykonania. Dzięki temu mogę już 
dzisiaj pokazać egzemplarz sygnalny tego dzieła. To jest ta księga: Sojusz 
Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały, która ma ponad czterysta 
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stron i wygląda naprawdę bardzo okazale. Wydawcą jest Studium Europy 
Wschodniej oraz Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Ale sam tom został 
przygotowany siłami zespołu „Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badań i Relacji 
Wzajemnych 1917–1921”, obu stron, a redaktorami naukowymi tomu są właśnie 
przedstawiciele komisji z obu stron – Jan Pisuliński z Rzeszowa i Witalij Skalski 
z Kijowa. Jest ten tom stosunkowo niewielki, jak na zasoby dokumentacyjne tego 
tematu. Ale dzięki temu komisja i redaktorzy przygotowali zbiór (a potwierdza to 
również recenzje wydawnicze) naprawdę najważniejszych dokumentów z czasu 
pertraktacji polsko-ukraińskich 1919–1920. Wydaje mi się, że byłoby rzeczą do-
brą, aby w ramach prac Komisji wydawać takie stosunkowo niewielkie, liczące 
po 400–500 stron tomy dokumentów, poświęcone konkretnym okresom lub 
wydarzeniom.

Tom ten pokazuje po raz kolejny, że kluczem do badań historycznych jest zna-
jomość źródeł, dostęp do źródeł, sięganie do archiwów, a jak wszyscy tu Państwo 
wiedzą jest taki mit, zaczynający panować w historiografii od kilkudziesięciu 
lat, szczególnie od kilkunastu, że można różne „mądrości” pisać na zasadzie 
jedynie własnych przemyśleń i sądów bez sięgania do archiwów, czy nawet już 
drukowanych źródeł. Powiem dramatycznie – tak być nie może! Protestujemy 
jako historycy i protest potwierdza ten tom. Niniejszy zbiór zawiera tak wiele 
dokumentów ważnych i ciekawych, często zupełnie nieznanych, że ja sam muszę 
się przyznać, że choć wydawało mi się, że wiem już dużo o tym okresie i o tych 
wydarzeniach, to jednak znalazłem tam wiadomości, których zupełnie nie zna-
łem. Jeśli zatem uda się doprowadzić do tego, aby historycy i zainteresowani tą 
tematyką po tom sięgnęli, zarówno po stronie polskiej i ukraińskiej, to mamy 
szansę osiągnąć wielki sukces akademicki, w sensie wpływu na wiedzę i na 
świadomość historyczną.

Teraz chciałbym dać krótkie wyjaśnienie w sprawie języków – naturalnie, że 
dokumenty podawane są wyłącznie w oryginałach (po polsku lub po ukraińsku), 
przez co, jak gdyby zamykamy się jedynie do grona fachowców – ukraińskich, 
którzy czytają też po polsku oraz polskich, którzy czytają po ukraińsku. Jest 
jednak w tym tomie kilka dokumentów, które mają dwie wersje, ale to są wersje 
takie, które istnieją od samego początku, są świadectwem epoki. Zacząć tu na-
leży od tego wspaniałego listu Petlury do Piłsudskiego z 9 sierpnia 1919 r., który 
ma własne tłumaczenie z epoki. Mało tego, tłumaczył go żołnierz-poeta Jewhen 
Małaniuk. Podobnie Umowa Warszawska, jest w obydwu wersjach. Także odezwa 
Petlury do narodu ukraińskiego, w chwili, gdy ruszała wyprawa kijowska, również 
ma tłumaczenie polskie z tego samego dnia, kiedy została wydana przez stronę 
ukraińską. Ale pozostałe dokumenty są już wyłącznie w językach oryginału.

Nasza dyskusja zostanie w wersji drukowanej podana w „Przeglądzie Wschod-
nim”, tymczasem jest nagrywana i będzie dostępna w wersji internetowej na 
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YouTube oraz na stronie Studium Europy Wschodniej UW. Chciałbym również 
zwrócić uwagę na dwa teksty publicystyczne, które ukazały się z okazji jubileu-
szu 100-lecia. Pierwszy to jest wywiad prof. Bruskiego w dodatku „Historia” do 
„Gazety Wyborczej”. Drugi, to artykuł prof. Pisulińskiego w „Rzeczpospolitej” 
z 20 kwietnia pod tytułem Jedyny Sojusznik Petlura. Chciałbym też zwrócić uwagę 
na znakomity komentarz redakcyjny Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej” pod tytułem Marzenia o wolnej Ukrainie, także z 20 kwietnia.

Pragnę również poinformować wszystkich referentów oraz słuchaczy naszej 
konferencji, że po jej zakończeniu jadę na Cmentarz Wolski prawosławny, aby 
zapalić znicz na grobie gen. Bezruczki, a następnie pod pomnikiem Marszałka 
J. Piłsudskiego pod Belwederem. Wszystko to zostanie uwiecznione fotograficz-
nie. Wykonam to zadanie nie tylko w imieniu Studium, ale i w imieniu Komisji 
obu stron.

Na koniec pozwolę sobie zacytować wypowiedź Symona Petlury z grudnia 
1919 roku:
... my – Polska i Ukraina, powinniśmy osiągnąć porozumienie, by oprzeć się Rosji. 
Wskazywanie na historię polsko-ukraińskich nieporozumień w przeszłości nie jest 
argumentem dla współczesnego realnego polityka.

Ten tom pokazuje niewiarygodnie mocno, że Piłsudski i Petlura byli wielkimi 
geopolitykami i wielkimi wizjonerami polityki. Należy także zauważyć, że kiedy 
się czyta te dokumenty, które powstawały sto lat temu, to jest rzeczą niezwykle 
uderzającą, jak wiele problemów w regionie się nie zmieniło, jak te dokumenty 
mimo upływu czasu aktualne.

21 kwietnia 2020
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Валерій Смолій
Київ

ЛИСТ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-ЛІТТЮ 

ВАРШАВСЬКОЇ УГОДИ 1920 РОКУ
[List na otwarcie międzynarodowej konferencji poświęconej  

100- leciu Umowy warszawskiej 1920 r.]

Добрий день, шановні учасники конференції. Хочу привітати 
наших польських колег. Цілком усвідомлюю вимушеність такої 
форми конференції в умовах нової глобальної загрози людству 

і водночас розцінюю її проведення як прояв вірності патріотичному 
обов’язку науковця і громадянина – утверджувати історичну правду.

До цього нас спонукає поважна ювілейна дата у тривалій і непро-
стій історії українсько-польських відносин: століття укладання Вар-
шавської угоди 1920 р., відомої ще як Союз Петлюра–Пілсудський.

І тоді і пізніше, і в Україні й у Польщі цей військово-політичний 
альянс оцінювався по-різному, не рідко контроверсійно. Не позбав-
лена ця актуальна тема дискусійних моментів й нині.

Однак, сучасний стан історіографічної розробленості проблеми, 
нові інформаційні можливості джерельної бази, залучення значного 
кола фахових істориків, дозволяють всебічно і об’єктивно оцінити 
історичні передумови, дійсні мотиви і причини укладання Варшав-
ського договору та його наслідки для обох сторін.

Досягнення цієї високого мети потребує від учасників дослід-
ницького процесу переосмислення подій сторічної давнини, базу-
ючись на сучасних методологічних підходах.

У зв’язку з цим, дозвольте висловити деякі міркування і поба-
жання. На наш погляд, тогочасні українсько-польські відносини 
важливо розглядати: 

– по-перше, у широкому контексті завершення Першої світової 
війни, намагань держав-переможниць здійснити міжнародно-
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-правову фіксацію нового співвідношення сил у Європі і світі, виходячи зі 
своїх геополітичних інтересів;

– по-друге, слід враховувати істотну відмінність у військово-політичному 
становищі УНР, яка вичерпала державотворчі потенції і шукала шансу на 
порятунок, і відроджуваної при підтримці світових держав ІІ Речі Поспо-
литої, яка намагалася убезпечити свої східні кордони від більшовицької 
експансії. Однак, саме ця різниця стала тією єднальною платформою, на 
якій постав Союз Петлюра–Пілсудський;

– по-третє, необхідно мати на у вазі, що серед багатьох «гострих», 
суспільно-дражливих сторінок історії українсько-польських відносин, 
особливо часів Другої світової війни, навколо яких йде важкий пошук 
політичного взаємопорозуміння, міждержавні відносини 1919–1920 рр. 
мали принципово інший характер: від стану війни до союзних дій проти 
спільного ворога – більшовицької Росії;

– по-четверте, слід пам’ятати, що над ретроспективним визначенням 
позитиву і негативу наслідків Варшавської угоди неодмінно буде тяжі-
ти «галицький синдром», тобто питання ціни, заплаченої українцями за 
її укладання. І тут дослідники мають бути максимально толерантними 
і об’єктивними. Неодмінно з обох сторін.

І нарешті, важливо розуміти, що історична проблематика набула оз-
нак важливої складової українсько-польських міждержавних відносин. 
Учені повинні усвідомлювати власну відповідальність за недопущення 
політизації тогочасних подій і постатей, нових загострень на «історич-
ному фронті». 

Безперечно, тривалий прелімінарний процес підготовки і укладання 
Варшавської угоди містить чимало історичних «каменів спотикання», і все 
ж переконаний у тому, що цей тематичний дослідницький напрямок має 
добрі перспективи.

Це підтверджує діяльність українсько-польської комісії з дослідження 
взаємин 1917–1921 рр., яку очолюють професор Владислав Верстюк і про-
фесор Ян Яцек Бруський. Користуючись нагодою, висловлюю Вам щиру 
вдячність.

Певні перспективи поглиблення тематичних досліджень відкриває залу-
чення молодшої генерації українських науковців, не обтяжених стереоти-
пами старих візій, з достатнім рівнем володіння польською мовою, здатних 
динамічно адаптуватися до стандартів європейської наукової спільноти. 

З огляду на те, що Варшавський договір (політична і військова конвен-
ції) – це міждержавні правові акти, важливе нове правознавче прочитання 
та коментування їх текстів, аналіз процедур юридичного супроводу укла-
дання і реалізації угоди.
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Поза сумнівом, Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський – головні ідей-
ні натхненники і реалізатори Варшавського договору. Однак, коло його 
співтворців має всі підстави на більш детальну персоніфікацію – міністр 
А. Лівицький, заступник міністра Я. Домський, генерал В. Сінклер, майор 
В. Славек та інші.

Очевидно, в процесі дослідження цієї проблеми виявляються неактуа-
лізовані архівні документи, призабуті спогади, невідоме листування, які б 
могли скласти базу ґрунтовного тематичного збірника документів.

До речі, слід подумати про форму оприлюднення матеріалів нинішнього 
засідання, а також дати докладну інформацію в «Українському історичному 
журналі». 

Шановні колеги! Насамкінець дозвольте побажати учасникам конфе-
ренції плідної роботи, нових цікавих зустрічей у більш сприятливих пост-
COVIDних умовах!

Życzę Państwu owocnych obrad!
W. Smolij

P R Z E G L Ą D
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Włodzimierz Suleja
Warszawa

DZIEJOWA SZANSA

W DZIEJACH POLSKI rok 1920 był – spoglądając wstecz 
z perspektywy stulecia – rokiem wyjątkowym. Wznoszony 
od listopada 1918 r. państwowy gmach okazał się budowlą 

niezwykle trwałą. Dowiódł tego przede wszystkim bolszewicki najazd 
odparty w bitwie warszawskiej. Był to zarazem czas wyjątkowo ważny 
dla Ukrainy, a zwłaszcza dla idei jej niepodległości.

Moje refleksje, czynione z okazji konferencji zorganizowanej z inicja-
tywy dyrektora Studium Europy Wschodniej Jana Malickiego, a obej-
mującej swym zakresem tematycznym polsko-ukraiński sojusz z roku 
1920, dotyczyć będą przede wszystkim tego wydarzenia, niemniej jednak 
trudno nie dostrzec paralelności losów dwóch narodów sąsiadujących 
z sobą od stuleci. Trudno nie dostrzec, że w tej części Europy losy Polski 
i ziem ukrainnych przeplatały się z sobą, wiązały w trudny do rozsupła-
nia węzeł. Węzeł brutalnie rozcięty w XVIII stuleciu przez Rosję, która 
w swym imperialnym pochodzie niszcząc Rzeczpospolitą zagarnęła lwią 
część kijowskiego dziedzictwa. 

Koniec Wielkiej Wojny przyniósł i Polakom, i Ukraińcom, ogromną 
szansę na odwrócenie dziejowej niesprawiedliwości. Polska zdołała z niej 
skorzystać. Ukraina miała mniej szczęścia. To prawda, że zwłaszcza 
w Małopolsce Wschodniej (jak nazwą jedni), czy w Galicji Wschodniej 
(jak nazwą drudzy) również walczyliśmy ze sobą. Rok 1920 dowiódł 
jednak, że niebezpieczeństwem rzeczywistym była, jak dwa wieki wstecz, 
Rosja. Tym groźniejsza, że przebrana w nowy, bolszewicki strój. 

Z kremlowskiej perspektywy, również z perspektywy Lenina, jako 
oczywistość traktowano tezę, że bez Ukrainy Rosja przestaje być trak-
towana jako imperium. Ze strony polskiej tę świadomość miał przede 
wszystkim Naczelnik Państwa i zarazem Naczelny Wódz, Józef Piłsudski. 
Po stronie ukraińskiej mężem stanu, zdolnym odczytywać znaki czasu, 
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okazał się Symon Petlura. Okazał się on politykiem, zdolnym spojrzeć na rozwój 
wydarzeń ze znacznie szerszej, aniżeli wielu ukraińskich działaczy, perspektywy. 
Zdolnym do podjęcia ryzyka, jakim był sojusz z Polską. Petlura miał świadomość, 
że nie jest to związek równoprawnych partnerów – przewaga strony polskiej była 
dostrzegalna nawet dla mało zorientowanych w niuansach sytuacji postronnych 
obserwatorów. A jednak trudne rokowania, odnoszące się nie tylko do kwestii 
czysto wojskowych czy politycznych, ale również ekonomicznych, zakończyły 
się pełnym sukcesem. Sojusz polsko-ukraiński z kwietnia 1920 r. umożliwił tym 
samym podjęcie wspólnych działań. Działań zmierzających do uformowania 
niepodległej Ukrainy zabezpieczającej tym samym niepodległość Polski. 

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że i Piłsudski, i Petlura, wyprzedzili swoją 
epokę. I choć nie ulega wątpliwości, że kwietniowy sojusz przełożył się w wymier-
ny sposób na frontowe braterstwo broni, czas, który można było po odzyskaniu 
Kijowa wykorzystać dla budowy suwerennej Ukrainy, okazał się zbyt krótki. 
Co więcej, bolszewicki najazd śmiertelne zagroził istnieniu Polski – ukraiński 
sojusznik, co szczególnie dobitnie okazało się przy obronie Zamościa – rzetelnie 
dotrzymał swych zobowiązań. 

Z pozoru o genezie sojuszu, jego kształcie i praktycznej realizacji wiemy 
niemal wszystko. To prawda, ale jestem też przekonany, że dyskurs prowadzo-
ny na historycznym polu, zwłaszcza pomiędzy badaczami z Kijowa i Lwowa, 
Warszawy i Krakowa, pozwoli na pogłębienie tego obrazu, umożliwi usunięcie 
wciąż istniejących luk, przyniesie nowe interpretacje. 

Nowe, pogłębione spojrzenie na wydarzenie szczególne, o przeogromnym 
znaczeniu, jakim był sojusz Piłsudski–Petlura, wpisuje się wreszcie we współ-
czesny, niełatwy kontekst. Zagrożenie, które w nieodległej przecież przeszłości 
uniemożliwiło stworzenie przez Ukraińców suwerennego państwa, jest realne 
i w dniu dzisiejszym. III Rzeczpospolita konsekwentnie wspiera tu swojego 
sąsiada, choć jest to zadanie realizowane w pierwszym rzędzie przez polityków. 
Obowiązki, które ciążą na historykach, tak nad Wisłą, jak i Dnieprem, dotyczą 
innego, choć też niezwykle ważnego pola. Utrzymania i wprowadzenia na wyż-
szy poziom dialogu odnoszącego się do wspólnej przeszłości, w tym do spraw 
trudnych, związanych z odmiennym spojrzeniem na historyczną materię. Per-
spektywa roku 1920 pokazuje, że zbliżenie stanowisk, również na tym gruncie, 
rysowałoby się o wiele bardziej realnie, gdyby – jak często się w Polsce uważa – 
nasi ukraińscy partnerzy w większym aniżeli dotąd stopniu „myśleli Petlurą, 
a nie Banderą”. Gdyby wydobywali to, co we wspólnym interesie w przeszłości 
nas łączyło. Partnerstwo, nawet trudne, zawsze będzie o wiele lepsze aniżeli ir-
racjonalny konflikt. Dla nas, historyków, oznacza to partnerstwo wypracowane 
w swobodnym, rzeczowym dyskursie.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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UKRAINA W KONCEPCJACH JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO1

[Юзеф Пілсудський та українська справа]

PROBLEM STOSUNKU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO do kwestii 
ukraińskiej analizowany był już wielokrotnie – w sposób kom-
petentny i wnikliwy. Nastręcza to badaczowi, chcącemu podjąć 

go po raz kolejny, poważne trudności. Wydaje się, mówiąc wprost, iż 
niewiele zostało już do zrobienia, a pole dla formułowania oryginalnych 
wniosków i przemyśleń wydatnie się skurczyło. Refleksja na interesujący 
nas temat pojawia się w szeregu prac. Ich listę otwierają klasyczne dziś 
teksty Mariana Kamila Dziewanowskiego i Piotra Wandycza, kończą 
zaś nowsze opracowania pióra Włodzimierza Sulei, Piotra Okulewicza, 
Andrzeja Nowaka oraz Jana Pisulińskiego. W twórczości ostatniego 
z wymienionych problem uzyskał najpełniejsze chyba oświetlenie2. 

1 Autor i Redakcja „Przeglądu Wschodniego” dziękują Dyrekcji Zakładu Narodowego im. Os-
solińskich we Wrocławiu za życzliwą zgodę na przedruk tekstu, skierowanego wcześniej do 
„Czasopisma ZNiO”. W skróconej wersji artykuł opublikowany został również w języku ukra-
ińskim: Я.Я. Б р у с ь к и й, Начальник Держави та українська справа. Україна у концепціях 
Юзефа Пілсудського в 1918–1921 рр., w: Місце України у геополітичних концепціях Юзефа 
Пілсудського. Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
31 березня 2017 р.), ред. С.О. Сєряков, Харків 2017, с. 66–79.
2 Zob. zwłaszcza: M.K. D z i e w a n o w s k i, Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918–1922, 
Stanford 1969; P. W a n d y c z, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919–20, 

РЕЗЮМЕ
Ян Яцек БРУСЬКИЙ
Юзеф Пілсудський та українська справа

Яку роль мала відіграти Україна у перебудованій за планом Юзе-
фа Пілсудського Східній Європі i як ця держава мала бути пов’язана 
з Польщею? Ім’я начальника пов’язують із так званою федераційною

cd. s. 57 
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Temat doczekał się opracowania również w literaturze ukraińskiej. Osobną mo-
nografię poświęciła mu Taisija Jeremenko (Zarecka), pojawia się on regularnie 
także w pracach innych autorów, zwłaszcza młodszego pokolenia3.

Do tematu wracać chyba jednak warto. Szczęśliwie dysponujemy obszernym – 
zaskakująco obszernym – zestawem wypowiedzi Marszałka dotyczących spraw 
ukraińskich. Są to wypowiedzi bardzo zróżnicowane, nierzadko – przynajmniej 
pozornie – pozostające ze sobą w sprzeczności, pozostawiające w związku z tym 
historykom również dzisiaj spore pole do dyskusji i konstruowania nowych 
interpretacji. Jest jednak jeden istotny mankament. Materiał, o którym mowa, 
dotyczy niemal wyłącznie lat 1918–1921. Źródła charakteryzujące poglądy Pił-
sudskiego na sprawę ukraińską w innych okresach są nieliczne i nie pozwalają na 
formułowanie kategorycznych sądów. Innym problemem jest niedostatek tekstów 
o stricte programowym charakterze. To, czym dysponujemy, to głównie garść 
nieautoryzowanych wywiadów prasowych, trochę listów i instrukcji oraz rela-
cje, które pozostawili rozmówcy Komendanta. Ta ostatnia grupa źródeł – zapisy 
rozmów z Piłsudskim – nastręcza szczególnie dużo kłopotów interpretacyjnych. 
Częstym źródłem nieporozumień jest zbyt literalne odczytywanie słów polskiego 
męża stanu, abstrahowanie od kontekstu sytuacyjnego i osoby, do której adre-
sowana była wypowiedź. Czynniki te mają tymczasem kluczowe znaczenie dla 
odtworzenia rzeczywistych poglądów Piłsudskiego4.

„Zeszyty Historyczne”, z. 12, Paryż 1967, s. 3–24; W. S u l e j a, Józef Piłsudski, Wrocław 1995 
(i wydania kolejne); i d e m, Piłsudski a Petlura, w: Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następ-
stwa, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, Toruń 1997, s. 113–129; P. O k u l e w i c z, Koncepcja 
„międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926, 
Poznań 2001; A. N o w a k, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego 
(do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001 (i wydania kolejne, ostatnie z 2015); J. P i s u l i ń s k i, Nie 
tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wrocław 
2004 (wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2013); i d e m, 
Józef Piłsudski a Ukraina (1918–1922), „Arcana” 2006, nr 2 (68), s. 101–128.
3 Т. З а р е ц ь к а, Юзеф Пілсудський і Україна, Київ 2007. Zob. też odpowiednie fragmenty 
w: Б Г у д ь, В. Г о л у б к о, Нелегка дорога до порозуміння. До питання ґенези українсько- 
-польського військово-політичного співробітництва 1917–1921 рр., Львів 1997. Jeśli chodzi 
o młodszych autorów, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na prace Ołeny Mychajłowej (obecnie: 
Simon) oraz Andrija Rukkasa; m.in. О. М и х а й л о в а, Український вектор у східній політиці 
Ю. Пілсудського (кінець 1918 р. – квітень 1920 р.), w: Історіографічні дослідження в Україні, 
вип. 13, ч. 1: Україна–Польща: історія і сучасність. Збірник наукових праць і спогадів пам’яті 
П.М. Калениченка (1923–1983), гол. редкол. В.А. Смолій, Київ 2003, с. 221–242; А.О. Р у к к а с, 
«Разом з польським військом». Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, 
організація, чисельність, уніформа), видання друге, Київ 2015 (zwłaszcza rozdział I).
4 Trafnie zwrócił na to uwagę szef brytyjskiej misji wojskowej w Rumunii gen. Walter Howarth 
Greenly, który w listopadzie 1919 r. spotkał się z Naczelnikiem Państwa. „PIŁSUDSKI – donosił 
oceniając wyniki swojej wizyty w Warszawie – jest z pewnością człowiekiem, który uważnie 
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Najwcześniejsze znane nam opinie przyszłego Marszałka, wówczas – „towa-
rzysza Wiktora”, odnośnie spraw ukraińskich pochodzą z początków XX w. Są 
one dość enigmatyczne i wpisują się w pełni w linię programową Polskiej Partii 
Socjalistycznej, zapowiadającej wskrzeszenie demokratycznej Rzeczypospolitej, 
zorganizowanej „na zasadzie dobrowolnej federacji”5. W 1901 r. Piłsudski pisał: 
Pożądany byłby dla nas dobrowolnie federacyjny związek tak Litwy, jak i Ukrainy 
z Polską, i co do Litwy, to dla niej wprost nie widzimy innej formy bytu samoistnego jak 
tylko w ścisłym związku z Polską, ale z Ukrainą łączyłyby nas stosunki bardziej luźne6. 

Nieco szerzej wypowiedział się na temat przyszłości dawnych ziem Rze-
czypospolitej dwa lata później na łamach PPS-owskiej „Walki”. W tekście tym 
skupił się jednak na problemie litewskim, nie zajął też jednoznacznego stanowiska 
w kwestii ewentualnej federacji, pisząc: czy powstaną „trzy lub dwie całkiem 
odrębne, niezależne republiki, czy połączą się one w jakiś związek federacyjny 
mniej lub więcej ścisły – to jest kwestia przyszłości”. Rozstrzygnąć ją miał „lud 
pracujący Polski, Litwy i Rusi [Ukrainy – JJB]”7. Sprawą ukraińską nie był w tym 
czasie Piłsudski głębiej zainteresowany, niewątpliwie nisko oceniał też potencjał 
ukraińskiego ruchu narodowego. W memoriale dla japońskiego MSZ z 1904 r. 
wskazywał, iż Ukraińcy – podobnie jak prawosławni Białorusini – „znajdują się 
dopiero w początkowych stadiach rozwoju opozycyjnego i nie są dotąd zdolni do 
walki o swoje prawa”. Przeciwstawiał im bardziej świadome narody – Litwinów, 
katolickich Białorusinów, Łotyszy, Finów, Ormian i Gruzinów – mogące pod 
polskim przewodem rzucić wyzwanie Imperium8.

Ocena ta nie dotyczyła lepiej zorganizowanych i bardziej świadomych naro-
dowo Ukraińców z terenu monarchii habsburskiej. Piłsudski zetknął się z nimi 
bliżej w następnych latach, w czasie swojego pobytu w Galicji. Mamy przekazy 
mówiące o jego spotkaniu z jednym z liderów tamtejszego ruchu narodowego 
Kyryłem Trylowskim, a także o odczycie wygłoszonym dla członków ukraińskiej 

kalkuluje, zanim coś powie, i nigdy nie mówi wiele bez określonego celu”. „Z pewnością chciał 
– dodawał Greenly – żeby to, co [mnie] powiedział, dotarło do uszu Rządu Brytyjskiego”. Notes 
on interview with General Pilsudski, 19 listopada 1919, The National Archives of the UK, Kew, 
CAB 24/97/12, f. 50.
5 P. H a u s e r, Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w poglądach Józefa Piłsudskiego i próba jej 
urzeczywistnienia w latach 1918–1921, w: Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, s. 18.
6 K. G r ü n b e r g, Polskie koncepcje federalistyczne 1864–1918, Warszawa 1971, s. 84; J. P i s u -
l i ń s k i, Józef Piłsudski a Ukraina, s. 102.
7 J. P i ł s u d s k i, Nasze stanowisko na Litwie, „Walka” nr 3 z listopada 1903, w: J. P i ł s u d s k i, 
Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. II, red. L. Wasilewski, War-
szawa 1937, s. 223. 
8 Tekst memoriału: ibidem, s. 249–258.
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organizacji strzeleckiej „Sicz”, podczas którego prelegent nawoływał słuchaczy 
do wspólnej z Polakami walki przeciwko Rosji9. Nic nie wskazuje jednak na to, 
by kontakty Komendanta z Ukraińcami miały w tym czasie bardziej regularny 
charakter bądź żeby doszło do jakichś propozycji współpracy.

Niestety, nie dysponujemy przekazami, które pozwoliłyby nam zrekonstruo-
wać stanowisko Piłsudskiego wobec przełomowych wydarzeń wiosny 1917 r. Na 
fali rewolucji lutowej doszło wówczas do powstania w Kijowie Centralnej Rady, 
aspirującej do roli lokalnego parlamentu, co uruchomiło proces formowania 
się nad Dnieprem zalążków niezależnej państwowości. Komendant wypadki 
te z pewnością obserwował, nie zachowały się wszakże jego wypowiedzi czy 
komentarze na ten temat. Wkrótce stracił zresztą możliwość bezpośredniego 
śledzenia sytuacji na Ukrainie. W lipcu 1917 r. Piłsudski aresztowany został przez 
Niemców i następne kilkanaście miesięcy spędzić miał – izolowany w znacznym 
stopniu od bieżących wydarzeń – w kolejnych miejscach internowania.

Sprawa ukraińska znalazła się w centrum uwagi Piłsudskiego dopiero w listo-
padzie 1918 r. Natychmiast po powrocie z Magdeburga Tymczasowy Naczelnik 
Państwa stanął przed koniecznością określenia swojego stosunku wobec krwawe-
go konfliktu, który wybuchł w Galicji Wschodniej. W odróżnieniu od większości 
polskich polityków Piłsudski postrzegał ten obszar jako drugorzędny, a toczące się 
tu starcia polsko-ukraińskie jako „walkę... niepotrzebną” czy wręcz „idiotyczną 
wojnę”, jak wyraził się jego bliski współpracownik, Leon Wasilewski10. Wynikało 
to z głębokiego przekonania Naczelnika Państwa, iż Polska powinna porozumieć 
się z państwowością ukraińską formującą się nad Dnieprem, a „źródło sprawy 
ruskiej” znajduje się nie we Lwowie, lecz w Kijowie11. Nie oznaczało to, iż ba-
gatelizował wojnę w Galicji, co zarzucali mu jego oponenci. O priorytetowym 

9 Odczyt miał miejsce w 1911 r. w siedzibie powiatowej „Siczy” we Lwowie. Do spotkania z Try-
lowskim doszło dwa lata później w Krakowie. О. С т е п а н і в, На передодні великих подій: власні 
переживання і думки 1912–1914, Львів 1930, s. 9; K. T r y l o w ś k y j, Moja znajomość z Józefem 
Piłsudskim, „Niepodległość” 1933, t. VIII, z. 1 (18), s. 443–448; W. J ę d r z e j e w i c z, J. C i s e k, 
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994, s. 216; R. To m -
c z y k, Z dziejów ukraińskiego ruchu paramilitarnego w Galicji. Towarzystwo Gimnastyczne i Straży 
Ogniowej „Sicz”, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009, t. XXIV, s. 155–156.
10 Wypowiedź wysłannika Piłsudskiego, gen. Józefa Leśniewskiego, podczas rozmów z przed-
stawicielami Tymczasowego Komitetu Rządzącego we Lwowie, 19 stycznia 1919 r., Archiwum 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce [dalej: AIJP], Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza 
[dalej: AGNW], t. 15, k. 156; raport Wasilewskiego nr 1 z Paryża, 3 kwietnia 1919 r., w: Polskie 
Dokumenty Dyplomatyczne. 1919: styczeń–maj, red. S. Dębski, Warszawa 2016, dok. 255, s. 588. 
Zob. też P. W a n d y c z, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej, s. 5.
11 To sformułowanie z instrukcji Piłsudskiego dla Tadeusza Rozwadowskiego z 28 listopada 1918 r. 
Na różne odpisy tego samego dokumentu powołują się Włodzimierz Suleja (Piłsudski a Petlura, 
s. 116) oraz Andrzej Nowak (Polska i trzy Rosje, s. 209)
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traktowaniu przez Piłsudskiego tego problemu świadczy wiele przekazów. Polskie 
działania przeciw Ukraińcom postrzegał Naczelnik Państwa jednak jako akt 
samoobrony, starając się wyraźnie oddzielić kwestie militarne od rozstrzygnięć 
politycznych. W liście do generała Bolesława Roji z 16 listopada 1918 r. pisał: „nie 
przesądzamy obecnie wcale, jak ostatecznie się ułoży rozgraniczenie pomiędzy 
Rusią a Polską, nie możemy jednak dopuścić, aby nas wyrzynano i rabowano”12. 
W podobnym tonie utrzymane były instrukcje Piłsudskiego dla Michała Sokol-
nickiego, wysłanego do Paryża dla rozmów z Komitetem Narodowym Polskim. 
Naczelnik Państwa opowiadał się w nich za tymczasową okupacją wojskową 
spornych terenów – bez ostatecznego przesądzania strony politycznej zagadnienia.

Piłsudski zdawał sobie sprawę, iż wyrzeczenie się Galicji Wschodniej nie jest 
możliwe z uwagi na jednoznaczne stanowisko polskiej opinii publicznej. Głośno 
deklarował zatem pod koniec listopada 1918 r., iż dołoży starań, „aby zachować 
przy Republice Polskiej tę ziemię z jej bohaterską stolicą”13. Faktycznie gotów był 
jednak w tym czasie zgodzić się na podział terytorium objętego konfliktem. Wa-
runkiem, swoistym „minimum narodowym”, miało być zachowanie przez Polskę 
Lwowa i wschodniogalicyjskiego zagłębia naftowego. Ze względów strategicznych 
Piłsudski opowiadał się za rozgraniczeniem, które pozostawiałoby w polskich 
rękach linię kolejową Drohobycz–Lwów–Kowel. Podobne, strategiczne, względy 
(chodziło o zyskanie odpowiedniego przedpola do obrony na wschodzie) skłaniały 
go do domagania się dla Polski zachodnich powiatów Wołynia14. Oferta podzia-
łu Galicji Wschodniej pozostawała w mocy i była powtarzana przez polskiego 
przywódcę w następnych miesiącach, została jednak kategorycznie odrzucona 
przez stronę ukraińską.

Stanowisko Piłsudskiego uległo zmianie po zbrojnym opanowaniu całości 
prowincji przez siły polskie w lipcu 1919 r. W oczach Naczelnika Państwa prze-
sądzało to na dłuższy czas sprawę przynależności spornego terytorium. 
Według przekonania Komendanta – notował w maju 1920 r. Kazimierz Świtalski treść 
instrukcji dla rozmów z greckokatolickim metropolitą Andrejem Szeptyckim – kwestia 
Galicji Wschodniej zostaje na przeciąg przynajmniej obecnego pokolenia załatwiona 
tak, jak została dotychczas załatwioną15. 

12 J. P i ł s u d s k i, Pisma zbiorowe, t. V, red. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 22. Por. P. Okulewicz, 
Koncepcja „międzymorza”, s. 29.
13 List Piłsudskiego do Komitetu Bezpieczeństwa i Ochrony Dobra Publicznego we Lwowie, 
21–25 listopada 1918 r., w: J. P i ł s u d s k i, Pisma zbiorowe, t. V, s. 30.
14 P. W a n d y c z, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej, s. 5; A. N o w a k, Polska i trzy Rosje, 
s. 208–209; J. P i s u l i ń s k i, Józef Piłsudski a Ukraina, s. 104–105.
15 K. Ś w i t a l s k i, Diariusz 1919–1935, do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 
1992, s. 48 (zapis z 26 maja 1920).



JAN JACEK BRUSKI48

Równie kategorycznie kwitował później Piłsudski próby powrotu do dyskusji 
o przyszłości Galicji, czynione przez atamana Symona Petlurę: „tu vis maior 
[przesądzającą o losach tych ziem] – stwierdzał – jest opinia Polski”16. Skłaniał 
się tym niemniej ku pewnym koncesjom na rzecz Ukraińców galicyjskich – pod 
warunkiem wszakże wyjścia z gestem dobrej woli przez drugą stronę. W przy-
woływanej wyżej instrukcji z maja 1920 r. stwierdzał, że przynależność pro-
wincji do państwa polskiego nie wyklucza „załatwienia tego w sposób, który by 
rozsądzał lepiej współżycie obu narodów”17. Nie jest przy tym jasne, czy miał 
na myśli przyznanie Galicji Wschodniej autonomii, za czym optowali wówczas 
polscy socjaliści, czy raczej – i to przypuszczenie wydaje się daleko bardziej 
prawdopodobne – rozbudowany polsko-ukraiński samorząd.

Jak już wspomniałem, z punktu widzenia Naczelnika Państwa pierwszoplano-
we znaczenie miała kwestia Ukrainy Naddnieprzańskiej. Co do sił tworzącej się 
tam młodej państwowości nie miał on przesadnych złudzeń, Ukraińcom, mogą-
cym stać się potencjalnym sojusznikiem w rozgrywce z Rosją, życzliwie jednak 
kibicował. Widać to wyraźnie już w pierwszych instrukcjach udzielonych przez 
Piłsudskiego delegatom wysłanym przezeń w grudniu 1918 r. do Paryża. Mieli 
oni „nie występować zanadto przeciw Ukrainie”, lecz „raczej się wypowiadać za 
samodzielną formacją ukraińskiego państwa” i zachowywać w stosunku do niego 
„przyjazną neutralność”18. Piłsudski już w tym czasie jasno zdawał sobie sprawę, 
że żaden rosyjski reżim nie pogodzi się dobrowolnie z utratą Ukrainy. Oceniał 
też, że mocarstwa – wbrew ukraińskim oczekiwaniom – nie udzielą wsparcia 
niepodległościowcom znad Dniepru, opowiadając się raczej za nieuszczuplaniem 
obszaru dawnego imperium. Spodziewał się w związku z tym, iż naciskana tak 
przez bolszewików, jak i „białych”, pozbawiona pomocy Zachodu, Ukraińska 
Republika Ludowa wcześniej czy później zacznie szukać porozumienia z Polską. 
Osiągnięcie takiego porozumienia było zaś kluczem do powodzenia szerszych 
planów politycznych Piłsudskiego19.

Pierwsze sondażowe kontakty pomiędzy Warszawą a Kijowem miały miejsce 
na przełomie 1918 i 1919 r., później na dłuższy czas jednak zamarły. Jest cha-
rakterystyczne, że jeśli chodzi o następne miesiące, nie dysponujemy żadnymi 
obszerniejszymi wypowiedziami Piłsudskiego na temat stosunków z Ukrainą. 

16 Ibidem, s. 60 (zapis z 17 lipca 1920). Zob. też W. S u l e j a, Piłsudski a Petlura, s. 126.
17 K. Ś w i t a l s k i, Diariusz 1919–1935, s. 48–49 (zapis z 26 maja 1920). Parę dni wcześniej 
Piłsudski deklarował, że „chciałby połączyć akcję w sprawie niepodległości Ukrainy z pewnymi 
rozwiązaniami w sprawie galicyjskiej”. I d e m, Diariusz. Uzupełnienie z lat 1919–1932, przedmowa 
i przygotowanie do druku P. Duber i W. Suleja, Warszawa 2012, s. 30 (zapis z 13 kwietnia 1920).
18 A. N o w a k, Polska i trzy Rosje, s. 217.
19 W. J ę d r z e j e w i c z, J. C i s e k, Kalendarium, t. II, s. 50; J. P i s u l i ń s k i, Józef Piłsudski 
a Ukraina, s. 106.
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Sam Naczelnik milczał, aczkolwiek sprawa nieustannie przewijała się w tym 
czasie w tekstach publicystów związanych z jego obozem.

„Zamrożenie” stosunków z URL miało szereg przyczyn. Najbardziej oczywistą 
było połączenie się tego państwa więzami quasi-federacji z Zachodnioukraińską 
Republiką Ludową, co automatycznie – choć w sposób pośredni – zaangażowało 
Kijów w konflikt z Polską o Galicję Wschodnią. Ostrość tego sporu faktycznie 
uniemożliwiała porozumienie, choć część liderów naddnieprzańskich na czele 
z szefem Dyrektoriatu atamanem Symonem Petlurą dostrzegała znaczenie zbli-
żenia z Warszawą i starał się mitygować nastroje pobratymców z Galicji.

Należy wszakże zauważyć, iż paradoksalnie, niezależnie od wszelkich zwią-
zanych z tym komplikacji, swoisty stan zawieszenia w relacjach pomiędzy Polską 
a URL był w tym czasie Piłsudskiemu na rękę. Aż do jesieni 1919 r. nie był on 
gotów do rozgrywki kartą ukraińską w wielkim stylu. Ograniczało go w tym 
względzie stanowisko mocarstw Ententy, stawiających jednoznacznie na siły 
„białej” Rosji i wymagających od Polski dostosowania się do tej linii. Zadania 
Piłsudskiego nie ułatwiał też niechętny wobec współpracy z Ukraińcami stosunek 
większości polskiej opinii, ulegającej wpływom narodowej demokracji.

Nie oznacza to w żadnym razie, by kwestia ukraińska zniknęła z pola wi-
dzenia Naczelnika Państwa. Niewątpliwie zdawał on sobie sprawę ze ścisłego 
związku pomiędzy rozwojem sytuacji nad Dnieprem i nad Wisłą. Dał temu 
wyraz w marcu 1919 r. w wywiadzie dla francuskiego pisma „Le Petit Parisien”. 
Piłsudski oceniał, iż 
atak [bolszewików] na Polskę zależny jest w pierwszym rzędzie od kwestii ukraińskiej 
[...]. Jeśli sprawa ukraińska załatwiona będzie na ich korzyść, wówczas pójdą na Polskę20. 

„Zamrożenie” relacji z Ukraińcami, o którym wspominałem, miało notabene 
w znacznej mierze pozorny charakter. Od późnej wiosny 1919 r. trwały cały czas – 
choć z różną intensywnością – nieoficjalne rozmowy pomiędzy przedstawicie-
lami Polski i Dyrektoriatu, toczące się ponad głowami Ukraińców galicyjskich. 
Piłsudski przywiązywał do nich dużą wagę, nie nadawał im jednak przesadnego 
tempa, gromadząc własne siły i czekając, aż do nawiązania formalnej współpracy 
polsko-ukraińskiej dojrzeją tak naddnieprzański partner, jak i Ententa.

Oczekiwana koniunktura nadeszła jesienią 1919 r. Jeszcze w lipcu ziścił 
się podstawowy warunek porozumienia, jakim było rozstrzygnięcie konfliktu 
zbrojnego w Galicji Wschodniej. Walki zakończyły się wyparciem przez Polskę 
sił zachodnioukraińskich za Zbrucz, co otwarło drogę do dalszych rokowań 
i podpisania w dniu 1 września ostatecznego układu rozejmowego. Kluczowe 
było jednak zarysowujące się pod koniec 1919 r. coraz wyraźniejsze załamanie 

20 Wywiad Piłsudskiego z 16 marca 1919, w: J. P i ł s u d s k i, Pisma zbiorowe, t. V, s. 67.
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„białych”. Porażka Denikina podnosiła znaczenie czynnika polskiego w rachubach 
mocarstw i znacząco zwiększała swobodę działania Piłsudskiego na Wschodzie. 
Kryzys przeżywał w tym czasie również potencjalny partner Polski – Dyrektoriat 
URL. W wymiarze taktycznym, krótkoterminowym sprzyjało to realizacji pla-
nów Naczelnika Państwa. Siły petlurowskie, zepchnięte na tereny zachodniego 
Wołynia i Podola, rozpaczliwie potrzebowały sojusznika w walce z bolszewikami. 
Słabość tę wykorzystała strona polska, proponując Ukraińcom alians i uznanie 
dyplomatyczne – za cenę wszakże istotnych koncesji terytorialnych. W deklaracji 
z 5 grudnia 1919 r., a następnie umowie politycznej podpisanej w nocy z 21 na 
22 kwietnia 1920 r., władze URL uznać musiały przynależność do Polski Galicji 
Wschodniej oraz zachodnich powiatów Wołynia21. Należy zaznaczyć, iż Piłsudski 
cały czas osobiście czuwał nad przebiegiem negocjacji toczonych z Ukraińcami. 
Wiemy, iż jego interwencjom należy przypisać złagodzenie niektórych przynaj-
mniej warunków stawianych początkowo ultymatywnie przez stronę polską22. 
Dla Marszałka bardzo istotne było doprowadzenie do kompromisu i zawarcie 
układu jeszcze przed rozpoczęciem polskiej ofensywy na Ukrainie. Ze względów 
zewnętrznopolitycznych ważne było, by od samego początku kampania była 
toczona jako wspólna kampania polsko-ukraińska23.

Umowa kwietniowa, funkcjonująca w potocznej świadomości pod nazwą 
układu Piłsudski–Petlura, od momentu swojego podpisania spotykała się ze 
skrajnymi ocenami. Nie brakowało apologetów, piszących o braterskim sojuszu 
„wolnych z wolnymi“, równie często jednak przedstawiano ją w ciemnych bar-
wach – jako przejaw imperializmu strony polskiej i kapitulanctwa ukraińskiej. 
Dziś postrzegamy układ ten raczej jako wyraz trzeźwej, pozbawionej złudzeń 
polityki, dającej wszakże korzyści obu kontrahentom. Przeżywający trudne 
chwile, wyparty z własnego terytorium, rząd URL był niewątpliwie partnerem 
słabszym, na którym Polacy wymusili ustępstwa. Niemniej sojusz z Rzecząpo-
spolitą dawał mu nad pierwszą od miesięcy realną szansę odbudowy i ugrunto-
wania własnej państwowości. Trafnie chyba ocenia umowę z kwietnia 1920 r. 
Piotr Wandycz, pisząc: 

21 Szerzej na temat kolejnych etapów negocjacji polsko-ukraińskich w okresie od stycznia 1919 do 
kwietnia 1920 r.: P. W a n d y c z, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej, s. 6–18; J.J. B r u s k i, 
Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, 1919–1924, 
Kraków 2000, s. 99–140; J. P i s u l i ń s k i, Nie tylko Petlura, wyd. 2, s. 110–247.
22 K. Ś w i t a l s k i, Diariusz 1919–1935, s. 46 (zapis z 9 kwietnia 1920); i d e m, Diariusz. Uzupeł-
nienie, s. 30 (zapis z 13 kwietnia 1920); J. P i s u l i ń s k i, Nie tylko Petlura, wyd. 2, s. 239–240.
23 Piłsudski zalecał, by wobec czynników zagranicznych wyraźnie podkreślać, iż „[n]asz układ 
z Ukrainą jest stwierdzeniem naszego aimperialistycznego stanowiska”. K. Ś w i t a l s k i, Diariusz 
1919–1935, s. 47 (zapis z 22 kwietnia 1920).
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Układ polsko-ukraiński nie wynikał z chęci ujarzmienia Ukrainy, ale nie był też jakąś 
altruistyczną umową, z której Polska nie miała uzyskać żadnych korzyści. Jak większość 
umów międzynarodowych był on wypadkową wspólnych interesów. Strona słabsza 
płaciła koncesjami za uzyskaną pomoc i poparcie24. 

To polska ocena sformułowana jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych. Należy 
jednak zauważyć, że do podobnych konkluzji dochodzi dzisiaj również historio-
grafia ukraińska. Znawczyni tej problematyki Ołena Mychajłowa zwraca uwagę 
na korzyści, które z układu kwietniowego czerpały obie strony. Pisze ona: 
Polska potrzebowała sojusznika w walce z Rosją Sowiecką i traktatowego potwierdzenia 
swoich praw do Galicji Wschodniej oraz części Wołynia, Ukraina – wyrwania się z izo-
lacji na arenie międzynarodowej [...] i pomocy wojskowej, by bronić niepodległości25.

Klasyczną „imperialistyczną” interpretację pobudek, jakimi kierować się 
miał Piłsudski, zaproponował PRL-owski biograf Marszałka, Andrzej Garlicki. 
Zdaniem tego autora Naczelnik Państwa nie szukał realnego sojusznika po stronie 
ukraińskiej, gdyż Ukraińcy – słabi i w pełni odeń uzależnieni – byli potrzebni 
jedynie jako „firmanci” jego polityki26. Współcześnie zwolennicy tezy o czysto 
instrumentalnym traktowaniu przez Piłsudskiego układu z URL chętnie odwołują 
się do zapisu rozmowy tego ostatniego z gen. Antonim Listowskim, odnalezio-
nego w latach dziewięćdziesiątych przez Andrzeja Nowaka. Naczelnik Państwa 
przekonywał w maju 1920 r. dowódcę 2 Armii, operującej na Ukrainie, iż „Petlura 
tu nie odgrywa żadnej roli, jest narzędziem, nic więcej”27. Czy rzeczywiście mo-
żemy ten cytat uznać za miarodajną wykładnię intencji Piłsudskiego? Osobiście 
mam wątpliwości. Podobne zastrzeżenia zgłasza Włodzimierz Suleja, który 
zauważa w tym kontekście, że argumentacja Komendanta „różniła się wyraźnie 
w zależności od tego, dla czyich uszu była przeznaczona”28. Tak było zapewne 
i tym razem. W rozmowie z wojskowym, bliższym raczej poglądom endecji niż 
obozu belwederskiego, Naczelnik akcentował względy strategiczne podjętej przez 
siebie kampanii, operując przy tym prostą i zrozumiałą retoryką siły i egoizmu 
narodowego. Zauważmy na marginesie, że w rozmowach prowadzonych z Bry-

24 P. W a n d y c z, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej, s. 20.
25 O. М и х а й л о в а, Листи Андрія Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві 
(кінець 1919 – квітень 1920 років), w: Студії з історії Української революції 1917–1921 років: 
на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць, гол. редкол. В.Ф. Верстюк, 
Київ 2011, с. 232.
26 A. G a r l i c k i, Józef Piłsudski, 1867–1935, Warszawa 1990, s. 225.
27 Rozmowy z Józefem Piłsudskim. Z „Dziennika” gen. Antoniego Listowskiego, opr. A. Nowak, 
„Arcana” 1998, nr 5 (23), s. 44. Zob. też: A. N o w a k, Polska i trzy Rosje, s. 605.
28 W. S u l e j a, Piłsudski a Petlura, s. 122.
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tyjczykami wskazywał przede wszystkim na korzyści gospodarcze, związane 
z wyprawą na Ukrainę – choć skądinąd wiadomo, iż ta strona zagadnienia mniej 
go zaprzątała.

Szereg przesłanek przemawia za tym, że Piłsudski uważał faktyczne wzmoc-
nienie ukraińskiego alianta za priorytetowe. Dotyczyło to w szczególności sił 
zbrojnych URL, odbudowywanych z polską pomocą, w głębokiej konspiracji, 
już od początku 1920 r. Ukraińska armia – będąca w stanie samodzielnie, bez 
wsparcia Polaków, utrzymać się na własnym terytorium – była najzwyczajniej 
potrzebna Naczelnikowi Państwa, zdającemu sobie sprawę z dysproporcji sił 
pomiędzy Rzecząpospolitą a bolszewicką Rosją. Nie dysponujemy konkretną 
wypowiedzią Piłsudskiego na ten temat, wydaje się jednak, iż jego stanowisko 
bliskie było sformułowaniom poufnego memoriału, który zachował się w aktach 
Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza. 
Nie możemy sobie pozwolić – czytamy w tym dokumencie – na taki luksus jak Niemcy 
przy tworzenie wojska ukraińskiego dla pozorów, – nie możemy tworzyć jakichś papie-
rowych żołnierzyków, których później będziemy musieli sami rozbrajać [...]. Jesteśmy 
też za słabi, byśmy mogli tylko ze swojej bazy – z Polski, i licząc tylko na te siły, co 
obecnie posiadamy, całą robotę prowadzić29.

Dla Piłsudskiego bardzo istotne było uzyskanie poparcia ludności ukraińskiej 
dla działań wojsk polskich i petlurowskich na terenach Naddnieprza. Marszałek 
liczył w szczególności, iż sukcesy kampanii sprowokują wybuch potężnego ru-
chu powstańczego na tyłach bolszewików. Chłopa ukraińskiego miano pozyskać 
za wszelką cenę. Stąd m.in. jednoznaczne zalecenie Piłsudskiego, iż zadaniem 
wojsk polskich nie jest w żadnym razie angażowanie się w obronę interesów pol-
skich właścicieli ziemskich na Prawobrzeżu30. Stąd też furia Marszałka na wieść 
o ekscesach, których dopuszczały się maszerujące na Kijów pułki poznańskie. 
Na początku maja pisał na ich temat do gen. Sosnkowskiego: „Doprawdy z tymi 
draniami wojować nie można; już donoszą mi, że ten pas, którym idą gotowy jest 

29 AIJP, AGNW, t. 24, k. 48. Autorem nie podpisanego memoriału był najprawdopodobniej Stani-
sław Stempowski – w czasie wyprawy kijowskiej jeden z dwóch „mężów zaufania” Piłsudskiego 
w rządzie URL. O trosce polskiego Naczelnego Wodza o rozbudowę sił ukraińskich i ich właściwe 
wyposażenie świadczą m.in. wzmianki w jego korespondencji z premierem Leopoldem Skulskim 
i gen. Kazimierzem Sosnkowskim. Listy do Skulskiego i Sosnkowskiego z 6 maja 1920 r., w: Listy 
Józefa Piłsudskiego, opr. K. Świtalski, „Niepodległość” 1972, t. 7 (po wznowieniu), s. 106–115. 
Ponadto: Komentarze do Konwencji Wojskowej między Polską a Ukrainą, 12 maja 1920, w: 
Ukraine and Poland in Documents 1918–1922, ed. T. Hunczak, New York–Paris–Sydney–Toronto 
1983, part II, p. 64. Rolą sprawnej, zorganizowanej armii ukraińskiej miało być też zapobieżenie 
wybuchowi anarchii i poskromienie lokalnych powstańczych watażków na terenach wyzwolonych 
przez wojska sojusznicze.
30 Zob. Komentarze do Konwencji Wojskowej między Polską a Ukrainą, p. 66.
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robić powstanie przeciwko nam”31. Podobnym sytuacjom polski Naczelny Wódz 
starał się za wszelką cenę zapobiec.

Jaką właściwie rolę miała odgrywać Ukraina w wizji przebudowanej Europy 
Wschodniej Józefa Piłsudskiego i jakie związki miały ją łączyć z Polską? W roz-
ważaniach Naczelnika na ten temat prawie nigdy nie pada słowo „federacja”, 
konsekwentnie wracał on natomiast do koncepcji Ukrainy jako samodzielnego 
państwa buforowego, „przegrody” trwale oddzielającej Polskę od Rosji. Piłsudski 
przewidywał, iż państwo takie – samym swoim istnieniem stanowiące kamień 
obrazy dla dowolnego reżimu rządzącego w Moskwie – pozostawać będzie 
w permanentnym konflikcie z potężnym sąsiadem. Skazywać to je będzie na 
alians z Rzecząpospolitą. Alians ten, wymierzony przeciwko Rosji, miał znacze-
nie podwójne. Z jednej strony – co oczywiste – miał wzmacniać pozycję Polski 
w konfrontacji z jej głównym przeciwnikiem na Wschodzie, z drugiej – stano-
wić gwarancję, że Ukraina, potrzebująca wsparcia Rzeczypospolitej, nie będzie 
upominać się o utracone na jej rzecz zachodnie prowincje. Ważnym elementem 
całej koncepcji było połączenie Ukrainy więzami sojuszniczymi z innymi limi-
trofami – republikami bałtyckimi oraz Rumunią. W związku z tym wysłannicy 
Piłsudskiego zabiegali o uznanie dyplomatyczne URL przez członków projek-
towanego bloku (co zakończyło się jednak sukcesem tylko w przypadku Łotwy 
i Finlandii) i doprowadzili do udziału Ukraińców w konferencji państw bałtyckich, 
obradującej w sierpniu 1920 r. w Bulduri32.

Kalkulacje polityczne nie zmieniały faktu, że Naczelnik zdawał sobie od po-
czątku sprawę z kluczowego stricte militarnego znaczenia opanowania Ukrainy. 
Jeszcze pod koniec 1919 r., mówiąc o wyborze celu ewentualnej polskiej ofensywy, 
tłumaczył Bogusławowi Miedzińskiemu: 
Nie przez Moskwę droga. To jest prawda, że bolszewików trzeba pobić i to niedługo, póki 
jeszcze nie wzrośli w siłę. Trzeba ich zmusić do tego, żeby przyjęli decydującą rozprawę 
i sprać ich tak, aby ruski miesiąc popamiętali. Ale żeby to osiągnąć, trzeba im nadepnąć 
na tak bolesne miejsce, żeby nie mogli sie uchylać i uciekać. Moskwa takim miejscem nie 
jest. Kijów, Ukraina, to jest ich czuły punkt. Z dwóch powodów: po pierwsze, Moskwa 
bez Ukrainy będzie zagrożona głodem, po drugie, jeśli pójdzie dalej nasze porozumienie 
z Ukraińcami, jeśli zawiesimy nad nimi groźbę zorganizowania się niepodległej Ukrainy, 
to tej groźby oni nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na walną rozprawę33. 

31 List Piłsudskiego do generała Sosnkowskiego z 6 maja 1920 r., w: Listy Józefa Piłsudskiego, 
s. 114–115.
32 Szerzej: J.J. B r u s k i, Petlurowcy, s. 162–164, 193–204.
33 B. M i e d z i ń s k i, Polityka wschodnia Piłsudskiego, „Zeszyty Historyczne”, z. 31, Paryż 1975, 
s. 6.
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Zaangażowanie wojskowe Polski na Ukrainie sięgać miało linii Dniepru – 
a zatem granic I Rzeczypospolitej, co wiązało się z głoszonym przez stronę 
polską hasłem dezaneksji. 
Idąc w głąb Ukrainy – stwierdzał Piłsudski – ale tylko do granic 72 roku, przez to samo 
nie uznajemy rozbioru i głosząc samostijność na tych ziemiach jakby poprawiamy błędy 
naszych przodków34. 

Na terenach położonych dalej na wschód Ukraińcy mieli działać samodziel-
nie. Również Armii URL wyznaczał Piłsudski zadanie zdobycia Odessy. Jak 
się wydaje, polski przywódca trafnie zakładał, że od zajęcia tego ważnego portu 
czarnomorskiego przez Ukraińców zależne jest ewentualne uznanie Dyrektoriatu 
przez Zachód35.

Piłsudski wielokrotnie podkreślał, że polska okupacja Ukrainy będzie miała 
krótkotrwały, przejściowy charakter – musi być, jak ujmował to rozkaz Naczelnego 
Dowództwa, „rozrachowana nie na lata, ale na miesiące”36. Stąd tak ważne dlań 
było szybkie usamodzielnienie się ukraińskiego partnera. Kwestia ta stanowiła bo-
daj najsłabszy punkt całej koncepcji i wywoływała u Piłsudskiego spore rozterki. 
W tym sęk – mówił do gen. Listowskiego – czy ta Ukraina powstanie, czy ma dosta-
tecznie sił i ludzi, żeby się stworzyć i zorganizować, bo przecież wiecznie tu siedzieć 
nie możemy37. 

Swoje działania traktował – jak się wyraził w wywiadzie dla londyńskiego 
dziennika „Daily News” – jako swoisty eksperyment. 

34 Rozmowy z Józefem Piłsudskim, s. 42–43; A. N o w a k, Polska i trzy Rosje, s. 601.
35 Listy Piłsudskiego z 6 maja 1920 r. do premiera Skulskiego i generała Sosnkowskiego. Listy Józefa 
Piłsudskiego, s. 107, 114. K. Ś w i t a l s k i, Diariusz. Uzupełnienia, s. 34 (zapis z 22 maja 1920). 
Zob. też P. O k u l e w i c z, Koncepcja „międzymorza”, s. 165. Wagę opanowania przez Ukraińców 
Odessy słusznie podkreśla w swojej najnowszej monografii Andrzej Nowak: A. N o w a k, Pierwsza 
zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, s. 137–141.
36 Cytat z rozkazu z 8 maja 1920 r. W tym samym dokumencie stwierdzano: „W interesie polskim 
zatem leży jak najszybsze wycofanie wojsk własnych z terenów zajętych i ustalenie dobrych, są-
siedzkich stosunków z nowo powstałem państwem Ukraińskim, aby w ten sposób zabezpieczyć 
znaczną część swej granicy wschodniej od bezpośredniego niebezpieczeństwa ze strony wojsk 
bolszewickich”. Cyt. za: T. G r z e g o r c z y k, Wyprawa kijowska, Toruń 2014, s. 174. Zob. też 
T. K u t r z e b a, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937, s. 57.
37 Rozmowy z Józefem Piłsudskim, s. 43; A. N o w a k, Polska i trzy Rosje, s. 605. 
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...daję teraz Ukraińcom możliwości. Jeśli im się uda, to się uda, nie osiągną sukcesu, to 
nie będą go mieć. Są dwa sposoby, by nauczyć ludzi pływania. Wolę sposób rzucania ich 
na głęboką wodę i zmuszania ich by pływali. To właśnie robię z Ukraińcami38.

Rachuby na szybką samoorganizację Ukraińców i masowe poparcie nad 
Dnieprem dla rządu Petlury ostatecznie zawiodły, choć nie to zapewne było 
zasadniczą przyczyną załamania się polskiej kampanii. Sojusz dowiódł jednak 
swojej wartości. Wojska ukraińskie pozostały przy boku Polski, dzielnie spisując 
się w czasie walk odwrotowych, a następnie broniąc Galicji Wschodniej przed 
bolszewikami. Swoich zobowiązań nie dotrzymała, niestety, druga strona. Mimo 
pomyślnego ostatecznie zwrotu sytuacji sprawa URL została zaskakująco łatwo 
porzucona przez polskich negocjatorów w Rydze. „Zdradą” nazwał wprost to 
postępowanie najbardziej chyba zagorzały w obozie belwederskim zwolennik 
sojuszu z Ukraińcami, Tadeusz Hołówko. W głośnym tekście ze stycznia 1921 r. 
przekonywał on, że „tylko dwa tygodnie dalszej wojny i wojska Petlury byłyby 
w Kijowie”, a sowieccy wysłannicy musieliby uznać niepodległą Ukrainę, gdyż 
„chodziłoby [...] wówczas o ratowanie samego bytu bolszewików”39. 

Nie mamy, niestety, narzędzi, by ocenić sensowność hipotez Hołówki. Nie 
mamy też jasności, co do roli, jaką w całej sprawie odegrał sam Piłsudski. Do dziś 
pozostaje przedmiotem sporu, czy nie miał on podczas negocjacji ryskich rzeczy-
wiście pola manewru, odsunięty od decyzji przez politycznych przeciwników, czy 
też świadomie odegrał pewne przedstawienie, zrzucając na swoich adwersarzy 
odpowiedzialność za pogrzebanie programu federacyjnego. Faktem jest, iż był 
w tym czasie głęboko przekonany, iż Polska nie jest w stanie – ze względu na 
wyczerpanie materialne i moralne – kontynuować wojny z bolszewikami. Swoimi 
przemyśleniami dzielił się w grudniu 1920 r. z gronem zaufanych dowódców: 
Powinniśmy ponownie zająć Kijów i Mińsk, aby móc połączyć federacją czy też unią 
z Polską całą Ukrainę, Białoruś i Litwę. Niestety, zrobić tego nie jestem w stanie. Polska 
tego nie chce, obce jej są idee jagiellońskie, a ponadto Polska jest bardzo wyczerpana 
długą wojną, wojsko nasze jest mocno przemęczone... i biedne. Nie, nie możemy tego 
zadania podjąć40.

Należy przy tym zauważyć, iż do postanowień ryskich Piłsudski nie przy-
wiązywał przesadnej wagi. Zawarte porozumienie postrzegał początkowo raczej 

38 Wywiad Naczelnika Państwa dla „Daily News” z 16 maja 1920 r., w: J. P i ł s u d s k i, Pisma 
zbiorowe..., t. V, s. 158. Podobne uwagi Piłsudski sformułował tego samego dnia w prywatnej roz-
mowie z premierem ukraińskim Isaakiem Mazepą. І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції, 
Київ 2003, с. 411.
39 T. H o ł ó w k o, Nowe życie, „Przymierze”, nr 4 z 30 stycznia 1921, s. 2–3.
40 Cyt. za W. J ę d r z e j e w i c z, J. C i s e k, Kalendarium, t. II, s. 220.
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w kategoriach krótkotrwałego rozejmu, spodziewając się w niedługim czasie 
wznowienia działań przez stronę sowiecką41. Na samym początku, w paździer-
niku–listopadzie 1920 r., nie wykluczał zresztą jeszcze innego rozwoju sytuacji. 
Pewne nadzieje wiązał wówczas z samodzielną akcją „wschodnich sojuszników” 
Rzeczypospolitej – oddziałów URL, „bałachowców” i rosyjskiej armii generała 
Borisa Pieriemykina, korzystających z polskiej pomocy materiałowej i logi-
stycznej i wspieranych przez ochotniczy oddział płk. Walerego Sławka. Próba ta 
zawiodła jednak, a niedawni towarzysze broni Polaków znaleźli schronienie jako 
polityczni i wojskowi emigranci na terenie Rzeczypospolitej. Wiemy, iż dzięki 
osobistemu wstawiennictwu Marszałka Armia URL cieszyła się w miejscach 
internowania stosunkowo dobrymi (biorąc pod uwagę ogólne powojenne zubo-
żenie kraju) warunkami materialnymi i honorowym statusem. Piłsudski starał 
się też – choć coraz bardziej ograniczany w swych działaniach przez większość 
sejmową – roztaczać parasol ochronny nad działalnością polityczną ukraińskich 
wychodźców. W październiku 1921 r. z furią zareagował na próby pogwałcenia 
prawa azylu przez polskie władze. Układ Dąbski–Karachan, przewidujący wy-
dalenie z Polski przywódców emigracji, nazwał wówczas bez ogródek „handlem 
żywym towarem”42. Możliwości przeciwstawienia się podobnemu targowi miał 
już w tym czasie niewielkie, udało mu się wszakże z pomocą Henryka Józew-
skiego zakonspirować w Warszawie i uchronić przed ekspulsją atamana Petlurę43.

Tego rodzaju działania miały jednak znaczenie już tylko moralno-symboliczne. 
W roku 1921 ostatecznie zdezaktualizowały się, a w każdym razie odsunęły 
w nieoznaczoną przyszłość, plany Naczelnika Państwa rozegrania sprawy 
Ukrainy. Kwestia ukraińska pozostawała odtąd dla Piłsudskiego zagadnieniem 
polityki wewnętrznej Polski bądź elementem szerszego projektu prometejskiego, 
realizowanego za przyzwoleniem Marszałka, ale w zasadzie bez jego czynnego 
udziału. Co bardzo znamienne, o sprawach ukraińskich Piłsudski praktycznie 
przestał się wypowiadać, a jego pojedyncze zanotowane uwagi na ten temat 
dotyczą raczej zagadnień drugorzędnych.

Konkludując, należy zauważyć, iż problem Ukrainy pozostawał w centrum 
zainteresowania Józefa Piłsudskiego stosunkowo krótko – przez nieco ponad dwa 
lata, dzielące jego powrót z Magdeburga i zawarcie traktatu pokojowego w Rydze. 
W tym czasie było to jednak niewątpliwie jedno z najważniejszych zagadnień 
absorbujących Naczelnika Państwa. Bez przesady możemy stwierdzić, że kwestia 

41 Zob. relację Leona Wasilewskiego: L. W a s i l e w s k i, Józef Piłsudski, jakim Go znałem, War-
szawa 1935, s. 224. 
42 K. Ś w i t a l s k i, Diariusz 1919–1935, s. 101 (zapis z 3 października 1921).
43 H. J ó z e w s k i, Zamiast pamiętnika (2), „Zeszyty Historyczne”, z. 60, Paryż 1982, s. 124–126; 
i d e m, Życie konspirowane, „Karta” 1991, nr 5, s. 54–55.
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ukraińska stanowiła dlań klucz do rozwiązania szerszego problemu rosyjskie-
go. Nie ulega, moim zdaniem, kwestii, iż Piłsudski życzył sobie powstania nad 
Dnieprem niezależnej i – co istotniejsze – zdolnej do samodzielnego opierania 
się Rosji republiki ukraińskiej. Stanowić ona miała kluczowy element strefy 
buforowej, swoistego „pasa bezpieczeństwa” Polski na Wschodzie. Stosunku 
Naczelnika Państwa wobec Ukrainy nie należy, oczywiście, idealizować. Bez 
wątpienia relacja Warszawa–Kijów nie miała być w jego koncepcji relacją syme-
tryczną. Piłsudski rezerwował Polsce w tym związku rolę wiodącą i inspirującą, 
oczekiwał też od słabszego, przynajmniej wyjściowo, partnera daleko idących 
wyrzeczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię polsko-ukraińskiego rozgraniczenia. 
W polityce Piłsudskiego wobec Ukrainy dopatrzeć się można silnego elementu 
paternalizmu, ale jej celem nie było z pewnością ujarzmienie wschodniego sąsiada. 
Politykę tę – choć nie wolną od wewnętrznych sprzeczności i po części opartą 
na przesadnie optymistycznych założeniach – ocenić dziś chyba wypada jako 
zasadniczo racjonalną, nie pozbawioną widoków powodzenia.

РЕЗЮМЕ

cd. ze s. 43

програмою. Проте у міркуваннях Пілсудського про Україну майже ніколи не 
з’являлося слово «федерація». В той же час, він послідовно повертався до кон-
цепції України як самостійної держави, «бар’єру», який надійно відділить Польщу 
від Росії. Пілсудський передбачав, що держава, яка вже самим фактом свого 
існування стає поводом для обурення кожного режиму у Москві, залишиться 
у перманентному конфлікті з північним сусідом. Цим вона буде, в певному сенсі, 
приречена на союз з Річчю Посполитою. Важливим елементом цієї концепції 
було об’єднання України узами союзу з іншими сусідами Росії – балтийськими 
республіками та Румунією.

Політичні калькуляції не змінювали факту, що начальник усвідомлював собі 
від початку ключове stricte мілітарне значення захоплення України. Військова 
активність Польщі на Україні мала простягнутися до лінії Дніпра, отже до кордо-
нів I Речі Посполитої, щo було пов’язане з проголошеним польською стороною 
принципом скасування поділів і т.зв. дезанексії. На територіях далі на сході 
українці мали діяти самостійно. Також армії УНР Пілсудський визначив завдан-
ня взяти Одесу. Здається, польський очільник правильно передбачав, що від 
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захоплення українцями цього важливого чорноморського порту залежатиме 
евентуальне визнання Директорії на Заході.

Пілсудський багато разів підкреслював, що польська окупація України ма-
тиме короткочасний, перехідний характер: як пояснював наказ Верховного 
командування, повинна бути «розрахована не на роки, а на місяці». Тому так 
важливе було для нього, щоб український партнер швидко став самостійним. 
Це питання, ймовірно, стало найслабкішим пунктом всієї концепції i викликало 
у Пілсудського великі вагання. Сподівання на швидку відбудову української 
держави і масову підтримку уряду Петлюри остаточно не виправдалися, хоч 
головна причина провалу польської кампанії була інша. Проте союз довів свою 
вартість. Українське військо залишилося на боці Польщі, відважно сражаючись 
під час бойового відступу, a пізніше обороняючи Східну Галичину від більшо-
виків. Своїх зобов›язань не дотримала, на жаль, друга сторона. Незважаючи на 
успішний у кінцевому рахунку розвиток ситуації, від справи УНР несподівано 
легко відмовилися польські переговірники під час мирної конференції у Ризі. 
Залишається спірним питання, чи Пілсудський дійсно не мав там поля для 
маневру, відсунутий від прийняття рішень політичними противниками, чи 
свідомо розіграв спектакль, скидаючи на своїх опонентів відповідальність зa 
поховання федераційної програми. Залишається фактом, що він був у той час 
глибоко переконаний, що Польша нездатна – через вичерпання матеріальне та 
моральне – продовжувати війну з більшовиками. 

Слід зауважити, що ризькі постанови Пілсудський не вважав дуже важливи-
ми. Підписане порозуміння трактував на початку як короткочасне перемир’я, 
очікуючи незабаром відновлення дій радянської сторони. На початку, у жовтні–
листопаді 1920 р., він не виключав ще іншого розвитку ситуації. Тоді певні надії 
пов’язував з самостійною акцією союзників Речі Посполитої – армії УНР, загонів 
ген. Станіслава Булак-Балаховича i російської армії генерала Бориса Перемикіна, 
які намагалися продовжувати боротьбу з більшовиками. Проте ця спроба не 
вдалася, a недавні товариші поляків по зброї знайшли притулок на території 
Польщі як політичні та військові емігранти. Пілсудський намагався також – хоч 
був все більше і більше обмежений у своїх діях ставленням політичних партій – 
розкрити захисний зонт над політичною діяльністю українських виходців. 

Дії такого типу мали вже тільки морально-символічне значення. Наприкінці 
1921 р. вони остаточно втратили свою актуальність, a плани начальника держави 
щодо розіграння української карти були відсунуті на невизначене майбутнє. 
Українське питання від цього моменту залишалося для Пілсудського справою 
внутрішньої політики Польщі або елементом широкого прометеївського проєк-
ту, який здійснювали за дозволом маршала, але вже без його активної особистої 
участі. Що дуже характерно – про українські справи Пілсудський практично 
перестав висловлюватися, a його окремі записані уваги на цю тему стосуються 
скоріш другорядних питань.

Слід зауважити, що проблема України залишалася у центрі уваги Юзефа 
Пілсудського порівняно недовго – трохи понад два роки, від його повернення 
з Магдебурга до підписання Ризького мирного договору. Проте у той час це було 
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безсумнівно одне з найважливіших питань, яке цікавило начальника держави. 
Без перебільшення можна сказати, що українська справа стала для нього ключем 
до вирішення ширшої проблеми – російської. Не має сумнівів, що Пілсудський 
бажав, щоб на Дніпрі утворилася незалежна i – щo більш суттєво – здатна до 
самостійного протистояння Росії Українська Республіка. Вона мала бути клю-
човим елементом буферної зони, своєрідного «паса безпеки» Польщі на Сході. 
Ставлення начальника держави до України не слід, звичайно, iдеалізувати. Без-
сумнівно, взаємини Варшава–Київ у його концепції не мали бути взаєминами 
симетричними. У цьому союзі Пілсудський відводив Польщі головну роль, а від 
партнера очікував серйозних поступків, особливо у справі українсько-польсько-
го розмежування. У політиці Пілсудського щодо України можна побачити сильні 
елементи патерналізму, aле її метою не було на певно поневолення східного 
сусіда. Цю політику, хоч не була вона вільна від внутрішніх протиріч і частково 
базувалася на надмірно оптимістичних припущеннях, сьогодні, ймовірно, слід 
оцінити як принципово раціональну, нe позбавлену шансів на успіх.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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СТАВЛЕННЯ НАДДНІПРЯНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ 
КІЛ ДО ВАРШАВСЬКОЇ УГОДИ

[Stosunek naddnieprzańskich kręgów politycznych  
do Umowy warszawskiej]

У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1923 рр.) 
жодна із міжнародних угод, що її підписували українські 
уряди, не була піддана такому прискіпливому обговоренню 

як Варшавська угода від 21–24 квітня 1920 р. І через 100 років ці 
події не втрачають актуальності, не перестають цікавити істори-
ків і дипломатів, громадян обох країн, які намагаються зрозуміти 
сенс реальності та вловити сутність умовностей між перемогою 
і поразкою, між переможцем і переможеним.

За час, що минув, в історіографії склалися відповідні контенти 
щодо оцінювання самого акту підписання угоди. Загалом можна 
виокремити такі основні змістовні концепти у підходах сучасних 
українських істориків щодо розгляду цього питання: Варшавська 
угода і доля Східної Галичини1, Варшавська угода в контексті 

1 І. С р і б н я к, Симон Петлюра на чолі держави та війська. До питання про польсько-україн-
ські взаємини 1919–1920 років. Симон Петлюра та українська національна революція. Збірник 
праць Другого конкурсу петлюрознавців України, Київ 1995, с. 137–164; Ю. Т е р е щ е н к о, 
Варшавський договір 1920 р. і його оцінка українською дипломатією. Симон Петлюра у кон-
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розгортання подій 1920 р. в цій частині Європи, тобто з геополітичної 
точки зору2.

Основна мета статті – дослідити ставлення різних політичних кіл 
Наддніпрянської України до Варшавської угоди та до лідерів держав, що 
її ухвалили. Дослідницькі завдання, що їх авторка ставить перед собою: 
проаналізувати ставлення урядовців, дипломатів, лідерів політичних груп 
УНР до акту підписання угоди, розглянути контекст подієвості та окреслити 
спільне і особливе при трактуванні та оцінюванні геополітичних наслідків 
укладання угоди.

У контексті розглядуваного питання важливим моментом є такий: на-
скільки ознайомлені були представники політичних партій Наддніпрян-
щини про хід переговорів із поляками, і як впливала внутрішньополітична 
ситуація в Україні на переговорний процес. Важливим етапом на шляху 
підписання Варшавської угоди стало оприлюднення Декларації від 2 грудня 
1919 року. Як відомо, А. Лівицький для узгодження з Урядом УНР і членами 
Директорії, пропонованих поляками умов підписання угоди, 27 листопада 
1917 року виїхав в Україну. О. Доценко так подає інформацію про цю поїздку: 
По дорозі до Кам’янця Голова Місії бачився у Львові з членом Директорії Швецем. 
Ознайомившись з основними точками домагань польської сторони, член Директорії 
п. Швець висловився за необхідність негайної подачі приємливої для польського 
уряду Деклярації. 
В Тарнополі Голова Місії зустрівся з кількома діячами партії соціалістів революціо-
нерів, які працювали в той час на відповідальних становищах, а саме: Міністра зем. 
справ М. Ковалевського, Товариша Міністра внутр. справ П. Христюка, Головного 
Державного Інспектора В. Кедровського, Головного інтенданта А. Степаненка, 
п. Часника і других есерів3. 

Присутні на нараді висловилися за те, що «інтереси момента вимагають 
конечного і негайного підписання Деклярації. Хоч би ціною порушення 
партійних прінціпів». Протокол наради підписали всі, окрім Часника. Цей 
же протокол підписав і Ф. Швець. Зустрічався у Кракові А. Лівицький із 

тексті українського національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць, Фастів 1999, 
с. 130–139; Р. Т и м ч е н к о, Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини. Український 
історичний збірник, вип. 14, 2011, с. 80–88.
2 І. Д а ц к і в, Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії, URL: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2015_16%282%29__13.pdf; Г. К о р о л ь о в, Союз Ю. Пілсудського – 
С. Петлюри в контексті геополітичного вибору (до 90 річниці підписання Варшавської угоди 
22 квітня 1920 р.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник 
наукових статей, вип. 5, Київ 2010, с. 275–286.
3 О. Д о ц е н к о, Літопис Української Революції. Матеріали й документи до історії україн-
ської революції 1917–1923, т. II., кн. 5, Львів 1924, с. 47–48.
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А. Макаренком, який обіцяв підписати протокол, але так і не зробив цього. 
Тобто, А. Лівицький намагався заручитися підтримкою українських полі-
тиків при підписанні Декларації.

27 листопада 1919 р. Голова Ради Міністрів УНР І. Мазепа написав листа 
А. Лівицькому про становище в Україні, в якому наголошувалося: 
Я особисто вірю в тимчасовість нашого скрутного становища через те, що загальна 
ситуація на Україні і в цілій Росії така, що дуже швидко Денікина не буде і коли 
нас не буде, то знову на Україні запанує большевизм. Думаю, що це не в інтересах 
Польщі, не в інтересах всіх молодих республик бившої Росії і не в інтересах також 
Антанти. Мені здається, що через який місяць повинен бути рішучий перелом 
в Европі що до вирішення питання бившої Росії на нашу користь... Польща повинна 
бути зацікавлена існуванням України і вона повинна вже тепер не грати двуличної 
ролі, а явно стати на шлях контакту з нами. В противному разі Польща безперечно 
пожне те, що сіє. Переконайте Пілсудського, що наш можливий контакт військовий 
з б[ільшовикам]и нічим не загрожує Польщі...4.

Окрім того, 2 грудня, тобто перед самим підписанням Декларації, Голова 
Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій Польській А. Лівиць-
кий провів політичну нараду з представниками різних політичних кіл, 
які на той час перебували у Варшаві, загалом 27 осіб. Всі, окрім товариша 
міністра закордонних справ В. Старосольського і політичного радника місії 
П. Мшанецького висловились за підписання Декларації.

У надзвичайно складний і відповідальний час Голова Директорії і Голов-
ний отаман військ УНР Симон Петлюра та голова делегації на переговорах 
А, Лівицький зверталися до представників різних політичних сил за кон-
сультаціями. Так Євген Чикаленко, який прибув до Варшави із Перемишля 
18 квітня 1920 р., мав зустріч із С. Петлюрою на якій обговорювали поточну 
ситуацію. 12 травня Чикаленко записав у Щоденнику: 
На моє запитання – чого чи на що вони з Лівицьким мене викликали, він одповів, 
що їм взагалі хотілося б порадитись із українськими буржуазними елементами, 
а особливо зо мною, який весь вік так багато працював для українського відроджен-
ня і т. д.... Перше всього їм хотілося б знати мою думку про договір з поляками, 
який вони отсе мають підписати, і коротенько розказав в чім договір міститься5.

По довгій розмові С. Петлюра запропонував Чикаленку поїхати до 
Парижа й «помирити там Тишкевича і К.», проте Євген Харлампієвич 

4 Ibidem, с. 53.
5 Є. Ч и к а л е н к о, Щоденник (1919–1920), Київ 2011, с. 353.
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відмовився через хворобу. На час розмови Лівицького у Варшаві не було. 
По його поверненню з України Чикаленко мав з ним розмову і занотував: 
Нарешті приїхав А.М. Лівицький і зробив мені візита, але не застав мене. Коли 
я пішов до нього, то виявилось, що він привіз з собою і всю родину – жінку і двоє 
дітей. Коли він оповів, що Національна Рада, крім есерів, благословила його на 
підписання договору з поляками і що тепер всі урядовці міністерств і сам Петлюра 
мають сими днями виїхати з Варшави до Камянця, то я собі подумав: 
Очевидно, не дуже ти віриш в успіх сеї угоди, коли перевіз до Варшави свою ро-
дину, але тільки запитав його – чи скоро всі тікатимуть назад? На се він відповів, 
що він твердо вірить в успіх польського наступу, який почнеться після підписання 
договору, що поляки добре знають, що у большевиків на фронті повне безладдя...6.

Не радив Є. Чикаленко А. Лівицькому призначати на посаду міністра 
земельних справ поляка, а також песимістично ставився до українсько-поль-
ської перемоги у боротьбі з більшовиками. Писав: 
Напевне, на зиму знов насунуть московські більшовики і разом із нашим селянством 
випруть з України Петлюру з поляками, як виперли Скоропадського з німцями7. 

У листі до А. Ніковського 26 червня 1920 р. Чикаленко з сумом писав: 
Я пророкував Симону Васильовичу у Варшаві, що нова Виговщина скінчиться 
так само, як і в 17 віці, бо є третій контрагент – Москва, який не потерпить, щоб 
Україна була під опекою Польщі8. 

Із Щоденника Є. Чикаленка довідуємося також, що А. Лівицький звертав-
ся за підтримкою і запрошував до складу нового уряду представників різних 
політичних сил в тому числі й прибічників гетьмана П. Скоропадського 
В. Липинського та О. Скорописа-Йолтуховського, проте вони відмовилися. 

Від грудня і до дати підписання угоди як в Україні, так і серед українців 
за кордоном ширилося багато чуток про українсько-польські переговори. 
Головний зміст публікацій про те, що Петлюра віддає Польщі Галичину 
і Західну Україну по р. Горинь, а за те поляки допоможуть у боротьбі з біль-
шовиками. Особливо масованою агітацією відзначалася більшовицька преса. 
Так, наприклад, в газеті «Вістi» Уманського ревкому на першій шпальті 
з’явилася рубрика «Польська авантюра».

6 Ibidem, с. 355.
7 Ibidem, с. 357.
8 Є. Ч и к а л е н к о, А. Н і к о в с ь к и й, Листування. 1908–1921, упоряд. Н. Миронець, 
Ю. Середенко, І.  Старовойтенко, вст. ст.: Ю. Середенко, І. Старовойтенко, Київ 2010, с. 341.
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Слід зазначити, що цей заголовок набранo найбільшим шрифтом і відразу 
кидається у вічі. Ще однією стала рубрика «Світова революція», що так само 
виокремлювалася та наповнювалася інформацією про успіхи й перемоги 
соціалізму у європейських країнах і у совєтській Росії.

Пересічному читачу перевірити ці повідомлення було складно в умовах 
ведення постійних військових дій і обмеженому доступі до надходження 
альтернативної думки. Більшовицька преса масово доносила до населення 
негативну інформацію про Голову Директорії і Головного отамана військ 
УНР С. Петлюру. Особливо старався В. Винниченко. У той же час у Польщі 
домінувало протилежне ставлення до свого війська й до лідера Ю. Пілсуд-
ського. Посол УНР в Угорщині М. Галаган, який на початку червня 1920 р. 
прибув до Варшави, зауважив: 
Середній польський громадянин з гордістю дивився на те, що його національне 
військо побивало москалів. Переважна більшість преси писала в тоні москальофоб-
ства й підтримувала настрій високого патріотизму чи навіть шовінізму. Символом 
і втіленням польської військовості була особа маршала Пілсудського, популярність 
якого, видно, була надзвичайно велика9. 

У «Агентурному донесенні від 20 вересня 1920 р.», поданому «бувшим 
урядовцем особливих доручень Міністра шляхів М. Свергуном» читаємо: 
Пропаганда большевиків настільки поширена і настільки на своєму місці, що 
нашім міністрам преси і пропаганди треба у них поучитися. Що торкається про-
паганди нашої, я не кажу вже про теперішній час, а про той час, коли була пекуча 
потреба, то я йей-бо не знаю, що робило Міністерство преси і пропаганди, бо мене 
в останній наступ українських військ розділяв лише 15 верстами і ніхто не міг ні 
з нас, ні з селян добитись, хто йде, чи українці, чи «денікінці». Дійсно говорили 
всі що «денікінці». Сей факт свідчить про те, що вже за 50 верстов то й балакати 
не приходиться, бо буквально ніхто нічого не знав, а большевики, користуючись 
невідомістю агітують, що лише поляки одні без Петлюри, додаючи все те, що 
йшло в ущерб УНР10.

Особливо варто наголосити, що ця пропаганда діяла і на європейських 
соціалістів. І. Мазепа зазначав: 

9 М. Г а л а г а н, З моїх споминів (1880-ті–1920 р.). Документально-художнє видання, 
передмова Т.  Осташко, В. Соловйова, Київ 2005, с. 489.
10 Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департа-
ментів державної варти та політичної інформації (1918–1922), упорядкував В.  Кавунник, 
Київ 2018, с. 156.
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це був час, коли західньо-европейські соціялісти все ще перебували під гіпно-
зом революційних подій на Сході Европи і вірили в правдивість всього того, що 
писалось в большевицькій пресі. Тому всяку боротьбу проти совітської влади на 
території колишньої Росії вони вважали за акцію контрреволюційну11. 

Такої ж думки дотримувалася і частина українських соціалістів.
На мою думку, для того, щоб дослідити питання ставлення різних полі-

тичних сил до укладання Варшавської угоди варто ще означити тактичну 
і стратегічну мету, які ставили перед собою політики та ступінь їх пов’я-
занності з російськими більшовиками. Не варто упускати з поля зору і таке 
питання як – чи це були рядові партійці, чи політичні і державні діячі відомі 
і популярні серед українства.

У період Української революції однією з найвпливовіших і кількісно най-
більших була Українська партія соціалістів революціонерів (УПСР). Проте, 
вже у травні 1918 р. в партії стався розкол, який у подальшому призвів до 
виокремлення лівого крила на початку березня 1919 р. в Українську партію 
соціалістів-революціонерів боротьбістів (комуністів), яка пішла на співпра-
цю з російськими більшовиками12. Центральна течія партії співпрацювала 
з діючими урядовими структурами УНР13. Голова Української центральної 
ради М. Грушевський, хоча і не належав до її складу (як вважають деякі 
дослідники14), проте тісно співпрацював з партією15. Він фактично був її 
ідеологом. Перу М. Грушевського належать програмові засади партії, які 
були надруковані в партійному органі «Борітеся – поборете!» упродовж 
1920–1922 рр., а також низка публіцистичних статей. Саме він очолював 
Закордонну делегацію УПСР у 1919–1921 рр. і брав активну участь у її 

11 І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. ІІІ. Польсько-український союз. 
Кінець збройних змагань У.Н.Р, видавництво «Прометей», 1950, с. 33.
12 До лівого крила партії належали: Олександр Шумський, Василь Еланський, Панас 
Любченко, Антон Приходько та ін., які критично ставилися до українсько-польського союзу.
13 До Центральної течії входили і фактично продовжували традицію УПСР: Микола Шраг, 
Михайло Чечель, Дмитро Одрина, Олександр Жуковський, Микита Шаповал, Никифор 
Григоріїв, Павло Христюк, Іван Штефан, Аркадій Степаненко, Дмитро Ісаєвич та ін.
14 В. Хоменко, Співпраця Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-
революціонерів в епістолярній спадщині сучасників історика. М. Г р у ш е в с ь к и й, Студії 
та джерела, кн. 2, Київ 2019, с. 163–182.
15 Під час проведення конференції УПСР у Празі в січні 1921 р., коли виникла дискусія між 
членами партії про підтримку уряду України (Х. Раковського) і М. Грушевський настоював 
на його визнанні, то члени партії зажадали від М.Грушевського дати відповідь на питання: 
чи є він членом партії. З цього приводу М. Шаповал 20 І 1921 р. записав у Щоденнику: 
«Грушевський сьогодні заявив (перед обідом), що вступив у партію, звязав себе з її долею 
і т.п.». Див.: М. Ш а п о в а л, Щоденник від 22 лютого 1919 р. до 31 грудня 1924 р., ч. І., упо-
рядкував інж. С. Зеркаль, Нью-Йорк 1958, с. 51.
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діяльності. Членами делегації були такі відомі діячі УПСР: Д. Ісаєвич, 
М. Шраг, М. Чечель, М. Шаповал, О. Жуковський, П. Христюк, І. Штефан.

Один із провідних діячів УПСР Микита Шаповал, який представляв 
закордонну групу УПСР і в той час перебував у Празі (ЧСР), брав активну 
участь у діяльності партії. Він практично щоденно ретельно занотовував усі 
події у Щоденнику. На його сторінках відсутні коментарі щодо Варшавської 
угоди, процесу її підписання і наслідків. Проте, його ставлення до угоди 
цілком очевидне, бо ще 15 січня 1920 р. він занотував: 
2 грудня Андрій Лівицький (певніше Правицький) [це натяк на політичне поправі-
ння колишнього соціал-демократа – В.П.] заключили угоду з Польщею: Галичина 
визнається за поляками, а долю наших захоплених поляками українських земель 
вирішить Антанта. Польське землеволодіння на Україні вирішиться окремою 
згодою (на користь польських поміщиків очевидно). Підла зрада! Підписана Лі-
вицьким, Михайловим, Понятенком. Галичане мають право називати це зрадою. 
Петлюра у Варшаві пертрактував з Пілсудським і іншими. Згода досягнута...»16. 

8 квітня М. Шаповал записав: 
мали спільну нараду (Володимир Кирилович, Михайло Сергійович, Жуківський 
і я). Жуковського усунено з посади військового агента, заступив Мельник (з Гали-
чини). Кажуть приїде Коновалець, щоб змінити Вариводу. Петлюра все «організує» 
військо під керуванням польської шляхти17.

Ставлення закордонної делегації УПСР до Варшавської угоди можна 
простежити за матеріалами партійних конференцій закордонної делегації. 
Упродовж лютого–травня 1920 р. у Празі відбулося три конференції ЗД 
УПСР. Головним лейтмотивом резолюцій, ухвалених на цих конференці-
ях, була ідея укладання угоди з «совітською Росією», а «орієнтування на 
імперіалістичну політику Антанти, шукання у неї опори для української 
державности конференція вважає недопустимим»18. Окрім того, наголошу-
валося, що уряд Х. Раковського є єдиним «фактично існуючим на Україні 
правительством». ЗД УПСР вважала себе опозиційною до нього19. В Декла-
рації, ухваленій на ІІІ конференції закордонних членів УПСР, окреслено 
негативне ставлення есерів до політики С. Петлюри та Варшавської угоди 
між Українською Народною Республікою (УНР) і Польщею від 21–24 квітня 

16 М. Ш а п о в а л, Щоденник від 22 лютого 1919 р. до 31 грудня 1924 р., ч. І., с. 42.
17 Ibidem, с. 43.
18 «Борітеся – поборете!: закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів», 
№ 1 вересень, редакція Комітету, Відень (Wien) 1920, с. 57.
19 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. І, 
оп. 20, спр. 206, арк. 4.
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1920 р. Наприкінці документа зазначено прізвища есерів, які ухвалювали 
текст декларації, першим серед них стоїть прізвище М. Грушевського20.

Окрім того, у жовтні 1920 р. у другому номері «Борітеся – поборете!» 
надруковано статтю М. Грушевського Між Москвою і Варшавою. У першому 
розділі праці автор різко критикував союз С. Петлюри з поляками, називав 
його «фактом далекосяглим і дуже шкідливим, просто-таки злочинним»21. 
М. Грушевський наголошував на тому, що ні С. Петлюра, ні А. Лівицький 
не мали права 
робити полякам які-небудь уступки в землях українського народу – ні в Галичині, 
ні в Холмщині, ні на Волині. Проте будьте певні, що польські політичні махери не 
занедбають використати сі умови, щоб скріпити свої претензії на окуповані землі, 
виторгувати щось від Антанти, а навіть і від большевиків22.

М. Грушевський вважав, що ті, хто представляв українську республіку 
протягом останнього року, 
злигалися з польськими панами, наробили їм дарунків з українських земель і ведуть 
під своєю ослоною на Україну польських поміщиків, щоб вернути їм володіння 
земель, поділених і заораних селянами, помагати їм відновляти польський стан 
посідання, панські привілеї23. 

Такі висловлювання М. Грушевського дуже перегукуються з російською 
більшовицькою пропагандою. Акт підписання угоди називано «авантюрою» 
і навіть зроблено спробу прогнозу можливого виправдання його іншими 
політиками. 
Ріжні наші домородні крутії, які оправдують сей крок Петлюри і товаришів, і ті 
ріжні людці із правих кругів, які примощуються до сеї петлюринської комбінації 
в надії, що під покровом її вернуться на Україну й перепхають тяжкий час, – вони 
кажуть на оправдання сеї авантюри, що се тільки маневр, який має дати українцям 
змогу «передихнути», протягти час в сподіванні догіднішої ситуації24.

Отже, можна з певністю стверджувати, що в той час М. Грушевський – 
один із провідних лідерів українського національного руху, орієнтувався 
з одного боку на радянський проросійський вектор розвитку України, 

20 ЦДАГО України, ф. І, оп. 20, спр. 206, арк. 14 зв.
21 М. Г р у ш е в с ь к и й, Між Москвою і Варшавою. М. Г р у ш е в с ь к и й. Твори: У 50 т., 
т. 4, кн. 2: листопад 1918 – жовтень 1926, Львів 2013, с. 97.
22 Ibidem.
23 Ibidem, с. 99.
24 Ibidem, с. 98.
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а з іншого, його не покидала думка про розвиток соціалізму і європейської 
федерації народів. Відтак, негативно ставився до підписання Варшавської 
угоди представниками УНР. Він переконано вважав, що навіть 
присутність українських соціалістів, соціалістів-революціонерів в тім числі 
в кабінеті Директорії утруднює позицію українських соціалістів перед лицем 
соціалістичних партій Заходу і ускладнює роботу делегації25.

Ще одним лідером Наддніпрянської України був Володимир Винничен-
ко. Його політична поведінка у другій половині 1919–1920 р. прискіпливо 
аналізується істориками. Після того, як він подав у відставку із посади Голо-
ви Директорії, покинув Україну і жив за кордоном. Також вийшов із УСДРП, 
організував у Відні Закордонну групу українських комуністів. Створив її 
друкований орган – газету «Нова доба», в якій опублікував свій лист-мані-
фест До класово несвідомої української інтелігенції. В ньому оприлюднив 
про свій перехід на позиції комунізму. Про своє ставлення до української 
державної влади загалом і українсько-польських стосунків він опублікував 
20 березня 1920 р. у спеціальній статті Українська державна влада.

В. Винниченко нещадно критикував С. Петлюру як політичного діяча. 
Проте й цього йому видавалося замало, тому давав ще й оцінку українській 
владі, ніби копіюючи пропагандистські штампи із російської більшовицької 
преси. 
Він є голова Директорії, тої смішної, жалюгідної «Верховної Влади». І треба при-
знати, що кращого, типичніщого представника маленького міщанства з усім його 
нахилом до реакційности, з упаданням перед великою буржуазією, з жагучим 
бажанням переймати всі зовнішні парадні штуки цієї кляси, з непереможним стрем-
лінням до панування і паразітизму та з цілковитою нездатністю до якоїсь позітивної 
роботи, – трудно знайти... Голова «верховної влади», «Головний Отаман», вигнаний 
власними «козаками», втік і сидить у Варшаві й разом з реакційною польською 
шляхтою безнадійно готується до наступу на селян і робітників України26. 

Критикуючи українську владу, Винниченко посилав читача збагнути 
правильність вибору на протиставленні: 
чи безвідповідальна, безконтрольна, погромщицька, зрадницька, міщанська, за-
дрипана по антантських і польсько-шляхетських передпокоях петлюрівщина, яка 
на випадок удачи неминуче приведе на Україну владу польської й руської реакцій-
ної буржуазії і тим самим неодмінно знищить, не тільки українську державність, 

25 М. Г р у ш е в с ь к и й, В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів 
(квітень 1919 – лютий 1920), Ibidem, с. 113.
26 Українська державна влада, «Нова доба» 1920, 20 березня.
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але й національність, яка віддасть працюючий люд України в рабство всякому 
панству, – чи З’їзд робітниче-селянських Рад і Робітниче-селянське Правитель-
ство Незалежної Радянської Соціалістичної Української Республіки, яке бореться 
проти всякого панства, яке нищить усякий визиск, яке оголосило незалежність 
української робітниче-селянської держави і яке (що підтвержують навіть наші 
контрреволюціонери) гаряче, активно і широко провадить велику працю розвитку 
української національної культури, науки, школи?27.

До таких суджень В. Винниченка спонукали його домовленості з ро-
сійськими більшовиками, непомірні амбіції і жага влади, про що писав 
у своєму листі до нього редактор часопису «Воля» Віктор Піснячевський28. 
У той же час сам Володимир Кирилович (заочно) погодився стати членом 
більшовицького уряду в Україні і, зрештою, вирушив до Москви для зала-
годження власних амбіційних планів. 3 VI 1920 р. він записав у Щоденнику: 
Позавчора я послав листа Леніну... Я писав, що Група вислала мене стати до праці 
на користь комуністичної революції, що, на нашу думку, конче треба використати 
національний момент, перевівши боротьбу з польсько-петлюрівською коаліцією на 
ґрунт не національної, а соціальної боротьби. Повинна бути не боротьба українців 
і поляків проти руських за визволення України, як це виставляє петлюрівщина, 
себто не національна війна, а соціальна; повинні битися буржуазний контррево-
люційний польсько-український союз проти соціалістичного русько-українського 
союзу. Петлюра повинен битися не проти чужинця Раковського, а проти українця. 
Тоді тільки українство розіб’ється на два воюючі табори, тоді тільки соціальна 
війна на Україні буде справжня29. 

Виглядає так, що В. Винниченко заради свого егоїстичного «я» дав сво-
єрідні інструкції, як роздмухувати протистояння в Україні. 

Важливою складовою тогочасної державної політики було також сприй-
няття угоди Головою уряду УНР Ісааком Мазепою. Він детально описав 
події, в яких брав участь і висловив свої рефлексії на них. Як і інші учасни-
ки подій І. Мазепа вважав, що польсько-український союз став наслідком 
трагічної ситуації, що створилася на фронті восени 1919 р. Окрім того, – 
При переговорах у Варшаві представники Наддніпрянської України пішли на 
великі уступки полякам, аби тільки не припиняти боротьби проти московських 

27 Ibidem.
28 В. П і с н я ч е в с ь к и й, Чесним із собою, «Воля. Український тижневик», т. 3, ч. І, 3 липня, 
Відень, с. 24–27.
29 В. В и н н и ч е н к о, Щоденник, т. І, 1911–1920, редакція, вступна стаття і примітки 
Г. Костюка, Едмонтон–Нью-Йорк 1980, с. 435–436.
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окупантів. Цю ситуацію поляки використали в своїх інтересах: вони продиктували 
представникам Наддніпрянської України договір, якого самі хотіли30.

Слід наголосити, що для Голови уряду підписання угоди стало «повною 
несподіванкою», а з її змістом він ознайомився зі значним запізненням, що 
так само негативно вплинуло на саме сприйняття угоди. Неприємно вразило 
І. Мазепу те, що договір 
підписав Лівицький з доручення місії, але без згоди уряду. З відповідальних членів 
уряду, що перебували в той час в Камянці або за кордоном лише А. Лівицький 
і В. Сальський, як писав мені Шадлун, висловились за те, що договір такого змі-
сту треба підписати. Два інші члени уряду, М. Шадлун і І. Огієнко, поставились 
проти нього. 

Не сумнівався голова уряду і в тому, що на Україні договір не знайде 
симпатій в народних масах, як через поводження польського війська, так 
і через більшовицьку пропаганду. Після зустрічі з Петлюрою, який намагав-
ся пояснити необхідність підписання угоди, І. Мазепа наголосив, що «все 
таки він підписаний всупереч директивам уряду, а тому я, як голова уряду, 
мушу зробити з цього відповідні висновки і скласти свої повноваження». 
Сам же Петлюра наголошував, що «мусимо дивитись на Варшавський до-
говір, як на тимчасовий вихід із тяжкої ситуації»31.

Із праці І. Мазепи дізнаємося також і про ставлення Української со-
ціал-демократичної робітничої партії (УСДРП) до українсько-польського 
союзу. 18 травня у Вінниці за участи П. Феденка, О. Романченка, І. Мазепи, 
М. Шадлуна, М. Єреміїва, М. Ковальського і М. Бухановського відбулася 
нарада ЦК УПСР. У справі Варшавського договору давав пояснення А. Лі-
вицький. У процесі дискусій окреслилося три лінії: Ковальський, Буханов-
ський і Єреміїв вважали, що союз із поляками не буде популярним в Україні. 
Проте, незалежно від того, яку оцінку Варшавській угоді вони дають, варто 
продовжити працю в уряді. Шадлун запропонував вийти з уряду. Все ж 
перемогла точка зору, яку поділяли Мазепа, Романченко і Феденко, хоча і не 
згодні із текстом угоди, проте необхідно продовжити співпрацю з урядом, 
але не на провідних позиціях32. У листі до Михайла Тишкевича 27 квітня 
1920 р. А. Лівицький писав: 

30 І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. ІІІ. Польсько-український союз. 
Кінець збройних змагань У.Н.Р., с. 5.
31 Ibidem, с. 20.
32 Ibidem, с. 28.
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В той час, як польські реакційні кола бажали миру з Совітською Росією і поділу 
України між Польщею і Росією, демократія польська на чолі з п. Пилсудським 
уперто і послідовно прагнула порозуміння польських і українських народів як 
рівних з рівними. А в негативних рисах договору винна не демократія польська, 
а вплив польських імперіалістів, яким не міг не числитись п. Пилсудський. Завтра 
має бути оголошено акт визнання, а в ближчих днях сподіваємось акту амністії 
і зміну режиму в Східній Галичині. Пишу Вам в вагоні, їдучи до Кам’янця для 
участі в роботі по відновленню нашого центрального державного апарату. Хай 
судить Нас історія, Ми з радістю приймемо вирок, навіть жорстокий вирок, аби він 
був винесений вільним українським народом в Незалежній Українській Державі33. 

Він також сподівався на те, що цей союз пришвидшить визнання України 
світовим співтовариством.

Представники Української партії соціалістів-федералістів розділилися 
у своїх поглядах на українсько-польський союз. Частина з них, як посол УНР 
в ЧСР Максим Славінський, підтримали дії уряду УНР, хоча й мали певні 
побоювання у можливості реалізації угоди. Один із виконавців економічної 
частини угоди Іван Фещенко-Чопівський, який отримав від Петлюри про-
позицію завершити третій етап українсько-польського порозуміння, а саме, 
конвенцію економічну, підтримував підписання угоди. Згодом зазначав так: 
Партнер наш – на цей раз поляки – показався нещирим: говорили й підписува-
ли одне, а думали зовсім інше! Найбільш щирий з них, Пілсудський, і то думав 
щонайбільше про відбудову якоїсь «автономної» чи сфедералізованої України... 
Польський генеральний штаб недооцінював противника, нерадо заосмотрював 
українську армію, неохоче проводив мобілізацію, був надто впевнений у своїх 
силах, снував таємні плани на майбутнє, а тому й програв ставку! А що для нас 
було найгірше і найбільш болюче – заплатив за свій програш коштом нас, свого 
партнера...34.

Соціалісти самостійники неухильно боролися за утвердження україн-
ської держави. Інформацію про підтримку політики уряду УНР і Головного 
отамана С. Петлюри у складні часи знаходимо у листі М. Білинського до 
представника партії у Варшаві Ю. Колларда від 27 січня 1920 р. Попри 
таємність переговорного процесу він закликав 

33 А. Л і в и ц ь к и й, Листування (1919–1953 роки), упорядкув., вступ. ст., заг. ред. Я. Фай-
зуліна, Київ 2019, с. 148–149.
34 І. Ф е щ е н к о - Ч о п і в с ь к и й, Хроніка мого життя. Іван Фещенко-Чопівський. Жит-
тєписно-бібліографічний нарис, Львів 2000, с. 157.
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ширше освітлювати політичне становище, а також ті відношення до української 
справи, які почуваються в тамтешніх урядових та громадських сферах; вести 
переговори з С. Петлюрою.

Наголошував: 
ми приймемо його заходи щодо інтернованих і розбігшихся, яко примирення, а Го-
ловного отамана партія завжди видвигала й одстоювала. Замість Національного 
Союза улаштувалась Національна Рада із всіх партій парламентського напрямку. 
У склад Презідії від Самостійників входить І.Л. Липа35.

Для більшості українських дипломатів зміст перемовин між українською 
і польською делегаціями був невідомий. Наприклад, посол УНР в Угорщині 
Микола Галаган довідався про них із повідомлень преси. Така утаємниче-
ність багатьом видавалася надмірною і почасти образливою. Наприкінці 
травня 1920 р. до Відня прибули посли для проведення консультацій. Як 
зазначає М. Галаган, – 
серед присутніх учасників наради означилось дві течії. Одні вважали договір 
значним політично-дипломатичним успіхом і взагалі початком доби, коли УНР 
виступає як самостійний чинник на міжнародному терені; через це оцінювали 
вони заключення договору як справу дуже важну, доцільну й корисну для УНР, 
хоч би навіть цей договір був куплений ціною різних концесій на користь Польщі, 
інші (була їх меншість) дивились скептично, припускаючи, що Польща використає 
скрутне становище уряду УНР тому, щоб змусити його підписати дуже невигідний 
для України договір на підставі значних територіальних та економічних уступок36. 

Із метою вияснення ситуації до Варшави відправили делегацію у складі 
К. Мацієвича, О. Шульгина і М. Галагана. У Варшаві їх ознайомлено зі 
змістом угоди. Згодом М. Галаган поїхав в Україну для зустрічі з новоство-
реним урядом. Він наполягав, щоб українські соціал-демократи не брали 
участі в діяльності уряду через підписання угоди. Проте І. Мазепа й інші 
вважали, що соціал-демократи мають підтримати роботу уряду в таких 
складних умовах. Згодом українсько-польський союз підтримали К. Ма-
цієвич і соціаліст федераліст О. Шульгин. Як пізніше писав О. Шульгин, 
оцінюючи укладання польсько-українського союзу, – «це було цілою рево-
люцією в тодішній нашій закордонній політиці, і треба було мати велику 
громадську мужність, щоб на неї зважитись»37.

35 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 82, арк. 1, 2зв.
36 М. Г а л а г а н, З моїх споминів (1880-ті–1920 р.), с. 487.
37 О. Ш у л ь г и н, Симон Петлюра та українська закордонна політика. Збірник пам’яті 
Симона Петлюри (1879–1926), Прага 1930, с. 175.
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18–20 серпня 1920 р. у Відні за головуванням міністра закордонних справ 
УНР Андрія Ніковського відбулася нарада послів. Головне завдання, що на 
неї покладалося – обговорення нового курсу зовнішньої політики УНР та 
відповідно завдань українських дипломатичних представництв. Головним 
питанням наради стало обговорення Варшавського договору, яке відбува-
лося за відсутності секретарів і стенографістів. Більшість учасників наради 
цілком поділяла позицію уряду УНР – зберегти самостійність України 
навіть ціною втрати її соборності. Три особи виступили проти: М. Галаган, 
С. Шелухін38, Д. Антонович. Посол М. Галаган подав прохання про демісію 
і вже в кінці серпня 1920 року його прохання задоволено. 27 березня 1933 р. 
М. Галаган написав Відкритого листа з приводу річниці Варшавської угоди. 
До справи Договору 21 квітня 1920 р. У ньому колишній посол зазначав про 
те, що договір, заключний 21 квітня 1920 р. між українцями й поляками, 
буде ще мабуть довгий час предметом інтересу й оцінки в українській іс-
торичній і публіцистичній літературі. Наголошував, що 
видавництво «Червона калина» у Львові текст моєї заяви у споминах не надруку-
вало, а натомість на відповідному місці (З моїх споминів част. IV стор. 291) стоїть 
така примітка редакції: «В листі тому пояснює автор Споминів своє негативне 
становище відносно Варшавського договору та свої міркування на майбутнє, які 
в дійсности в короткому часі сповнилися...»39 

і далі пояснювалося, що це було зроблено з огляду на цензуру. Текст 
Листа М. Галагана від 30 червня 1920 р. і коментар автора до нього опублі-
ковано в Додатках до споминів. В листі дипломат наголошує на шкідливості 
договору для соборності українських земель і підкреслює, що «Польський 
уряд за невеликим може винятком, не є щирим союзником і не бажає дійсно 
допомоги уряду УНР в боротьбі за незалежність»40. 

Проаналізувавши ставлення різних політичних сил Наддніпрянщини до 
підписання Варшавської угоди можна зробити наступні висновки:

1. Про підписання цього документу знало обмежене коло осіб, що не 
дозволило російським більшовикам перешкодити укладанню угоди через 

38 С. Шелухін у 1926 р. опублікує текст Варшавського договору з критикою юридичної 
правомочності документа: С. Ш е л у х і н, Варшавський договір між поляками і Петлюрою 
21 квітня 1920 року, Прага 1926, 39 с. Відразу його передрукують в Україні: Ю.К. [Юрій Коцю-
бинський], Проф. С. Шелухин, Варшавський договір між поляками и С. Петлюрою 21 квітня 
1920 року, Прага, 40 ст. «Летопись революции. Журнал по истории КП(б)У и Октябрьской 
революции на Украине. Журнал Истпарта ЦК КП(б)У», № 2 (23), март–апрель 1927, с. 216–220.
39 М. Г а л а г а н, З моїх споминів (1880-ті–1920 р.), с. 534.
40 Ibidem, с. 536.
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свою агентуру. Водночас, утаємничення договору, через амбіції деяких 
політиків, відштовхнуло їх від участі в діяльності уряду.

2. Загальну суспільну думку про сам договір і про його можливі наслід-
ки дуже складно було сформувати через брак належного пропагандивного 
інструментарію.

3. Попередні історичні практики взаємин викликали асоціативно не-
гативні реакції політиків і населення. Окрім того, вони підживлювалися 
більшовицькою пропагандою в Україні.

4. Попри ситуативність моменту підписання угоди виконало своє стра-
тегічне завдання.

Історик і філолог Федір Слюсаренко в часописі «Воля» 12 червня 1920 р. 
опублікував статтю Галичина в українській політиці. У відповідь на цю 
статтю в «Українському прапорі» (ч. 37) від 27 червня надрукована стаття 
невідомого автора Як не по конях – то хоч по голоблях. Розгорілася дискусія. 
Ф. Слюсаренко надрукував Одповідь опонентові. До питання про галицьку 
політику. Стосовно підписання С. Петлюрою договору і його юридичної 
правомочності автор висловився чітко і по суті. 
Так цілком зайве доводити мені, що С.В. Петлюра не мав права підписувати дого-
вору з Поляками. Центр ваги полягає не в юридичних основах влади Директорії 
і зокрема С.В. Петлюри, а в обставинах періоду державного будівництва, в якому 
тепер перебуває Україна....
Справа про наші державні шляхи далеко серйозніша, як Ви самі бачите, ніж 
питання про компетенцію влади С. В. Петлюри і Директорії. А зокрема – справа 
відносин до Польщі. Я не легковажу словами і Вашими пророцтвами про вислід 
українсько-польського союзу не переконаюсь навіть тоді, коли б з цього союзу 
нічого доброго не вийшло. Коли єсть реальність, факт розпаду Росії і утворення 
цілого ряду держав, коли єсть реальністю державне існування Польщі, то єсть 
реальністю і польсько-український союз, як союз двох держав, заінтересованих 
в забезпеченню своєї державности перед повстанням азійського імперіалістичного 
велетня. А це небезпека єсть. Для російської реакції є великий інтерес не робити 
зараз пучу в совєтській Росії, а дати можливість большевикам в месіанство яких 
поки що вірить не тілько світовий пролетаріят /не весь правда/, а й деякі затуркані 
націоналісти бувших поневолених і ще несамооприділених народів, – прибрати 
до рук якомога більше недавніх своїх і чужих волостей під прапором світового 
соціалізму, а пуч можна встигнути зробить41.

Отже, попри короткотерміновість дії, Варшавська угода визначила пер-
спективний вектор розвитку України і зупинила просування російських 

41 Ф. С л ю с а р е н к о, Одповідь опонентові. До питання про галицьку політику, 3 липня, 
т. 3, ч. 2, «Воля», Відень 1920, с. 65–66.
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більшовиків в Європу, тим самим унеможливила реалізацію їхніх імперіа-
лістичних планів під брендом «світової революції». Проте не всі тогочасні 
українські і польські політики це усвідомлювали.

RESUMÉ

cd. ze s. 61

M. Hruszewski i W. Wynnyczenko negatywnie zareagowali na podpisanie umowy. 
W artykule Między Moskwą a Warszawą M. Hruszewski ostro skrytykował umowę, 
nazywając ją „faktem fatalnym i bardzo szkodliwym, po prostu przestępczym”. W. Wy-
nnyczenko skrytykował S. Petlurę w artykule Ukraińska władza państwowa. Uważał, że 
„Ukraińcy i Polacy nie powinni walczyć przeciwko Rosjanom o wyzwolenie Ukrainy, 
jak to ujmował Petluryzm, to znaczy: nie wojna narodowa, ale wojna społeczna; bur-
żuazyjny kontrrewolucyjny związek polsko-ukraiński musi walczyć z socjalistycznym 
związkiem rosyjsko-ukraińskim”. Dla ówczesnego premiera Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, Isaaka Mazepy, podpisanie układu było „całkowitą niespodzianką”, a z jej 
treścią zapoznał się ze znacznym opóźnieniem, co również wpłynęło negatywnie na 
postrzeganie umowy. Większość uważała, że sojusz polsko-ukraiński był wynikiem 
tragicznej sytuacji na froncie jesienią 1919 roku, a przedstawiciele Ukrainy Naddnie-
przańskiej poszli na zbyt duże ustępstwa wobec Polaków, aby nie przestawać walczyć 
przeciwko moskiewskim okupantom. Ukraińscy socjaldemokraci byli podzieleni 
w ocenie umowy, ale większość zgodziła się, że chociaż sojusz z Polakami nie będzie 
popularny na Ukrainie, warto kontynuować pracę w rządzie na drugorzędnych sta-
nowiskach. Ukraińska Partia Federalistycznych Socjalistów nie miała zgodnej opinii 
na temat podpisania porozumienia, ale większość poparła Petlurę. Istnieje opinia, że 
pomimo krótkiego czasu trwania Umowa warszawska zdefiniowała w dużym stopniu 
kierunek rozwoju Ukrainy i zatrzymała postępy rosyjskich bolszewików w Europie, 
uniemożliwiając tym samym realizację ich imperialistycznych planów pod hasłem 
„rewolucji światowej”.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I



Przegląd Wschodni, t. XVI, z. 1 (61), s. 77–80, ISSN 0867–5929 © Przegląd Wschodni 2020

Aleksandra Hnatiuk
Warszawa/Kijów
Członek „Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w la-
tach 1917–1921”, wspólny Sekretarz obu Komisji

SOJUSZ PIŁSUDSKI–PETLURA 1920. ASYMETRIA 
OCEN POLSKICH I UKRAIŃSKICH

CHCIAŁABYM SPOJRZEĆ Z NIECO innej perspektywy na 
kwestie przedstawione przez Jana Jacka Bruskiego, który słusz-
nie podkreślił sprawczą rolę, jaką odegrali dwaj mężowie stanu. 

Znalazło to odzwierciedlenie w nazwie, jaką otrzymał Sojusz. Warto 
pamiętać, że niegdyś nawet sama nazwa Sojuszu budziła kontrower-
sje. Negatywna ocena Sojuszu kładła się cieniem również na postaci 
Piłsudskiego oraz Petlury, rzutując na ocenę ich działań. Wskazywano 
przy tym na ich bezpośrednie sprawstwo, wbrew interesom narodowym, 
czyli nie wprost oskarżano o zdradę interesów narodowych. W inter-
pretacji ukraińskiej bardziej winny był Petlura, w interpretacji polskiej 
to Piłsudski przejawił co najmniej nieodpowiedzialność.

W Polsce kontrowersje wokół Sojuszu endecja wykorzystywała dla 
porachunków z Piłsudskim. Wzorem nieprzyjaciół Polski, od bolsze-
wików zaczynając, prawicowa prasa przypisywała mu „awanturnictwo 
polityczne”. Podobnemu celowi służyła nazwa „cud nad Wisłą”, będąca 

РЕЗЮМЕ
Оля ГНАТЮК
Альянс Пілсудський–Петлюра 1920 р. Асиметрія польських та українських 
оцінок

Асиметрія польських та українських оцінок Альянсу 1920 р. вже оче-
видна на рівні назв прийнятих в обох історіографіях – Альянс Пілсуд-
ський–Петлюра та Угода Варшавська. За головну причину цієї асиметрії 

cd. s. 80 



ALEKSANDRA HNATIUK78

odwołaniem do pobożności ludowej, w realiach politycznych początku lat 20. 
XX w. ta nazwa miała przyćmić rzeczywiste zasługi Naczelnego Wodza i wojsk 
sojuszniczych w zwycięstwie nad bolszewikami.

W ukraińskim przypadku podkreślanie sprawczej roli dwu przywódców 
w konsekwencji powodowało przerzucenie na te postaci winy za niepowodzenie 
w walce o niepodległość. W moim przekonaniu to nie tylko zasługa antypolskiej 
i antyukraińskiej propagandy sowieckiej personifikującej wroga (uosobieniem 
stali się właśnie Piłsudski i Petlura), że do dziś postaci te są raczej negatywnie 
oceniane przez Ukraińców. Władze komunistyczne dołożyły rzeczywiście wielu 
starań, by zohydzić te postaci. W ostatnim trzydziestoleciu ten stosunek wobec 
Petlury i Piłsudskiego powinien był się zmienić, ale tak się stało w bardzo ogra-
niczonym stopniu. Do tej pory nie ma pomnika Petlury w Kijowie, badania opinii 
społecznej, przeprowadzone przed kilkoma laty pokazały, że dla Ukraińców nie 
jest to postać miary Piłsudskiego – to miejsce na panteonie zajął Mychajło Hru-
szewski, którego działalność ocenia pozytywnie trzykrotnie więcej respondentów. 
Co więcej, nad pozytywną oceną działalności Petlury przeważa negatywna, a oce-
ny neutralne i brak wiedzy o tej postaci przejawiło aż 40% respondentów. Petlurę 
ocenia negatywnie, ponad dwukrotnie więcej respondentów niż Piłsudskiego.

Jakie są przyczyny takiej sytuacji, oprócz wspomnianego już długotrwałego 
oddziaływania propagandy sowieckiej? Wydaje się ona oczywista: to Petlurę, nie 
Hruszewskiego obwinia się o niepowodzenie walki o niepodległość. Piłsudskie-
go zaś Ukraińcy postrzegają jako skutecznego polityka, choć już niekoniecznie 
pozytywnie oceniają jego działania wobec Ukrainy. Podsumowując tę część 
wywodu, w przypadku ukraińskim negatywnie postrzeganie dotyczy zarówno 
architektów niepodległości i strategicznego sojuszu – Piłsudski i Petlura, jak 
i samą nazwę Sojuszu, którą w Polsce skłonni jesteśmy postrzegać jako neu-
tralną bądź uwypuklającą wkład tych mężów stanu w walkę o niepodległość 
Polski i Ukrainy. 

Z kolei nazwa, przyjęta w ukraińskiej historiografii, mianowicie „Ugoda War-
szawska” (względnie Traktat Warszawski) jest nieco myląca, bo brzmi prawie 
tak samo jak Układ Warszawski z 1955 r. (po ukraińsku brzmi identycznie). Do 
tego stopnia myląca, że polska Wikipedia zaznacza: „Układ Warszawski – nie 
mylić z Konwencją Warszawską lub Traktatem Warszawskim”. W nazwie tej 
tkwi też element oceny negatywnej: o ukraińskich interesach decydowano gdzieś 
w Warszawie. Wpisuje się to w propagandę sowiecką i rosyjską, przypisującą 
Polsce ogółem i Piłsudskiemu w szczególności, dążenia imperialne. Dziś myśli 
w ten sposób z całą pewnością mniejszość Ukraińców, jednak na poziomie pod-
świadomości nazwy te zawierają ładunek negatywny.

W jaki sposób zdemitologizować to podejście i spopularyzować bohaterów 
ukraińskiej i polskiej walki o niepodległość – na to pytanie w niewielkim jedynie 
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stopniu mogą odpowiedzieć historycy. To zadanie polityki państwa, w tym także 
polityki pamięci i upamiętnień bojowników o niepodległość lat 1917–1921. To 
zadanie autorów podstaw programowych podręczników, z którego niestety się 
nie wywiązują. To także zadanie twórców kultury masowej, która jak niegdyś 
Trylogia Sienkiewicza, bardziej wpływa na na kształtowanie opinii publicznej, 
a zwłaszcza wyobraźni historycznej, niż prace akademickie. Przykładami straco-
nej po temu okazji są filmy Bitwa warszawska 1920 Jerzego Hoffmana oraz Tajny 
dziennik Symona Petlury Ołesia Janczuka. Film dokumentalny Trudne braterstwo 
ani nie miał tej siły oddziaływania, ani – z dzisiejszego punktu widzenia – nie 
jest dla widza atrakcyjny. 

Zadaniem historyków, z którego w moim przekonaniu wywiązują się dobrze, 
a nawet bardzo dobrze (nie będę tu wymieniać studiów obecnych tu i nieobecnych 
osób), jest podejmowanie nowych badań i proponowanie nowych interpretacji, 
w tym przypadku – Konwencji warszawskiej. Jestem przekonana, że wydawany 
właśnie przez polsko-ukraińską Komisję ds. badania relacji wzajemnych w latach 
1917–1921 tom pierwszy dokumentów źródłowych dobrze się do tego przyczyni. 

Od kwestii szczegółowych, choć natury ogólnej i dobrze obrazujących asy-
metrię ocen i interpretacji, przejdźmy do kwestii natury zasadniczej, o której 
wspomniano w referacie, czyli spojrzeniu Piłsudskiego na kwestię ukraińską 
i miejscu tej kwestii w ogólniejszym planie Piłsudskiego. W tym układzie, w ja-
kim podpisywano Sojusz, wyglądało to także na gwarancje „polskiego stanu 
posiadania”, w czym znowu widać podrzędność. Toteż nic dziwnego, że ocena 
tego Sojuszu była na tyle krytyczna ze strony elit ukraińskich. W podejściu Pił-
sudskiego widoczny był paternalizm.

Możemy wracać do dawnego sporu, i pytać, na ile było w tym spojrzeniu miejsce 
na partnerstwo, a na ile były to relacje nierównorzędne. Wydaje mi się jednak, że 
ten spór mamy już za sobą. Warto natomiast odpowiedzieć na pytanie ogólniejsze, 
dotyczące istoty tej koncepcji geopolitycznej przebudowy Europy Wschodniej. Na 
ile zatem sama koncepcja „Stanów Zjednoczonych Europy Wschodniej” automa-
tycznie oznaczała traktowanie Ukrainy, a także Białorusi jako państwa buforowego? 
Jest w tym podejściu dużo znaków zapytania. Chodzi tu nie tylko o stare i bolesne 
pytania o niesamodzielność, nierównorzędne traktowanie, czy instrumentalizację, 
które były obecne w praktyce. Ale czy to immanentna cecha tej koncepcji?

To pytanie dotyczy także współczesnej polskiej polityki wschodniej. Oczywi-
ście wzmocnienie Ukrainy leżało i leży nadal w interesie Polski. Jest to kwestia 
gwarancji bezpieczeństwa, trudno zatem, by interpretować to w kategoriach 
instrumentalizacji. Odpowiedzi na to pytanie należy udzielać, biorąc pod uwagę 
miejsce Polski w ukraińskiej koncepcji niepodległościowej i w myśli głównego 
rzecznika Sojuszu – Symona Petlury. Czy Polska była jedynie tymczasowym tak-
tycznym sojusznikiem, czy tez partnerem strategicznym w walce o niepodległość. 
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I czy mogła się nim stać po ukraińskiej porażce w walce o Galicję Wschodnią? 
Czy rezygnacja z integralności terytorialnej w imię zachowania niepodległości 
jest działaniem usprawiedliwionym koniecznością?

Wydaje mi się, że w rozbieżnościach między Petlurą a większością ukraińskich 
działaczy niepodległościowych w odpowiedzi na te pytania, jak też myśleniu 
w kategoriach interesu państwa ukraińskiego i geopolityki tkwi przyczyna, dla 
której ukraińskie i polskie interpretacje Sojuszu 1920 r. wciąż się różnią.

РЕЗЮМЕ

cd. ze s. 77

авторка вважає провал Української революції/Української боротьби за неза-
лежність, які українська громадська думка приписує Петлюрі. Ставлення до 
Альянсу залежить від ролі, яку йому відводять лідери публічної думки (opinion 
makers): стратегічне партнерство чи тактика, продиктована ситуацією. Питан-
ня територіальної цілісності сьогодні є головною перешкодою для перегляду 
української оцінки Альянсу.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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ВАРШАВСЬКА УГОДА І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ 
АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917–1921 рр.
[Umowa warszawska w aspekcie polityki zagranicznej państwa 

ukraińskiego w latach 1917–1921]

СТВОРЕННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВИ завжди має як внутрішні, 
так і зовнішні чинники. Останні не менш важливі, ніж пер-
ші, бо держава це і територія з чітко усталеними кордонами, 

на які мають погодитися принаймні сусідні держави. Час Першої 
світової війни та її закінчення дає цілий шерег прикладів виник-
нення нових держав на руїнах старих. Можна сказати, виникнення 
нової Європи, архітекторами якої стали не лише суверенні народи, 
але й Паризька мирна конференція. Саме вона Версальським мир-
ним договором та ще кількома іншими освятила новий європей-
ський порядок. Від Ради чотирьох залежало, хто отримає право на 
самостійне державне життя, а хто змушений буде чекати на нього 
до нових реконструкцій європейських кордонів.

У кінці 1918 р., коли майбутнє Польської держави ще не виглядало 
остаточно вирішеним, Юзефа Пілсудського, як свідчив Міхал 
Сокольніцький, настійно тривожило питання, як знайти визнання 

RESUMÉ
Władysław WERSTIUK
Umowa warszawska w aspekcie polityki zagranicznej państwa ukraińskiego 
w latach 1917–1921

Artykuł analizuje procesy polityczne po zakończeniu I wojny światowej: 
powstanie nowych państw i reorganizację Europy (zwaną systemem wersal-
skim) na przykładzie kształtowania stosunków ukraińsko-polskich – przejścia

cd. s. 90 
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Антанти, «в руках якої знаходимося» і яка, «що схоче, те з нами зробить»1. 
Як зазначав Влодзімеж Менджецький по закінченню Першої світової війни 
з’явилася можливість, але не безумовність відновлення польської держав-
ності і далі цитуючи його: «новий статус був не просто результатом наших 
зусиль. Умовою його виникнення була також надзвичайно корисна система 
міжнародних сил»2. Отже, Польща як держава відбулася після Першої світо-
вої війни, зокрема завдяки сприятливій зовнішньополітичній кон’юнктурі. 
Чому це не вдалося Українській Народній Республіці?

Визначаючи причини за ступенем їх важливості, я б на перше місце по-
ставив недостатню модернізованість українців як нації на момент світової 
війни та революції. І як результат її слабку присутність в світовій політич-
ній думці. Ідея самостійної України хоч і була сформульована на початку 
ХХ ст., але не отримала масового поширення навіть серед української по-
літичної еліти. Вона перебувала під впливом федералістських ідей та гасла 
національно-територіальної автономії, фактично ілюзії, як показали події 
1917 р., безкровної перебудови імперії в федеративну демократичну країну .

Після більшовицького перевороту та оголошення війни Україні стало 
зрозумілим, що стратегія автономії втратила будь-які шанси на реаліза-
цію. Тому, у січні 1918 р. Центральна Рада оголосила Українську Народну 
Республіку самостійною незалежною державою. Важливим атрибутом 
незалежності мало стати міжнародне визнання новопроголошеної держави. 
Окрім того, критично необхідною була її зовнішня підтримка військовою 
силою у боротьбі як з білою, так і червоною Росією. Країни Антанти визнали 
УНР de facto, але з підтримкою не поспішали. Натомість УНР отримала 
допомогу від країн Четверного союзу, з якими було підписано Берестей-
ську мирну угоду. Якби ці країни виграли Першу світову війну українська 
державність з великою долею вірогідності могла б закоренитися. Однак, 
цього не сталося. Війну виграла Антанта, а за Україною закріпилося тавро 
спільниці Центральних держав з усіма негативними наслідками в найближ-
чому майбутньому.

Скориставшись поразкою Четверного союзу у світовій війні Совєтська 
Росія денонсувала Брестський мирний договір і практично одразу розпо-
чала неоголошену війну з Україною. Російські війська на початку січня 
1919 р. захопили Харків. 16 січня 1919 р. уряд УНР змушений оголосити 
про стан війни з більшовицькою Росією, війська якої вели активний наступ 

1 A. N o w a k, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 
1920 roku), Warszawa 2001, s. 207.
2 В. М е н д ж е ц ь к и й, 1918 рік в історії Польщі і України з перспективи століття, № 2 
УІЖ, 2020.
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на Катеринослав, Полтаву, Київ3. 17 лютого Директорія УНР звернулась 
до держав Антанти та США з декларацією про допомогу у боротьбі з біль-
шовиками, а згодом надіслала повноважну делегацію на Паризьку мирну 
конференцію.

Як показали контакти представників УНР з командуванням французь-
кого експедиційного корпусу в Одесі на початку 1919 р., а головне робота 
Паризької мирної конференції, переможці не хотіли бачити на повоєнній 
карті Європи Україну як незалежну державу.

Паризька мирна конференція була асамблеєю переможців, на яку не 
допустили переможених. Її головним завданням стала підготовка догово-
рів з країнами Четверного союзу. Всі найважливіші питання вирішували 
президент Франції Жорж Клемансо, прем’єр-міністр Великобританії Девід 
Ллойд Джордж та президент США Вудро Вілсон. Однак, кожен з них мав 
власні інтереси, які далеко не завжди узгоджувалися. 
Американці підозрювали британців і французів у імперіалістичних задумах. Бри-
танці підозрювали французів у наполеонівських тенденціях. І британці, і французи 
сумнівалися в щирості американської прихильності4. 

Для Клемансо головне завдання полягало в якомога більшому ослабленні 
Німеччини, поверненні територій втрачених Францією 1870 р. після поразки 
у франко-прусській війні. Ллойд Джордж не хотів надмірного посилення 
Франції і розчленування Німеччини. Американська дипломатія прагнула 
покарання німців за розв’язання світової війни, але одночасно побоювалася, 
що розвиток соціалістичного революційного руху може знищити як авто-
кратичний мілітаризм, так і ліберальний капіталізм5.

За Версальським мирним договором, підписаним 28 червня 1919 р., 
Німеччина зберегла цілісність, але втратила 1/8 частину своїх довоєнних 
територій та всі колонії. Вона мала радикально скоротити свої збройні 
сили та виплатити величезні репарації. Ідеї і положення Версальського 
мирного договору мали сильний вплив на всі інші рішення конференції. 
Так анульовано дію Берестейського мирного договору, що також зачіпало 
інтереси УНР. Варто повторитися, Україні в планах Антанти не відводилося 
самостійного місця.

Альянти перебували в полоні формули про триєдину (великороси, ма-
лороси, білоруси) російську націю і робили ставку на «білу» Росію. Раду 

3 Нариси історії Української революції 1917–1921 років, кн. 2, с. 22.
4 Н. Д е й в і с, Європа. Історія, Київ 2006, с. 955.
5 J.R. W ę d r o w s k i, Stany Zjednoczone wobec konfliktów na wschodzie Europy 1917–1922, 
Warszawa 2017, s. 89.
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цілком влаштовувала ідея федералізації небільшовицької Росії, в якій укра-
їнці отримали б певну автономію. Українське питання мало розглядатись 
лише в межах загальноросійських проблем6. 

Поодинокою державою, яка відчувала сенс в українській державі як 
буфері та союзниці у боротьбі з Росією, і комуністичною, і білою, була 
новопроголошена Річ Посполита ІІ. Але й тут були суперечності: насам-
перед, проблема розмежування своїх кордонів і лише потім домовленості 
про антибільшовицький союз. Ця проблема не мала простого розв’язку, бо 
існувало широке українсько-польське пограниччя, на якому обидва народи 
пустили глибокі корені.

Протягом всього 1919 р. Директорія, а передусім С. Петлюра намагалися 
встановити контакти з польською стороною та заключити принаймні пе-
ремир’я на українсько-польському фронті. До завершення цієї непотрібної 
війни схилялись поляки. Цього прагла й Антанта. 19 травня 1919 р. Україн-
ська дипломатична місія в Парижі отримала від французького міністерства 
закордонних справ відповідь на свій меморандум, в якому висловлювалося 
побажання, щоб 
українці і поляки об’єдналися в боротьбі проти їх спільного ворога, більшовизму, 
забули свої взаємні претензії і припинили ворожі дії один з одним, які й так довго 
тягнуться7.

Починаючи з травня 1919 р. поляки і українці кілька разів сідали за стіл 
різного рівня переговорів. В ході них обговорювалися як умови тимчасового 
перемир’я, так і нащупувалися можливі варіанти узгодження міждержавних 
взаємин, головне йшлося про лінію кордону. Але це питання завжди ставало 
каменем спотикання. Обидві сторони були готові до спільних дій проти 
більшовиків, але не знаходили порозуміння в справі Східної Галичини та 

6 О. Ю р ч е н к о, Українсько-російські стосунки після 1917 року в правовому аспекті, Мюнхен 
1971, c. 258–259. Слушну думку з цього приводу висловив відомий польський історик Марек 
Корнат: «Західні держави не мали розуміння того, що робити із територіями, розташованими 
між „етнографічною Польщею” та „корінною Росією”, тобто українськими, білоруськими 
та литовськими землями, на яких проживало близько п’яти мільйонів поляків. З позиції 
Лондону та Парижа Росія мала стати національною державною, некомуністичною, можливо 
демократичною, і яка наддасть українському народові культурну автономію. Проте, справа 
в тому, що такої Росії не існувало. На руїнах царської імперії більшовики створили нову та 
експансивну імперію, озброєну ціллю визволення пригноблених класів», див.: М. К о р н а т, 
Сім років. Геополітична ркволюція в Центрально-Східній Європі (1914–1921 рр.), w: Революція, 
державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.). Матеріали 
міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.), Київ–Чернігів 2017, с. 73–74.
7 А. М а р г о л и н, Украина и политика Антанты (записки эврея и гражданина), Берлин 
1921, с. 145.
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Волині. 25 червня Найвища Рада Паризької мирної конференції, зважаючи 
на більшовицьку загрозу, дозволила Польщі тимчасово окупувати територію 
Східної Галичини по р. Збруч з наданням цьому краю статусу автономії. 
Трьома днями пізніше надано згоду на використання армії генерала Галлєра 
на галицько-волинському фронті для боротьби з більшовиками. Рішення 
Найвищої Ради Паризької мирної конференції було вагомим аргументом 
на користь польської сторони.

В українців існували й інші причини для пошуку порозуміння з поля-
ками. Зокрема, дипломатична місія УНР в Парижі не змогла досягнути 
бажаного результату. Не вдалося реалізувати з білими ідею спільної бо-
ротьби проти більшовиків, більше того, восени 1919 р. розпочалася війна 
з денікінцями. Її наслідки були фатальними Українська Галицька Армія 
фактично перейшла на бік денікінців, залишивши армію УНР у безвиході. 

В жовтні 1919 р. до Варшави прибула нова українська дипломатична мі-
сія на чолі з Андрієм Лівицьким. На жаль в її активі не знайшлось жодних 
аргументів тиску на польську сторону, тоді як польські дипломати були 
господарями становища. Вони вимагали суттєвих територіальних поступок 
при встановленні майбутнього польсько-українського кордону. 

2 грудня 1919 р. голова української дипломатичної місії А. Лівицький 
змушений подати польській стороні декларацію, яка визначала західний 
кордон УНР вздовж р. Збруч, а далі через північно-західну Волинь, ос-
таточна лінія українсько-польського кордону мала б залежати від ухвали 
Паризької мирної конференції. Голова Директорії УНР С. Петлюра, перед 
яким стояла дилема або втратити все, або жертвою частини продовжити 
боротьбу за УНР, прибувши 7 грудня до Варшави, підтвердив чинність 
декларації 2 грудня. 

Декларація 2 грудня урятувала український провід від повної катастрофи. 
Наприкінці березня 1920 р. А. Лівицький писав: 
Польща зараз являється єдиною дорогою для зносин України із рештою світу і що 
здебільшого через Польщу зноситься наш Уряд з своїми місіями за кордоном8. 

Становищу С. Петлюри важко позаздрити, але він твердо вірив у пра-
вильність шляху на зближення з Польщею. В листі до військового міністра 
В. Сальського 30 березня 1920 р. Голова Директорії писав: 
Мені не раз доводилось говорити з Вами на тему польсько-українського порозумін-
ня. Це той етап, через який ми повинні перейти. Але цього мало і це ще в моїх очах 

8 Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні 
документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921), yпоряд. В. Кавунник, 
Київ 2016, с. 575.
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не є аргумент рішаючий мотивіровку потреби цього порозуміння. Ми – Польща 
і Україна – повинні досягти цього порозуміння, щоб перед Москвою устояти. По-
силання на історію польсько-українських непорозумінь в минулому для сучасного 
реального політика не є аргумент. Нові відносини вимагають і з боку польського 
корективів до минулої політики, і життьовий інтерес Польщі примушує її мати 
самостійну Україну. Ті українські діячі, що штовхають нас в обійми російської 
федерації, – є люди без перспективи державної, не вміють вони піднятись вище 
інтересів та болів сьогоднішнього дня і через це вони кепські політики, а робота 
їх шкідлива для України9.

Політична конвенція підписана 22 квітня в Бельведері о першій годині 
сорок хвилин ночі. Вона складалася з дев’яти пунктів, першим з яких Поль-
ща визнала «Директорію незалежної Української Народної Республіки на 
чолі з головним отаманом С. Петлюрою за верховну владу УНР». У другому 
пункті, що визначав лінію кордонів, зроблено важливе уточнення: 
Щодо повітів Рівненського, Дубенського і частини Кременецького, які зараз від-
ходять до Речі Посполитої Польської, то пізніше має наступити стисліше порозу-
міння. Докладне окреслення кордонної лінії повинно бути переведено спеціальною 
українсько-польською комісією, складеною з відповідних фахівців10.

Підписавши цю угоду 22 та 24 квітня 1920 р., що складалася відповідно 
з політичної та військової конвенцій, українська сторона отримала не тільки 
визнання незалежності УНР, але і військову підтримку Польщі у боротьбі 
з радянською Росією. Важливою складовою переговорного процесу треба 
визнати допомогу Польщі у збереженні і комплектації боєздатних частин 
Дієвої армії УНР. Польща надала місце для розташування однієї дивізії 
у Ланцуті, а згодом у Бресті, і погодилася на формування іншої дивізії 
у Кам’янці-Подільському. Вона також протягом всього часу надавала ма-
теріальну і військову допомогу українській частині у Бресті, а у березні–
квітні – посильну допомогу озброєнням у районі Кам’янця-Подільського. 

Проте, варто визнати, що потенціал договірного процесу до початку 
спільного походу на Київ не був ефективно використаний. Передусім змар-
новано час для роз’яснювальної роботи серед населення про готовність 
Польщі підтримувати Україну у боротьбі з більшовиками. Зволікання у пи-
танні дозволу українцям відкривати у березні-квітні інформаційно-реєстра-
ційні бюро стала причиною того, що українське населення не було готове 

9 О. Д о ц е н к о, Літопис Української революції. Матеріали i документи до історії Української 
революції, т. 2, кн. 4 i 5, Львів 1923, c. 260.
10 I d e m, Літопис Української революції. Матеріали i документи до історії Української 
революції, т. 2, кн. 5, Львів 1923, c. 270–271.
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до приходу польського війська (більше того, було вже налаштоване проти 
нього через його брутальну поведінку на місцях), а затягування відкриття 
цих бюро у травні та червні – до фактичного зриву широкомасштабної 
мобілізації. 

Варшавська угода мала велику кількість опонентів, насамперед як серед 
українців, так і серед поляків. Вона готувалась таємно у вузькому оточенні 
двох лідерів і згодом мала альтернативну назву: угода Пілсудський–Пет-
люра. Проти Варшавського договору висловилась значна частина україн-
ської політичної демократії11. Незадоволення насамперед охопило Східну 
Галичину, оскільки її боротьба за незалежну державу ніби була знехтувана. 
Цим скористалися провідні українські діячі. М. Грушевський, В. Винни-
ченко, І. Мазепа, М. Шаповал, С. Шелухін ополчилися проти С. Петлюри. 
М. Грушевський у статті Між Москвою й Варшавою називав союз Петлюри 
з Пілсудським злочинним фактом, ганебною політикою, а самого Петлюру 
порівнював з гетьманом Тетерею12. Аналогічними були оцінки В. Винни-
ченка. Він вважав Петлюру зрадником українських інтересів. В брошурі 
Українська державність (1920 р.) він дав владі УНР вбивчі характеристики13. 
Подібним чином висловлювався і М. Шаповал14, який очолював Український 
громадський комітет у Празі. 

Угода не обговорювалась у польському парламенті і відповідно, ніко-
ли не була ним ратифікована. Це пов’язано з тим, що політичні опоненти 
Ю. Пілсудського націонал-демократи на чолі Р. Дмовським тяжіли до 
укладення миру з радянською Росією і поділу між нею і Польщею східних 
земель. В знак протесту проти підписання Варшавської угоди відомий 
націонал-демократ Станіслав Грабський склав з себе повноваження голови 
комісії закордонних справ сейму. Проти були і польські комуністи, які вели 
в робітничому і військовому середовищах антивоєнну пропаганду. Поляки 
в Галичині виступали проти військової співпраці з українцями. 

Проти військового конфлікту Польщі з радянською Росією був уряд 
Великобританії. Британський прем’єр-міністр Ллойд Джордж був розча-
рований поразкою генерала Денікіна, армію якого півтора роки постачала 

11 Детально питання про ставлення української політичної еліти до союзу з Польщею 
розглянуто Я.-Я. Б р у с ь к и м, Порозуміння та союз з Польщею в оцінках українських 
політичних еліт (1918–1920 рр.), w: Праці Українсько-польської комісії дослідження взаємин 
1917–1921 рр., т. 1, Київ 2019, с. 23–48.
12 М. Г р у ш е в с ь к и й, Твори у 50 томах, т. 4. кн. ІІ, Серія суспільно-політичні твори 
(листопад 1918 р.–жовтень 1926 р.), Львів 2013, с. 97.
13 В. В и н н и ч е н к о, Українська державність, Відень–Київ 1920, с. 29.
14 М.Ю. Ш а п о в а л, Світова революція, Росія і Україна, «Борітеся – поборете», № 3, Відень 
1920, с. 1–44.
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Великобританія. Це марнотратство в умовах післявоєнної економічної кризи 
било по авторитету уряду. Коли на початку 1920 р. Лондон відвідав міністр 
закордонних справ Польщі Станіслав Патек Ллойд Джордж недвозначно 
відмежувався від польсько-російського конфлікту і застеріг проти просу-
вання польських військ за межі власної етнічної території15.

Отже, спільна українсько-польська акція не стала консолідуючим на-
ціональним чинником ні в Україні, ні в Польщіі викликала неприхильну 
обом державам міжнардну реакцію16. Очевидно, Варшавський договір не 
був побудований на бажанні принизити Україну. Як більшість міжнародних 
договорів, він став прикладом поєднання обопільних інтересів, при цьому 
слабша сторона платила сильнішій значними поступками за допомогу 
і підтримку.

Про це пише більшість сучасних українських істориків, які займаються 
історією українсько-польських стосунків доби Української революції. Вони 
вважають, що союз був запізнілим принаймні на рік і самотужки не зміг 
протистояти зміцнілій більшовицькій Росії17. Однак, їх оцінки Варшавської 
угоди позбавлені однозначності та спрощеного негативізму. Вони звер-
тають увагу на еволюцію українсько-польських стосунків, яку уособила 
Варшавська угода. Наголошують на тому, що союз дозволив продовжити 
боротьбу за українську незалежність до кінця 1921 р., а згодом Польща 
стала притулком для достатньо великої української політичної та військової 
еміграції. Сьогодні цей епізод спільної історії безумовно впливає на про-
цеси формування сучасної історичної пам’яті як українців, так і поляків. 
Для українців він має ще одне принципове значення, він дає матеріал для 
роздумів на тему: чому полякам вдалося на той момент відстояти власну 
державність, а українцям – ні. А полякам він ставить запитання: чи все було 
зроблено правильно в українсько-польських стосунках, беручи до уваги 
крах польської держави 1939 р.?

У історії зовнішньої політики Української Народної Республіки були 
два великі міжнародні договори, які радикально вплинули на хід розвитку 
Української революції 1917–1921 рр. Один – Берестейський – тісно пов’я-
заний з початковими етапами революції та проголошенням незалежності 
УНР. Другий – Варшавський – продиктований відчайдушним прагненням 
продовжити боротьбу за українську державність на спаді революції. Обидва 

15 М. П р у ш и н ь с ь к и й, Драма Пілсудського. Війна 1920, Київ 1997, с. 83.
16 Нариси з історії дипломатії України, Київ 2001, с. 385–387.
17 С. В і д н я н с ь к и й, Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української 
історіографії, «Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск вісімнадцятий», Київ 
2017, с. 99.
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договори підписані в екстремальних умовах і не дали очікуваних результа-
тів. Чи не тому до цього часу вони становлять предмет гарячих наукових 
дискусій, що не мають однозначних оцінок.

Варшавський договір варто розглядати не як одномоментну подію, 
прив’язану до 22 квітня 1920 р., а в ширшому контексті складного нала-
годження стосунків між двома державами, які виникли на зламі Першої 
світової війни. Аналізуючи двосторонні українсько-польські стосунки, 
важливо розуміти, в яких екстраординарних умовах вони розвивалися. 
Лише завершилася виснажлива Перша світова війна, Європа перебувала 
в стані державно-політичної трансформації, формуванні нової Версальської 
системи. Особливо складною виявилася ситуація в Центрально-Східній 
Європі, яка по закінченні Великої війни вибухнула революцією, суть якої 
полягала в одночасному падінні імперій18. Останні рушилися, а на їх місці 
повставали нові національні держави, що вели боротьбу за власні кордони, 
і збройну, і дипломатичну, шукаючи прихильності Вищої Ради Паризької 
мирної конференції, яка конструювала і освячувала новий порядок. Од-
ночасно величезним викликом для світу стало захоплення влади в Росії 
лівими радикалами – більшовиками, які були готові занурити Європу в нову 
революційну війну під гаслами світової комуністичної революції і активно 
шукали спільників серед лівих європейських сил. Динаміка міжнародного 
життя була шаленою. За цих умов зовнішньополітичні чинники набули 
особливого значення, а їх тиск на український уряд став визначальним, 
диктуючи modus vivendi в новій Європі, що лише народжувалася.

Саме тому, на нашу думку, в оцінці тих чи інших кроків, які вели до під-
писання Варшавського договору чи визначили його результати і наслідки, 
необхідно тісно кореспондуватися з широким тогочасним міжнародним 
контекстом. Завершуючи свій виступ, і апелюючи до зовнішньополітичних 
чинників творення держави, хочу послатися на думку Є. Чикаленка, зафік-
совану ним в щоденнику 12 червня 1920 р.: «...треба ждати другої світової 
війни, за якої вже прийде черга і на українську державу, як тепер прийшла 
на польську».19

18 М. К о р н а т, Сім років. Геополітична революція в Центрально-Східній Європі (1914–
1921 рр.). Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.). 
Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.), Київ–Чернігів 
2017, с. 71.
19 Є. Ч и к а л е н к о, Щоденник. 1919–1920, Київ 2005, с. 346.
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od wojny do pokoju i współpracy. Autor koncentruje swoją uwagę na Europie 
Środkowo-Wschodniej, która pogrążyła się w rewolucji związanej z upadkiem 
imperiów rosyjskiego i austro-węgierskiego oraz tworzeniem nowych państw na-
rodowych. Inną konsekwencją Wielkiej Wojny było przejęcie władzy w Rosji przez 
lewicowych ekstremistów, bolszewików, którzy deklarowali ideę światowej rewolucji 
komunistycznej. Ten szeroki kontekst międzynarodowy miał decydujący wpływ 
na powstanie Ukrainy jako niepodległego państwa. Nie mając wystarczających 
zasobów wewnętrznych, aby stawić czoła sąsiednim państwom, przede wszystkim 
Rosji (czerwonej lub białej), która postrzegała Ukrainę jako swoją integralną część, 
przywódcy polityczni URL starali się pozyskać poparcie przywódców paryskiej 
konferencji pokojowej. Jednak misja dyplomatyczna URL w Paryżu nie powiodła 
się. Przywódcy Ententy przestrzegali formuły, że naród rosyjski składa się z trzech 
części – Wielcy Rosjanie, Mali Rosjanie, Białorusini, i wspierali „białą” Rosję. Kwestia 
ukraińska miała być rozpatrywana wyłącznie w ramach problemów „ogólnorosyj-
skich”. Polska stała się jedynym krajem zainteresowanym istnieniem niepodległego 
państwa ukraińskiego. Ale nadal tlił się konflikt pomiędzy Ukrainą a Polską o terytoria 
i granice. Problem ten można było rozwiązać drogą wojny lub dyplomacji. Analiza 
autora koncentruje się na zdarzeniach długiego przejścia od wojny do negocjacji, 
które zakończyło się podpisaniem Umowy warszawskiej.
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ОСТАННЯ БИТВА ЗА ANTEMURALE?
Українсько-польський союз 1920 року  

у контексті «Вільсонівського моменту»1

[Ostatnia bitwa o antemurale? Sojusz Polsko-Ukraiński  
1920 roku w kontekście „momentu Wilsona”]

Вступні зауваження

У СВОЇЙ ДОПОВІДІ Варшавський договір 1920 р. і зовнішньополітичні 
аспекти української державності, виголошеній під час е-конференції «Союз 
Пілсудського–Петлюри з погляду століття» (21 квітня 2020 р.), професор 
Владислав Верстюк порушив одне з найбільш дискусійних питань: чому 
українцям у 1917–1921 рр. не вдалося втримати власну державу2? Його 
припущення полягає в тому, що фатальну роль в утвердженні національної 
державності відіграли все ж таки зовнішньополітичні фактори. У цьому 
В. Верстюк має цілковиту рацію, адже Україна надто важко здобувала ви-
знання з боку інших країн, а в Парижі стала жертвою західних стереотипів 
про Росію та російську націю, до якої нібито належать українці. У вивченні 

1 Це есе підготовлено під час проведення наукових досліджень в Польському інституті 
передових досліджень (Polish Institute of Advanced Studies) у весінньому семестрі 2020 р. 
2 У тематичній підрубриці «Українського історичного журналу», присвяченій союзу 
Пілсудського–Петлюри, опубліковано статтю В. Верстюка, що містить головні тези його 
доповіді (див: В. В е р с т ю к, Союз Пілсудського–Петлюри в історії боротьби за українську 
державність, «Український історичний журнал» 2020, № 2, с. 4–21).
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цього питання існують два шляхи пояснення: еволюція міжнародного пра-
ва, особливо після підписання Версальського мирного договору, та декон-
струкція історіографічних міфів про небезпечний «польський імперіалізм» 
і «більшовизацію» української влади.

Нижче буде проаналізовано сутність «вільсонівського моменту» (англ. 
Wilsonian moment) у Центрально-Східній Європі, що багато у чому пояснює 
еволюцію міжнародного публічного права після 1918 р. Окремо спробуємо 
деконструювати історіографічний міф про «польський імперіалізм» на 
прикладі укладання українсько-польського альянсу 1920 р. Розв’язання 
цих завдань може допомогти в розробці нової аналітичної мови про укра-
їнсько-польські відносини 1917–1921 рр. та в переосмисленні історіографіч-
ного постколоніалізму, який і надалі справляє вплив на інтерпретаційні 
парадигми у Центрально-Східній Європі3.

Узагалі, аби зрозуміти, чому українська державність програла, а поль-
ська – зуміла вистояти, складно спиратися суто на аргументи телеології та 
детермінізму: чи був це невідворотній процес, або радше випадковість, досі 
незрозуміло. Тут виникає інша важлива проблема. Чи не ми, історики, самі 
конструюємо лінії, що з’єднують і зближують події, процеси та ідеї, котрі 
виникали або розроблялися під впливом конкретних історичних обставин? 
Чи, наприклад, та легкість, з якою після 1918 р. більшість представників на-
ціональних еліт заговорили про здобуття самостійності власних націй і дер-
жав, свідчить про інші цілі? Можливо, слід говорити про ідеї й концепції, 
що в певний момент з’являються, адже виникають шанси на їх реалізацію? 

У 2007 р. Марк фон Гаґен відзначив, що справжнім полем битви в 1914–
1918 рр. була Україна, а Перша світова – це війна за володіння українськими 
землями у широкому значенні та величезними ресурсами сходу Європи4. 
Схожу тезу як засадничу для свого аналізу обрав Домінік Лівен. Він зробив 
припущення, що саме Україна в 1914 р. виявилася місцем боротьби між 
Заходом і Росією, тому найважливішим простором війни стали якраз укра-
їнські землі, а справжньою причиною – їх доля5. На цій підставі спробуємо 
з’ясувати, як Україна в 1920 р. могла стати справжнім «останнім бастіоном» 
у сприйнятті польських еліт. Проводячи «велику гру» за Україну з Росією, 

3 M. von H a g e n, The Imperial Turn, the Russian and Ukrainian Revolutions [w:] Революція, 
державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.): Мат. Міжнар. наук. 
конф., Київ, 1–2 червня 2017 р., Упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), Київ–Чернігів 2017, с. 69. 
4 I d e m, War in a European Borderlands. Occupations and Occupation Plans in Galicia and 
Ukraine 1914–1918, Seattle 2007, p. VI. 
5 D. L i e v e n, Towards the Flame. Empire, War, and the End of Tsarist Russia, Penguin Books 
2016, p. 1.
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Ю. Пілсудський очевидно мав намір, аби ця польська роль antemurale пе-
рейшла до союзника на сході.

«Вільсонівський момент» у Центрально-Східній Європі

Близько ста років над дослідниками з Центрально-Східної Європи тяжіє 
візія Першої світової війни, вироблена державами-переможцями, яка фак-
тографічно завершує збройне протистояння підписанням Комп’єнського 
перемир’я 11 листопада 1918 р., тоді як у Центрально-Східній Європі поча-
лися «сварки пігмеїв» (за висловом В. Черчилля)6. Розпад імперій змінив не 
лише географічну й політичну карту, а також мапу уявлень та цінностей. 
«Накреслювачі кордонів», як їх вдало назвав Мацей Ґурний, конструювали 
нову геополітичну реальність, переносячи більшість власних етнічних, 
релігійних та культурних комплексів у практику національного будівниц-
тва7. Тому продовження «тривалого насильства» після завершення війни 
досить сильно вплинуло на зміну особистих і громадянських лояльностей, 
а також на формування національних ідентичностей. Після 1918 р. творення 
національних держав детермінував сплеск насильства та «малих» війн8.

Російська революція 1917 р. й революції в Німеччині, Австро-Угорщині 
восени 1918 р. у західній історіографії сприймаються як процес делегітиміза-
ції, що виключив ці держави зі сфери рівноправних міжнародних відносин. 
Тобто, реалізація права на національне самовизначення може проявлятися 
в «поневолених» народів, але аж ніяк не пригноблювачів. Ерез Манела цей 
процес охарактеризував як «вільсонівський момент», який може бути вті-
лений там, де це буде освячено лідерами держав-переможців9. Розглянемо 
два приклади: Чехословаччина та Єгипет.

Улітку 1918 р., після провалу сепаратних переговорів з Австро-Угор-
щиною, Чехословацький національний союз почав здобувати міжнародне 
визнання. 29–30 липня першою це зробила Франція, кількома днями пізні-
ше – Великобританія. Парадоксально, що Чехословаччини як держави ще 
не було, а її «уряд» уже визнавали інші країни. Очевидно, якби перемогу 
у війні здобув Четверний союз, ідея «Чехословаччини» не була б реалізована. 

6 W. B o r o d z i e j, M. G ó r n y, Nasza Wojna. T. II: Narody 1917–1923, Warszawa 2018, s. 16–18.
7 Див.: M. G ó r n y, Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Metamor-
fozy społeczne, t. 11), Warszawa 2017, 264 s.
8 Цей процес проаналізував сучасний німецький історик Йохен Болер, тим самим запропону-
вавши ревізію «польського питання» (див.: J. B ö h l e r, Civil War in Central Europe, 1918–1923. 
The Reconstruction of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018. p. 2).
9 Див. докл.: E. M a n e l a, The Wilsonian Moment: Self Determination and the International 
Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford University Press, Oxford 2007, 331 p.
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Події навколо «чехословацького проєкту» багато у чому нагадують визнан-
ня Четверним союзом Української Народної Республіки після підписання 
Брестського миру 9 лютого 1918 р., а далі здійснення німецьким військовим 
командуванням державного перевороту 29 квітня і проголошення гетьман-
ської України10.

Випадок Єгипту ще більш прозаїчний. 13 листопада 1918 р. група міс-
цевих патріотів на чолі з колишнім міністром юстиції й лібералом Саадом 
Заґлюлем звернулася до британських властей щодо політичної незалежності 
країни та намірів озвучити цю позицію на Паризькій мирній конференції11. 
Їхні вимоги ґрунтувалися на «Чотирнадцяти пунктах» Вудро Вільсона, 
точніше на найважливішому з них – праві націй на самовизначення. Однак, 
як відомо, Лондон проігнорував звернення єгиптян, котре повною мірою 
відповідало духу повоєнного часу. Навпаки, у країні почалися переслі-
дування прихильників С. Заґлюля, якого невдовзі, навесні 1919 р., було 
заарештовано. В Єгипті розгорнулися масові протести проти іноземного 
панування, що ввійшли в історію як «Революція 1919 р.». Звільнений із-під 
арешту на Мальті, С. Заґлюль вирушив у Париж. Дорогою він дізнався, 
що В. Вільсон офіційно визнав британський протекторат над єгипетською 
монархією. Пізніше журналіст і письменник Мугаммад Гайкаль задався 
риторичним запитанням: чи не стало це рішення найогиднішою зрадою 
й відмовою від принципів12? 

Чехословацький та єгипетський випадки доводять, що виказування 
народами права на національне самовизначення недостатньо – набагато 
важливіше його доведення перед «сильними світу цього», здобуття визнання 
з їхнього боку. Власне тому в Лондоні, Парижі й Вашинґтоні проголошення 
нових національних держав на уламках імперій розглядалося як тимчасове 
та нелогічне явище. Ця історіографічна модель донині панує в багатьох 
наукових дослідженнях. Суть «вільсонівського моменту» полягала в ан-
тиколоніальному русі, який був ідеологічно пов’язаний із США. Однак, як 
пише Е. Манела, більшість претендентів на національне самовизначення – 
албанці, хорвати, естонці, українці, каталонці та ін. – так і не були заслухані 
під час Паризької мирної конференції13. Аналогічно у французькій столиці 
обійшлися також із представниками африканських, азіатських народів.

10 Г.А. К о р о л ё в, Украинская революция 1917–1921 годов: европейское измерение и реали-
зация национального проекта, «Славяноведение» 2015, № 5, с. 23. 
11 E. M a n e l a, The Wilsonian Moment: Self Determination and the International Origins of 
Anticolonial Nationalism, p. 9. 
12 Ibidem, p. 149. 
13 Ibidem, p. 59. 
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У 1919 р. ідея української незалежності була повністю зігнорована 
державами-переможницями. Сучасник подій, сотник українських січових 
стрільців і доктор філософії Василь Кучабський пояснення цьому знаходив 
у «геополітичному трикутнику», що вміщував три елементи – «більшовизм, 
що являє собою історичний спадок Московії та Росії, реставрація Польщі та 
відродження України»14. На його думку, народження незалежної України є 
результатом протидії російському та польському чинникам, себто Україна – 
антитеза Росії та відродженій Польщі. Саме ці «історичні» нації зіграли 
ключову роль у тому, щоб українська справа програла. Однак, важливішим 
стало твердження В. Кучабського про те, що в той час українські землі пе-
ретворилися на поле битви, «останній бастіон» Заходу перед зовнішньою 
загрозою зі Сходу. На цій засаді він пропонував виникнення української 
державності розглядати саме у цьому контексті. Тобто поява Україна була 
розширенням впливу західних цінностей, уявлень і моделей на сході Європи.

Отже, втілення «вільсонівського моменту» натикнулося на нехтування 
норм міжнародного права. У Парижі більшу вагу мали історичні аргумен-
ти, географічні карти, етнографічні критерії та релігійна статистика. Тому 
початок переговорів і міждержавні контакти між Польщею й Українською 
Народною Республікою, з одного боку, не відповідали версальському ро-
зумінню міжнародного права та встановленого в Парижі світопорядку, 
а з іншого – свідчили про половинчастість «вільсонівського моменту» 
у Центрально-Східній Європі. Польща, як відомо, здобула своє місце на по-
літичній, географічній, ментальній мапі, адже її незалежність була в першу 
чергу беззаперечною справою для В. Вільсона15.

Небезпечний «польський імперіалізм» чи реальна політика?

Про підписання 21 квітня 1920 р. Варшавського договору з українцями 
в польській столиці знали небагато. Щодо «української карти» заговорили 
після успішного просування Червоної армії на Польщу. Тодішня варшавська 
преса писала про більшовиків часто та з цілковитим несприйняттям, що 
було очевидним, беручи до уваги польську нелюбов до революцій і недобру 
пам’ять про російське панування. Київська операція (пол. Wyprawa kijowska) 
Війська Польського та Армії УНР переважно розцінювалася в категоріях 
відновлення «історичної справедливості», поставала втіленням особливої 
цивілізаційної місії на сході Європи та протистояння агресії російських 

14 В. К у ч а б с ь к и й, Західна Україна між Польщею і більшовизмом, Львів 2015, с. 67. 
15 L. W o l f f, Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe, Stanford University Press, 
2020, p. 168. 
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більшовиків. Історик, колишній експерт польської делегації на Паризькій 
мирній конференції та працівник секретаріату Ліги Націй Оскар Галецький 
у травні 1920 р. із захопленням писав, що «нищівна тінь останньої чверті 
тисячоліття сповзає зі стін Києва», який знову, мовляв, примирився з Річчю 
Посполитою16. Слова О. Галецького відображали тенденцію глорифікації 
польської ролі на сході Європейського континенту. Витоки цієї інтерпретації 
полягали в поточній «неоромантичній» історіографії та громадсько-політич-
ній обстановці. Тогочасні історики й публіцисти створювали месіанський 
образ відродженої Польщі, тож віднаходили будь-які історичні аргументи, 
щоб усправедливити «наступ на схід». У 1918 р. в низці праць сформульо-
вано міф державності: Польща страждала за «гріхи людства», а тому має 
своєрідну місію в історії, котра буде реалізована на сході Європи17. Хоча 
у випадку з Україною насправді йшлося про відносини між двома націо-
нальними державами, а не про розширення власної території, проте такого 
роду формулювання щодо «особливої ролі» звучали у стінах законодавчого 
органу. Так, маршал сейму Войцех Тромпчинський заявляв, що зайнят-
тя Києва стало втіленням давніх мрій Адама Міцкевича та легенди про 
«меч-щербець» Болеслава Хороброго18. Прийнята парламентарями відозва 
про «київську перемогу» також містила патетичну риторику.

У цьому зв’язку виникає запитання: як оцінювати укладення Варшав-
ського договору 1920 р. – у контексті міжнародного права чи реальної 
політики? Анджей Новак переконливо довів, що Ю. Пілсудський був за-
цікавлений у створенні «зони буферних держав», котрі мали вбезпечити 
Польщу від російського імперіалізму червоного або білого відтінків19. Ян 
Карський писав, що в Парижі нікого не цікавило майбутнє Німеччини та 
Росії, а тому поляки могли розраховувати на розумне ставлення до власних 
територіальних вимог20. На практиці так і сталося. Ю. Пілсудський побою-
вався того, що Польща, яка перебуватиме між Німеччиною та Росією, може 
виявитися нездатною забезпечити свою незалежність21 і тому виступав за 

16 O. H a l e c k i, Kijów a Polska, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 20, s. 382. 
17 A. G ó r s k i, Ku czemu szła Polska. Wydanie drugie, Warszawa, 1919; O. H a l e c k i, Ekspan-
sja i tolerancja [w:] Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia, Kraków 2012, 
s. 236–244; W. L u t o s ł a w s k i, Uzupełnienie polskiego mesjanizmu (Z powodu odczytu Mereż-
kowskiego), „Dziennik Wileński”, № 50, 2 Marca 1920. 
18 W. B o r o d z i e j, M. G ó r n y, Nasza Wojna, s. 135. 
19 Див.: A. N o w a k, Polska i Trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Kra-
ków 2016, 644 s.
20 J. K a r s k i, The Great Powers and Poland: from Versailles to Yalta, Lanham–Boulder–New 
York–Toronto–Plymouth 2014, p. 28–29.
21 Ibidem, p. 39. 
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редукцію колишніх російських територіальних володінь. За таких умов 
його ставлення до української державності мало опертя в ідеї послаблення 
російського імперіалізму. Окрім того, Ю. Пілсудський не хотів утягувати 
Польщу у затяжний воєнний конфлікт із більшовиками, які вже захопили 
більшу частину українських земель.

На початку 1919 року начальник держави ще дотримувався інкорпора-
ційної візії стосовно сходу Європи, де не було місця для незалежної Укра-
їни, Литви й, тим паче, Білорусії22. В інструкції для польської делегації 
на Паризькій мирній конференції він писав, що «східний кордон Польщі 
повинен бути скоригований за згодою з Росією..., тому ми приймемо лише 
країни», які піддатливі нашому колоніалізму23. Невдала спроба військового 
перевороту в Ковно (Каунасі) у серпні 1919 р. поховала плани щодо можливої 
реалізації будь-яких федеративних проектів Литви та Польщі24. Окрім того, 
«українське питання» наразилося на більший спротив із боку національних 
демократів, аніж, скажімо, литовське25. Причому зі зрозумілих причини, 
адже «історична Литва» сприймалася культурно й цивілізаційно ближ-
чою порівняно зі східним сусідом, де більша частина населення (особливо 
селяни) підтримали російський царат під час Січневого повстання 1863 р. 

Весною 1920 р. Ю. Пілсудський прагнув змінити геополітичну ситуацію, 
відмовившись від прямих контактів із більшовицької Росією та намагаючись 
взамін налагодити відносини із «зоною буферних держав». Після невда-
лих спроб про початок переговорів з більшовиками у березні – на початку 
квітня26, 21 квітня було підписано політичну конвенцію з УНР (кілька днів 
пізніше – військову). Під час наступу на Україну 26 квітня 1920 р. маршал 
видав відозву до українського народу, в якій не було згадки про союз з Укра-
їною й натяку на федеративні інтенції. Як відомо, роком раніше – 22 квітня 
1919-го – у зверненні до населення колишнього Великого князівства Ли-
товського окреслювалася «інкорпораційна» модель та впроваджувалася 
система органів цивільного управління. Тобто «українське питання» не 
було й не розглядалося як частина широкої федеративної візії, а лише як 
вагомий елемент безпекової стратегії відродженої Польщі.

Ставлення Варшави до «українського питання» пройшло еволюцію від 
скептицизму до співпраці. У квітні 1919 р. МЗС Польщі рапортувало про 

22 A. N o w a k, Józef Piłsudski: A Federalist or an Imperialist [in:] i d e m, History and Geopolitics: 
A Contest for Eastern Europe, PISM, Warsaw 2008, p. 169–186.
23 Цит. за: Ibidem, p. 171.
24 Ibidem, p. 172.
25 Ibidem. 
26 J. D ą b s k i, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warszawa 
1931, s. 17–19. 
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«більшовизацію» української політичної еліти, що зі зрозумілих причин 
викликало настороженість стосовно щирості українських намірів (місія Бо-
риса Кудриновського). Такі оцінки також мали підстави в реальності: новий 
уряд Бориса Мартоса оголошував поляків «визискувачами українського 
народу» і прийняв радикальну соціалістичну програму27. Із перспективи 
1919 р. підписання всього лише за рік союзу з українцями, які хиталися 
«між Раковським і Польщею», виглядало справою нереальною. Селяни, 
котрі практично нічого не знали про Варшавський договір, продовжували 
стереотипно сприймати поляків «панами» (відомі навіть випадки висту-
пів проти польських військ), а більшість представників української еліти 
лівого та правого спектрів відвернулися від Польщі28. Виникнення серед 
української еміграції після квітня 1920 р. радянофільських настроїв треба 
розглядати у цьому вимірі. Зрозуміло, що це лише візія однієї – української – 
сторони, натомість поляки бачили події квітня–червня 1920 р. інакше. Тоді ж 
серед колишніх українських державних діячів почали лунати заклики до 
порозуміння з більшовиками, ще раніше на шлях якого стали самі поляки. 

А. Новак писав, що суть поразки Ю. Пілсудського на сході Європи поля-
гає в тому, що не було створено ніякої реальної противаги ані Німеччині, 
ані Росії29. Якщо звернутися до питання про деформацію та спотворене 
розуміння політичних традицій серед польських еліт, то якраз ця теза 
показує, чому відроджена Польща наслідувала наявні на той час політичні 
моделі, не запропонувавши взамін нічого адекватного. Засадничі питання, 
що виникають у цьому контексті: чому литовці, українці, а також білоруси 
відкинули плани Ю. Пілсудського щодо геополітичної перебудови Цен-
трально-Східної Європи? Як сформувався міф про «польський імперіалізм», 
котрий досі побутує в литовській, білоруській та українській історіографіях?

Моя загальна візія цих питань спирається на тезу Івана Лисяка-Руд-
ницького про Ю. Пілсудського як «політичного епігона давньої Речі Поспо-
литої», а точніше – про виразну деформацію республіканського напряму 
в польській політичній думці та «анахронічній традиції Речі Посполитої»30. 
Повною мірою зазначене положення можна екстраполювати на більшість 

27 J. L e g i e ć, Misja Borysa Kudrynowskiego w Warszawie (kwiecień–sierpień 1919 r.), „Studia 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 33 (1998), s. 58. 
28 Найбільш відома стаття М. Грушевського Між Москвою і Варшавою, в якій він звинуватив 
С. Петлюру у зраді України та назвав його «новим Тетерею» (див.: М. Г р у ш е в с ь к и й, 
Між Москвою і Варшавою, «Борітеся – поборете!: Закордонний орґан Української партії 
соціялістів-революціонерів» 1920, № 2, с. 1–18).
29 A. N o w a k, Józef Piłsudski: a federalist or an imperialist?, p. 184. 
30 І. Л и с я к - Р у д н и ц ь к и й, Польсько-українські стосунки: тягар історії [в:] i d e m, 
Історичні есе, т. 1, Київ 1994, с. 101. 
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польської еліти. Найвиразніше ця деградація проявилася в ідеї antemurale, 
цивілізаційної місії на сході Європи, що підсвідомо приписувала полякам 
«високу роль культуртрегерів» у стосунку до українців, білорусів, литовців 
та навіть євреїв. Хоча ідея польської цивілізаційної місії спиралася на анти-
імперський засновок, проте передбачала як мінімум культурне домінування 
над іншими. Власне все це саме так сприймали українські сучасники.

В. Кучабський писав, що весною 1920 р. Україна ввійшла у фазу «бал-
канізації» й делегітимізації влади31. Західноукраїнські діячі розраховували 
на створення третейського суду від держав Антанти в територіальному 
конфлікті з поляками32. Однак, така очікувальна позиція зіграла фатальну 
роль та остаточно послабила українську аргументацію щодо належності 
Східної Галичини. Польські еліти, навпаки, використали Варшавський 
договір 1920 р. як факт доведення власного «історичного легітимізму» 
у Східній Галичині й Західній Волині перед державами Антанти. На цю 
формально-правову сутність документа звертали увагу не лише українські 
правники. 

Висновки

Утілення «вільсонівського моменту» у Центрально-Східній Європі не 
стало справжнім звільненням від колоніальної залежності. Поширення ідеї 
про національне самовизначення, оголошеної В. Вільсоном перед мирною 
конференцією, мало «ефект доміно», який викликав претензії й непоро-
зуміння33. Саме тоді американський президент перестав бути символом, 
натомість популярність дедалі більше здобували більшовики. Чимало діячів 
національно-визвольних рухів у різних частинах світу приймали комуніс-
тичну ідеологію, розглядаючи її як шлях до колоніального, національного 
й соціального звільнення. «Ефект доміно» мали вже ідеї В. Леніна, розча-
рування від яких наступить набагато пізніше, аніж це сталося з концепцією 
В. Вільсона.

Варшавський договір 1920 р. можна розцінювати як спробу розширити 
тривалість «вільсонівського моменту» у Центрально-Східній Європі. Якщо 
окреслити метафорично, то «київська операція» польських та українських 
військ стала «битвою за antemurale», позаяк Ю. Пілсудський щиро не хотів, 
аби важку ношу «останнього бастіону» й надалі несла Польща та польський 

31 В. К у ч а б с ь к и й, Західна Україна між Польщею і більшовизмом, с. 382. 
32 Ibidem.
33 E. M a n e l a, The Wilsonian Moment: Self Determination and the International Origins of 
Anticolonial Nationalism, p. 220. 
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народ. І все ж у підсумку Польща справді залишилася між Німеччиною 
й Росією, а Україна знову стала частиною нової імперії. Саме тому досвід 
українсько-польського союзу стане фактором формування ідеології про-
метеїзму в 1920-х рр.

Вплив Варшавського договору 1920 р. на конструювання історіографіч-
них міфів про українців і поляків насправді величезний. Після підписання 
документа Симон Петлюра почав сприйматися лише як «український на-
ціо наліст» (навіть незважаючи на його соціалістичне минуле), а Українську 
Народну Республіку розглядали не як соціалістичне утворення, а наці-
ональну державу sensu stricto. Ю. Пілсудського ж трактували як одного 
з нових провідників «польського імперіалізму», а відроджену Польщу 
звинувачували в тому, що вона прагне колонізувати схід Європи. Ці міфи 
досі існують у суспільному сприйнятті та значною мірою впливають на 
сучасні дослідження. Однак найбільш неприйнятними в науковому вимірі 
є зневажливо-поверхові оцінки союзу Пілсудського–Петлюри, свого часу 
сформульовані не лише в радянській історіографії, а й у працях деяких 
західних та польських фахівців. Згадане вище враження тогочасного британ-
ського військового міністра В. Черчилля про «сварки пігмеїв» знаменувало 
початок цієї ідеологізованої, однак такої, що досі живе, традиції34. Тому 
очевидно, що нова візія українсько-польського союзу 1920 р. може в багатьох 
аспектах змінити панівні історіографічні погляди з Москви, Вашинґтона, 
Лондона й Парижа на візію Києва, Мінська, Варшави або Вільнюса. 

RESUMÉ

cd. ze s. 91

państwo w latach 1917–1921? Hipoteza jest taka, że stworzenie państwa ukraińskiego 
w dużej mierze zależało od uznania przez państwa-zwycięzców I wojny światowej 
(1914–1918). Upadek imperiów zmienił nie tylko mapę geograficzną i polityczną, 
ale także mapę idei i wartości. „Kreślarze granic” (sformułowanie Macieja Górnego) 
stworzyli nową rzeczywistość geopolityczną, przenosząc większość kompleksów 

34 N. D a v i e s, White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War 1919–1920 and The Miracle on the 
Vistula, Pimlico 2003, p. 21.

P R Z E G L Ą D
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etnicznych, religijnych i kulturowych do praktyki państwowotwórczej. Zatem 
istnieją dwa główne sposoby rozwiązania określonego zagadnienia: badanie ewo-
lucji ówczesnego systemu prawa międzynarodowego i dekonstruowanie mitów 
historiograficznych o niebezpiecznym „polskim imperializmie” oraz „bolszewizacji” 
elit ukraińskich w latach 1919–1920. W eseju na przykładzie stosunków ukraińsko-
-polskich pokazano treść i osobliwości „momentu Wilsona” (koncepcja amerykań-
skiego historyka Ereza Manely). Jego wdrożenie doprowadziło do zaniedbania 
i  przewartościowania prawa międzynarodowego. Jak się okazało, na konferencji 
pokojowej w Paryżu „argumenty historyczne”, mapy geograficzne, kryteria etnogra-
ficzne i statystyki religijne były ważniejsze od prawa narodów do samostanowienia 
ogłoszonego przez W. Wilsona. Dlatego stosunki między odrodzoną Polską a Ukra-
ińską Republiką Ludową z jednej strony nie odpowiadały wersalskiej wizji prawa 
międzynarodowego, a z drugiej, świadczyły o nieskuteczności „momentu Wilsona” 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zawarcie Umowy warszawskiej w 1920 r. można postrzegać jako próbę przedłu-
żenia „momentu Wilsona” w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówiąc metaforycznie, 
„wyprawa kijowska” wojsk polskich i ukraińskich stała się „bitwą o antemurale”, po-
nieważ J. Piłsudski nie chciał, aby ciężar „ostatniego bastionu” niosła Polska i naród 
polski. Ostatecznie jednak Polska pozostała „między Niemcami a Rosją”, a Ukraina 
ponownie stała się częścią nowego imperium. Doświadczenie sojuszu ukraińsko-
-polskiego będzie miało jednak dalszą historię: stanie się czynnikiem kształtowania 
ideologii prometeizmu w l. 20-tych XX w.

Wpływ sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 r. na budowę mitów historiograficznych 
o Ukraińcach i Polakach jest naprawdę ogromny. Po podpisaniu dokumentu S. Pet-
lura był postrzegany wyłącznie jako „ukraiński nacjonalista”, a Ukraińską Republikę 
Ludową uważano nie za państwo socjalistyczne, lecz narodowe. J. Piłsudski został 
potraktowany jako przywódca „polskiego imperializmu”, a odrodzoną Polskę oskar-
żono o dążenie do kolonizacji Europy Wschodniej. Te mity wciąż istnieją w opinii 
publicznej i mają wielki wpływ na współczesne badania naukowe.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I





Przegląd Wschodni, t. XVI, z. 1 (61), s. 103–113, ISSN 0867–5929 © Przegląd Wschodni 2020

Ірина Матяш
Київ
Член «Українсько-Польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 
роках»

«ПОЛІТИЧНО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ УСПІХ»  
ЧИ «ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ»:  

Оцінки Варшавського договору 1920 року  
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[„Sukces polityczny i dyplomatyczny” czy „wielka porażka”?
Ukraińscy dyplomaci oceniają Umowę warszawską 1920 r.]

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ періоду боротьби 
за державність України і Польщі в 1918–1921 рр. активно 
досліджуються як українськими, так і польськими нау-

ковцями. Контрапунктом цих досліджень можна назвати історію 
підготовки та обставин підписання, сутності і суперечностей, 
повноважень і постатей творців та підписантів Варшавського 
договору – Політичної і Військової конвенцій від 21 і 24 квітня 
1920 р. Тоді уряд УНР перебував за межами української столиці, 
був змушений змінювати своє місце осідку, але в європейських 
державах діяли його дипломатичні представництва. Прийшовши 
до влади 14 грудня 1918 р. й відновивши Українську Народну 
Республіку, упродовж січня – початку лютого 1919 р. ще в Києві 
Директорія УНР встигла продовжити повноваження або створити 
5 посольств (у Німеччині, Австрії, Болгарії, Туреччині, Фінляндії) 

RESUMÉ
Iryna MATIASZ
„Sukces polityczny i dyplomatyczny” czy „wielka porażka”? Ukraińscy dyplomaci 
oceniają Umowę warszawską 1920 r.

W artykule autorka rozważa rolę ukraińskich dyplomatów w przygotowa-
niu Umowy warszawskiej i jej ocenę przez przedstawicieli ukraińskiej dyplo-
macji. Badania opierają się na dokumentach najwyższych władz i administracji 

cd. s. 112 
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та 17 Надзвичайних дипломатичних місій у Великобританії, США, Бельгії, 
Ватикані, Греції, Данії, Естонії, Італії, Кавказі, Латвії, Польщі, Румунії, 
Угорщині, Франції, Чехословаччині, Швеції та Швейцарії. Їхні основні 
зусилля зосереджувались на досягненні методами дипломатії визнання 
незалежності УНР європейськими країнами та інформуванні міжнародної 
спільноти про протистояння України більшовицькій Росії й загрози від 
більшовиків для всього світу. Але, як зазначав угорський диктатор Міклош 
Горті, «великі Держави Європи» не уявляли «собі повною мірою немину-
чості і розміру цієї небезпеки»1. 

В цьому контексті науковий інтерес має ставлення українських ди-
пломатів до Варшавського договору 1920 р. Джерела до вивчення участі 
представників дипломатії УНР у підготовці та підписанні українсько-поль-
ського міждержавного акту, обговорення його змісту на особистому рівні 
та офіційних форумах, персональних рефлексій містять документи ди-
пломатичного архіву України (накази та розпорядження, обіжники, звіти, 
листування, протоколи засідань нарад послів і голів дипломатичних місій 
тощо)2, спогади учасників тих подій (Миколи Галагана, Ісака Мазепи, Ми-
хайла Шкільняка3 та ін.), газетна періодика. Частина з них вже залучена 
до наукового обігу4 й свідчить, що відрядження дипломатичної місії УНР 
до Варшави мало велике значення від часу приходу Директорії до влади. 

1 Лист Міклоша Горті до Симона Петлюри, опублікований: М. К о в а л ь ч у к, Симон 
Петлюра і Міклош Хорті: таємниця одного листа, «Пам’ять століть» 2002, № 3(36), с. 57.
2 Під цим збірним поняттям ми розуміємо документи офіційного походження, утворені 
в діяльності державних органів, що займаються формування та забезпечення реалізації 
державної політики у сфері зовнішніх зносин, інших органів дипломатичної служби; 
документи особового походження працівників дипломатичної служби, що зберігаються 
в архівосховищах України та інших країн. 
3 М. Г а л а г а н, З моїх споминiв (1880-тi – 1920 р.): Документально-художнє видання, перед-
мова Т. Осташко, В. Соловйова, Темпора, Київ 2005, 656 с.; iл.; І. М а з е п а, Україна в огні й бурі 
революції, передмова В. Яблонського, Київ 2003, 608 с.; М. Ш к і л ь н я к, Україна в боротьбі 
за державність в 1917–21 рр. Спомини і роздуми, упоряд. В. Верстюк, Київ 2016, 512 с. та ін.
4 Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.): доку-
менти і матеріали. Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства 
[авт. передм., упоряд.: І.Б. Матяш та ін.; редкол.: К.І. Грищенко (голова) та ін.], Київ 2010, 
592 с.; Дипломатія УНР і Української Держави в документах та спогадах сучасників: У двох 
томах, упоряд. і передм. І.М. Гнатишина, О.С. Кучерука, О.О. Мавріна, т. 1, Київ 2008, 369 с.; 
іл.; Т. 2. 379 с.; Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки, 
листопад 1919 – листопад 1920 р.: документи і матеріали. В 2 т., т. 1, упоряд. В. Верстюк 
та ін., Київ 2006, 688 с.; т. 2, упоряд. В. Верстюк та ін. 744 с.; І.Б. М а т я ш, Ю.Ю. М у ш к а, 
Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні 
документи, Київ 2005, 400 с.
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Україна і Польща мали спільне розуміння більшовицької загрози. Як 
відомо, офіційний переговорний процес щодо встановлення міждержавних 
відносин між українською і польською стороною розпочався 28 жовтня 
1919 р., в день приїзду до Варшави нового посла УНР у Речіпосполитій – двічі 
міністра Андрія Лівицького5. Голова Директорії та Головний отаман військ 
УНР С. Петлюра доручив йому керівництво Міністерством закордонних 
справ УНР без звільнення з посади міністра юстиції6. Скерування до друж-
ньої держави дипломата такого рівня свідчило про важливість поставлених 
перед ним завдань. Рішення про створення Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР у Польщі Директорія і Рада Міністрів УНР спільно ухвалили 
22 вересня. Співробітники очолюваної А. Лівицьким місії – заступник 
голови від ЗУНР Стефан Вітвицький, старший радник Леонід Михайлів, 
радники: Антін Горбачевський, Михайло Новаківський (від ЗУНР); Прокіп 
Понятенко, Борис Ржепецький, Петро Мшанецький та ін. – прибули до 
Варшави 8 жовтня. Напередодні прибуття місії в Кам’янці-Подільському 
підписано угоду про товарообмін з Польщею. У зв’язку з цим до її складу 
Міністерство народного господарства УНР інкорпорувало на посаду радни-
ка інженера Юрка Борисіва для продовження переговорів з товарообміну7. 

Для ведення офіційних українсько-польських переговорів сформовано 
делегації в складі чотирьох осіб кожна. Польську очолив Август Залесь-
кий, колишній посол Польщі у Швейцарії, українську – Леонід Михайлів, 
старший радник місії. Ключовим моментом переговорів був зміст декла-
рації української місії. Документ містив принципові і спірні питання, що 
вимагали погодження обох сторін. Йшлося про визнання Польщею УНР, 
встановлення кордонів, долю Холмщини, Підляшшя, Східної Галичини. 
Однак, порозуміння спершу не було досягнуто. Польська сторона повернула 
декларацію. 30 жовтня Андрія Лівицького прийняв Юзеф Пілсудський. Він 
висловив принципову підтримку самостійності УНР, але вказав залежність 
Польщі від позиції Антанти в українському питанні та окреслив державну 
позицію щодо встановлення кордонів з Україною по лінії р. Збруч. Упро-
довж листопада тривали переговори в неформальному форматі. В питанні 

5 Це була не перша спроба відрядження українського представництва до Варшави. В грудні 
1918 р. до Варшави відправлено спеціальну місію на чолі з колишнім міністром освіти УНР 
В. Прокоповичем для проведення з польською стороною переговорів щодо спільних дій проти 
більшовиків; в січні 1919 р. – надзвичайну дипломатичну місію на чолі з П. Пилипчуком для 
проведення переговорів щодо торгівельного обміну та вивчення питання про встановлення 
офіційних відносин.
6 ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп 1. Спр. 1. Арк. 20.
7 ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп 2. Спр. 100. Арк. 1. 15 квітня 1920 р. його було відкликано 
зі складу місії.
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кордонів А. Лівицький отримав повноваження уряду погодитися на під-
порядкування Польщі Холмщини та Підляшшя, але наполягати на вине-
сення питання про долю Східної Галичини на розгляд Паризької мирної 
конференції. 

Процес підготовки договору з огляду на суперечливість змісту проекту 
зумовлював потребу консультацій з державними діячами та дипломата-
ми. З цією метою А. Левицький здійснив в останні дні листопада 1919 р. 
подорожі до Львова і Тернополя, де перебували тоді деякі члени уряду. 
Результати проведених нарад за участі членів Директорії Федора Швеця 
і Андрія Макаренка, заступника міністра закордонних справ Володимира 
Старосольського, міністра продовольства Миколи Ковалевського, Павла 
Христюка та Володимира Кедровського свідчили про підтримку тексту 
декларації та наміру підписання місією договору8.

Спеціальної наради послів А. Лівицький не скликав. Лише на останній 
перед поданням тексту декларації політичній нараді у Варшаві 2 грудня 
1919 р. взяли участь деякі дипломати, зокрема Михайло Єреміїв (радник 
НДМ УНР в Італії) та Клим Павлюк (консул у Вільному місті Данцігу)9. 
Загалом нарада підтримала декларацію і того ж дня текст подано на розгляд 
польській стороні та підписано декларацію про засади польсько-україн-
ського договору10.

Попри урядові директиви декларація містила згоду на визнання кордо-
нів між УНР і Польщею по р. Збруч та через північно-західну Волинь, що 
спричиняло значні територіальні втрати для УНР та зумовлювало втрати 
економічні й політичні. В сфері соціальній декларувалося забезпечення 
прав польських громадян в Україні на засадах паритету в забезпеченні 
прав українських громадян у Польщі. Щодо прав землевласників польської 
національності передбачалася спеціальна угода, що дозволяла б їм повер-
татися у свої маєтки на Правобережній Україні. Водночас визначено умови 
розташування та утримання українських військових підрозділів і державних 
установ на території Польщі. Зміст декларації було покладено в основу під-
готовки тексту Варшавського договору. В своїх систематичних письмових 
звітах уряду А. Лівицький повідомляв про хід переговорів і ситуацію в Вар-
шаві, наголошуючи на важливості «офіціяльної дипломатичної і пресової 
роботи» та «опінії українських громадських кол і партій» формування 

8 С.Х. Л и т в и н, Симон Петлюра у 1917–1926 роках. Історіографія та джерела, Київ 2000, 
c. 262–263. 
9 С. Л и т в и н, Мусимо піти на все, аби нитка української державности не перервалась 
(Варшавська угода 1920 року. Нові джерела до вивчення проблеми), «Наукові записки ін-ту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського», т. 4, Київ 1999, c. 235–253.
10 Детальніше див.: С.Х. Л и т в и н, Симон Петлюра у 1917–1926 роках..., c. 265.
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відносин з Польщею11. Для додаткових консультацій з прем’єр-міністром 
Ісаком Мазепою у січні 1920 р. А. Лівицький виїздив до Кам’янця-Поділь-
ського. Свідченням довіри до його дій стало призначення його заступником 
Голови Ради Народних Міністрів УНР12, рішення РНМ від 14 лютого 1920 р. 
про перенесення діяльності Міністерства закордонних справ УНР з огляду 
на суміщення посад його очільника в Варшаву13 та доручення виконувати 
обов’язки Голови РНМ на період відсутності І. Мазепи14. Посли і голови 
дипломатичних місій отримували поточну інформацію від міністерства 
шляхом скерування обіжних листів. 

Однак, про факт підписання Варшавського договору керівники диплома-
тичних представництв УНР дізналися про з преси наприкінці квітня 1920 р. 
Як згадував голова НДМ УНР в Угорщині Микола Галаган, 
неясні чутки і деякі звістки про переговори доходили до нас і раніше. ... Від нашого 
міністерства закордонних справ не одержували ми ніяких повідомлень і пояснень 
з цього приводу; не присилалося нам, розуміється і тексту цього договору15. 

Наступний місяць був сповнений надзвичайними подіями (спільні актив-
ні дії української і польської армії, взяття Києва, повернення українського 
уряду до Вінниці, зустріч в українській тимчасовій столиці С. Петлюри 
і Ю. Пілсудського), які мали дати українській дипломатії докази в правиль-
ному виборі напряму зовнішньої політики. Проте обговорення у Вінниці 
18 травня 1920 р. за участі А. Лівицького питання про підписання Варшав-
ського договору показало неоднозначне ставлення до нього. За дорученням 
С. Петлюри В. Прокопович розпочав формування нового уряду, міністром 
закордонних справ в якому призначено 25 травня Андрія Ніковського16. 

Наприкінці травня деякі очільники дипломатичних представництв УНР 
вирушили до Відня як «центру закордонної політики УНР» для з’ясування 
поточної ситуації. З грудня 1919 р. «австрійське» посольство очолював 
колишній міністр пошти і телеграфу УНР та голова Української мирної 
делегації в Парижі Григорій Сидоренко. За його керівництва посольство 

11 О. Д о ц е н к о, Літопис української революції: матеріали й документи до історії україн-
ської революції, т. 2, кн. 5 [Польща визнає самостійність України], Тернопіль–Львів 1924, 
c. 364–366.
12 Історія української дипломатії..., c. 380.
13 Ibidem, c. 386–387.
14 Ibidem, c. 395. 
15 М. Г а л а г а н, З моїх споминiв (1880-тi – 1920 р.): Документально-художнє видання, 
передмова: Т. Осташко, В. Соловйова, Київ 2005, с. 486.
16 І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції..., c. 414. За А. Лівицьким зберігалася посада 
міністра юстиції.
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зберігало свою роль як платформи спілкування українських дипломатів. 
Закритість інформації про підготовку й підписання Варшавського договору 
викликала їхні підозри. Очільники (в тому числі, колишні) та члени дипло-
матичних місій провели в посольстві неофіційну нараду, щоб обговорити 
ситуацію, яка виникла після підписання договору. Думки учасників наради 
щодо договору виявилися кардинально протилежними. Більшість вважала 
договір «політично-дипломатичним успіхом» і початком доби, коли УНР 
набуває статусу самостійного міжнародного гравця17. Тому вбачали в його 
підписанні справу «важну, доцільну й корисну для УНР»18. Інші розуміли 
договір як невигідний для України через значні територіальні та економічні 
поступки Польщі, що засвідчувало «оригінальне» розуміння «14 пунктів 
Вільсона»: «визнання права українського народу на незалежність, але ціною 
відступлення Польщі ряду територій, які етнографічно були переважно 
українськими»19. Крім того, викликало запитання п. 9 тексту договору, 
що полягало в ствердженні чинності лише польського тексту в разі непо-
розумінь з тлумаченням основних положень. Оскільки ніхто з присутніх 
дипломатів, не залучених до переговорного процесу, не був ознайомлений 
з оригіналом договору, неофіційна нарада ухвалила відрядити Костя Маціє-
вича, Олександра Шульгина (представників більшості) та Миколу Галагана 
(від меншості) до Варшави з метою з’ясування точного змісту договору 
і основного напряму зовнішньої політики уряду УНР. 

У цей час у Берліні, за інформацією німецьких інформаційних видань, 
мала відбутися офіційна нарада послів і голів дипломатичних місій за уча-
сті керуючого Міністерством закордонних справ і голови місії в Варшаві 
Андрія Лівицького. Очевидно, відомостей про призначення нового міністра 
закордонних справ німецька преса ще не отримала. До Берліну з Лондона 
виїхав Арнольд Марголін. Таку форму зібрань очільників українських 
дипломатичних представництв у Європі запровадив Володимир Темниць-
кий під час свого короткотермінового перебування (з квітня по серпень 
1919) на цій високій посаді, провівши 1919 р. першу (18–22 червня, Відень) 
й другу (6–14 серпня, Карлсбад) наради з метою роз’яснення основних на-
прямів зовнішньої політики, обміну інформацією та посилення контролю 
за діяльністю українських дипломатичних представництв. Перша нарада 
підтвердила незмінність зовнішньополітичного курсу Директорії УНР, ос-
новним принципом якого залишалася соборність та державна незалежність 

17 М. Г а л а г а н, З моїх споминiв..., с. 487. 
18 Ibidem.
19 І. К а м е н е ц ь к и й, УНР і українська загранична політика між двома світовими війнами, 
«Український історик» 1993, № 116–119, т. 30, с. 79.
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усіх українських земель20, та визнала за необхідне позбавитися будь-якої 
залежності від Польщі. Вирішальним чинником у «політичній долі Украї-
ни» визнано успіх української делегації на Паризькій мирній конференції. 
Друга нарада змінила акценти в пріоритетах зовнішньої політики, надавши 
першочергового значення відносинам з найближчими сусідами (Польщею, 
Румунією, Чехословаччиною), Італією та новими державами, що виникли 
внаслідок розпаду Російської імперії (Естонією, Литвою, Латвією, Грузією). 
Анонсована нарада в Берліні не відбулася через відсутність міністра – новий 
очільник зовнішньополітичного відомства А. Ніковський перебував у цей 
час у Вінниці21. 

5 червня відряджені неофіційною нарадою дипломати виїхали з Відня 
до Варшави. Миколу Галагана супроводжував співробітник підпорядко-
ваної йому місії Іван Стасів. Делегація перебувала в Варшаві три дні, де 
мала змогу ознайомитися з текстами політичної і військової конвенцій. По 
тому вирушила до місця осідку уряду в Жмеринку. Зустрічі з І. Мазепою 
і А. Ніковським О. Шульгина і К. Мацієвича, який «цілковито й без застере-
жень одобрював політику уряду УНР і самого Петлюру»22, та М. Галагана, 
котрий після відвідання Варшави не змінив свого ставлення до ситуації, 
відбувалися окремо. Міністр окреслив для делегатів основний принцип 
зовнішньої політики: 
уряд УНР вважає себе вірним союзником Польщі, цілковито на неї орієнтується 
й уповні на неї покладається щодо підтримки на міжнародному форумі й допомоги 
при будуванні самостійної української держави23. 

Проти висловився лише М. Галаган. 
Для донесення до широкого кола дипломатів нового напряму зовнішньої 

політики УНР міністр Ніковський зібрав нараду послів і голів диплома-
тичних місій у Відні 18–20 серпня 1920 р. Проте його ключовим питанням 
зустрічі стало обговорення договору Петлюри–Пілсудського. У нараді взяли 
участь міністр фінансів Христофор Барановський, посол УНР у Австрії 
Григорій Сидоренко, в.о. голови українського посольства у Німеччині Роман 
Смаль-Стоцький, голови надзвичайних дипломатичних місій у Швейцарії 
(Микола Василько), Чехословаччині (Максим Славінський), Великій Брита-
нії (Арнольд Марголін), Голландії і Бельгії (Андрій Яковлів), Греції (Микола 
Левицький), Угорщині (Микола Галаган), члени української делегації на 

20 Ю. Ж у к, Спогади про батька, «Політика і час» 1994, № 4, c. 61–62.
21 І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції..., c. 414.
22 М. Г а л а г а н, З моїх споминів..., c. 498.
23 Ibidem, c. 496. 
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Паризькій мирній конференції Сергій Шелухин та Олександр Шульгин, 
колишній посол УНР в Італії Дмитро Антонович.

Міністр Ніковський урочисто відкрив нараду, виклав державну позицію 
щодо розвитку зовнішньої політики з позицій розуміння Польщі як «воріт 
до Європи» для України та сформулював основне завдання в зв’язку з цим 
дипломатичних представництв – розгорнути якнайширшу пропаганду та 
боротьбу засобами дипломатії для охорони інтересів УНР24. Варшавський 
договір він вважав «одним з етапів до відбудови Української Народної 
Республіки»25. Важливим було детальне ознайомлення учасників наради 
з положеннями політичної конвенції. Їх обговорення в перший день від-
бувалося за відсутності секретарів і стенографістів. У протоколах наради 
збереглися лише деякі відповіді міністра на запитання послів. На запи-
тання М. Славінського щодо ратифікації договору та «таємних» пунктів, 
про які писалося в пресі. А. Ніковський пояснив, що договір формально 
не ратифікований, а лише підписаний, та відкинув усі закиди преси щодо 
«зовсім таємних точок»26. Констатація міністром факту відсутності рати-
фікації міждержавного акту додала сумнівів його противникам. Закиди 
Р. Смаль-Стоцького і А. Марголіна щодо слабкої позиції УНР в галицькому 
питанні А. Ніковський перевів у міжнародну площину, наголосивши на 
рішеннях Антанти щодо «мандата на Галичину» для Польщі27.

Наступного дня розгорнулася детальна дискусія дипломатів щодо по-
ложень і значення Варшавського договору. Як і під час неофіційної наради, 
серед учасників виокремилося дві групи. Найбільш критичну позицію 
висловив сенатор Сергій Шелухин. Він вважав сутність Варшавського до-
говору антиукраїнською, а його підписання таким, що не лише спричинило 
для України появу закордоном багатьох ворогів (зокрема Великої Британії), 
а й не дало жодних переваг українцям через невиразність в обґрунтуванні 
прав державності в договорі, втрату частини державної території та від-
сутності чіткого формулювання прав українського населення на занятих 
поляками територіях28. Його підтримав М. Галаган, наголосивши, що до-
говір зумовив з точки зору зовнішньої політики втрату надій на підтримку 
Франції, а з позицій політики внутрішньої – роз’єднав з галичанами, тому 
може кваліфікуватися лише як «великий провал»29. При цьому М. Галаган не 

24 Протоколи нарад послів та голів надзвичайних дипломатичних місій УНР у Відні. І.Б. М а -
т я ш, Ю.Ю. М у ш к а, Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР..., с. 257.
25 Ibidem, c. 258. 
26 Ibidem, c. 260.
27 Ibidem, c. 261. 
28 Ibidem, c. 264–265.
29 Ibidem, c. 265.
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вбачав щирості в прагненні дотримуватися умов договору ні з українського, 
ні з польського боку. Як і під час неофіційної віденської наради в травні, 
група противників договору залишилася в меншості. 

Більша частина учасників конференції вбачала у факті підписання пози-
тив. На противагу позиції С. Шелухина, М. Славінський розглядав договір 
як реальний ґрунт для української закордонної політики та навів приклади 
його позитивної оцінки в Чехословаччині30. О. Шульгин переконував колег 
«далі продовжувати свою роботу в цьому напрямку і ясно і твердо стояти 
цілком на цім договорі»31. Р. Смаль-Стоцький зауважив зміну ставлення 
німецької сторони до українського представництва після підписання дого-
вору і вбачав завдання послів та голів дипломатичних місій в його реаліза-
ції, використанні положень договору в порозумінні з Румунією, Кубанню 
та новими державами, що виникли після розпаду Російської імперії. Про 
позитивну оцінку договору в Бельгії і Нідерландах повідомив А. Яковлів. 
Г. Сидоренко наголосив на основній перевазі договору – засвідчення ви-
знання державної самостійності УНР. 

Після завершення дискусії з цього питання думки учасників зібрання 
порівняно з висновками, зробленими на неофіційній нараді у Відні, фактич-
но залишилися без змін: договір розділив українських дипломатів на два 
табори. Ключова формула оцінки учасниками наради Варшавського дого-
вору містила бачення його як «факту позитивного», польсько-українського 
союзу як можливого надалі, але не єдиного в «державному становищі» УНР. 
Більшість учасників наради погодилися з тезою про необхідність зберегти 
«самостійність» України навіть ціною втрати її «соборності». Йшлося про 
потребу посилити інформаційну діяльність диппредставництв у Римі, 
Берліні, Відні, Вашингтоні32. Основною орієнтацією зовнішньої політики 
держави було визнано орієнтацію українську. Виходячи з офіційної позиції 
щодо оцінки Варшавського договору та сформульованих на нараді завдань 
української дипломатії, А. Ніковський особисто звернувся до дипломатів, 
які не змогли взяти участь у віденському зібранні. Зокрема, в листі до Голо-
ви Надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі Івана Красковського 
він писав: 
Визнання України Польщею, заключення договору з нею і оказання з її сторони 
фізичної допомоги в боротьбі з московськими імперіалістами, означають перший 
успіх нашої закордонної політики. Зазначаю, що Україна лишається, згідно догово-
ру з Польщею, цілком самостійною і незалежною державою, про що не забувайте 

30 Ibidem. 
31 Ibidem.
32 Ibidem, c. 271. 
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нагадувати представникам чужих держав, з якими прийдеться Вам вести розмову 
на політичні та економічні теми33. 

Таким чином, ставлення українських дипломатів до Варшавського 
договору зумовлювалося ступенем залученості до його підготовки та 
реалізації, поінформованістю щодо основних положень та державниць-
кою і світоглядною позицією. Для А. Лівицького підготовка і підписання 
Варшавського договору стала усвідомленим вибором і випробовуванням 
дипломатичних здібностей. А. Ніковський розглядав міждержавний акт 
як підставу для визначення основного напряму зовнішньої політики на 
певному етапі боротьби за українську державність. Більша частина пред-
ставників української дипломатії (А. Марголін, К. Мацієвич, О. Шульгин, 
Р. Смаль-Стоцький та ін.) поділяли офіційне бачення основних напрямів 
зовнішньої політики й високо оцінювали значення Варшавського договору, 
інша частина (зокрема М. Галаган, С. Шелухин) вважала його катастрофою. 
На знак незгоди з новим зовнішньополітичним курсом 25 серпня 1920 р. 
М. Галаган подав у відставку з посади голови Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР в Угорщині. 

RESUMÉ

cd. ze s. 103

przechowywanych w  Centralnym Archiwum Państwowym Ukrainy (rozkazy i in-
strukcje Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, kore-
spondencja, protokoły posiedzeń ambasadorów i szefów misji dyplomatycznych, 
wspomnieniach uczestników tych wydarzeń, czasopisma, itp.)

Podkreślono udział szefa Nadzwyczajnej Misji Dyplomatycznej Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej w Polsce, Andrija Liwyckiego, w przygotowaniu umowy, a także 
szczegółów jej wpływu na korpus dyplomatyczny Ukrainy. Analizowany jest stosunek 
ukraińskich dyplomatów do tego aktu. Ukazane zostały ich przeciwstawne oceny: 
od sukcesu polityki zagranicznej do wielkiej porażki. Aby pogodzić skrajne poglą-
dy, Minister Spraw Zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, Andrij Nikowski, 

33 Історія української дипломатії..., с. 401.
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zorganizował spotkanie ambasadorów i szefów misji dyplomatycznych Ukraińskiej 
Republiki Ludowej w Wiedniu w dniach 18–20 sierpnia 1920 r. Podczas spotkania 
dyplomatom przedstawiono oficjalną ocenę Umowy warszawskiej i wyznaczono dla 
nich kluczowe zadania – bronić idei ukraińskiej poprzez dyplomację, rozpowszech-
niać informację o Ukrainie jako państwie niepodległym. Stwierdzono, że stosunek 
ukraińskich dyplomatów do Umowy warszawskiej był determinowany ich stopniem 
zaangażowania w jej przygotowanie i wdrażanie, znajomością głównych postano-
wień oraz stanem posiadania i wyznawanym światopoglądem.

Dla A. Liwyckiego przygotowanie i podpisanie Umowy warszawskiej stało się 
świadomym wyborem i sprawdzianem zdolności dyplomatycznych. A. Nikowski 
uważał ten akt międzypaństwowy za podstawę do ustalenia głównego kierunku 
polityki zagranicznej na konkretnym etapie walki o ukraińską państwowość. Więk-
szość przedstawicieli ukraińskiej dyplomacji (A. Margolin, K. Maciewycz, O. Szulhyn, 
R. Smal-Stocki itp.) podzieliła oficjalną wizję głównych kierunków polityki zagranicz-
nej i wspierała zawarcie Umowy, z drugiej strony, część osób (M. Galagan, S. Sheluk-
hin) uznało ją za katastrofę.
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ВАРШАВСЬКОЇ УГОДИ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
[Problem oceny Umowy Warszawskiej w nowoczesnej

historiografii ukraińskiej]

НАПРИКІНЦІ ЛИСТОПАДА 1919 р. рештки української 
армії опинились затиснуті на невеличкій території на 
Волині. На заході – поляки, на північному сході – біль-

шовики, на південному сході – денікінці. Становище Армії УНР 
було відчайдушним. Бракувало їжі, одягу, ліків, не кажучи вже 
про зброю. Вояки втратили боєздатність. Генерал В. Сальський 
на одній із військових нарад заявив: 
Ми переможені ворогами, а вороги ті: тиф, холод, незабезпеченість армії, 
без якої жодна армія нездатна боротися. Ворогам не треба великої напруги, 
щоб винищити до ноги нас всіх1.

Найбільш імовірними для українських військовиків були дві 
перспективи – бути інтернованими поляками або перейти на 
сторону радянських військ. В цій патовій ситуації більшість 

1 І. Н а г а є в с ь к и й, Історія Української держави двадцятого століття, Рим 1989, c. 326.

RESUMÉ
Witalij SKALSKI
Problemy z oceną Umowy Warszawskiej w nowoczesnej historiografii  
ukraińskiej

Pod koniec listopada 1919 r. resztki oddziałów armii ukraińskiej zostały 
uwięzione na niewielkim obszarze na Wołyniu. Na zachodzie – Polacy, na 
północnym wschodzie – bolszewicy, na południowym wschodzie – Denikin. 

cd. s. 119 
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командирів підтримали курс С. Петлюри на зближення з поляками. 2 грудня 
уряд УНР оголосив «Любарську декларацію»: 
Правительство Української Народної Республіки заявляє, що воно тимчасово 
переходить на інші способи боротьби за нашу державність2. 

Політичний провід УНР та частина військових перетнули україн-
сько-польську лінію розмежування. Решта армії перейшла до партизанської 
війни. Попередній командувач Армією УНР В. Тютюнник був відстороне-
ний. Його наступником став М. Омелянович-Павленко. 

6 грудня 1919 р. розпочався Перший Зимовий похід Армії УНР3. Впродовж 
кількох місяців українське військо пройшло рейдом тилами Червоної та Білої 
російських армій. Учасники походу уникали великих сутичок з противни-
ком, намагаючись не так завдавати йому шкоди, як активізувати селянський 
спротив. Найбільшим успіхом стало взяття Умані, яка перетворилася на 
осередок українського повстансько-партизанського руху.

До травня 1920 р. Армія УНР повернулась із Першого Зимового походу 
і інтернована у Польщі. Всі учасники походу були нагороджені Залізним 
Хрестом УНР. Військові операції у запіллі піднімали бойових дух українців, 
переконували, що не все ще втрачено, що їх боротьба триває. Водночас, 
більшовики також відчули, що український національний рух не вичерпав 
свій потенціал.

У цей час у Польщі формувався потужний українсько-польський військо-
во-політичний союз. 7 грудня 1919 р. С. Петлюра прибув до Варшави. Розпо-
чались виснажливі для українців переговори. Статус Галичини з огляду на 
те, що С. Петлюра вважав її невід’ємною частиною України, перетворилися 
на одне з центральних питань перемовин. Геополітичний контекст перего-
ворів був надзвичайно складним. Акт Злуки фактично дезавуйовано. УГА 
переходила то до денікінців, то – до більшовиків. Регіон повністю зайняли 
польські війська, і якогось більш-менш потужного збройного спротиву серед 
українського населення там не спостерігалося. УНР не мала міжнародної 
підтримки, натомість Польща користувалась прихильністю країн Антанти, 
передусім Франції. Тож ідея українсько-польського альянсу, в якому доля 
Галичини була розмінною монетою, видавалась уже не найгіршою.

21 квітня 1920 р. у Варшаві міністр закордонних справ Польщі Ян Домб-
ський та міністр закордонних справ УНР Андрій Лівицький підписали 

2 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920: Доку-
менти і матеріали. У 2 т, упорядн. В. Верстюк та ін., т. 2, Київ 2006, с. 604.
3 О. Д о ц е н к о, Зимовий похід (6.ХІІ. 1919 – 6.V.1920), Київ 2001, 379 с.
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таємну політичну конвенцію. Невдовзі він отримав популярну та історіо-
графічну назву – Варшавський договір або Союз Пілсудського–Петлюри.

Згідно договору уряд Польщі визнав «верховною владою УНР Дирек-
торію незалежної Української Народної Республіки». Встановлено кордон 
між Польщею та Україною: 
на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між 
Австро-Угорщиною та Росією до Вижгородка, а від Вижгородка на північ до Кре-
менецьких гір, а потім по лінії на схід від Здолбунова, вздовж східних адміністра-
тивних кордонів Рівненського повіту, а далі на північ вздовж кордону колишньої 
губернії Мінської до перетину його р. Прип’ять, а потім Прип’яттю до її гирла 

з приміткою, що майбутній статус Рівненського, Дубенського та частини 
Кременецького повітів визначатиметься додатково. За три дні, 24 квітня 
підписано Військову конвенцію, яка передбачала спільну польсько-укра-
їнську протибільшовицьку військову акцію. Обидві угоди були таємними, 
за винятком пункту 1 політичної конвенції.

Варшавський договір, за визначенням В. Верстюка, перетворився на 
зону «особливого подразнення української історіографії»4. Що й не дивно, 
адже він передбачав територіальні поступки української сторони в обмін 
на міжнародне визнання УНР та військову допомогу у війні проти більшо-
виків. Багато років поспіль дослідники дискутують з приводу доцільності 
та моральності такого кроку С. Петлюри.

Хвиля критики накрила С. Петлюру по свіжих слідах після підписання 
угоди. М. Грушевський назвав С. Петлюру «новим Тетерею», а договір – 
«авантюрою», «провокацією» та «комбінацією», що зіпсувала образ України 
серед європейських політиків5. Микита Шаповал звинуватив С. Петлюру 
в «продажу» Галичини6. С. Шелухін називав договір «злочином, за який 
Україна заплатила своєю свободою і кров’ю своїх синів»7. Їм вторили чи-
мало інших політиків. Протестували галицькі українці – Є. Петрушевич та 
С. Вітик. Водночас моральний авторитет для греко-католиків – митрополит 
Андрей Шептицький – позитивно відгукнувся на договір.

Сам С. Петлюра пізніше писав: 

4 В. В е р с т ю к, Союз Ю. Пілсудського-С. Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіо-
графії, «Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія», т. 41 
Історичні науки, 2005, с. 61–65.
5 М. Г р у ш е в с ь к и й, Між Москвою і Варшавою, «Борітеся – поборете!: Закордонний орґан 
Української партії соціялістів-революціонерів» 1920, № 2, c. 1–18.
6 М. Ш а п о в а л, Велика революція і українська визвольна програма, Прага 1928, 324 с.
7 С. Ш е л у х і н, Варшавський договір між поляками і Петлюрою 21 квітня 1920 року, Прага 
1926, c. 12.
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Тільки нечесний демагог може дозволити собі говорити про те, що «Петлюра 
продав» Галичину, Волинь тощо. Петлюра, коли вже говорити правду, несе на собі 
відповідальність за історичні «гріхи» і хиби української неорганізованости, малої 
культурности і несприятливих обставин в житті української нації8.

Натомість, у сучасній історіографії союз Пілсудського–Петлюри отримав 
обережно-оптимістичні оцінки. Я. Грицак пише, що 
Петлюра жертвував ідеєю соборності українських земель ради ідеї самостійності. 
На відміну від прагнень лідерів Центральної Ради та Скоропадського максимально 
включити у склад української держави етнічні землі, він змагав до того, що можна 
було реально досягнути у даних умовах9.

Наразі затвердилося певне кліше у текстах про Варшавську угоду: 
С. Петлюра не міг вчинити інакше, він, нібито, поступився частиною укра-
їнських територій задля «реальної» можливості зберегти незалежність УНР. 
Націєцентрична історіографія постала перед невирішуваною ціннісною 
проблемою: добровільну втрату територій не можна пояснити жодними 
обставинами, і назвати інакше, як зрада; але ж і критика за «зраду» Симона 
Петлюри – символу українського національного руху, який тільки виборсу-
ється із радянських образів «кривавого антисеміта», «зрадника» – повертає 
в річище радянських оцінок минулого. 

Вихід із цієї ситуації може полягати у подальшому вивченні докумен-
тів, що висвітлюють переговорний процес та суспільну реакцію на нього. 
Важливо також не продовжувати практику політичних та політизованих 
оцінок Варшавської угоди. Від моменту підписання угоди минуло понад 
100 років. Тож оцінки союзу між Пілсудським та Петлюрою у політичній 
площині у будь-якому випадку виглядають анахронічно і мають бути пред-
метом історичних досліджень.

8 С. П е т л ю р а, Вибрані твори та документи, Київ 1994, с. 254.
9 Я. Г р и ц а к, Нариси історії України: формування модерної української нації XIX–XX ст., 
Київ 1996.
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У цьому контексті видання збірника документів Союз Пілсудський–Пет-
люра, головним автором якого є проф. Ян Пісулінський, можна назвати 
надзвичайно вагомою історіографічною подією.

RESUMÉ

cd. ze s. 115

Oprócz tego armii ukraińskiej brakowało żywności, odzieży, lekarstw, nie mówiąc 
już o broni. W tym impasie większość dowódców poparła kurs Petlury na zbliżenie 
z Polakami. Był to początek negocjacji w Warszawie między Petlurą a Piłsudskim, 
które zaowocowały podpisaniem Umowy warszawskiej w 1920 r. Zdaniem V. Ver-
stiuka, Umowa stała się strefą „szczególnego podrażnienia ukraińskiej historiografii”. 
Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ przewidywała ustępstwa terytorialne strony 
ukraińskiej w zamian za międzynarodowe uznanie URL i pomoc wojskową w woj-
nie z  bolszewikami. Przez wiele lat z rzędu badacze debatowali nad celowością 
i aspektem moralnym takiego kroku S. Petlury. Fala krytyki zalała go po podpisaniu 
umowy. We współczesnej historiografii związek Piłsudski–Petlura otrzymuje już 
ostrożne, optymistyczne oceny. Ukraińska historiografia stanęła przed problemem, 
którego rozwiązać nie sposób. Z jednej strony uważa się, że Petlura nie mógł zrobić 
inaczej i był zmuszony do poświęcenia części terytorium Ukrainy w imię zachowania 
niezależności URL. Z drugie strony, dobrowolnej utraty terytoriów nie można było 
wyjaśnić żadnymi okolicznościami i można było nazwać to zdradą; ale równoczesnie 
krytyka „zdrady” Symona Petlury – symbolu ukraińskiego ruchu narodowego, który 
w końcu wyłania się z radzieckich obrazów „krwawego antysemityzmu” – przenosi 
nas znów do sowieckich ocen przeszłości. Wyjściem z tej sytuacji może być dalsze 
badanie dokumentów obejmujących proces negocjacji. Ważne jest również, aby nie 
kontynuować praktyki upolitycznionych ocen Umowy warszawskiej. Minęło ponad 
100 lat od jej podpisania, więc upolitycznione oceny sojuszu Piłsudski–Petlura wy-
glądają anachronicznie i powinny być wyłącznie przedmiotem badań historycznych.
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SOJUSZ PIŁSUDSKI–PETLURA od wielu lat budzi duże zain-
teresowanie wśród historyków polskich i ukraińskich. Poważnym 
utrudnieniem przy opisywaniu wydarzeń, które doprowadziły 

do jego podpisania jest rozproszenie źródeł – dokumentów, które 
znajdują się w różnych archiwach polskich i ukraińskich, a częściowo 
także w archiwach emigracyjnych. Na przestrzeni lat większość z nich 
była co prawda wydana drukiem, ale czyniono to zwykle w sposób 
niesystematyczny i rozproszony. W efekcie badacz skazany jest na do-
cieranie do rozproszonych w różnych miejscach zbiorów dokumentów, 
obejmujących tylko fragment zagadnienia lub wręcz pojedynczych 
dokumentów. Znaczna część tych publikacji jest trudno dostępna 
w Polsce, np. praca adiutanta Petlury Ołeksandra Docenki (О. Доценко, 
Літопис Української революції. Матеріали i документи до історії 
Української революції, т. 2, кн. 4, 5, Львів 1923), czy nawet pięcioto-
mowy zbiór listów i innych pism Petlury (C. Петлюра, Cтатті, листи, 
документи, т. 1–5, Ню-Йорк 1956–1979, Київ 1999–2016).

W tej sytuacji decyzja o zebraniu i wydaniu w jednym tomie 
całości dokumentacji dotyczącej genezy i okoliczności zawarcia 
sojuszu Piłsudski–Petlura w kwietniu 1920 r. była jak najbardziej 
słuszna. Oprócz zebrania tekstów wcześniej publikowanych, do tomu 

* Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały [Союз Пілсудський-Петлюра. Документи 
і матеріали], red. J. Pisuliński, W. Skalski [Polsko-Ukraińska Komisja dla Badania Relacji Wza-
jemnych w latach 1917–1921], Warszawa–Kijów 2020, 414 s.
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weszły także 22 dokumenty publikowane po raz pierwszy, pochodzące z archiwów 
polskich i ukraińskich. Wśród nich są dwa raporty oddziału wywiadowczego 
Frontu Wołyńskiego, które w dziwnych okolicznościach trafiły do Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, a następnie do Archiwum Państwowego 
w tym mieście. 

Wykonanie tej pracy było oczywiście możliwe dzięki „utworzeniu” Polsko-
-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921 
i skupieniu w niej wybitnych specjalistów z Polski i Ukrainy. Nie ulega wątpli-
wości, że koncepcja recenzowanej publikacji źródłowej została wcześniej dobrze 
przemyślana i przedyskutowana w gronie fachowców. Widać to w przyjętych 
ramach chronologicznych, doborze i układzie dokumentów. 

Redaktorzy tomu słusznie za cezurę początkową przyjęli sierpień 1919 r. – list 
Petlury do Piłsudskiego i rozmowy w Warszawie Nadzwyczajnej Misji ukraińskiej 
Pyłypa Pyłypczuka. Tym samym pominięto wcześniejsze próby porozumienia 
z początku 1919 r. oraz misję Borysa Kurdynowskiego z maja 1919 r. Faktycznie 
działania te stanowiły odrębne inicjatywy, nie związane ściśle z późniejszymi 
turami negocjacji polsko-ukraińskich. Uzasadnione było również pominięcie 
prowadzonych odrębnie rozmów o zawieszeniu broni, a także negocjacji go-
spodarczych. Redaktorzy zapowiedzieli zresztą wyraźnie, że te kwestie będą 
opracowane w osobnych tomach, planowanych przez Komisję. 

Uzasadniony był również wybór cezury końcowej jako momentu zawarcia 
samego układu politycznego oraz konwencji wojskowej. Z późniejszego kresu 
dodano tylko echa i komentarze do układu w prasie oraz debatę w Ukraińskiej 
Radzie Narodowej w Kamieńcu Podolskim. Moim zdaniem, pewne odstępstwo 
od przyjętych założeń stanowi ostatni dokument: List przedstawiciela URL 
w Londynie Arnolda Margolina do MSZ URL o stanowisku Wielkiej Brytanii 
wobec układu polsko-ukraińskiego. Kwestie reakcji innych państw na układ 
polsko-ukraiński stanowią bowiem odrębny temat. Ale w tym wypadku można 
zgodzić się z wyjątkowym włączeniem tego dokumentu, ponieważ dotyczy on 
także działalności dyplomacji URL, a nie był dotąd publikowany. 

Założeniem wydawniczym tomu było zebranie w jednym miejscu protokołów 
wszystkich trzynastu oficjalnych posiedzeń negocjacyjnych w obu wersjach ję-
zykowych od rozpoczęcia pierwszych rozmów w sierpniu 1919 r. do chwili pod-
pisania umowy warszawskiej. Dopełnienie tego głównego korpusu dokumentów 
stanowią listy uczestników zdarzeń oraz relacje prasowe. Opublikowano także 
oceny porozumienia dokonane przez czołowych polityków ukraińskich. Taki 
dobór dokumentów do tomu należy uznać za dobrze przemyślany i przejrzysty. 

W kilku przypadkach, gdy było to możliwe ze względu na zachowanie doku-
mentów w archiwach, do publikacji włączono dwie wersje językowe tego samego 
dokumentu. Jest to jak najbardziej uzasadnione możliwością porównywania obu 
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wersji i ustalenia ewentualnych różnic. Zasadniczo zdecydowano się publikować 
dokumenty w języku oryginału, ponieważ w założeniach publikacja przeznaczona 
jest przede wszystkim dla badaczy z obu krajów pragnących zaznajomić się z ku-
lisami negocjacji. Ze względu na czytelnika ukraińskiego warto by było jednak 
zamieścić w tomie również wykaz nazw dokumentów w języku ukraińskim. 
Ponadto wyjaśnienia we wstępie wymaga kwestia zasad pisowni nazw i nazwisk 
ukraińskich, dlaczego np. w tomie pojawia się „Łypnycki”, a nie „Łypnyćkyj”. 

Przypisy rzeczowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum, co wydaje 
się optymalnym rozwiązaniem, gdyż osoby zainteresowane tematem (a dla nich 
jest przeznaczona ta publikacja) nie potrzebują obszerniejszych wyjaśnień. 

Odrębnej oceny wymaga wstęp merytoryczny, napisany przez Jana Pisuliń-
skiego. Zawiera on syntetyczny, bo liczący 20 stron zarys historii kontaktów 
i rozmów między Rzeczpospolitą Polską i Ukraińską Republiką Ludową od 
początku 1919 r. do kwietnia 1920 r. Autor scharakteryzował poszczególne etapy 
na drodze do porozumienia, przywołując przy tym literaturę przedmiotu. Jest to 
bardzo dobrze napisany zarys zagadnienia, ale pominął zupełnie jeden wątek, 
o którym należało jednak wspomnieć aby obraz zdarzeń był pełny. Mam na myśli 
misję Borysa Kurdynowskiego. Chociaż tzw. pakt Kurdynowski–Paderewski 
z 24 maja 1919 r. został szybko zdezawuowany przez stronę ukraińską, to jednak 
nie można go zupełnie zignorować. 

Reasumując, stwierdzam, że przedstawiona do recenzji publikacja źródłowa 
jest niezwykle potrzebna jako pomoc dla badaczy polskich i ukraińskich. Została 
przygotowana w sposób staranny i fachowy, bez błędów merytorycznych.
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PRZYGOTOWANY przez polskich i ukraińskich historyków tom 
dokumentów jest poświęcony setnej rocznicy podpisania układu 
pomiędzy odbudowanym Państwem Polskim i nowopowstałym 

Państwem Ukraińskim. Dotychczas ten układ jest różnie postrzegany 
w Polsce i na Ukrainie, jak i w historiografii światowej, ze względu na 
okoliczności jego zawarcia w 1920 r. Szczególnie to odnosi się do opinii 
publicznej w dzisiejszej Ukrainie, gdzie jeszcze są rozpowszechnione 
oceny zapożyczone z kompendium sowieckiej propagandy o „wrogiej 
imperialnej Polsce” pragnącej zagarnić ukraińskie ziemie i zniszczyć 
dawny „sojusz brackich narodów”. Ponadto, w ukraińskim ruchu na-
rodowym pozostają też szczątki utrwalonego obrazu „pańskiej Polski”, 
pretendującej do części ziem ukraińskich. Aktualna sytuacja polityczna, 

* Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały [Союз Пілсудський–Петлюра. Документи 
і матеріали], red. Jan Pisuliński, Witalij Skalski [Polsko-Ukraińska Komisja dla Badania Relacji 
Wzajemnych w latach 1917–1921], Warszawa–Kijów 2020, 414 s.

РЕЗЮМЕ
Леонід ЗАШКІЛЬНЯК
Про книжку «Союз Пілсудський–Петлюра. Документи і матеріали». 
Наукова редакція Ян Пісуліньські, Віталій Скальський (короткі замітки)

До столітньої річниці підписання варшавського договору 1920 р. між 
відбудованою польською державою і відродженою українською, який 
в історіографії та публіцистиці називають за іменами їх творців Юзефа 

cd. s. 132 
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w której dzisiaj znajduje się część europejskiego kontynentu w związku z agresją 
Rosji przeciwko Ukrainy i wojną wyzwoleńczą ostatniej o integralność teryto-
rialną zmusza do odwrócenia poglądu do wydarzeń z przed stu lat i wyjaśnienia 
ich okoliczności, co doprowadziły do ukształtowania się polsko-ukraińskich 
szosunków w takiej formie, w jakiej one były przedstawione w układzie Piłsud-
ski–Petlura. Dzisiejsze warunki pracy z historycznym materiałem w czasowej 
retrospektywie pozwalają na lepszą optykę widzenia dawniejszych wydarzeń.

Te i inne względy, zwłaszcza coraz pilniejsza potrzeba rozstawienia kropek 
nad „i” w dziejach stosunków polsko-ukraińskich w burzliwym XX w., skłoniły 
członków „Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 
1917–1921” do podjęcia prac nad publikacją dokumentów, które przybliżałyby 
okoliczności zawarcia układu z kwietnia 1920 r. Wspomniana Komisja powstała 
w marcu 2018 r. pod patronatem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego i Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. 
Do jej składu powołano szereg znanych w obu krajach historyków zajmujących 
się od lat wskazaną problematyką. Jak wydaje się ten skład jest dobrze dobrany, 
a jego pracy muszą cieszyć się społecznym autorytetem. Prace komisji cieszą się 
także wsparciem Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
i Biura Badań Historycznych polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydawałoby się, że odległe wydarzenia z pierwszych dziesięcioleci minionego 
wieku nie bardzo aktualne w dzisiejszej rzeczywistości. A jednak jest to mylna 
opinia. Każdemu historykowi, a też wielu zwykłym ludziom, jest znane powiedze-
nie „historia powtarza się”, niektórze do tego dodają – „...jeden raz jako tragedia, 
a drugi raz jako farsa”. Nic dziwnego, że wielu współczesnych spostrzegaczy 
upatrują w wydarzeniach dzisiejszych sporo wspólnych cech z okresem przed 
100 latami. Jeśli ogólnie patrzyć na rzeczy i wydarzenia w regionie Środkowej 
i Wschodniej Europy pierwszych dzisięcioleci XXI w. to rzucają się w oczy ci 
sami aktorzy i te same cele tych aktorów: toczy się nie rozstrygnięta w ciągu 
ubiegłego wieku kwestia usamodzielnienia się nowych-starych przedmiotów 
procesu dziejowego – modernych narodów i państw w dzielnice trafnie nazwanej 
„krwawe ziemie” (T. Snyder)2. 

Ten proces upadku wielonarodowych imperium, rozpoczęty jeszcze w XIX w. 
nie dobiegł końca u zarania XX w., kiedy przestały istnieć trzy z czterech pozosta-
łości popszedniego rozwoju i powstało kilka niepodległych państw narodowych. 
Natomiast jednemu imperium udało się przetrwać dzięki pojednaniu nowszych 
socjalnych ideologii z dawnymi domodernymi mitycznymi schematami i to stało 
przyczyną stałego niespokoju i napięć w regonie i na całym świecie. Nie wda-
jąc teraz w złożone tarapaty wyjaśniania całej tej sprawy – dlaczego udało się 

2 Zob. T. С н а й д е р, Криваві землі: Європа поміж Гітлером і Сталіним, Київ 2011, 448 с.
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uratować Rosję-ZSRR-Rosyjską Federację, i w ogóle dlaczego ten wielonarodowy 
i wielokulturowy utwór jeszcze istnieje – chcę zwrócić uwagę tylko na jeden 
wątek, charakterystyczny dla myślenia i działania sporej części współczesnych 
polityków i zwykłych ludzi. Chodzi o sposób postrzegania współczesnego świata 
przez historię. To historia przynosi ze sobą mity i stereoptypy zaciemniające 
i ograniczające horyzonty teraźniejszości i jutra, historia ciągle wraca do prze-
szłości, próbuje zmierzyć się z dniem dzisiejszym i teraźnieszością. Stąd pochodzi 
przychylność do dawnych schematów i wizji, nawiązanie do wielkopaństwowości 
i imperialności3. Z historią źle, ale i bez niej się niemożliwe. Trzeba szukać tego 
wymarzonego pośrodku...

Co pozostaje historykom w sytuacji sprzeczności między nagromadzoną 
wiedzą dziejową i współczesnym zmieniającym się światem? Właśnie ta bardzo 
ważna misja spokojnego i wyważonego odtworzenia wydarzeń w celu przede 
wszystkim eksponowania poglądów, wartości, interesów i działań aktorów 
dziejowej sceny w przykładaniu do ich skutków. To jest przewaga specjalisty 
uświadamiającego pokusę osądzenia oraz całości przeminionych warunków, a nie 
sędziego, szukającego oceny czynów przeszłości w warunkach teraźnieszości. 

Wszystkie powyższe rozmyślenia dotyczą jak najbardziej omawianego doku-
mentalnego wydania. Nie można nie doceniać wpływu dwóch wspomnianych 
w tytule osób – Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury – na tło wydarzeń w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej w pierwszych latach po I wojnie światowej. A jednak 
chodzi o coś większego niż te dwa działaczy. Chodzi o stosunek dwu przed-
miotów działań społecznych – wspólnot Polaków i Ukraińców w realizowaniu 
interesów narodowych i społecznych. Na ile i jak przedstawiciele tych wspólnot 
widzieli jeden drugiego i jak wyobrażali sobie miejsce w ówczesnym świecie. 
Zrozumieć te rzeczy jest bardzo ważne, bo do dzisiaj w tych wspólnotach, jak 
i w sąsiednich, krążą się i wykorzystują się instrumentalnie mity i stereotypy 
minionych czasów. Nie sprzyjają one normalnym relacjom między sąsiednimi 
społeczeństwami i państwami. 

Nie można narzekać na brak opublikowanej bazy źródłowej dla rozpatrzenia 
wydarzeń s przed stu lat, a jednak zawsze pozostaje spora część materiałów utaj-
niona lub zepsute w procesie przygotowań do druku. Czas miniony od wydarzeń 
pozwała coraz głębiej i spokojniej (poza polityką) rozpatrywać sprawy przeszłości 
odnajdując zapomniane lub nieznane szczegóły. Część umieszczonych dokumen-
tów już była publikowana, ale rozproszona w różnych, nieraz mało dostępnych 

3 O tym dokładniej pisałem: Л. З а ш к і л ь н я к, Небезпеки історичного мислення та 
соціальні функції історика у сучасному світі, в: Історик і Влада. Колективна монографія, 
Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник, Київ 2016, 
с. 133–142. 
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wydawnictwach (jak np. „Litopys” Docenki) i nie zauważonych nawet przez 
wszystkich badaczy okresu. Więc zebranie tych, zwłaszcza bardzo ważnych do-
kumentów pod „jednym duchem” jest sprawą pożyteczną. Takie wydawnictwo 
jest chyba pierwszym źródłowym tekstem poświęconym przygotowaniu układu 
Piłsudski–Petlura. 

Wprowadzająca część książki obserwuje wstęp „Sojusz Piłsudski–Petlura”, 
przygotowany, autorstwa znawcy tematu, Jana Pisulińskiego. To wprowadzenie 
podano w języku polskim, ale dobrze byłoby umieścić też tłumaczenie w języku 
ukraińskim. Autor podkreśla, że założeniem wydawniczym tomu było zebranie 
w jednym miejscu protokołów wszystkich trzynastu oficjalnych posiedzeń nego-
cjacyjnych delegacji Polski i UNR w obu wersjach językowych, od rozpoczęcia 
pierwszych rozmów w sierpniu 1919 r. do chwili podpisania umowy warszawskiej 
1920 r. Słusznie podkreślono, że więcej dokumentów zachowało się po stronie 
ukraińskiej, stąd ich większa liczba w recenzowanym tomie, i dzięki temu też pol-
ski czytelnik może szerzej zapoznać się z ukraińskim spojrzeniem na rokowania 
i pozycji stron w nich. Przy tym, jak nam wiadomo, część tych dokumentów po 
raz pierwszy ukażą się drukiem, chociaż na ogół są znane fachowcom i szerzej 
niż dotąd ujawniają zwłaszcza pozycję polityków ZURL w negociacjach. 

Tom zawiera ogółem 121 dokumentów, relacji i tekstów prasowych powstałych 
między sierpniem 1919 a czerwcem 1920 r. Dokumenty pochodzą z polskich 
i ukraińskich archiwów, głównie z Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warsza-
wie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (IJP), Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS), zaś jeśli chodzi o archiwa 
ukraińskie – z Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy 
i Administracji w Kijowie i Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie. 

Autor wstępu skoncentrował swoją uwagę na przedstawieniu ogólnego obrazu 
drogi do układu polsko-ukraińskiego, opierając się na bogatej na dzisiaj literaturze 
naukowej i źródłach. Dochodzi do wniosku, że opublikowane w ostatnich latach 
dokumenty i inne źródła, szczególnie listy Andrija Liwyckiego czy Symona Pet-
lury, także nieznane wcześniej fragmenty Diariusza Kazimierza Świtalskiego, nie 
zmieniają może obrazu negocjacji i intencji obu stron, jednakże uzupełniają go 
o istotne szczegóły. Warto podkreślić – opiera się Autor w większej mierze niż 
dotąd na badania i źródła ukraińskiego pochodzenia, co pozwała na lepsze i do-
kładniejsze eksponowanie pozycji i zamiarów ukraińskiej strony w wydarzeniach 
z tych lat. Uważam to bardzo ważnym osiągnięciem badaczy obu państw, o ile 
chodzi o potrzebę zneutralizowania zwierzchniego i lekceważącego nastawienia 
poważnej części społeczeństwa polskiego w stosunku do ukraińskiego wysiłku 
narodowo-państwowego w latach 1917–1921. Niestety, te stereotypy mocno 
utrwaliły się nie tylko dzięki antyukraińskiemu nastawieniu polityki polskiej 
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w XIX i na początku XX w., ale też i w skutek trwalego oddziaływania sowieckiej 
i rosyjskiej propagandy oraz podstępów skierowanych na rzecz demonizowania 
Ukraińców i idei ukraińskiej na arenie międzynarodowej. Taki stan wymaga 
(i jeszcze długo będzie wymagać!) aktywnej pracy fachowych historyków dla 
przełamania sytuacji na lepsze. Wydaje się, że omawiane wydawnictwo może 
posłużyć tej sprawie. 

Autorowi tych notatek jest znana większość z nowopublikowanych w tomie 
dokumentów o negociacjach polsko-ukraińskich. Muszę powiedzieć, że zarys 
tych negociacji jest całkiem naukowy i wyważony. Dlatego, wydaje się, że 
i proponowane do publikacji w książce dokumenty potrafią przemówić tak do 
profesjonalnych historyków, którzy jeszcze nie zapoznali się z nimi, jak i do 
szerszych kół obywatelskich obu krajów i zagranicą. 

I jeszcze jedna ważna sprawa zaakcentowana we wstępnym zarysie i prze-
bijająca się w dokumentach dotyczy nierównoprawnej pozycji stron na drodze 
przygotowania układu Piłsudski–Petlura: możliwość i działanie polskiej strony 
z pozycji siły i nacisku, co w natępstwie zrodziło pewne zniechęcenie części 
ukraińskich politycznych elit do Polskiego Państwa i pozwoliło na wykorzystanie 
tej niechęci w antypolskiej propagandzie wśród ludności ukraińskiej prowadzonej 
od wielu lat przez rosyjską i sowiecką stronę (zarówno jak i historiografię). 

Dobór dokumentów i ich przygotowanie do publikacji nie budzi żadnych 
poważnych zastrzeżeń. Teksty dobrze przejżane, logicznie i konsekwentnie uło-
żone w chronologicznych ramach oraz solidnie skomentowani przez fachowców 
powołanej Komisji i redaktorów wydania (Jan Pisuliński i Witalij Skalski). 

W wersji idealnej byłoby dobrze jednocześnie podawać w wydaniu dokumenty 
w oryginale (co uczyniono) i w tłumaczeniu na przeciwległy język (odpowiednio 
ukraiński lub polski). Ale rozumiejąc ograniczenie w czasie (i środkach) dla 
wykonania takich bardzo trudnych prac i ze względu na społeczne (i fachowe) 
zapotrzebowanie w takim dokumentalnym kompendium można pogodzić się ze 
zwykłym drukowaniem oryginałów dolumentów. Co innego, jednak, dotyczy 
pilnej potrzeby tłumaczenia na język ukraiński polskich nazw dokumentów (re-
gestów). To byłoby bardzo pożyteczne ze względu na ukraińskiego czytelnika. 
Tym więcej, że w Ukrainie dotąd jest za mało dobrej (nie mówiąc już o fachowej) 
informacji na wskazany temat. A to jest bardzo ważnie. 

Umieszczone w książce dokumenty na ogół dobitnie określają pozycje i zamie-
rzenia stron w sprawie sojuszu młodych państw w obronie niepodległości. One 
też wskazują na różne widoki powojennego układu w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Widoczne też odmienne interesy ówczesnych polskich i ukraińskich 
politycznych elit. Zrozumiałe, że nawet umieszczone w tej książce dokumenty 
nie wykazują „pełnej prawdy” o tamtych wydarzeniach oraz pozostawiają moż-
liwość odmiennego traktowania (interpretacji) poszczególnych działań politków 
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i skutków wydarzeń. A jednak – co jest najważniejsze – pogłębiają naszą wiedzą 
o samych wydarzeniach i ich okolicznościach. 

Nie wdając się do dokładnej analizy umieszczonych dokumentów można po-
wiedzieć, że skladają się one na dobitny obraz, jak „obraz oficjalnych” wydarzeń, 
tak i ich „kulis”, a nawet więcej, właśnie tego drugiego. Uważam, że zebrane 
i zaprezentowane w jednej książce materiały dotyczące jednego lecz bardzo waż-
nego aspektu „dochodzenia” do Ugody między Państwem Polskim i Ukraińską 
Republiką Ludową 1920 r. ma nieprzeciętne znaczenie dla uświadomienia też 
dzisiejszych interesów i potrzeb dwoch sąsiednich narodów i państw w obliczu 
nowych wyzwań powstałych na początku XXI w. tak w Europie Środkowej 
i Wschodniej, jak i na całym świecie. Czy potrafią one przełamać poprzedni 
historyczne stereotypy – wykaże czas. 

РЕЗЮМЕ

cd. ze s. 125

Пілсудського і Симона Петлюри, польські та українські історики підготували 
книгу нових документів. Донині цей договір викликає суперечки істориків 
і громадськості в обох сусідніх країнах, а також і в світовій історіографії з уваги 
на час, обставини та наслідки його підписання. Особливо в сучасній Україні ще 
продовжують функціонувати і інструментально використовуватись поширені 
в пропаганді СРСР стереотипи про «ворожу імперіалістичну Польщу», котра 
споконвічно прагне загарбувати українські землі і підважувати «союз братніх 
народів» (росіян, білорусів та українців). При цьому і в українському національ-
но-визвольному русі впродовж ХХ ст. теж були і почасти залишаються (особливо 
на Сході України) елементи негативного образу «панської Польщі», поширювані 
і підтримувані російською та радянської пропагандою впродовж тривалого часу. 
Нинішня політична ситуація в Центральній і Східній Європі, яка характеризується 
зростанням імперської агресивності Російської Федерації і знаходить яскраве 
відображення в російсько-українській гібридній війні й демонструє прагнення 
російського керівництва до розширення сфери свого контролю як в Європі, так 
і по всьому світу, незмірно актуалізує роль польсько-українських відносин на 
сучасному етапі та їх ретроспективу початку ХХ ст., а також дозволяє рельєфніше 
бачити інтереси і завдання Польщі та України в геополітичній картині Європи 
і світу. 

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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Внутрішні і міжнародні чинники спонукають повернутись до подій 1918–
1920  рр., коли так само гостро стояло питання про «організацію» регіону 
Центрально-Східної Європи після Першої світової війни і розпаду багатонаціо-
нальних імперій, постання незалежних національних держав, щоб хоча б внести 
новий фаховий струмінь в оцінку суперечливих подій столітньої давнини в тих 
реаліях, які склались на початку ХХІ ст. Треба вітати той факт, що за роботу 
переосмислення історичних подій взялись фахівці, а не політики. Йдеться про 
Українсько-польську комісію дослідження взаємних відносин в 1917–1921 рр., 
до якої увійшли відомі фахівці дослідження періоду обох сусідніх країн. Од-
ним з останніх результатів роботи комісії стала підготовка і публікація збірки 
документів про підготовку заключення договору між Польською Республікою 
та Українською Народною Республікою, який став спробою забезпечити неза-
лежне існування двох новопосталих незалежних держав в умовах експансії на 
континенті російсько-більшовицького режиму. 

Можна констатувати, що процес розпаду застарілих імперій, який розпочався 
в роки Першої світової війни, донині не завершився, оскільки одна з колишніх 
чотирьох імперій змогла продовжити своє існування у соціально-більшовицькій 
оболонці і на початку ХХІ ст. демонструє всьому світові свої наміри контролювати 
значну частину Європи та інших континентів, зокрема, здійснюючи агресію проти 
незалежної України, анексуючи частину її територій і претендуючи на інші, на 
цей раз під нацистським гаслом побудови «русского міра». 

У пошуку причин такої напруженої ситуації в одному з європейських регіо-
нів треба звернути увагу на один момент – спосіб мислення і діяльності певної 
частини сучасних політиків і пересічних людей. У намаганнях розібратися з су-
часністю вони апелюють до історії і мислять в категоріях минулого, більшість 
елементів якого перетворились на міфи і стереотипи в силу різних причин, а на-
самперед наполегливої пропаганди правлячих політичних сил і режимів. Саме 
вони обмежують обрії розуміння сучасності і майбутнього, звідси прихильність 
до усталених схем і шаблонів, невміння і небажання підходити до сучасності 
з ціннісних позицій майбутнього. З історією погано, але й без неї неможливо. 

У такій ситуації історикам залишається спокійно і зважено розкривати 
і пояснювати глибинні пружини минулих подій з допомогою фахового тлума-
чення документів. Розглядуваний збірник документів виконує саме цю місію. 
Українсько-польським стосункам початку ХХ ст. присвячено чимало наукової 
літератури і документальних видань. Однак склалась ситуація, що в більшості 
ці видання розкривають багато удокументовані позиції і інтереси польської 
сторони цих відносин, в той час як українські позиції та інтереси тривалий час 
залишались під забороною з боку совєцького режиму, а українські історики за 
часи незалежності ще не надолужили втраченого часу і не використали всіх 
пізнавальних можливостей. Наслідком цього залишається певна диспропор-
ція в осмисленні давніх і ближчих подій минулого, в якій український інтерес 
представлений слабо і невиразно. 

Збірка документів про союз Пілсудського і Петлюри повертає чатину боргів 
української історіографії і створює можливості для певних коректив польської 
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візії минулих подій. Зокрема, щодо позиції України і українців щодо союзу 
з Польщею у найбільш відповідальний момент українського державотворення. 
Ці елементи нового можна побачити вже у вступній статті Яна Пісуліньського, 
який з «рівновіддалених» позицій оцінює наміри і дії сторін, які призвели до 
укладення договору між РП і УНР і таким чином дає зрозуміти, що українська 
сторона в цих переговорах з керівниками Польщі виступала суб’єктом тогочас-
ного міжнародного та історичного процесу. І якщо вміщені у книзі документи 
не вносять якихось кардинально нових елементів у позицію польської сторо-
ни, то щодо української з’являється чимало нових нюансів, які не можна буде 
оминути в майбутніх історичних синтезах. Досягається цей ефект за рахунок 
цілком нових і незнаних до цього документів, які характеризують спосіб мис-
лення і наміри українських політиків, розкривають «закулісний» бік підготовки 
і заключення договору між РП і УНР, демонструють державницький характер 
мислення українських політиків (про польських в цьому плані годі й говорити), 
розпачливі наміри зберегти незалежну українську державність в надзвичайно 
несприятливих для українців умовах. 

Не можна стверджувати, що вказаний збірник документів стане «перево-
ротом» в історіографії і розставить всі крапки над «і». Але зігнорувати його 
у  фахових історичних дослідженнях, як видається, не вдасться. Хотілося б 
сподіватись, що й суспільний резонанс цього видання матиме непересічні 
наслідки, незважаючи на всю обмеженість кола читачів його документальної 
частини. Адже більшість цивілізованої частини людства з неспокоєм дивиться 
на небезпечну політичну ситуацію, яка складається в тій частини Європи, де 
розміщені і Україна, і Польща.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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Jan Pisuliński
Rzeszów
Członek „Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w la-
tach 1917–1921”

SOJUSZ PIŁSUDSKI–PETLURA
Krótki wybór źródeł

PREZENTOWANE NIŻEJ DOKUMENTY stanowią wybór 
spośród 121 dokumentów, artykułów prasowych i innych źródeł 
dotyczących negocjacji poprzedzających zawarcie 21 kwietnia 

1920 r. polsko-ukraińskiego sojuszu polityczno-wojskowego. Zostały 
one opublikowane staraniem „Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania 
Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921” dla uhonorowania setnej rocz-
nicy porozumienia1. Chociaż przymierze to nie doprowadziło wówczas 
do trwałego wyzwolenia Ukrainy spod bolszewickiej okupacji, pozo-
staje jednak ważnym wydarzeniem we wzajemnych relacjach. Warto 
więc je jeszcze raz przypomnieć, gdyż prezentowane teksty dobrze 
ilustrują cele obu stron i finalny rezultat wielomiesięcznych negocjacji. 
Równocześnie ukazują, jak ważną rolę od początku odegrali w niej 
przywódcy obu krajów – zarówno Józef Piłsudski, jak i Symon Petlura. 
Stąd wybór ten rozpoczyna osobisty list Petlury do polskiego Naczel-
nika Państwa. Pokazuje on, że to w nim Petlura od początku upatrywał 
partnera do współpracy w walce ze wspólnym wrogiem – rosyjskim 
imperializmem. Od razu dodajmy, wybrał go trafnie, gdyż jak pokazuje 
to dalszy przebieg wydarzeń, Piłsudski przez swoich ludzi cały czas 
czuwał nad negocjacjami, prąc do sojuszu obu państw. Jakże trafnie 
brzmią dzisiaj słowa Petlury: 
Niegdyś, w dalekiej przeszłości, narody Polski i Ukraiński nieraz walczyły ze sobą, a ma-
jąc wspólnych wrogów występowały oddzielnie przeciw nim. Ten rozbrat przyczynił się 
do chwilowego upadku Państwa Polskiego i Ukraińskiego. Obecnie tak się dziać nie musi. 

1 Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały, red. J. Pisuliński, W. Skalski, Warszawa–Ki-
jów 2020.
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Warto tutaj również zwrócić uwagę, że tłumaczem tego listu, opublikowanego 
dopiero wiele lat potem w paryskiej „Kulturze” staraniem Piotra Wandycza, był 
ukraiński poeta i oficer wojsk ukraińskich Jewhen Małaniuk2. List ten wieziony 
przez skierowaną do Warszawy Misję Nadzwyczajną otworzył negocjacje, które 
jednak szybko, już po trzech sesjach, zostały nieoczekiwanie 21 sierpnia przer-
wane, a później zdezawuowane przez władze Ukraińskiej Republiki Ludowej 
przede wszystkim ze względu na obawy Ukraińców galicyjskich, że porozumienie 
polsko-ukraińskie zostanie zawarte ich kosztem. 

Stanowisko Piłsudskiego wobec sojuszu z Ukrainą dobrze przedstawia z kolei 
jego rozmowa z przewodniczącym Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej Andrijem 
Liwyckim, zrelacjonowana przez tego ostatniego, gdy obie strony powróciły do 
negocjacyjnego stołu w październiku 1919 r.

Następny dokument to deklaracja złożona przez wspomnianą Ukraińską Mi-
sję Dyplomatyczną w Polsce, która zakończyła kolejny etap rozmów, toczonych 
w październiku–listopadzie 1919 r. Proklamacja była jednostronna, gdyż Polska 
z uwagi na stanowisko mocarstw zachodnich nie mogła sobie wówczas pozwolić 
na zawarcie dwustronnego porozumienia (co zresztą tłumaczył Piłsudski Liwy-
ckiemu w poprzednim dokumencie), pokazywała jednak dobrze stan dotychczaso-
wych uzgodnień. Strona ukraińska dokonała istotnego ustępstwa, w imię przyszłej 
współpracy rezygnując w nim z roszczeń do wschodniej części dawnej Galicji, 
o którą wcześniej Polacy i Ukraińcy stoczyli krwawą wojnę, zakończoną polskim 
zwycięstwem. Tekst deklaracji tak wówczas, jak i obecnie budzi nad Dnieprem 
spore kontrowersje, łącznie z kierowanymi pod adresem Petlury zarzutami zdra-
dy interesów ukraińskich, a w stronę polską zaborczości. Jednakże przytoczona 
niżej relacja z rozmowy Piłsudskiego z członkiem wspomnianej misji Stepanem 
Wytwyckim, mało dotychczas znana polskim historykom, unaocznia motywy 
i cele działań Naczelnika Państwa, a także jego gotowość do rozmów na temat 
uregulowania wzajemnych stosunków w Galicji. 

Kolejny dokument to mało znana relacja uczestnika z bankietu wydanego przez 
dyplomatów ukraińskich w przerwie rozmów o zawarciu sojuszu, rozpoczętych 
11 marca 1920 r. Oczywiście może budzić zdziwienie, że znalazła się pośród 
dokumentów wagi państwowej. Jest ona jednakże o tyle ciekawa, że jego trakcie 
doszło do wypowiedzenia przez przywódcę socjalistów Ignacego Daszyńskiego 
znanych, wielokrotnie przywoływanych później słów: „nie ma wolnej Polski 
bez wolnej Ukrainy”, które do dzisiaj patronuje kolejnym próbom zbliżenia 
polsko-ukraińskiego. Stąd warto naszym zdaniem przedstawić okoliczności tej 
wypowiedzi. 

2 Zob. s. 144.
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Następne dwa dokumenty to protokoły negocjacji wokół ostatecznego tekstu 
porozumienia. Mało znane poza specjalistami, uwidaczniają one nie tylko różnice 
w stanowiskach obu strona, ale też nierówność partnerów. Pokazują, wokół jakich 
punktów toczyły się największe spory (formy uznania państwowości ukraińskiej, 
rozgraniczenia i tymczasowej administracji na zajętych przez wojska polskie 
terenach Ukrainy) i jak strona ukraińska do końca starała się o korzystniejsze 
warunki umowy. Jednakże Polacy twardo wykorzystywali swoją przewagę ne-
gocjacyjną, ustępując jedynie w kwestiach drugorzędnych. 

Ostatnie dokumenty to teksty podpisanych przed stu laty porozumień, tak po-
litycznych, jak i wojskowych, wieńczących długie rokowania. Oczywiście widać 
w nich wyraźnie dominującą rolę strony polskiej, niemniej dowodzą również, że 
w zamian strona ukraińska zyskała realną pomoc w urzeczywistnieniu marzeń 
o własnej państwowości. Starał się to wyjaśnić Petlura swoim rodakom w odezwie, 
której polskie tłumaczenie z tego okresu przytaczamy na końcu. Mamy nadzieję, 
że przytoczone poniżej dokumenty zachęcą do uważnej lektury naszego tomu.

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I
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9 sierpnia 1919 r., Stawka
List przewodniczącego Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej i naczelnego  

atamana wojsk URL Symona Petlury do naczelnika państwa polskiego  
Józefa Piłsudskiego – tłumaczenie na język polski

Do Wodza Naczelnego Wojsk Polskich i Naczelnika Państwa Polskiego 
J. Piłsudskiego

W groźną chwilę wszechświatowego zamętu, w godzinę wszechludzkiej rozpaczy 
i zwątpienia, jako potężny zew, który przebiegł po całej ziemi – wzniósł się wspaniale 
głos sławnych Narodów Polskiego i Ukraińskiego i powstały do życia dwa olbrzy-
my, uciskane dotąd drapieżną ręką caratu rosyjskiego. Zwyciężyła święta prawda 
i pozostające jeszcze niedawno w niewoli narody potężnym krokiem zdążają dziś 
do swego ideału, budując dla siebie wolne i niezależne życie.

Niegdyś, w dalekiej przeszłości, narody Polski i Ukraiński nieraz walczyły ze 
sobą, a mając wspólnych wrogów występowały oddzielnie przeciw nim. Ten rozbrat 
przyczynił się do chwilowego upadku Państwa Polskiego i Ukraińskiego.

Obecnie tak się dziać nie musi.
Naród Ukraiński w walce z wrogiem ludzkiej kultury i swojej narodowej pań-

stwowości ma prawo do współczucia i pomocy ze strony swoich najbliższych sąsia-
dów, tym bardziej, że broniąc kraju rodzinnego przed gwałcicielami-okupantami, 
chcącymi narzucić Ukrainie obcy jej komunizm, nie wkraczamy na drogę białego 
terroru, a kroczymy pod hasłem szerokiego demokratyzmu i państwowej twórczości, 
których [to ideałów] za najlepszego przedstawiciela w Polsce, uważamy Pana, Panie 
Naczelniku Państwa Polskiego.

Ale walka z bolszewikami jeszcze nie jest przez nas zakończona. Należy zauważyć, 
że największą dotąd przeszkodą w tej sprawie było nasze odosobnienie od sąsiadów, 
a w pierwszym rzędzie od Polski. To odosobnienie zaszkodziło nam, tym bardziej, 
że mamy wspólne cele w tej walce, w której logika wewnętrzna i interesy strategii 
wymagają koordynacji i współdziałania.

Otóż oczywistą się staje konieczność pewnego porozumienia pomiędzy dowódz-
twem polskim i ukraińskim w celu dalszej walki i spodziewam się, że powrót na 
Ukrainę przebywających w Polsce naszych jeńców, odpowiednio uzbrojonych, byłby 
pierwszym krokiem do dalszych przyjaznych aktów narodów Polskiego i Ukraińskie-
go, które – jestem tego pewien – leżą w obopólnych interesach obu narodów.
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Będę bardzo rad, gdy delegacja w osobach p. Pyłypczuka1, W. Tułupy2 i płk. T. Łyp-
nyckiego3, mego oficera do zleceń, składając Panu serdeczne pozdrowienia w moim 
imieniu, zapewni o moich przyjaznych uczuciach dla Pana, skutkiem czego stosunek 
obu narodów, Polskiego i Ukraińskiego, przy dobrej woli z obu stron, nabierze [cech] 
stałej przyjaźni, tak potrzebnej dla dobrobytu i utrwalenia międzynarodowego po-
łożenia obu Republik Ludowych.

Kwatera w polu 9 VIII 1919

Z bratnim pozdrowieniem
Petlura
Prezes Dyrektoriatu URL i
Główny Ataman Ukraińskich Wojsk Republikańskich

Tłum. Jewhen Małaniuk4.
Opublikowano:
P. Wandycz, Nieznane listy Petlury do Piłsudskiego, „Zeszyty Historyczne” 1965, nr 8, s. 182–183.

1 Pomyłka kopisty, powinno być „P”. Pyłyp Pyłypczuk (ukr. Пилип Каленикович Пилипчук; ur. w 1869 na Wołyniu – 
zm. 30 VIII 1940 w Chełmie), urzędnik państwowy, dyplomata, działacz społeczny, polityk. Członek Ukraińskiej Partii 
Socjalistów-Rewolucjonistów, a następnie Ukraińskiej Partii Ludowo-Republikańskiej. W czasie rządów Wołodymyra 
Czechiwśkiego i Serhija Ostapenki (grudzień 1917–kwiecień 1919) pełnił funkcję ministra komunikacji. W sierpniu 1919 r. 
przebywał w Warszawie na czele nadzwyczajnej misji politycznej. Wiceminister dróg w rządzie I. Mazepy (marzec–maj 1920), 
Szef ministerstwa dróg w rządzie W. Prokopowicza (maj–październik 1920), Członek Komisji Konstytucyjnej (wrzesień 
1920). Pod koniec lat 20. wraz ze strukturami rządowymi URL wyjechał do Polski. W latach 1921–1922 Premier rządu oraz 
Minister finansów Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji. W okresie 1922–1925 był wykładowcą Tajnej Politechniki 
Ukraińskiej we Lwowie, od 1927 r. mieszkał w Łucku na Wołyniu, pracował jako inżynier. Założyciel oraz przewodniczący 
Towarzystwa imienia Łesi Ukrainki w Łucku.
2 Pomyłka kopisty, powinno być „Tulupy”. Wołodymyr Tulupa (ukr. Володимир Ф. Тулюпа), prawnik, tłumacz, dyrektor 
departamentu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych URL. W sierpniu 1919 r. w Warszawie brał udział w po-
ufnych rokowaniach w składzie delegacji z P. Pyłypczukiem na czele. 
3 Pomyłka kopisty, powinno być „J”. Julian Łypnycki (ukr. Юліан Денисович Липницький; ur. w 1890 – zm. 7 VI 1929 
w Warszawie), wojskowy armii carskiej oraz pułkownik armii ukraińskiej, pomocnik Głównego Inspektora Armii Czynnej 
Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od 12 listopada 1919 r. był szefem garnizonu Kamieńca Podolskiego. Wspólnie z Rządem 
URL udał się na emigrację do Warszawy, gdzie od 1922 r. pracował jako szef ukraińskiej drużyny w Wojskowym Klubie 
Sportowym w Warszawie. Zmarł w wieku 39 lat w Warszawie, pochowany na cmentarzu prawosławnym na Woli.
4 Jewhen Małaniuk (ukr. Євген Филимонович Маланюк; ur. 1 II 1897 w Nowoarchangielsku – zm. 16 II 1968 w Nowym 
Jorku), ukraiński poeta i tłumacz, publicysta i eseista, kulturoznawca, krytyk literacki, a także działacz społeczny. Sotnyk 
Armii Czynnej URL, adiutant generała Wasyla Tiutiunnyka, głównodowodzącego Armią Naddnieprzańską URL. W 1920 r. 
razem z Rządem URL udał się na emigrację i trafił do obozu dla internowanych w pobliżu Kalisza, gdzie rozpoczął swoją 
pracę literacką. W latach 1922–1928 przebywał w Czechosłowacji. Od 1929 do II wojny światowej mieszkał w Warszawie, 
gdzie zaprzyjaźnił się z polskimi skamandrytami, m.in. Julianem Tuwimem., Jarosławem Iwaszkiewiczem, Janem Lecho-
niem. W czasie II wojny światowej przebywał w Pradze, a w 1948 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Autor około 
20 zbiorów wierszy.
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28 października 1919 r., Warszawa
Polski protokół pierwszego posiedzenia delegacji polskiej  

i Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce

PROTOKÓŁ
posiedzenia z dnia 28 października 1919 r. Konferencji pomiędzy Ukraińską Misją 

Dyplomatyczną a Delegacją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Obecni:
ze strony ukraińskiej:
Dr Leonid Mychajliw, starszy Radca, jako I zastępca Misji
PP. Prokop Poniatenko 
Dr Antoni Horbaczewski
Dr Michał Nowakowski – jako Radcowie Misji
Dr Stefan Bilak – sekretarz 
ze strony polskiej:
P. August Zaleski, Minister Pełnomocny i Poseł Nadzwyczajny jako przewodni-

czący oraz
PP. Roman Knoll, Naczelnik Wydziału Wschodniego w MSZ
Władysław Moszczyński, Radca w MSZ
Marian Szumlakowski, Referent w MSZ
Sekretarz P. Mieczysław Chałupczyński, Referent MSZ
Przewodniczący P. Poseł Zaleski.
Zabiera głos Prezes Delegacji Polskiej P. Zaleski, witając przybyłą Delegację Ukra-

ińską. Wspominając chwilę, kiedy danym mu było witać pierwszą Misję Atamana 
Petlury zaznacza z przyjemnością, że i tym razem dobrze zrobił Ataman Petlura, 
przysyłając Delegację do pertraktacji z Rządem Polskim. Ponieważ od tego czasu 
nastroje polskie w stosunku do Ukraińców w przychylności swej się nie zmieniły, więc 
o ile chęci i zamiary przybyłej Misji Ukraińskiej dążą w kierunku porozumienia, 
należy się spodziewać pomyślnego wyniku Konferencji.

P. Dr Mychajliw: Wysyłając misję p. Pyłypczuka dążył P. Główny Ataman Petlura 
do nawiązania serdecznych stosunków z Rzecząpospolitą Polską. Dowodem tejże 
serdeczności jest też obecna Misja. I właśnie ze względu na ważność pytań, mających 
się poruczyć, Rząd Ukraiński powiększył znacznie swoją delegację. Nie pomylę się, 
jeżeli imieniem Rządu naszego oświadczę, że na obecne rokowania patrzymy bardzo 
poważnie i życzymy sobie pomocy narodu polskiego. Cieszymy się myślą, że naród 
polski, który też powstał na gruzach Rosji, uzna naszą suwerenność. Chcemy zatrzeć 
bolesne rany wojny i sądzimy, że potrzebne ku temu przede wszystkim zwolnienie 
internowanych i jeńców. Wierzę, że Polska i Ukraina, zaprzyjaźnione ze sobą, będą 
się nawzajem popierały w narodowym rozwoju i staną się podwaliną ładu i spokoju 
na Wschodzie Europy. Tych więc parę słów kończę okrzykiem: Niech żyje Rzeczpo-
spolita Polska. Niech żyje Naczelnik Państwa Józef Piłsudski!
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Pan Zaleski proponuje przystąpienie do porządku dziennego.
Pan Poniatenko odczytuje deklarację Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej do Rządu 

Polskiego.

OŚWIADCZENIE
Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej

do
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Stojąc na gruncie samookreślenia narodowego, które stanowi podstawę pokoju 
wszechświatowego, naród ukraiński stworzył z własnej woli i siły, na terytorium 
przezeń zaludnionym, niepodległe Państwo Ukraińskie. Podstawą budownictwa 
państwowego Ukraińskiej Republiki Ludowej jest praworządna demokracja, której 
celem jest zabezpieczenie mienia i życia wszystkim, równym wobec prawa, obywatelom 
państwa, danie im jak najszerszych wolności politycznych i zapewnienia im dobrobytu 
ekonomicznego oraz rozwoju kulturalnego. Przyjmując jako swoje te zasady budow-
nictwa państwowego i oceniając, jak należy znaczenie, jakie dla tego budownictwa 
posiada współudział obywateli ukraińskich nieukraińskiej narodowości, Ukraińska 
Republika Ludowa przyznała mniejszościom narodowym, zamieszkującym jej te-
rytorium, prawo wolnego życia religijnego i kulturalnego. Znalazło to swój wyraz 
w sprawie o autonomii narodowościowo-personalnej, dla mniejszości narodowych.

Ciężkie lata wojny i doba rewolucyjna, podczas której tworzy się ustrój Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej, nie pozwoliły jej dotychczas ukończyć budowy wszystkich 
instytucji państwowych. Uczyni to Wszechukraiński Parlament Ustawodawczy, który 
zostanie zwołany w najbliższej odpowiedniej do tego chwili. Należy się spodziewać, że 
wykończy on budowę demokratycznego ustroju państwowego, a w szczególe rozpatrzy 
złożoną kwestię reformy rolnej.

Opierając swą państwowość na zasadzie etnograficznej, Ukraińska Republika 
Ludowa nie żywi względem państw sąsiednich żadnych planów zaborczych i wskutek 
tego Ukraińskiej Republice Ludowej tym łatwiejszym jest podtrzymywanie szczerych 
i przyjaznych dobrosąsiedzkich stosunków ze wspomnianymi państwami. Takiej 
sąsiedzkiej przyjaźni życzy sobie Ukraińska Republika Ludowa i z Rzecząpospolitą 
Polską, z którą łączą ją życiowe, ekonomiczne i kulturalno-polityczne interesy.

Ukraińska Republika Ludowa omal od początku swego istnienia walczy z bol-
szewizmem rosyjskim w obronie swej niezależności państwowej i interesów kultury 
wszechświatowej. Wojnę z bolszewizmem prowadzi Rzeczpospolita Polska. Od wy-
niku tej walki zależy los polityczny obu Państw. Związuje to ściśle interesy Polski 
i Ukrainy. Ta wspólność interesów w obronie przed wspólnym wrogiem powinna stać 
się podstawą ścisłego współdziałania wojskowego, która wydaje się koniecznym celem 
zwycięskiego zakończenia wojny, narzuconej Ukrainie i Polsce przez imperialistów 
rosyjskich.

W celu wyjaśnienia wzajemnych stosunków pomiędzy Ukraińską Republiką Lu-
dową a Rzecząpospolitą Polską, koniecznym jest uznanie państwowej niepodległości 
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Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tego uznania domaga się ona w pierwszym rzędzie 
od Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączność (jednania) obu Państw opierać się winna na łączności obu narodów: pol-
skiego i ukraińskiego. Wytworzenie przyjaznych uczuć jednego narodu do drugiego 
zdaje się być warunkiem pomyślnego wyniku pertraktacji, które mają się rozpocząć 
pomiędzy rządami obu Państw.

Dlatego spodziewamy się, że w celu złagodzenia skutków wojny, Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej uwolni wszystkich internowanych i jeńców ukraińskich oraz wyda 
i przeprowadzi odpowiednie zarządzenia, które ulżą doli ludności ukraińskiej, 
zamieszkującej okręgi zajęte obecnie przez wojska polskie. Wprowadzenie w życie 
tych środków między innymi przyczyni się do stworzenia nastrojów pogodzenia się 
obu narodów.

Szczerze dążąc do nawiązania przyjaźni pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową 
a Rzecząpospolitą Polską pragniemy jak wolni z wolnymi, równi z równymi wspól-
nie z Polską położyć trwałe podwaliny stałego pokoju i ładu na Wschodzie Europy, 
żeby oba narody: ukraiński i polski, korzystając z takiego pokoju mogły się rozwijać 
w dobrobycie i kulturze dla dobra własnego i całej ludzkości.

Warszawa, dn. 28 października 1919 roku.
Prezes Misji (–) Andrij Liwyćkyj mp.
Radca Sekretarz (–) Prokop Poniatenko mp.

Na wniosek p. Posła Zaleskiego dyskusję nad deklaracją odłożono do następnego 
posiedzenia.

P. Moszczyński podkreśla, że zabiera głos w sprawie, która ma dla strony ukra-
ińskiej wielkie znaczenie i od załatwienia takowej uzależniony jest pomyślny wynik 
pertraktacji. Przypominając solenne obietnice Misji pod przewodnictwem p. Pyłyp-
czuka i powołując się na tylko co słyszane słowa p. Mychajłiwa, stwierdza z przy-
krością, że objawy sympatii wyrażone w imieniu władz ukraińskich na posiedzeniach 
Konferencji nie mają wyrazu swego w rzeczywistości. Stosunek miejscowych władz 
ukraińskich do ludności polskiej na Ukrainie zaznacza się wielu smutnymi faktami.

1) Zabójcy brata p. ministra Minkiewicza do tej pory nie ukarani. Rodzina nie 
otrzymała jeszcze odszkodowania (mimo przyrzeczenia ze strony Misji Pyłypczuka)1.

2) PP. Waligórski list ochronny Ministerium Spraw Zagranicznych, profesor 
Wilczyński2, delegat Polskiego Czerwonego Krzyża – do tej pory nie wypuszczeni, 
pieniądze im nie zwrócone (mimo interwencji oficera łącznikowego w Kamieńcu 
Podolskim i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Misji Ukraińskiej).

1 Zob. dok. 8. 15 grudnia 1919 r. Petlura przyznał rodzinie Wacława Minkiewicza zadatek w wysokości 100 tys. marek na 
poczet przyszłego odszkodowania. 
2 Jan Zygmunt Wilczyński (1891–1970), biolog, wykładowca Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego w Kijowie, po uwolnieniu 
przez władze ukraińskie powrócił do Polski, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
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3) Dnia 7 października 1919 r. wszyscy powracający do Polski uchodźcy mężczyźni 
aresztowani – wypuszczeni po doszczętnym ograbieniu.

4) Dnia 10 października 1919 r. w więzieniu w Płoskirowie p. Mikołaj Sikora, 
b. burmistrz oraz p. Malinowski, urzędnik kolejowy – za to, że jeździli do Warszawy 
dla zdobycia środków na ochronki polskie i pomoc dla dzieci.

5) 10 października br. – Płoskirów – uwięziono 3 księży katolickich Swiderskiego 
Łukasza i jeszcze jednego. Ks. Swiderski był obłożnie chory. Tegoż nie zaproponowano 
miejscowym Polakom uwolnienie uwięzionych księży po złożeniu wykupu w wysokości 
50 000 karbowańców.

6) Aresztowani w Deraźnie, Latyczowie i Barze – księża katoliccy.
7) Za mówienie po polsku na ulicach i w publicznych miejscach grozi areszt 

(p. Dzierzka – Kamieniec Podolski, 15 października).
8) Janusz Łączkowski uwięziony w Kamieńcu Pod., internowany w Winnicy.
9) Rozgromione przez wojska ukraińskie majątki – Wańkowce i Tatrynka p. ko-

zielskiego (po przedłużeniu rozejmu).
10) Rozgrabione przez wojska ukraińskie Małe Żerebki.
W ogóle powtarzają się ustawicznie szykany Polaków przez władze ukraińskie, 

zwłaszcza przez oddziały galicyjskie w Żmerynce. Powracający do Polski uchodźcy 
są ograbiani. Władze ukraińskie ignorują przepustki wydane przez Ukraińską Misję 
Nadzwyczajną w Warszawie (np. Waligórski, Wilczyński, Stępowska, Wąsowicz).

Cała opinia polska jest w tym zainteresowana, by fakty podobne się nie powta-
rzały i by za już dokonane było całkowite zadośćuczynienie. Mówca proponuje wybór 
specjalnej Komisji, złożonej po trzech członków z obu delegacji, która by się zajęła 
1) załatwieniem powyżej wymienionych spraw, 2) uregulowaniem polskiego ruchu 
uchodźców, 3) wywozem z Ukrainy archiwów i zabytków, które tamże w czasie ewa-
kuacji Królestwa Polskiego przez Rosjan w r. 1915 przewieziono.

P. Mychajłiw: W zupełności przyznaję, że byłoby niezręcznie zajmować się na 
pełnych posiedzeniach wszystkimi sprawami, wyliczonymi przez p. radcę Moszczyń-
skiego, wobec czego jego wniosek popieram – z tym atoli, że omawiana komisja zajmie 
się także faktami naruszeń ze strony władz i oddziałów wojsk polskich względem osób 
narodowości ukraińskiej, a w szczególności naruszenia neutralnego pasu. Zadaniem 
tej Komisji będzie także zająć się sprawami internowanych i jeńców. Stosunki w obo-
zach są bardzo przykre. W obozach męczą się obecnie internowani w liczbie około 
50 000 osób3. Gdyby tę sprawę w komisji korzystnie załatwiono, przyczyniłoby się to 
do wywołania odpowiednich nastrojów w społeczeństwie ukraińskim. Co się zaś tyczy 
naruszeń zwróconych przeciw osobom narodowości polskiej – to w części są nam one 
znane – ale zauważyć muszę, że popełniali je niżsi ajenci władzy ukraińskiej wbrew 
woli Rządu Ukraińskiego. Zaznaczam przy tym, że i ze strony polskiej popełniono 
cały szereg naruszeń przeciw obywatelom ukraińskim i dlatego oświadczamy zupełną 
zgodę, aby mająca powstać komisja zajęła się obustronnymi nadużyciami.

3 Pod koniec 1919 r. w obozach przebywać miało 7935 jeńców i 6208 internowanych galicyjskich. 
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P. Szumlakowski podaje do wiadomości, że od czasu podpisania rozejmu z Ukrainą 
jeńców ukraińskich skoncentrowano w jednym obozie, gdzie są wyodrębnieni oraz 
otrzymują porcję wiktu na równi z żołnierzami polskimi.

P. Poniatenko przyznaje, że to częściowe polepszenie jest wiadome Misji, ale nie-
stety nie przeprowadzono go we wszystkich obozach, gdy tymczasem na Ukrainie 
jeńców polskich już prawie nie ma, gdyż po podpisaniu rozejmu nie robiono jeńcom 
polskim żadnych trudności w powrocie do Ojczyzny. To zmusza nas do prośby, aby 
także z polskiej strony przyśpieszono powrót jeńców ukraińskich.

P. Moszczyński żąda, aby objawy sympatii ze strony ukraińskiej wyrażone były 
w sposób rzeczowego załatwienia spraw, gdyż dotychczas takie, które były podawane 
do wiadomości wyższych władz ukr. pomyślnie likwidowane nie były.

P. Mychajliw zawiadamia, że życzenia Polskie zostały już P. Głównemu Ata-
manowi zakomunikowane, zaś przy najbliższej sposobności będą one uzupełnione 
i powtórzone.

P. Knoll zaznacza, że jednomyślność osiągnięta na konferencji w sprawie komisji 
konsularnej jest rzeczą pomyślną dla dalszego biegu rokowań, której odpada niepo-
trzebny balast drobiazgowych spraw. W celu nawiązania komisji proponuje, by każda 
strona upełnomocniła jednego ze swych członków do przewodniczenia w takowej 
z prawem kooptacji po 2 nowych członków.

W ciągu dyskusji ustalono, że ze strony polskiej przewodnictwo w komisji obejmie 
p. Moszczyński, z ukraińskiej zaś p. Poniatenko. Postanowiono także powołać do 
życia komisję dla spraw ekonomiczno-handlowych. Posiedzenie zamknięto. Następne 
wyznaczono na 30 października.

Odpis, maszynopis.
AAN, KOD, sygn. 57, k. 383–384. 
Opublikowano: 
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 29–32.
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30 października 1919 r., Warszawa
Polski protokół drugiego posiedzenia delegacji polskiej i Ukraińskiej Misji  

Dyplomatycznej w Polsce

PROTOKÓŁ
posiedzenia z dnia 30 października 1919 roku Konferencji pomiędzy Ukraińską 

Misją Dyplomatyczną a Delegacją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Obecni:
ze strony ukraińskiej:
Dr Leonid Mychajłiw, starszy Radca jako 1 zastępca Prezesa Misji 
PP. Prokop Poniatenko 
Dr Antoni Horbaczewski
Dr Michał Nowakowski – Radcowie Misji
Sekretarz Dr Stefan Bilak
ze strony polskiej:
P. August Zaleski, Minister Pełnomocny i Poseł Nadzwyczajny jako przewodni-

czący oraz
PP. 
Roman Knoll, Naczelnik Wydziału Wschodniego w MSZ
Władysław Moszczyński, Radca MSZ
Marian Szumlakowski, Referent MSZ
Sekretarz p. Mieczysław Chałupczyński, Referent MSZ
Przewodniczy Dr Leonid Mychajłiw
Zabiera głos Poseł Zaleski, zaznaczając z przykrością, że deklaracja złożona na 

poprzednim posiedzeniu odbiega od postulatów polskich, które znane były rządowi 
ukraińskiemu z biegu pertraktacji z poprzednią Misją Ukraińską. Zwraca delegatom 
ukraińskim deklarację z prośbą o zmodyfikowanie takowej w myśl postulatów pol-
skich, wyrażając przy tym nadzieję, że przerwa w posiedzeniach plenum konferencji 
zbytnio się nie przeciągnie. Prace komisji mogą być kontynuowane.

P. Mychajliw prosi o skonkretyzowanie postulatów polskich.
P. Knoll: Zabierając się do Konferencji, delegacja polska ożywiona była chęcią 

traktowania z Ukraińcami jak równi z równymi. Równość ta jednak przede wszystkim 
powinna się przejawić w obiektywnym oświetlaniu stanu faktycznego, w tym celu 
musielibyśmy się zatrzymać na stanie sprawy ukraińskiej. W tej chwili rząd ukraiński 
nie jest uznanym przez żaden z czynników miarodajnych w życiu międzynarodowym. 
Z punktu zaś widzenia faktycznego tylko znikoma część terytoriów byłego cesarstwa 
zamieszkałego przez naród ukraiński jest pod rządami Dyrektoriatu; toteż na forum 
międzynarodowym spotykamy się z dylematem, jaki rząd jest prawomocny na Ukra-
inie – Atamana Petlury czy też generała Denikina. Ze strony mocarstw europejskich 
istnieje skłonność do uznania Denikina. Tendencje te poddania decyzji losów tego 
kraju Denikinowi są dla Ukraińców nad wyraz ciężkie, lecz są one smutnymi i dla 
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Polski. Wobec tego musimy ze strony ukraińskiej otrzymać taki wyraz dojrzałości 
ich do życia państwowego, by na forum międzynarodowym sprawę ich tej koncepcji 
wszechrosyjskiej przeciwstawić. Dlatego też mówimy o jednostronnej deklaracji, 
a nie dwustronnej umowie. Również i w sprawach konsularnych wymagaliśmy przede 
wszystkim uregulowania spraw ze strony ukraińskiej, dlatego że chcieliśmy skonsta-
tować, iż rządy ukraińskie nie są krótkotrwałym procesem, ale faktem dokonanym.

W deklaracji ukraińskiej chcielibyśmy widzieć przede wszystkim gwarancje 
obiektywne ze względu na sytuowanie rządu ukraińskiego przed forum międzyna-
rodowym oraz ze względu na bezpośredni stosunek polsko-ukraiński, gwarancje 
interesów polskich.

Gwarancje obiektywne dadzą się krótko wyrazić i są przez nas z tego względu 
wysuwane, że uważamy egzystencję Ukrainy za jeden z faktów dla nas pożytecznych. 
Chcielibyśmy, by Rząd Ukraiński nie był wobec świata jednym z momentów procesu 
rewolucyjnego na terytorium b. imperium rosyjskiego. W związku z tym wyłania się 
tutaj punkt reformy rolnej, który jako wewnętrzno-ukraiński bezpośrednio Polski nie 
obchodzi. Z punktu jednak widzenia obiektywnego wymaga załatwienia go na mocy 
aktów prawnych. Obecny moment jest bezwarunkowo stanem nietrwałości, uniemoż-
liwiającym zasadniczo uchwalenie budżetu, uzyskanie kredytów i przeprowadzenie 
systemu podatkowego. W deklaracji w sprawie tej wyrażony jest nieobowiązujący 
okólnik i niedotyczący obecnego rządu. Deklaracja powołuje się na kompetencje 
konstytuanty, ale Europa nic nie wie, kiedy taka konstytuanta się zbierze i czy się 
zbierze. Mówca podkreśla raz jeszcze, że Polsce nie chodzi w danym wypadku o obronę 
wielkiej własności polskiej na Ukrainie, gdyż w samej Polsce Sejm Ustawodawczy 
uchwalił daleko idącą reformę rolną.

Na czoło interesów polskich wysuwa się sprawa granic. Sprawa ta rozbija się na 
dwa problematy. Granica na północnym Wołyniu wchodzi w zakres załatwienia 
całokształtu spadku po b. imperium rosyjskim i ostateczna decyzja w tej sprawie, 
względnie sankcja, w razie polubownego załatwienia należy do kompetencji konfe-
rencji pokojowej w Paryżu.

Inaczej przedstawia się sprawa granicy dawnej Rosji z byłym imperium austro- 
-węgierskim. Z polskiego punktu widzenia cała Galicja Wschodnia należeć powinna 
do Polski. Mówca zaznacza, że momenty walki na terenie tym świeże są jeszcze w pa-
mięci wszystkich. Walki te były rozpoczęte przez Ukraińców wbrew woli miejscowych 
żywiołów polskich. Polska chciała tę walkę przerwać, proponując rozejm i tymczasową 
linię demarkacyjną. Propozycje te zostały ze strony ukraińskiej przyjęte, potem nie-
spodzianie naruszone. Dalsza walka dała wiadome rezultaty. Pomijając inne zasad-
nicze powody i przez wzgląd na poniesione ofiary w krwi i mieniu Sejm Suwerenny 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił jednogłośnie włączenie całej Galicji, przewidując 
autonomię z chwilą pacyfikacji kraju. Omawiana tak często zasada plebiscytu w tym 
wypadku nie byłaby do przyjęcia, gdyż zrządzeniem historii nie można przeprowadzić 
jednolitych granic polsko-ukraińskich, bowiem ludność polska rozrzucona jest licznie 
daleko na wschód poza etnograficzne granice polskie. Zasada plebiscytu stosowana 
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być może w wypadkach, gdzie nie ma rozległych terenów o ludności mieszanej. Zasady 
tej również nie przyjąłby ani rząd, ani Sejm polski, a wśród społeczeństwa nie tylko 
ci, którzy Ukrainie są przeciwni, ale ci, którzy konieczność jej istnienia rozumieją. 
Mówca przechodzi do sprawy zagwarantowania praw Polaków na Ukrainie. Deklara-
cja wspomina o tej sprawie w czasie ubiegłym. I rzeczywiście w roku 1917 uniwersał 
wprowadził zasadę autonomii personalno-narodowościowej. Może by i dzisiaj sfery 
rządzące miały zamiar zasadę tę w czyn wprowadzić. Rzeczywistość przedstawia 
się inaczej. Od czasu proklamowania tej zasady po dzień dzisiejszy ludność polska 
podlegała prześladowaniu i represjom ze strony władz ukraińskich. Oficjalne in-
stytucje i organy prasowe, specjalnie zaś galicyjskie, nawołują ludność do wrogiego 
traktowania Polaków. „A chociaż opryszcy Polacy pomordowali naszych braci, nie 
potrafią przecież te polskie psy wymordować 4 miliony Ukraińców w Galicji”. „Trzeba 
tych polskich rzezimieszków gwałtem wyrzucić z ziemi naszej rodzimej, której imię 
Galicja. Na takich bezczelnych bandytów nie ma innych środków jak kula i nóż” itd. 
(znamienne zwroty z gazety „Striłec”1). Są to rzeczy smutne, które powinny przejść 
do przeszłości i wobec których to, co jest powiedziane w deklaracji, nie może dla 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiać żadnej gwarancji. Strona polska nie stawia 
w tym wypadku wygórowanych żądań i doszła już z poprzednią Misją Ukraińską 
w sprawie tej do jednomyślności. Chcielibyśmy, aby rząd ukraiński zdeklarował 
wyraźnie, że prawa Polaków na Ukrainie poszanowane będą tak dalece, jak prawa 
Ukraińców, zamieszkujących w obrębie Rzeczypospolitej i vice versa.

Mówca wyraża życzenie, by w armii ukraińskiej osiągniętą została zupełna jed-
nolitość, by Polska miała gwarancję, że rząd ukraiński na swym terenie nie będzie 
tolerować oddziałów wrogich Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem różne mogą być 
instrukcje oddziałów automatycznych. Polska musi mieć gwarancje, że z chwilą usta-
lenia zgody polsko-ukraińskiej takowa będzie hasłem obowiązującym dla wszystkich 
na Ukrainie. Inaczej wszelkie uchwały byłyby fikcją.

Mówca podkreśla, że powyżej przez niego wyłuszczone stanowisko rządu polskie-
go znanym już było rządowi Atamana Petlury, niemniej przeto nie zostało zupełnie 
uwzględnione w deklaracji. Znajduje się w niej natomiast szereg żądań, które mo-
głyby być stawiane w dyskusji już w drugiej części prac w konferencji po przyjęciu 
deklaracji ukraińskiej.

Mówca stwierdza, że deklaracja złożona i przez stronę ukraińską nie uważana 
była za ostateczną, bowiem to, co jest w niej powiedziane, jest faktycznie prawie ni-
czym, i stronie polskiej nie pozostaje nic innego, jak ją zwrócić i oczekiwać ze strony 
ukraińskiej pozytywnych kroków politycznych.

P. Mychajłiw: W chwili gdyśmy wręczali naszą deklarację, wskazałem na moż-
liwość dyskusji. Wobec tego nie widzę przyczyny do przerwania posiedzeń, owszem 
proszę, aby na podstawie przemówienia programowego p. Knolla już na najbliższym 

1 Gazeta wydawana przez służbę prasową Ukraińskiej Armii Galicyjskiej w Kamieńcu Podolskim.
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posiedzeniu, choćby jutro, rozwinięto dyskusję. W sprawie zaś granic proponuje 
mówca oddanie jej osobnej komisji.

P. Knoll: nie zgadza się z powołaniem osobnej komisji dla sprawy granic, jest za 
tym, ażeby tę sprawę umówiono na pełnych posiedzeniach. Godzi się jednak, ażeby 
inicjatywę w tej sprawie złożono w ręce obu prezesów delegacji.

P. Poseł Zaleski: ostatecznie godzi się na komisję, dla której p. Knoll proponuje 
nazwę „techniczno-polityczna”. Bliższe szczegóły w tej sprawie, jako też termin 
następnego posiedzenia mają oznaczyć po wspólnym porozumieniu obaj prezesi.

Następnie w dyskusji przyjęto do wiadomości, że członkami komisji konsularno-
-administracyjnej ze strony polskiej mianowano pp. Władysława Moszczyńskiego, 
Babińskiego2 i Vetulaniego3, z ukraińskiej zaś pp. Poniatenko, Dra Horbaczewskiego 
i Karpińskiego4. Członkami komisji ekonomiczno-handlowej wyznaczono ze strony 
polskiej pp. Dra Szczepańskiego5 i Dra Olszewicza6, z ukraińskiej zaś pp. Dra My-
chajłiwa i Borysowa.

Termin następnego posiedzenia wyznaczą prezesi delegacji.
Na tym posiedzenie zamknięto.

Kopia, maszynopis.
AAN, KOD, sygn. 57, k. 378–382. 
Opublikowano: 
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 33–36.

2 Wacław Babiński (1887–1957), radca MSZ, późniejszy poseł w Belgradzie i Hadze.
3 Zygmunt Vetulani (1894–1942), ekonomista, dyplomata, referent w MSZ.
4 Ołeksandr Karpinski (1867–1929), adwokat, dyplomata, członek UPSF, radca UMD w Warszawie. 
5 Aleksander Szczepański (1882–1937), ekonomista, dyplomata, naczelnik Wydziału Ekonomicznego MSZ.
6 Wacław Olszewicz (1888–1974), dyplomata, pracownik MSZ.
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3 listopada 1919 r., Warszawa
Sprawozdanie przewodniczącego UMD w Warszawie Andrija Liwyckiego1  

z audiencji u Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego

3 листопада 1919 р. 
Довірочно

Аудієнція у Начальника Польського Панства.
Як тільки стан здоров’я п. Голови Місії на те поз-
волив, – було вжито заходів на одержання аудієнції 
у Начальника Панства, п. Пілсудського.
Така аудієнція відбулась 30-го числа жовтня 
місяця. На аудієнції, що перейшла в щиру двого-
динну розмову, бесідники торкнулись всіх важ-
ливіших пунктів польсько-українських взаємин, 
як от признання України суверенною державою, 
розв’язання аграрного питання, справи кордонів 
і військової
допомоги.

Начальник 
Польського Панства 
в справі признання 
Самостійности України.

В справі признання самостійности України – 
Начальник Панства виявив як найбільшу при-
хильність і свою готовність ту самостійність 
підтримувати, але рівночасно зазначив, що 
в впливових колах польського панства та бур-
жуазії ідея та не популярна, отже і офіціальний 
уряд польський, що опирається, почасти, і на 
ті кола – мусить рахуватися з тими поглядами. 
Опріч того п. Пілсудський заявив те ж саме, що 
і від других доводилось чути, а саме, що Польща 
не самостійна у своїй зовнішній політиці і тому 
не може маніфестувати своє признання України 
раніш, ніж те буде зроблено державами Антанти.

1 Liwycki Andrij (1879–1954), adwokat, członek Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (USDRP), minister 
sprawiedliwości i kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie Isaaka Mazepy.
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В справі аграрній. Розв’язання аграрного питання на Україні – 
впливає на те, якими очима на неї має дивитись 
Антанта. Як соціаліст – Пілсудський визнає 
необхідність як найдалі йдучих реформ в справі 
аграрній, одначе безоглядне вивлащення зе-
мельних власників, що стоять понад признаною 
певною нормою, – визнається п. Пілсудським за 
небажане, некорисне в економічному відношенню 
і шкідливе в відношенню політичному. Коли б 
Україна знайшла спосіб дати инше розв’язання 
аграрного питання, як ті, що тепер, то політична 
справа України, на думку Начальника Панства, 
трактувалась би на міжнародному форумі – ліпше.

В справі кордонів. Перейшовши до кордонів, п. Пілсудський висло-
вився в тому напрямкові, що ця справа не є спра-
вою, на якій би могли розбитися українсько-поль-
ські переговори. Польські урядово-політичні кола 
і більшість суспільства стоять за лінію Збруча 
на південному заході, одначе, по міркуванням 
п. Пілсудського справу з кордонами краще не 
висовувати в переговорах на перед.

В справі військової 
допомоги.

Військова допомога з боку Польщі – знайшла 
також своє обговорення в розмові на аудієнції 
і з приводу сеї точки п. Голова Місії – дає окре-
мого листа.

Друге засідання 
польсько-української 
конференції і доля 
декларації Місії.

Того ж 30-го числа жовтня відбулось друге засідан-
ня польсько-української конференції1. Засідання 
це було коротке, але промовне: польська делегація 
звернула нам нашу декларацію-заяву. По яким 
причинам це сталось, – видко із долученої до сього 
копії протоколу засідання, а саме – із промови п-на 
Кноля2. В цілях згладжування «углів» і відшукан-
ня спільної мови – Голова Місії і її Члени відбули 
і мають відбути шерег побачень з офіціальними 
і неофіціальними політиками.

1 Do pierwszego spotkania obu delegacji doszło 28 października 1919 r. Stronie polskiej przewodniczył poseł w Bernie – 
August Zaleski (późniejszy minister spraw zagranicznych), obok niego uczestniczyli: naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ 
– Roman Knoll, referent tegoż Wydziału Marian Szumlakowski i mjr Ignacy Matuszewski kierujący biurem wywiadowczym 
Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. Ze strony ukraińskiej w rozmowach brali udział Łeonid Mychajliw, 
Borys Rżepecki, Prokop Poniatenko, Antin Horbaczewski, Mychajło Nowakowski i Stepan Wytwycki, do których dołączył 
w następnych spotkaniach przewodniczący Misji Andrij Liwycki. 
2 Knoll Roman (1888–1946), prawnik i dyplomata, Naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ.
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Відношення до 
Української справи ППС 
і їхня резолюція по цій 
справі.

31-го числа відбулось побачення Членів Місії: 
Л. Михайлова3, П. Понятенка4 і Б. Ржепецького5 
з сеймовим клубом ППС на чолі з послами Дашин-
ським6, Морачевським7 і Недзялковським8. Пепее-
си познайомили нас з проєктом тої резолюції, яку 
вони вносять в Сейм. Резолюція ця домагається 
признання Польським Урядом всіх держав, що 
утворились із б. Російської держави, домагається 
заключення з Україною як одною із таких держав, 
згоди і розмежування в Галичині на принципі 
взаємного погодження або плебісциту. Пепееси 
обурюються на безчельність польської буржуазії 
та панства, що сліпо вірять в силу Денікіна9 і що 
готові не тільки вислухувати, а ще й самі під-
тримувати різні брехні про Україну, в роді того, 
що всі національні школи, які Україна утворила 
за революційну добу, – це власне старі російські 
школи, – на яких Українська Влада повісила лише 
шильди Українською мовою.
Пепееси потребували від Членів Місії інформації 
про участь українських соціалістів в революцій-
ному рухові, про те, як була сформована влада, 
про взаємини між соціалістичними і буржуазними 
партіями і нарешті про взаємини між Наддні-
прянцями та Наддністрянцями, а зокрема – про 
взаємини між «двома Урядами».
Дані інформації – не вичерпали цікавости Т.Т. і на 
3-го листопада призначено нове побачення для 
дальших інформацій.

3 Mychajliw Łeonid (1884–1939), działacz USDRP, b. minister pracy (1918), pierwszy zastępca UMD w Polsce.
4 Poniatenko Prokop (1880–1971), członek USDRP, radca UMD w Polsce.
5 Rżepecki Borys (1895–1975), ekonomista, radca UMD w Polsce.
6 Daszyński Ignacy (1866–1936), przywódca PPS, poseł na Sejm Ustawodawczy.
7  Moraczewski Jędrzej (1870–1944), socjalista, pierwszy premier II RP.
8 Niedziałkowski Mieczysław (1893–1940), socjalista, jeden z liderów PPS, poseł na Sejm. 
9 Denikin Anton (1872–1947), generał rosyjski, dowódca Armii Ochotniczej, przemianowanej później na Siły Zbrojne 
Południa Rosji.
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Лідер Людовців Вітос10 
в Українській справі.

Більш-менш широко трактують Українську 
справу лише ППС-и. Вже представники дрібної 
буржуазії, людовці – стоять на заборчих засадах 
і хоч готові на признання Українській людності 
в Галичині певних автономних прав, однак вважа-
ють Галичину по Збруч приналежною до Польщі. 
До підтримання Українських інтересів в боротьбі 
за самостійність – людовці становляться холод-
но. Таке відношення виявилось в розмові лідера 
людовців Вітоса з Членом Місії – п. Вітвицьким11.

Білорусія і Україна. 31-го числа жовтня місяця у Голови Місії був 
з візитом Голова Білоруської Національної Ради, 
п. Луцкевич12. Білоруси, мимо того, що зараз не 
сподіваються на велику політичну підпомогу 
з боку України, – однак добре розуміють, що коли 
Україна буде існувати як окрема самостійна дер-
жава, то і існування Білорусії забезпечене, тому як 
найщиріше зацікавлені в нашій справі.
Розмова між бесідниками торкнулась біжучих 
питань з обсягу польсько-українсько-білоруських 
відносин і виявила, що в інтересах обох народів 
є триматися як найбільшого контакту.
В той же день був у п. Голови Місії з візитом 
п. Кутеловський13, бувший посол Польщі на Укра-
їні. В розмовах п. Кутеловський оповідав про на-
строї польського суспільства щодо України і хоч 
нічого нового не сказав, виявилось, що за його 
допомогою мається відбутись побачення Членів 
Місії з впливовими польськими представниками 
ліберально-буржуазних течій.

10 Witos Wincenty (1874–1945), przywódca ruchu chłopskiego, poseł na Sejm i przywódca PSL „Piast”, późniejszy trzykrotny 
premier, w tym w czasie inwazji bolszewickiej w 1920 r.
11 Wytwycki Stepan (1884–1945), prawnik, minister spraw zagranicznych ZURL (1919), zastępca przewodniczącego UMD 
w Polsce. 
12 Łuckiewicz Anton (1884–1942), publicysta, krytyk literacki, premier i minister spraw zagranicznych Białoruskiej Re-
publiki Ludowej. 
13 Kutyłowski Bohdan (1863–1922), adwokat, dziennikarz, poseł polski na Ukrainie (II–IV 1919).
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Обговорення промови 
офіціального опонента 
українським домаганням 
в декларації, 
предложеній Польській 
Делегації.

31-го жовтня відбулась нарада членів Місії з при-
воду питання про залагодження різниць в погля-
дах, висловлених в декларації Української Місії 
і в промові офіціального опонента з польського 
боку.
Зібрання погодилось на тому, що Голова Місії 
п. Міністр Лівицький – матиме з приводу звер-
неної декларації розмову з головою Польської 
делегації, бувшим польським послом в Берні, 
п. Залеським14.

Розмова з п. Головою 
Польської Делегації 
п. Залеським і вигляди 
в справі переговорів на 
далі.

Така розмова відбулась під час візиту п. Залесь-
кого у п. Лівицького 2-го листопада. З розмов 
під час візиту виявилось, що на ґрунті взаємних 
уступок в межах наданих Місії уповноважень – 
дальше ведення переговорів Делегацій – може 
бути забезпечене.
Можливо, що до цього примиряючого і пола-
годжуючого тону спричинилась розмова п. Голови 
Місії з п. Начальником Панства.

Голова Місії: (підпис) 
Радник-Секретар: 
(підпис)

А. Лівицький 
П. Понятенко 

м. Варшава
Листопада 3 дня 1919. 

Oryginał, maszynopis.
ЦДАВОУ, ф. 3696, оп. 2, спр. 276, арк. 9–11. 
Opublikowano: 
Західно-Українськa Народнa Республікa 1918–1923, т. 5, кн. 1, ред. O. Карпенко, Івано-Франківськ 2009, 
c. 767–772.

14 Zaleski August (1883–1972), ekonomista, dyplomata, Naczelnik Wydziału Wielkich Mocarstw MSZ, poseł Bernie, następnie 
w Atenach, późniejszy minister spraw zagranicznych (1926–1932). Przewodniczył delegacji polskiej prowadzącej rozmowy 
z Ukraińską Misją Dyplomatyczną w Polsce.
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3 listopada 1919 r., Warszawa
Sprawozdanie przewodniczącego UMD w Polsce Andrija Liwyckiego z audiencji  

u naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego

3 listopada 1919 r. 
Poufne

Audiencja u Naczelnika 
Państwa Polskiego.

Gdy tylko stan zdrowia p. Przewodniczącego Misji 
na to pozwolił, podjęto kroki w celu uzyskania au-
diencji u Naczelnika Państwa, Pana Piłsudskiego.
Audiencja miała miejsce dnia 30 października. 
W czasie audiencji, która przerodziła się w szczerą 
dwugodzinną rozmowę, rozmówcy poruszyli wszyst-
kie ważne punkty w relacjach polsko-ukraińskich, 
takie jak: uznanie Ukrainy za suwerenne państwo, 
rozwiązanie kwestii agrarnej, kwestie granic i po-
mocy wojskowej.

(Stanowisko) Naczelnika 
Państwa Polskiego w spra-
wie uznania niepodłegłości 
Ukrainy.

W sprawie uznania niepodległości Ukrainy, Na-
czelnik Państwa wyraził największą przychylność 
i swoją gotowość poparcia niepodległości, ale jed-
nocześnie zauważył, że wśród wpływowych kręgów 
polskiego państwa i burżuazji, idea ta nie jest po-
pularna, stąd oficjalny polski rząd, który częściowo 
ma poparcie wśród tych kręgów, musi również brać 
pod uwagę te poglądy. Ponadto p. Piłsudski stwier-
dził to samo, co również można było usłyszeć od 
innych, a mianowicie, że Polska nie jest niezależna 
w prowadzeniu swojej polityki zagranicznej, a za-
tem nie może wystąpić z uznaniem Ukrainy przed 
dokonaniem tego przez państwa Ententy.

W kwestii agrarnej. Rozwiązanie kwestii agrarnej na Ukrainie - wpływa 
na to, w jaki sposób będzie na nią patrzeć Ententa. 
Piłsudski, jako socjalista, uznaje potrzebę daleko 
idącej reformy rolnej, ale lekkomyślne wywłaszcze-
nie właścicieli ziemskich, przekraczające uznaną 
normę, jest uznawane przez p. Piłsudskiego za 
niepożądane, bezużyteczne gospodarczo i szkodli-
we w sensie politycznym. Gdyby Ukraina znalazła 
inny sposób na rozwiązanie kwestii reformy rolnej 
niż obecnie, sprawa polityczna Ukrainy, zdaniem 
Naczelnika Państwa, byłaby rozpatrywana na forum 
międzynarodowym o wiele lepiej.
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Kwestia granic. Przechodząc do kwestii granic, p. Piłsudski po-
wiedział, że ta sprawa nie jest sprawą, przy której 
ukraińsko-polskie negocjacje mogłyby się załamać. 
Polskie kręgi rządowe i polityczne oraz większość 
społeczeństwa opowiadają się za linią Zbrucza 
na południowym zachodzie, jednak – zdaniem 
Piłsudskiego – lepiej nie omawiać kwestii granic 
w negocjacjach.

Kwestia pomocy wojskowej. Sprawa polskiej pomocy wojskowej również była 
omawiana na audiencji i w tej kwestii p. Przewod-
niczący Misji przygotował osobne pismo.

Drugie posiedzenie konfe-
rencji polsko-ukraińskiej 
oraz los deklaracji Misji.

Również dnia 30 października odbyło się drugie po-
siedzenie konferencji polsko-ukraińskiej. Spotkanie 
było krótkie, ale wymowne: polska delegacja zwró-
ciła nam naszą deklarację. Z jakich powodów tak się 
stało, można zobaczyć w załączonej kopii protokołu 
posiedzenia, a mianowicie w przemówieniu pana 
Knolla. W celu wygładzenia „rogów” i odzyskania 
wspólnego języka, Przewodniczący Misji i jej Człon-
kowie (już) odbyli oraz będą mieli szereg spotkań 
z wieloma urzędnikami i nieformalnymi politykami.

Stosunek PPS w kwestii 
ukraińskiej oraz ich rezolu-
cja w tej sprawie.

W dniu 31 [października] miało miejsce spotkanie 
Członków Misji: L. Mychajlowa, P. Poniatenka 
i B. Rżepeckiego z Klubem Sejmowym PPS, któremu 
przewodniczyli posłowie Daszyński, Moraczewski 
i Niedziałkowski. Pepeesy przedstawiły nam pro-
jekt uchwały, która zostanie wniesiona do Sejmu. 
Niniejsza uchwała ma na celu uznanie przez Rząd 
Polski wszystkich państw utworzonych z b. Pań-
stwa rosyjskiego, dąży do zawarcia z Ukrainą, jako 
jednym z tych państw, porozumienia o podziale 
Galicji na zasadzie wzajemnego porozumienia lub 
plebiscytu. Pepeesowcy są oburzone bezczelnością 
polskiej burżuazji i szlachty, która ślepo wierzą 
w potęgę Denikina i są gotowe nie tylko słuchać, ale 
także wspierać różne kłamstwa na temat Ukrainy, 
na przykład takie, że wszystkie szkoły narodowe, 
które Ukraina utworzyła w okresie rewolucyjnym, 
były właściwie starymi szkołami rosyjskimi, w któ-
rych władze ukraińskie zmieniły szyldy na język 
ukraiński.
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Od członków Misji pepeesowcy potrzebowały in-
formacji o udziale ukraińskich socjalistów w ruchu 
rewolucyjnym, o tym, jak powstał rząd, o stosunkach 
między partiami socjalistycznymi i burżuazyjnymi, 
a wreszcie o wzajemnych stosunkach między miesz-
kańcami Naddnieprza i Naddniestrza – zwłaszcza 
o relacjach między oboma rządami.
Ta informacja nie wyczerpała zainteresowania T.T. 
i, na dzień 3 listopada, wyznaczono nowe spotkanie 
w celu udzielenia dalszych informacji.

Przywódca ludowców Witos 
w sprawie ukraińskiej.

Tylko pepeesowcy traktują kwestię ukraińską mniej 
lub bardziej szeroko. Natomiast przedstawiciele 
burżuazji, ludowcy stoją na pozycji zaborczej i cho-
ciaż są gotowi uznać pewne prawa autonomiczne 
ludności ukraińskiej w Galicji, (to) jednak trak-
tują terytorium Galicji do Zbrucza za należące do 
Polski. Do sprawy poparcia ukraińskich interesów 
w walce o niepodległość – ludowcy podchodzą na 
zimno. Takie podejście wynikało z rozmowy między 
przywódcą ludowców Witosem a Członkiem Misji, 
p. Wytwyckim.

Białoruś i Ukraina. W dniu 31 października Przewodniczącego Misji 
odwiedził przewodniczący Białoruskiej Rady Na-
rodowej, p. Łuckiewicz. Białorusini, oprócz tego, 
że nie oczekują teraz dużego poparcia politycznego 
od Ukrainy, doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli 
Ukraina będzie istniała jako odrębne niepodległe 
państwo, wtedy istnienie Białorusi jest gwaranto-
wane, dlatego oni są szczerze zainteresowani naszą 
sprawą.
Rozmowa między uczestnikami spotkania dotyczyła 
bieżących spraw w zakresie relacji polsko-ukra-
ińsko-białoruskich i ujawniła, że utrzymanie jak 
najlepszego kontaktu leży w interesie obu narodów.

Ocena oficjalnego wystąpie-
nia przedstawiciela strony 
polskiej dotyczącego rosz-
czeń Ukrainy, przedstawio-
nych (im) w deklaracji.

Tego samego dnia p. Kutyłowski, były poseł Polski 
na Ukrainie, złożył wizytę p. przewodniczącemu 
Misji. W swoich rozmowach p. Kutyłowski mówił 
o nastrojach społeczeństwa polskiego wobec Ukra-
iny i choć nie powiedział nic nowego, okazało się, że 
z jego pomocą członkowie Misji będą mogli spotkać
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się z wpływowymi polskimi przedstawicielami prą-
dów liberalno-burżuazyjnych. Dnia 31 październi-
ka odbyło się spotkanie członków Misji w sprawie 
rozwiązania kwestii spornych przedstawionych 
w deklaracji Misji ukraińskiej oraz w wystąpieniu 
oficjalnego przedstawiciela strony polskiej.
Podczas spotkania uzgodniono, że Przewodniczący 
Misji p. Minister Liwycki, w sprawie zwróconej 
deklaracji, odbędzie rozmowę z przewodniczącym 
polskiej delegacji, byłym ambasadorem RP w Ber-
nie, p. Zaleskim.

Spotkanie z p. Przewodni-
czącym Delegacji Polskiej 
p. Zaleskim oraz perspekty-
wy dalszych negocjacji.

Taka rozmowa miała miejsce podczas wizyty 
p. Zaleskiego u p. Liwyckiego w dniu 2 listopada. 
Z rozmów podczas spotkania wynikało, że na pod-
stawie wzajemnych ustępstw, w ramach mandatu 
udzielonego Misji, można zagwarantować dalsze 
negocjacje między Delegacjami.
Jest możliwe, że ten ton ugodowy i kompromisowy, 
wynikał z rozmowy między p. Przewodniczącym 
Misji z p. Naczelnikiem Państwa.

Przewodniczący Misji: 
(podpis) 
Radca Sekretarz: (podpis)

A. Liwycki
P. Poniatenko

m. Warszawa
Dnia, 3 listopada 1919 

Oryginał, maszynopis.
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 276, арк. 9–11. 
Opublikowano: 
Західно-Українськa Народнa Республікa 1918–1923..., згад. праця, c. 767–772.

[Tłumaczenie: Iurii Tkachuk, Studium Europy Wschodniej UW]
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2 grudnia 1919 r., Warszawa
Polski tekst deklaracji Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce

W imieniu rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej jako jej przedstawiciele, Ukra-
ińska Misja Dyplomatyczna w Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, co następuje:

Naród ukraiński w ciągu całego szeregu wieków walczył o prawo swoje do wolnego 
życia narodowego, broniąc niezależności i niepodległości politycznej utworzonego 
przez się państwa.

W ciągu tych wieków były chwile historyczne, w których pod wpływem złożonych 
zagadnień ekonomiczno-społecznych naród ukraiński tracił czasowo swoją niezależ-
ność i niepodległość, ale nigdy, jak o tym świadczy jego wielowiekowa historia, naród 
ukraiński nie zrzekł się tej niezależności i niepodległości.

Za każdym razem po długich latach niewoli politycznej żywe siły narodu podej-
mowały walkę o wyzwolenie polityczne i synowie krwią swą naprawiali polityczne 
błędy ojców i rozrywali ohydne kajdany niewoli narzuconej przez obcych.

Również i teraz, wspólnie z innymi ujarzmionymi narodami byłego państwa ro-
syjskiego, naród ukraiński powstał przeciwko niewoli moskiewskiej. Kiedy dzięki 
wspólnym wysiłkom tych narodów runęły zgniłe ściany „moskiewskiego więzienia 
narodów”, pierwszy ukraiński ludowy parlament – „Centralna Rada”1 – w pierw-
szym już roku swego istnienia odgraniczył się od byłej Rosji, zrzekł się orientacji na 
„cara wschodniego prawosławnego” i ogłosił Ukrainę za niepodległą i niezależną 
Republikę Ludową2.

O niepodległość i niezależność tejże Republiki naród ukraiński w ciągu ostatnich 
dwu lat prowadzi bezustanną walkę z imperialistami rosyjskimi, niezależnie z jakiego 
obozu pochodzącymi.

Prowadząc tę krwawą i ciężką walkę Ukraińska Republika Ludowa pragnie 
równocześnie nawiązać przyjazne stosunki sąsiedzkie z wszystkimi państwami 
kulturalnymi, a przede wszystkim z tymi, które z nią graniczą, z którymi Ukrainę 
łączą historyczno-społeczne i ekonomiczne stosunki – w pierwszym rzędzie z Rze-
cząpospolitą Polską.

Zgodnie z tymi swoimi życzeniami rząd ukraiński deklaruje:
 1) że terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej ma być ustalone w takich gra-

nicach: zaczyna się od morza Czarnego wzdłuż rzeki Dniestr, a od Dniestru między 
Polską a Ukrainą wzdłuż rzeki Zbrucz. Dalej granica Ukraińskiej Republiki Ludowej 
na terytorium b. imperium rosyjskiego ma przejść przez zachodnio-północny Wołyń, 
a ostatecznie rozstrzygnięcie granicy w tym miejscu będzie zależeć od uchwały konfe-
rencji światowej w Paryżu. Dalej na północy, wschodzie i południu granice oznaczy się 

1 Ukraińska Centralna Rada (UCR), organ powołany w marcu 1917 r., reprezentujący różne ugrupowania polityczne i orga-
nizacje społeczne Ukrainy (m.in. zasiadali w niej reprezentanci polskich partii: PPS-Lewicy i PPS – Frakcji Rewolucyjnej).
2 20 listopada 1917 r. UCR ogłosiła w tzw. Trzecim Uniwersale powołanie Ukraińskiej Republiki Ludowej, zaś w Czwartym 
Uniwersale 22 stycznia 1918 r. pełną niepodległość URL. 
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po opanowaniu odnośnych terytoriów przez wojsko ukraińskie i po przeprowadzeniu 
odnośnych pertraktacji z państwami zainteresowanymi;

2) prawa narodowo-kulturalne, jakie rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej zapew-
ni na terytorium Ukrainy obywatelom narodowości polskiej, winny być przyznane 
obywatelom narodowości ukraińskiej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i od-
wrotnie. Stan polityczny Galicji wschodniej rozstrzyga rząd polski w porozumieniu 
z przedstawicielami narodu ukraińskiego, zamieszkałego w tejże prowincji;

3) ostateczne rozwiązanie złożonej kwestii rolnej w kierunku sprawiedliwości 
i zaspokojenia szerokich mas ludowych zostanie przeprowadzone przez Wszechukra-
iński Parlament Ustawodawczy, wybrany na podstawie powszechnego, demokratycz-
nego, bez różnicy narodowości, dla wszystkich równego prawa wyborczego i tajnego 
głosowania. Na przeciąg czasu warunków zgody i do chwili zwołania parlamentu 
ustawodawczego stanowisko prawne właścicieli ziemskich na Ukrainie ureguluje się 
na podstawie osobnej umowy pomiędzy rządami ukraińskim i polskim;

4) w sprawach ekonomiczno-handlowych Ukraińska Republika Ludowa pragnie 
nawiązać jak najściślejsze stosunki z Rzecząpospolitą Polską na zasadach wzajemności 
i wymiany usług w zakresie tranzytu przez swe terytoria.

Ze swej strony rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej domaga się od rządu Rze-
czypospolitej Polskiej:

1) uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej za państwo niezależne i niepodległe, 
poparcia wysiłków Ukraińskiej Republiki Ludowej w tym kierunku wobec innych 
państw i zawarcia niezbędnych umów i konwencji, przede wszystkim charakteru 
wojskowego, handlowego i konsularnego;

2) w celu zlikwidowania następstw poprzednich nieporozumień i utrwalenia przy-
jaznej atmosfery wzajemnego zaufania życzliwego i szybkiego rozstrzygnięcia losu 
osób narodowości ukraińskiej, które z przyczyn politycznych są przez rząd polski 
konfinowane3, internowane4, aresztowane lub więzione;

3) udzielenia pomocy Ukraińskiej Republice Ludowej w walce z wrogami – 
w postaci broni, naboi, amunicji, odzieży wojskowej i w ogóle materiału wojskowego 
w rozmiarach, jakie będą określone na podstawie specjalnej umowy rządów ukra-
ińskiego i polskiego;

4) otwarcie rzeczywistego i spiesznego tranzytu przez Polskę z innych państw na 
Ukrainę jeńców ukraińskich, należnych Ukrainie znaków pieniężnych, wojskowych 
materiałów, ubiorów i wszelkiego rodzaju majątku wojskowego.

Podając do wiadomości rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższą deklarację, rząd 
Ukraińskiej Republiki Ludowej spodziewa się, że deklaracja ta stanie się podstawą do 
nawiązania bratnich i dobrych stosunków sąsiedzkich między obydwoma narodami.

3 Zgodnie z prawem austriackim, obowiązującym w Galicji, było to przymusowe przebywanie w określonej miejscowości 
pod nadzorem policyjnym, której osoba konfinowana nie mogła opuścić. Po zajęciu terenów Galicji Wschodniej objęto nim 
szereg osób narodowości ukraińskiej, m.in. duchownych greckokatolickich. 
4 Pod koniec 1919 r. w obozach przebywało 7935 jeńców ukraińskich z armii galicyjskiej i 6208 internowanych cywilów 
ukraińskich. 



161DOKUMENTY

Szczerze życząc sobie stałego pokoju i najściślejszego zbliżenia między Rzeczą-
pospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową, spodziewamy się, że oba narody 
utworzą we wspólnej łączności potężną, niezwyciężoną siłę, która będzie podstawą 
ładu i spokoju na wschodzie Europy oraz przyczyni się do świetnego rozkwitu kul-
tury obu narodów.

Za rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej,
Ukraińska Misja Dyplomatyczna w Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes misji, minister sprawiedliwości i kierownik Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych URL Andrij Liwyckij mp.5

L.S.
Członkowie Misji L. Mychajliw mp.,     B. Rzepecki6 mp.
Radca sekretarz P. Poniatenko mp.

Opublikowano: 
Dokumenty i Materiały do stosunków polsko-radzieckich, t. 2: listopad 1918 – kwiecień 1920, oprac. W. Go-
styńska, T. Kuźmiński, A. Leinwald, S. Wroński, A. Zatorski, Warszawa 1961, dok. 256, s. 461–463.

5 Zob. s. 152, 215.
6 Zob. s. 154.
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15 grudnia 1919 r., Warszawa
List Stepana Wytwyckiego do delegacji Ukraińskiej Rady Narodowej we Lwowie 

o audiencji u Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego

До
Світлої Делегації Української Національної Ради
у Львові

Можу поділитися із Світлою Делегацією радісною вісткою: що всі наші ін-
терновані небавом будуть і випущені на волю. Заявив мені те Пілсудський під 
час моєї аудієнції у нього, яка відбулася дня 15 грудну с. р.

Розмова почалася моїм виясненням становища галицьких бувших членів 
Укр[аїнської] Дипл[оматичної] Місії у Варшаві супроти декларації, зложеної п. 
п. Лівицьким і тов. польському Урядові. Згадана декларація – говорив я – у свої 
уступах, які відносяться до справи Східної Галичини не могла бути прийнята, 
нами ми відказали своїх підписів на ній і з Місії виступили. Одною фразою, 
що на захід – мовляв – від Збруча починається польська державна територія 
не можна полагодити вікового польсько-українського спору. Ми, галицькі 
б. члени Місії1 не могли перечеркнути і знівечити всі народні змагання до 
державної самостійности. Тим зберегли ми можливість дальших переговорів 
з поляками, про всякий случай в найближчій чи трохи дальшій будучности 
конечних, бо нашою згодою на таку декларацію ми втратили би довір’я нашої 
суспільности, до себе і до цілого політичного проводу, а без такого довір’я до 
представників народу всякі переговори мусили би остати безуспішними. За те 
польська сторона своєю короткозорою політикою ослабила або й знівечила 
зовсім ту політичну вартість, яку представляв собою Петлюра і його декла-
рація (п. Петлюра прийняв за свою декларацію п. п. Лівицьокого і тов. з 2 ХІІ 
1919 р.) обернула проти нього всю галицьку суспільність і наддніпрянську праві 
кола тої другої з огляду на уступ про Галичину, ліві постановою про земельну 
реформу. Таким чином поляки самі знівечили ту силу, на яку хотіли у своїм 
українофільськім курсі спертися.

Дальше вказав я на необхідність полагодження справи Східної Галичини, 
яке би доводило українців, як передумову активної польської політики на Сході, 
то відвернуло би від Польщі російську небезпеку. Таке полагодження необхідне 
тому, що без участи галицького суспільства, політично задоволеного, трудне 
будівництво української держави за Збручем, а друге тому, що инакше між 
Україною і Польщею важливе приязне співжиття. Для розв’язки східно-галиць-
кого питання польська сторона нічого досі не зробила, нaвпаки водила ось так, 
щоби українську суспільність Східної Галичини настроїти вороже проти себе.

1 Obok Wytwyckiego byli to Antin Horbaczewski (zob. ) i Mychajło Nowakowski (zob. ...). 
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Про польський режим в Східній Галичині і про відносини в таборах ін-
тернованих говорив я Пілсудському подрібно, цитуючи деякі з відомих мені 
фактів і просив я визволення всіх інтернованих і полонених. Краще, – говорив 
я – щоби зробить хтось третій. Така система правління мусить бути видвигне-
на така програма у східно-галицькій справі, яка заспокоювала би українські 
змагання до своєї державности, бо народу, що боровся за свою політичну само-
стійність не можна збути ніяким господарським сеймиком. Муситься Польща 
зробити тим більше, щоби протиставитися російській політиці посліднього 
часу супроти України. Українські симпатії для Росії могли би мати за собою 
поважні аргументи: 1) Росія не винародовляє нам людей, 2) не відбирає нам 
землі, навпаки за часів царської Росії значні простори землі на Сході колоні-
зувались українським населення, 3) Росія підходить до нас з кличем єднання 
всіх «руських» земель, а які користи дає таке з’єднання українському народові 
про те й говорити не треба.

Тому повинна протиставити Польща свою концепцію розв’язки української, 
а зокрема східно-галицької справи. Вкінці згадав про ті користи внутрішньо-по-
літичного і міжнародного характеру для Польщі, які принесе зі собою бажане 
для української сторони рішення східно-галицького питання.

Із своїх виводів вибираю тільки деякі моменти, инші міг би я Світлій Деле-
гації усно переказати. Так само як найкоротше передаю ще найважніший зміст 
доволі доброї відповіді Пілсудського.

У вирішуванні східно-галицького питання – відповідав Пілсудський – треба 
«об’єктивізації» певних явищ, як реальних фактів. Треба, щоби українці в своїх 
політичних міркуваннях брали поляків і їх настрої, традиції і т. п. такими, як 
вони є, а не такими, якими вони хочуть мати. Так само поляки супроти укра-
їнців. Примінюючи такий процес легше поставити собі ту ціль, яка дасть ся 
серед даних відносин осягнути, і легше добрати ті засоби, що до тої цілі довести 
можуть. Недавня польсько-українська війна була така «глибока», що зараз 
після неї неможливе повне порозуміння між обома народами. Тут можливе таке 
порозуміння тільки етапами.

Тому Пілсудський вважає дуже корисними ті розмови, які я мав і проваджу 
з членами польського сейму. «Дуже рад – був фактом моєї розмови з Грабським2 
та вказував мені на вже замітні для нього її корисні наслідки. Ті самі люди, 
впевняю Вас, инакше настроєні, инакше переконані та инакше говорять у Вар-
шаві, ніж у Львові» – висловився Пілсудський. І тому він бажав би, щоби ті 
зносини піддержувати і розмови продовжувати.

Паризький статут для Східної Галичини назвав Пілсудський випливом неро-
зуміння Антантою справ Сходу і висловив переконання, що він не удержиться3. 

2 Grabski Władysław (1874–1938), ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy, minister skarbu (13 XII 1919–9 VI 1920), 
późniejszy dwukrotny premier.
3 21 listopada Rada Najwyższa na konferencji pokojowej w Paryżu podjęła decyzję o przekazaniu Galicji Wschodniej Polsce 
na 25 lat na zasadzie mandatu Ligi Narodów. Jednocześnie przyjęła statut tej krainy, nadający jej szeroką autonomię z osobnym 
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Активну політику для Східної Галичини польську в смислі польської допомоги 
для будівництва української державности, при помочі, між иншим, Східної 
Галичини уважає Пілсудський трудною з огляду на перешкоди з боку Антанти. 
Впрочім для українського державного будівництва нема потрібних знарядів 
і ціла будова з того приводу буде мусила завалитися скорше чи пізніше з вели-
кою шкодою для Польщі і України.

Про справу інтернованих сказав Пілсудський таке: Видано розпорядження, 
щоби процес звільнення був легший. У відповідь на Ваше прошення заявляю 
Вам, що міністр військових справ предложить на одній з найближчих мініс-
терських рад проєкт звільнення всіх інтернованих і з огляду на те, що міністр 
внутрішніх справ ставиться до справи визволення всіх інтернованих прихиль-
но, проєкт той – сподіюся – буде затверджений4. Я зі свого боку зроблю все, 
щоби він в найкоротшім часі став рішеним і щоби те рішення як найскоріше 
перевести в діло.

На тім аудієнція, що тривала годину і 10 мінут, закінчилася.
В справі інтернованих відбув я перед півтора тижнем кілька присвячених 

особливо тій справі конференцій і інтервеніював я в тім самім ділі в однім 
поважнім і можливо найбільше впливовім місці в тім самім часі і там обіця-
но мені, що будуть пороблені кроки, щоби справу небавом корисно для нас 
рішити.

Дня 15 ХІІ с. р. були ми, п. п. Горбачевський, Новаковський і я в Міністерстві 
заграничних справ: там віддано нам наші дипломатичні паспорти – наслідком 
донесення Української Дипломатичної Місії, дізнавшися через необачність 
одного з канцеляристів, що ми наміряємо внести протест проти декларації 
п. п. Лівицького і тов. з 2 ХІІ 1919, подбала, щоби Польське Міністерство загра-
ничних справ відложило нам аудієнцію, про яку ми просили, вперед видало нам 
паспорти, а потому, вважаючи нас не членами Місії відмовилось від прийняття 
нашого протесту5. Наслідком того ми змогли польському урядові тільки усно 
зложити свою заяву, про наше відношення до згаданої декларації. Для виїзду 
за границю поки що трудно дістати дозвіл, згодженося на наш побут в Варшаві 
чи денебудь инде в Польщі або в східній Галичині.

Петлюра і Лівицький творять тут українське «правительство». Не ви-
ключене, що то «правительство» і Українська Дипломатична Місія схоче 
переговорювати з Польщею про Східну Галичину на основі лінії Бугу. На те 
вказують деякі відомости, які я маю з тих кругів і інспіровані кимсь статті в 
польських дневниках про побут у Варшаві Укр[аїнської] Дипл[оматичної] Місії 

gubernatorem i parlamentem krajowym. Zgodnie z przewidywaniami Piłsudskiego na skutek protestów polskich popartych 
przez Francję decyzja ta została zawieszona miesiąc później. 
4 15 grudnia 1919 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwolnieniu wszystkich internowanych Ukraińców galicyjskich. 
5 3 grudnia 1919 r. trzej galicyjscy członkowie UMD uchwalili protest przeciwko ogłoszonej dzień wcześniej deklaracji 
grudniowej. 
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під проводом «галицького українця д-ра Старосольського»6. Комусь очевидно 
залежить на тім, щоби вихіскувати [використовувати?] тутешній побут д-ра 
Старосольського і його становище товариша міністра для викликання вра-
ження, що в майбутніх переговорах п. п. Петлюри і тов. з Польщею про Східну 
Галичину беруть участь і галичани: д-р Старосольський в тім ділі непричетний.

На мою думку у нас (в пресі) повинно бути більше протесту проти постанови 
паризького статуту.

Kopia, maszynopis.
Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, Kolekcja dokumentów dotycząca 
działalności Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej w latach 1914–1939, 
zespół nr 581, opis 1, teczka 141, ark. 1–2v.

6 Starosolski Wołodymyr (1878–1942), pochodzący z Galicji socjolog, adwokat, socjaldemokrata, wiceminister spraw zagra-
nicznych w rządzie URL. Starosolski przybył do Warszawy wraz z byłym profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, Kiryłem 
Studynskim, w drugiej połowie listopada, by zabiegać o zwolnienie internowanych i uwięzionych Ukraińców galicyjskich.
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15 grudnia 1919 r., Warszawa 
List Stepana Wytwyckiego do delegacji Ukraińskiej Rady Narodowej we Lwowie  

o audiencji u Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego

Do
Prześwietnej Delegacji Ukraińskiej Rady Narodowej
we Lwowie

Mogę podzielić się z Najjaśniejszą Delegacją dobrą wiadomością, że wszyscy nasi 
internowani zostaną wkrótce uwolnieni. Powiedział mi to Piłsudski podczas mojej 
z nim audiencji, która odbyła się w dn. 15 grudnia b. r.

Rozmowa rozpoczęła się od mojego wytłumaczenia stanowiska byłych galicyjskich 
członków Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Warszawie, stojącego w sprzeczności 
z deklaracją złożoną przez pp. Liwickiego i tow. rządowi polskiemu. Wspomniana 
deklaracja, jak powiedziałem, zwłaszcza w ustępach dotyczących przypadku Galicji 
Wschodniej nie mogła zostać przez nas zaakceptowana, odmówiliśmy jej podpisania i 
ustąpiliśmy z Misji. Jednym zdaniem – mówiłem – (że) jakoby na zachód od Zbrucza 
zaczyna się terytorium państwa polskiego, nie da się rozstrzygnąć odwiecznego polsko-
-ukraińskiego sporu. My, byli galicyjscy członkowie UMD nie mogliśmy przekreślić 
i zniweczyć wszystkich walk narodowo-wyzwoleńczych o niepodległość państwową. 
Zachowaliśmy zatem możliwość dalszych negocjacji z Polakami, na wszelki wypadek, 
w bliskiej lub nieco dalszej przyszłości niezbędnych, ponieważ udzieliwszy naszej 
zgody na taką deklarację, utracilibyśmy zaufanie naszego społeczeństwa do nas 
samych i całego kierownictwa politycznego: bez takiego zaufania do przedstawicieli 
narodu, wszystkie negocjacje zakończą się niepowodzeniem. Natomiast strona polska, 
swoją krótkowzroczną polityką osłabiła, a nawet całkowicie zniweczyła polityczną 
siłę reprezentowaną przez Petlurę i jego deklarację (p. Petlura stanął po stronie 
deklaracji pp. Liwickiego i tow. z dn. 2 XII 1919 r.), nastawiła przeciwko niemu całe 
społeczeństwo galicyjskie i Naddnieprze, zwłaszcza prawicowe kręgi tej ostatniej 
z powodu ustępstw w sprawie Galicji, a lewicowe – dekretem w sprawie reformy 
rolnej. W ten sposób sami Polacy zniweczyli siłę, na której chcieli polegać w swojej 
proukraińskiej orientacji.

Zwróciłem też uwagę na potrzebę rozstrzygnięcia sprawy Galicji Wschodniej, 
które udowodniłoby, że Ukraińcy są składową aktywnej polskiej polityki wschod-
niej, co osłabiłoby rosyjskie niebezpieczeństwo dla Polski. Takie rozstrzygnięcie jest 
konieczne, ponieważ bez udziału społeczeństwa galicyjskiego, politycznie usatysfak-
cjonowanego, trudno jest zbudować państwo ukraińskie za Zbruczem, a po drugie, 
pomiędzy Ukrainą a Polską niezbędne jest przyjazne współistnienie. Strona polska 
nie zrobiła nic, by rozwiązać kwestię Galicji Wschodniej, wręcz przeciwnie, dopro-
wadziła ukraińskie społeczeństwo we Wschodniej Galicji do wrogiego nastawienia 
przeciwko sobie.

Rozmawiałem szczegółowo z Piłsudskim o polskim reżimie w Galicji Wschodniej 
i stosunkach w obozach dla internowanych, cytując niektóre znane mi fakty i prosząc 
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o uwolnienie wszystkich internowanych i więźniów. Krótko – powiedziałem, że lepiej, 
niech ktoś inny to zrobi! W sprawie Galicji Wschodniej musi zostać zaproponowany 
taki system rządów, który potrafiłby uspokoić ukraińskie dążenia do własnej pań-
stwowości, ponieważ narodu walczącego o swoją niezależność polityczną nie da się 
kupić za cenę jakiegoś sejmiku gospodarczego. Polska musi zrobić jeszcze więcej, 
aby sprzeciwić się niedawnej polityce Rosji wobec Ukrainy. Ukraińskie sympatie 
do Rosji mogą mieć poważne argumenty: 1) Rosja nie asymiluje naszej ludności, 
2) nie zabiera naszej ziemi, wręcz przeciwnie, w carskiej Rosji duże obszary ziemi 
na Wschodzie zostały skolonizowane przez ludność ukraińską, 3) Rosja zwraca się 
do nas z hasłem o zjednoczeniu wszystkich ziem „ruskich”, a jakie korzyści daje taki 
związek narodowi ukraińskiemu, nie trzeba już mówić.

Dlatego Polska musi przeciwstawić się własną koncepcją rozwiązania sprawy 
ukraińskiej, a zwłaszcza Galicji Wschodniej. Na koniec wspomniałem o korzyściach 
wewnątrzpolitycznych i międzynarodowych dla Polski, które przyniesie za sobą 
pożądane przez stronę ukraińską rozwiązanie kwestii Galicji Wschodniej.

Z moich wniosków wybrałem tylko niektóre punkty, inne mógłbym przedstawić 
Prześwietnej Delegacji ustnie. Również krótko przekazuję, co ważniejsze, treść dość 
pozytywnej odpowiedzi Piłsudskiego.

Piłsudski odpowiedział, że w rozwiązaniu kwestii wschodnio-galicyjskiej ko-
nieczne jest „zobiektywizowanie” niektórych zjawisk, jako faktów rzeczywistych. 
Konieczne jest, aby Ukraińcy w swoich poglądach politycznych brali pod uwagę 
Polaków i ich nastroje, tradycje, etc. takie, jakimi one są, a nie takie, jakimi chcie-
liby by były. To również dotyczy stanowiska Polaków wobec Ukraińców. Stosując 
takie podejście, pozwoli to (nam) łatwiej ustalić cel, który można będzie osiągnąć 
w obecnych warunkach i łatwiej będzie znaleźć środki, które będą mogły doprowadzić 
do osiągnięcia tego celu. Ostatnia wojna polsko-ukraińska była tak „głęboka”, że 
teraz niemożliwe jest osiągnięcie pełnego porozumienia między dwoma narodami. 
W tym przypadku, takie porozumienie, jest możliwe (do osiągnięcia) tylko etapami.

Dlatego Piłsudski uważa rozmowy, które odbyłem i nadal prowadzę z przedstawi-
cielami polskiego Sejmu, za bardzo przydatne. „Bardzo się ucieszył z mojej rozmowy 
z Grabskim i zwrócił mi uwagę na już zauważalne konsekwencje dla niego. „Za-
pewniam Pana, że ci sami ludzie mają inne podejście, inaczej są przekonani i mówią 
inaczej w Warszawie, niż we Lwowie” – powiedział Piłsudski. Dlatego chciałby, żeby 
te relacje nadal utrzymywać i kontynuować rozmowy.

Piłsudski nazwał paryski statut ws. Galicji Wschodniej wynikiem niezrozumienia 
przez Ententę spraw wschodnich i był przekonany, że ten dokument się nie utrzyma. 
Aktywną politykę polską wobec Galicji Wschodniej w sensie polskiej pomocy w bu-
dowaniu ukraińskiej państwowości z pomocą między innymi Galicji Wschodniej, 
uważa Piłsudskiego za kwestię trudną, biorąc pod uwagę przeszkody ze strony En-
tenty. Nawiasem mówiąc, nie ma niezbędnych narzędzi do budowania ukraińskiej 
państwowości, a cała struktura – prędzej czy później – będzie musiała się zawalić 
z wielką szkodą dla Polski i Ukrainy.
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W sprawie internowanych Piłsudski powiedział, że wydano rozkaz, aby ułatwić 
proces zwalniania. W odpowiedzi na waszą prośbę oświadczam Panu, że Minister 
Spraw Wojskowych zaproponuje na jednym z nadchodzących posiedzeniu Rad Mini-
strów projekt zwolnienia wszystkich internowanych, a biorąc pod uwagę, że Minister 
Spraw Wewnętrznych opowiada się za uwolnieniem wszystkich internowanych, mam 
nadzieję, że projekt zostanie przyjęty. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby 
uchwała weszła w życie tak szybko, jak to możliwe, i aby decyzja została wdrożona 
jak najszybciej.

Na tym audiencja, która trwała godzinę i 10 minut, zakończyła się.
W sprawie internowanych półtora tygodnia temu odbyłem kilka konferencji 

i interweniowałem w tej samej sprawie w jednym poważnym i być może najbardziej 
wpływowym miejscu w tym samym czasie; obiecano mi, że wkrótce zostaną podjęte 
korzystne dla nas kroki w celu rozwiązania tej kwestii.

W dniu 15 ХІІ b. r. byliśmy, m.in. pp. Horbaczewski, Nowakowski oraz ja, w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych: otrzymaliśmy tam nasze paszporty dyplomatyczne 
(zatrzymane) w wyniku doniesienia Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej, (która) dowie-
dziawszy się, przez zaniedbanie jednego z kanclerzy, że zamierzamy zaprotestować 
przeciwko deklaracji pp. Liwickiego i tow. z dn. 2 ХІІ 1919, zadbała, żeby polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przełożyło żądaną przez nas audiencję, wydało 
nam z wyprzedzeniem paszporty, a następnie, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy 
członkami Misji, odmówiło przyjęcia naszego protestu. W rezultacie mogliśmy 
jedynie złożyć ustne oświadczenie polskiemu rządowi na temat naszego stosunku 
do deklaracji. Z powodu, że nadal trudno jest uzyskać pozwolenie na wyjazd za 
granicę, zgodzili się na nasz pobyt w Warszawie lub gdziekolwiek indziej w Polsce, 
bądź w Galicji Wschodniej.

Petlura i Liwicki tworzą tu ukraiński „rząd”. Możliwe, że „rząd” i Ukraińska 
Misja Dyplomatyczna będą chciały negocjować z Polską w sprawie Galicji Wschod-
niej na założeniu linii Bugu. Wskazują na to niektóre informacje, które mam z tych 
kręgów, inspirowane niektórymi artykułami w polskich dziennikach na temat pobytu 
Ukr[aińskiej] Misji Dypl[omatycznej] w Warszawie pod przewodnictwem „Ukraińca 
galicyjskiego dr Starosolskiego”. Komuś oczywiście zależy na tym, żeby wykorzy-
stać pobyt dr-a Starosolskiego i jego stanowisko towarzysza [zastępcy] ministra, 
aby sprawiać wrażenie, że w przyszłych negocjacjach pp. Petlury i tow. z Polską 
w sprawie Galicji Wschodniej biorą także udział galicjanie: dr Starosolski nie jest 
zaangażowany w tę sprawę.

Moim zdaniem powinniśmy (w prasie) więcej publikować protestów przeciwko 
decyzjom statutu paryskiego.

Kopia, maszynopis.
ЦДIАУ, Kolekcja dokumentów dotyczących działalności rządów URL i ZURL..., ф. 581, оп. 1, спр. 141, 
аpк. 1–2зв.

[Tłumaczenie: Iurii Tkachuk, Studium Europy Wschodniej UW]
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25 marca 1920 r., Warszawa 
Relacja Ołeksandra Docenki z bankietu wydanego przez Ukraińską Misję 

Dyplomatyczną dla polskich polityków

Повертаючи трохи назад, спід згадати ще й про великий польсько-україн-
ський раут, котрий відбувся 25-го березня 1920 року в реставрації «Полонія» 
в між часі польсько-українських переговорів. 

На бенкеті з української сторони були присутні: Міністр А. Лівицький, 
Л. Михайлів, П. Понятенко, Б. Ржепецький, Голубович (с. р. і б. прем’єр)1, Єф-
ремович, Чернявський2 (с. р.), Пилипчуч (н. р.), Сивошапка3 (н. р.), Лукашевич4, 
Борисів5, Карпинський6, Олесіюк (реф. по спр. Холмщини)7, Иножарський8 
і з польського боку: п. п. Дашинський, Морачевський, Демський9, Космовська10, 
Земянський11 та Вакар12. Всіх запрошених поляків мало бути до 20 чоловік, але 
решта не прийшла.

Міністр А. Лівицький в досить теплій промові вітав зібравшихся в імени 
української демократії демократію польську і говорив, що поляки і українці 
природно і історично мусять бути зв’язані союзними узами проти своїх ворогів 
і підняв свій келих за гостей, польську демократію – за найбільшого демократа 
Начальника Держави Юзефа Пілсудського. З отвітною промовою виступив 
п. Дашинський, який подякував А. Лівицькому за слова теплого привіту і під-
няв келих за здоров’я п. Головного Отамана.

Пан Стапинський13, одповідаючи, говорив: «Українці здавна мені відомі... 
Коли я був арештований, то перший, хто мені допомагав усім і перший прийшов 
привітати це був українець Теофіл Окуневський14. Мої симпатії завше були на 
боці українців...».

1 Hołubowycz Wsewołod (1885–1939), inżynier, członek Ukraińskiej Partii Socjalistów Rewolucjonistów (UPSR), były 
premier i minister spraw zagranicznych URL.
2 Czerniawski Arsen (1890–1944), geolog, podpułkownik armii ukraińskiej, docent Akademii Gospodarczej w Podiebradach, 
członek UPSR, pracownik ministerstwa spraw wojskowych.
3 Wrotnowski Sywoszapka Kostiantyn (1890–1929), weterynarz, pułkownik armii URL, członek partii narodowych repub-
likanów, późniejszy zastępca ministra gospodarki narodowej. 
4 Łukaszewycz Andrij (1883–1944), inżynier komunikacji, wiceminister dróg, od 15 listopada 1919 r. radca ds. transportu 
UMD w Polsce
5 Radca UMD w Polsce (imię nieznane).
6 Karpinski Ołeksandr (1867–1929), adwokat, dyplomata, członek liberalnej partii socjalistów-federalistów, niedoszły poseł 
ukraiński w Warszawie (jego wyjazd wstrzymano w ostatniej chwili w lutym 1919 r.), radca UMD w Polsce. 
7 Ołesiuk Tymisz (1895–1978), lekarz, działacz ukraiński z Podlasia, członek UMD w Polsce.
8 Inożarski Iwan, naczelnik oddziału kancelarii Dyrektoriatu. 
9 Dębski Aleksander (1857–1935), socjalista, działacz PPS.
10 Kosmowska Irena (1879–1945) działaczka społeczna, publicystka, posłanka na Sejm Ustawodawczy z ramienia PSL 
„Wyzwolenie”, sekretarz sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
11 Ziemięcki Bronisław (1885–1944), socjalista, członek Centralnego Komitetu Robotniczego PPS, poseł na Sejm Ustawo-
dawczy.
12 Wakar Włodzimierz (1885–1933) prawnik, ekonomista, statystyk, publicysta. 
13 Stapiński Jan (1867–1946), ludowiec, lider PSL „Lewica”, poseł na Sejm Ustawodawczy.
14 Okuniewski Teofil (1858–1937), adwokat galicyjski, założyciel Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej, członek 
prezydium Ukraińskiej Rady Narodowej we Lwowie. 
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Пан Демський: «Поляки і українці завше йшли рука в руку, мусять вони йти 
і зараз. Це конечно і необхідно як в державних інтересах Польщі, так і в інте-
ресах державних України. Від нас самих залежить цей союз зробити життьовим 
і закріпити його на майбутність.

Пан Головний Отаман Петлюра зрозумів це і прибув в цих цілях до Варша-
ви. Розуміємо це і ми поляки і вживемо всіх заходів і допоможемо, щоби і наш 
Начальник Панства пішов на зустріч українцям в політиці, та він уже і йде...». 
І підняв келих за здоров’я Головного Отамана.

Пан Дашинський: «Триста років українці і поляки були під гнітом чужих 
народів. Разом були під гнітом Москви, а ми ще й під гнітом німців та австріяків.

В історії ми читаємо, що не раз і не два лилась зовсім непотрібно польсько-у-
країнська кров в боротьбі між собою, а ця боротьба знесилила обидва народи 
і довела до загублення самостійности і Україною, і Польщею перед ворогами 
сильнішими, які тільки і чекали нашого знесилення, щоб накинути на вас і на 
нас ярмо неволі, тяжкі кайдани гніту. Але зараз Польща стає на шлях нового 
порозуміння з Україною і я тут урочисто заявляю, що на мою думку не може 
бути вільної Польщі без вільної України і вільної України без вільної Польщі.

Триста років бився український народ з поляками і ще будем мати неприєм-
ности, будем ще споритись, а може й битись за кожне окреме село, але це буде 
вже боротьба двох суверенних держав, та з доброї волі вашої і нашої до цього 
не дійде – спільна мова завше може знайтись і вже тепер ясна справа про союз 
українського і польського народів.

Прошу вірити в одвертість і серйозність моїх слів та зібравшихся тут моїх 
товаришів – поляків. За вільну Україну і вільну Польщу підіймаю свій келих!». 
Крики «слава, слава» і «гура, гура» залунали по залі, що звернуло увагу і других 
тут присутніх гостей, які так само причали «віват Україні» і т. д.

Настрій зовсім повеселішав і провадились сердечні розмови про деталі 
польсько- української згоди. А П. Михайлів говорив: «Я констатую тут своє 
велике задоволення сьогоднішнім днем. Коли ми перед місяцем жили і перебу-
вали тут в дуже скрутному становищі при підтримці нас одного тільки Пана 
Начальника Держави, то тепер нас підтримують найкращі верстви політичного 
громадянства польського. З малих років я виховув[ав]ся на творах Міцкевича 
і культура польська є мені близька і дорога. Декларацією 2 II ми відмовилися від 
Галичини на користь Польщі», і тут він переповів зміст декларації 2 ХIІ 1919. 
і далі продовжував: «Це зацікавлення нами, нашою державністю і підтримка 
нас Вами ж – поляками – являється найкращою запорукою того, що розпочата 
робота буде доведена до завершення її і народи польський та український будуть 
надалі жити в повній згоді та союзі. За мирне співжиття обох народів, за союз 
я підіймаю свою чарку».

Далі говорила п. Космовська про необхідність союзу перед великим і сильним 
ворогом Москвою, про необхідність щирости в цих переговорах.
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Та промова п. Михайліва «ні к селу, ні к городу» зробила тяжке враження 
на українців. Цей чоловік не то, що говорив, а молов зовсім непотрібні речі, 
одного не кінчаючи, а до другого перескакуючи.

Треба було загладити враження од промови п. Михайліва і п. Иножарський, 
підійшовши до п. Понятенка, просив його виступити з промовою, але той 
відмовився. Тоді повторив своє прохання п. Иножарський, кажучи, що йому, 
Понятенкові, А. М. наказав виступити і пан Понятенко сказав: «Велике гасло 
самовизначення народів мусить бути переведено в життя. Не оглядаючись на 
захід, український і польський народи мусять самі опреділити собі співжиття. 
Питання про організацію Східної Європи є нині найбільш важливим і мусить 
воно вирішатись не в Парижі, а тут, на сході Європи, і на мою думку, самим 
найкращим містом є Варшава».

Ці короткі слова зробили велике враження на присутніх, і враження од 
промови Михайлова як не було, а п. Морачевський в якомусь екстазі схопився 
і почав доказувати, що питання сходу Європи мусять і повинні вирішити укра-
їнці і поляки, а Стапинський і инші кричали, що «Варшава, Варшава» мусить 
вирішувати питання сходу разом з українцями.

Пан Ржепецький підтвердив слова попереднього промовця і добавив тільки, 
що «це питання мусимо вирішати зараз безпроволочно, а для цього Польща 
і Україна повинні зв’язатись нерозривними союзними ланцюгами».

Пан Дашинський: «Українці і поляки мусять самі розв’язати питання, які 
торкаються обох держав. Ми не втручаємося в життя Західної Європи. Нехай 
же й вона дасть нам самім дійти до згоди».

Пан Карпинський знову говорив про необхідність польсько-української 
згоди в інтересах обох держав.

П.п. Пилипчук і Сивошапка (н. р.) говорили про характеристичні риси 
українського і польського народів, про спільність сих рис і що це є запорукою 
майбутнього тривалого союзу.

Виступив і п. Голубович (с. р.), який говорив про спільність інтересів 
державних у демократії польської і української перед Росією і освідчив що 
«порозуміння за всяку ціну це є єдиним виходом з політичної ситуації як для 
Польщі, так і для України».

Пан Морачевський: «Керуватись в політиці сентиментами ми не можемо. 
І коли ми, поляки, говоримо за необхідність існування Великої Української 
Держави, то це тому, що ця держава потрібна для самої держави польської» 
і закінчив словами – «кохаймося!».

Розохотився й п. Голубович і, виступивши другий раз, почав доказувати 
необхідність польсько-українського порозуміння.

Бенкет затягнувся. Десь з початком 4-ої години в ночі тільки почали гості 
розходитись в веселих настроях як і з повнотою вражень.

Мушу ще до цього дещо додати.
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Коли промовці говорили про соціалістів, демократію, спільність інтересів, то 
в цей час п. Морачевський заявив, що він тут виступає як польський шляхтич, 
на що А. Лівицький сказав, що він так само є «полтавський дворянин». Але це 
були вже жарти, котрими в певних хвилях послуговуються навіть і соціалісти, 
правда не всі.

Пан Дашинський прибув на бенкет пізніше усіх, бо був затриманий На-
чальником Держави п. Пілсудським у Бельведері у себе на аудієнції. Слова 
п. Дашинського, сказані на бенкеті, мали велике значення тому, що вони гово-
рились ним під безпосереднім ще своїм враженням од погляду п. Пілсудського 
на українську справу – союз, – були, властиво і словами Начальника Держави.

Висліди з рауту-бенкету?
1. Зближення польської одповідальної і впливової демократії з демокра-

тією українською і разом з тим з українським офіціальним дипломатичним 
представництвом.

2. Через п. Дашинського українці почули останній погляд на українську 
справу п. Пілсудського.

3. При найбільш сприятливій обстановці, яка, помимо волі людської, зму-
шувала чоловіка до одвертости – українці мали можність обміну думками з од-
повідальними поляками на тему польсько-українського порозуміння – союзу.

4. На власні очі побачила і на власні вуха почула з розмов з поляками 
Українська Дипломатична Місія, що Польща уже офіціально стала на шлях 
признання суверенности УНР і союзу з Україною.

5. Благотворний вплив цього рауту на членів Місії – зміцнення віри в кращі 
дні для України, віра в можливість узнання суверенности України Польщею, 
віра в союз – все це породжувало нові сили в боротьбі і спонукувало членів Місії 
до більш активних дій в своїй політично-дипломатичній роботі.

Та чи щиро поляки говорили... Щиро, бо їм ми були потрібні.

О. Доценко, Літопис Української революції. Матеріали i документи до історії Української революції, 
т. 2, кн. 5, Львів 1923, c. 250–253.
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25 marca 1920 r., Warszawa 
Relacja Ołeksandra Docenki z bankietu wydanego przez Ukraińską Misję  

Dyplomatyczną dla polskich polityków

Cofając się nieco, należałoby również wspomnieć o wielkim raucie polsko-
-ukraińskim, który odbył się 25 marca 1920 roku w restauracji „Polonia” podczas 
negocjacji polsko-ukraińskich. 

W bankiecie po stronie ukraińskiej wzięli udział: minister A. Liwyćki, L. My-
chajliw, P. Poniatenko, B. Rżepecki, Hołubowycz (członek UPSR oraz b. Premier), 
Jefremowycz, Czerniawski1 (UPSR), Pylypczuk (UPNR), Sywoszapka2 (UPNR), Łu-
kaszewycz, Borysiw, Karpiński, Ołesiuk (ref. w.s. ziemi chełmskiej), Inożarski3 oraz 
po stronie polskiej: p.p. Daszyński4, Moraczewski5, Dębski6, Kosmowska7, Ziemięcki8 
i Wakar9. Łącznie zaproszono do 20 Polaków, ale reszta nie przyszła.

Minister A. Liwyćki w imieniu ukraińskiej demokracji w dość ciepłym przemó-
wieniu przywitał zgromadzonych przedstawicieli demokracji polskiej i powiedział, że 
Polacy i Ukraińcy muszą naturalnie i historycznie być związani więzami sojuszniczymi 
przeciwko swoim wrogom i wzniósł swój toast za gości, za polską demokrację – za 
największego demokratę, Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W odpowiedzi 
wygłosił przemówienie p. Daszyński, który podziękował A. Liwyćkiemu za ciepłe 
powitanie oraz wzniósł swój toast za zdrowie p. Głównego Atamana.

Odpowiadając, Pan Stapiński10 powiedział: „Ukraińców znam od dawna... Kie-
dy zostałem aresztowany, pierwszą osobą, która mi pomogła i pierwszą, która mi 

1 Arsen Czerniawski (1890–1944), geolog, podpułkownik armii ukraińskiej, docent Akademii Gospodarczej w Podiebradach, 
członek UPSR, pracownik Ministerstwa Spraw Wojskowych.
2 Kostiantyn Wrotnowski Sywoszapka (1890–1929), weterynarz, pułkownik armii URL, członek UPNR, późniejszy zastępca 
ministra gospodarki narodowej. 
3 Iwan Inożarski, sędzia, naczelnik oddziału Kancelarii Dyrektoriatu. 
4 Ignacy Daszyński (1866–1936), poseł socjalistyczny na sejm, przywódca PPS.
5 Jędrzej Moraczewski (1870–1944), socjalista, pierwszy premier II RP.
6 Aleksander Dębski (1857–1935), socjalista, działacz PPS.
7 Irena Kosmowska (1879–1945), działaczka społeczna, publicystka, posłanka na Sejm Ustawodawczy z ramienia PSL 
„Wyzwolenie”, sekretarz sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
8 Mieczysław Niedziałkowski (1893–1940), socjalista, jeden z liderów PPS, poseł na sejm.
9 Włodzimierz Wakar (pseudonim: Consulibus; ur. 26 VIII 1885 w Tambowie (Syberia) – zm. 9 V 1933 w Warszawie), pol-
ski prawnik, ekonomista i statystyk, działacz niepodległościowy i samorządowy, publicysta. Członek PSL „Wyzwolenie”; 
1916–24 profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (od 1933 SGH); od 1915 pracownik, od 1918 dyrektor Biura Pracy 
Społecznej; współzałożyciel (1920) i kierownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego; organizator (1921) i do 1925 kierownik 
Związku Powiatów; interesował się głównie problematyką wsi, w tym m.in. zagadnieniami demograficznymi i ekonomicznymi 
byłych Prus Wschodnich; 1919 opracował projekt konstytucji Podstawy ładu Rzeczypospolitej Polskiej, który odegrał dużą 
rolę w pracach nad ostateczną wersją Konstytucji marcowej; redaktor czasopism: „Polska”, „Gmina”, „Samorząd”, „Przegląd 
Wschodni”, „Przymierze”; główne prace: Sto lat walki o oświatę polską (1916), Rozwój terytorialny narodowości polskiej 
(część 1–3 1917–18), Zagadnienia samorządu w Rzeczypospolitej Odzyskanej (1924), Doświadczenia i błędy naszej polityki 
zagranicznej wobec zadań chwili (1926).
10 Jan Stapiński (1867–1946), ludowiec, poseł na Sejm Ustawodawczy, lider PSL „Lewica”.
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pogratulowała, był Ukrainiec Teofil Okuniewski11. Moje sympatie zawsze były po 
stronie Ukraińców...”.

Pan Dębski: „Polacy i Ukraińcy zawsze szli ramię w ramię, muszą również iść 
i teraz. Jest to konieczne i niezbędne zarówno w interesie państwa polskiego, jak 
i w interesie państwa ukraińskiego. Od nas zależy, żeby ten związek został urzeczy-
wistniony oraz umocniony na przyszłość.

Pan Główny Ataman Petlura to zrozumiał i w tym celu przyjechał do Warszawy. 
Zdajemy z tego sprawę i my, Polacy, podejmiemy wszelkie środki i pomożemy, żeby 
nasz Naczelnik Państwa poszedł na ustępstwa w sprawie ukraińskiej, co on już i tak 
czyni...». I wzniósł swój toast za zdrowie Głównego Atamana.

Pan Daszyński: „Przez trzysta lat Ukraińcy i Polacy były rządzeni przez inne 
państwa. Razem byliśmy gnębieni przez Moskwę, a także byliśmy gnębieni przez 
Niemców i Austriaków.

W historii czytamy, że nie raz i nie dwa niepotrzebnie przelana została w walce 
między nami krew polska i ukraińska, a ta walka osłabiła oba narody i doprowadziła 
do utraty niepodległości zarówno Ukrainy, jak i Polski wobec silniejszych wrogów, 
którzy tylko czekali na nasze osłabienie, żeby narzucić Wam i nam jarzmo niewoli, 
(zakuć w) ciężkie kajdany ucisku. Ale teraz Polska jest na drodze do nowego poro-
zumienia z Ukrainą i uroczyście oświadczam tutaj, że moim zdaniem nie może być 
wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski.

Przez trzysta lat naród ukraiński walczył z Polakami i nadal będziemy mieć kło-
poty, nadal będziemy się kłócić, a może będziemy walczyć o każdą pojedynczą wioskę, 
ale będzie to walka dwóch suwerennych państw, ale z Waszej i naszej dobrej woli tak 
się nie stanie - zawsze można znaleźć wspólny język i teraz sprawa sojuszu narodów 
ukraińskiego i polskiego jest jasna.

Proszę uwierzyć w szczerość i prawdziwość moich słów i słów moich polskich to-
warzyszy zgromadzonych tutaj. Proszę wznieść swój toast za wolną Ukrainę i wolną 
Polskę!”. W sali rozległy się okrzyki „sława, sława” i „hura, hura”, które przyciągnęły 
uwagę obecnych tu gości, którzy również krzyczeli „vivat Ukraina”, itp.

Nastrój był dość wesoły i toczyły się serdeczne rozmowy na temat szczegółów 
porozumienia polsko-ukraińskiego. A P. Mychajliw powiedział: «Oświadczam tutaj 
o mojej wielkiej satysfakcji z dzisiejszego dnia. Kiedy miesiąc temu, znaleźliśmy się 
tu w bardzo trudnej sytuacji i mieszkaliśmy przy wsparciu tylko Pana Naczelnika 
Państwa, to teraz wspierają nas najlepsze polskie kręgi polityczne. Od najmłodszych 
lat wychowywałem się na twórczości Mickiewicza, a kultura polska jest mi droga 
i bliska. Deklaracją 2 II wyrzekliśmy się Galicji na rzecz Polski” i tutaj powtórzył 
treść Deklaracji z dn. 2 XII 1919 r. i kontynuował: „Zainteresowanie nami, naszą 
państwowością i wsparcie nas przez państwo – Polaków – jest najlepszą rękojmią, że 
prace rozpoczęte zostaną doprowadzone do końca, a narody polski i ukraiński będą 

11 Teofil Okuniewski (1858–1937), adwokat galicyjski, założyciel UNDP, członek prezydium URN we Lwowie, założyciel 
Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych i pisma „Przymierze”. 
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nadal żyć w pełnej harmonii i zjednoczeniu. Wznoszę swój toast za pokojowe współ-
istnienie obu narodów, za sojusz”.

Następnie mówiła p. Kosmowska o potrzebie sojuszu wobec wielkiego i silnego 
wroga, Moskwy, o potrzebie szczerości w tych negocjacjach.

Natomiast wystąpienie p. Mychajliwa «miało się jak wół do karety» i wywarło złe 
wrażenie na Ukraińcach. Ten człowiek nie to, że mówił, ale plótł zupełnie niepotrzebne 
rzeczy, nie kończąc jednego (wątku) i przechodząc do drugiego.

Konieczne było zrekompensowanie wrażenia wywołanego przemówieniem p. My-
chajliwa, dlatego p. Inożarski podszedł do p. Poniateńki, poprosił go o zabranie głosu, 
ale ten odmówił. P. Inożarski powtórzył następnie swoją prośbę, mówiąc, że A.M. kazał 
jemu, Poniateńce, zabrać głos i Poniateńko powiedział: „Należy wprowadzić w życie 
wielkie hasło samostanowienia narodów. Niezależnie od Zachodu narody ukraiński 
i polski same muszą decydować o swoim współistnieniu. Pytanie o kształt Europy 
Wschodniej jest teraz najważniejsze i powinno być rozstrzygane nie w Paryżu, ale 
tutaj, na wschodzie Europy, i moim zdaniem najlepszym miastem jest Warszawa”.

Te krótkie słowa wywarły duże wrażenie na obecnych, a wrażenia z wypowiedzi 
Michajlowa jakby nie było, a p. Moraczewski zapamiętał się w zapale i zaczął udowad-
niać, że w sprawie Europy Wschodniej muszą i powinni decydować Ukraińcy i Pola-
cy, a Stapiński i inni krzyczeli, że „Warszawa, Warszawa” musi rozwiązać problem 
wschodu wspólnie z Ukraińcami.

Pan Rżepecki potwierdził słowa poprzedniego mówcy, dodając tylko, że „kwestia 
ta musi zostać rozwiązana natychmiast, a Polska i Ukraina muszą być połączone nie-
rozłącznym łańcuchem sojuszu”.

Pan Daszyński: „Ukraińcy i Polacy sami muszą rozwiązać kwestie, które dotyczą 
obu krajów. Nie ingerujemy w życie Europy Zachodniej. Niech ona pozwoli nam sa-
mym dojść do porozumienia”.

Pan Karpiński ponownie mówił o potrzebie porozumienia polsko-ukraińskiego, 
które leży w interesie obu państw.

Pp. Pyłypczuk i Sywoszapka (UPNR) mówili o cechach obu narodów, ukraińskie-
go i polskiego, o podobieństwie tych cech oraz o tym, że jest to klucz do przyszłego, 
długiego sojuszu.

Wystąpił także p. Hołubowycz (UPSR), który mówił o wspólnych interesach pol-
skiej i ukraińskiej demokracji wobec Rosji i oświadczył, że „porozumienie za wszelką 
cenę jest jedynym wyjściem z sytuacji politycznej zarówno dla Polski, jak i Ukrainy”.

Pan Moraczewski: „Nie możemy kierować się sentymentem w polityce. I kiedy my, 
Polacy, mówimy o konieczności istnienia Wielkiego Państwa Ukraińskiego, dzieje się 
tak dlatego, że państwo to jest konieczne dla samego państwa polskiego” i zakończył 
słowami „kochajmy się!”.

Rozochocił się p. Hołubowycz i, mówiąc po raz drugi, zaczął udowadniać potrzebę 
polsko-ukraińskiego porozumienia.

Bankiet się wydłużył. Dopiero przed 4. godziną wnocy goście zaczęli się rozchodzić 
w radosnych nastrojach i pełni wrażeń.
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Muszę coś do tego dodać.
Kiedy mówcy mówili o socjalistach, demokracji, wspólnych interesach, wówczas 

p. Moraczewski stwierdził, że występuje tutaj jako polski szlachcic, do którego 
A. Liwyćki powiedział, że jest także „szlachcicem połtawskim”. Ale to były już żarty, 
którymi w pewnych momentach posługiwali się nawet socjaliści, choć nie wszyscy.

Pan Daszyński przybył na bankiet później niż wszyscy, ponieważ został zatrzyma-
ny przez Naczelnika Państwa, p. Piłsudskiego, na audiencji w Belwederze. Słowa p. 
Daszyńskiego na bankiecie miały ogromne znaczenie, ponieważ wypowiedział je pod 
bezpośrednim wrażeniem spotkania z p. Piłsudskim w sprawie ukraińskiej – (słowa 
o) sojuszu – w rzeczywistości były słowami Naczelnika Państwa.

Wnioski z przyjęcia bankietowego?
1. Zbliżenie polskiej odpowiedzialnej i wpływowej demokracji z demokracją 

ukraińską i jednocześnie z ukraińską oficjalną misją dyplomatyczną.
2. Za pośrednictwem p. Daszyńskiego Ukraińcy poznali ostatnie spojrzenie na 

kwestię ukraińską p. Piłsudskiego.
3. W nieformalnym spotkaniu, które oprócz ludzkiej woli, zmusiło człowieka do 

otwartości - Ukraińcy mieli okazję wymienić się opiniami z oficjalnymi Polakami na 
temat polsko-ukraińskiego porozumienia – sojuszu.

4. W rozmowach z Polakami Ukraińska Misja Dyplomatyczna na własne oczy 
widziała i na własne uszy słyszała, że Polska już oficjalnie rozpoczęła proces uznania 
suwerenności URL i sojuszu z Ukrainą.

5. Korzystny wpływ tego rautu na członków Misji, m.in.: umocnienie wiary 
w lepsze dni dla Ukrainy, wiara w możliwość uznania suwerenności Ukrainy przez 
Polskę, wiara w sojusz; wszystko to dodało nowych sił w walce i zachęciło członków 
Misji do bardziej aktywnej pracy polityczno-dyplomatycznej.

Ale czy Polacy mówili szczerze... Szczerze, ponieważ potrzebowali nas.

Opublikowano:
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 250–253.

[Tłumaczenie: Iurii Tkachuk, Studium Europy Wschodniej UW]
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9 kwietnia 1920 r., Warszawa 
Ukraiński protokół trzeciego posiedzenia delegacji polskiej i Ukraińskiej Misji 

Dyplomatycznej w Polsce

ПРОТОКОЛ
Засідання польсько-української Конференції 9 квітня 1920 року

Початок засідання о годині 5-й по полудні

Присутні: з польської сторони:
1. Товариш Міністра Закордонних Справ Речі Посполитої Польської 

п. Залеський.
2. Пан Шумляковський.
З української сторони:
1. Керуючий Міністерством закордонних справ УНР і Голова Української 

Дипл[оматичної] Місії в Речі Посполитій Польській Міністр А. Лівицький.
2. Заступник Голови Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій 

Польській Л. Михайлів.
3. Радник Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій Польській 

П. Понятенко.
Протоколюють: 1) з польської сторони п. Пржесмицький; 2) з української 

сторони Т. Олесіюк.
Засідання розпочалося в 5-й годині вечора
Пан Залеський пропонує відчитати та затвердити протоколи попередніх 

засідань конференцій.
Пан Пржесмицький відчитує протокол № 1 засідання конференції від 11 бе-

резня 1920 року.
Протокол ухвалюється і підписується учасниками конференції.
Пан Залеський пропонує безпосередньо приступити до обміркування умов 

польсько- українського договору.
Пан Шумляковський оголошує в цілому прикладений до цього проєкт 

договору, зредагований польською стороною. По відчитанню всього проєкту 
договору, дає пояснення, що Уряд польський згодився би на оголошення п. 1 
договору, а щодо решти пунктів, то вони могли би бути дискретними і оголо-
шення їх мало би відбуватися в разі потреби за взаємним порозумінням Урядів 
польського та українського.

Пан А. Лівицький: Уряд український цілком поділяє прикладені польською 
стороною в основу запропонованого договору думки і стремління до дружнього 
зближення польського і українського народів та заключення поміж ними полі-
тичної військової та економічної конвенції. Однак, щодо формування окремих 
пунктів, українська сторона бажала би внести деякі поправки. Умотивування 
сих поправок буде предложено польській стороні п. Радником Понятенком.
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Пан П. Понятенко: Вступна частина предложеного договору, яка носить 
характер засадничий, не викликає з боку українського жадних основних запе-
речень, бажано було би лише зробити в тексті декілька формальних поправок. 
Так, замість термінів «Польща» і «Україна» бажано би вживати повний титул 
обох держав: «Річ Посполита Польська» і «Українська Народна Республіка».

Пункт 1. договору. Редакція уступу про визнання України в запропонованім 
договорі видається нам не зовсім задовольняючою. Нам би було пожаданим, аби 
було визнано Україну як самостійну державу, а не лише її Уряд.

Однак Місія, бажаючи дати докази, що вона дійсно стремиться до вироблення 
сталої умови з РПП і знаючи, що признання України як держави de jure зустрі-
чає з боку Уряду РПП певне заперечення, згодна стати тільки на домаганні 
признання самого Уряду. Місія певна, що пізніш чи раніш признання держави 
УНР стане на порядок денний перед Урядом Речі Посполитої Польської.

Окрім цього нам було би бажаним, аби зазначено було визнання Уряду на 
певнім просторі України.

Таким чином цілий пункт 1. українська сторона пропонує прийняти в такій 
редакції: (відчитує текст української редакції п. 1).

Пункт 2. Кордони, запропоновані польською делегацією, входять в склад 
Речі Посполитої Польської 7 із 12 повітів Волині. Населення сих повітів під 
оглядом етнографічним і культурно-побутовим в абсолютній більшости 
складають українці при дуже невеликім відсоткові поляків, а ще найменше 
Українці становлять на просторах території, яка мала б по проєкту відійти до 
Речі Посполитої Польської від 57 процентів в Луцькому повіті і до 81 процента 
в Кременецькому.

Віддання сих суто українських земель в склад Речі Посполитої Польської 
очевидно викликало би як з боку широких народних мас, так і з боку української 
інтелігенції, до цього договору велику відразу. Договір прийнято би як образу 
національну і це було би найслабшою його стороною. Українська делегація не 
хотіла би підписувати договору, який в самій суті своїй був би так легко дот-
кливим. Ми признаємо, що не завжди і не скрізь при розграниченню державних 
організмів можна керуватися виключно етнографічним принципом. Ми при-
знаємо, що при такому розмежуванню треба брати на увагу і дані стратегічного, 
економічного та комунікаційного характеру. В сьому смислі українська сторона 
готова йти на потрібні уступки, однак, з розриванням живого національного 
організму погодитись не може. Найдалі йдучі уступки в справі кордонів Місія 
укладає в такий пакт.

Відчитує текст української редакції пункту 2.
Пункт 3. До цього пункту бажано було би зробити поправку в смислі більшої 

категоричности вислову, а саме – нам ходить о те, аби евентуальне зобов’язання 
щодо відступлення Українській Народній Республіці земель українських, які 
може зискати РПП від російського Уряду було висловлено в формі становчій 
вже тепер, в самій цій умові.
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Відчитує українську поправку до пункту 3.
Пункт 4. В справі адміністрації певних територій, ми стоїмо на тому, що 

адміністрація та мусить опиратись на довір’ї широких народних мас, а се може 
бути лише тоді, коли вона походить від національного центру. Лише при націо-
нальній, користуючись довір’ям мас, адміністрації можна досягти внутрішнього 
спокою так необхідного для операцій на фронті.

Отже в інтересах українсько-польського фронту, аби адміністрація україн-
ських земель була українська, звичайно з певним увзглядненням специфічних 
інтересів фронту. Це далося би осягнути введенням польських чинників до всіх 
аґенд та установ українських, заряджуючих адміністративні справи. Звичайно, 
органи місцевого самоврядування мають робити з цього виїмок. Органи ці по 
самій суті своїй являються безпосередніми речниками населення. Отже в цих 
органах відбились місцеві відміни щодо соціального і національного складу 
населення, яке до тих органів має повне довір’я. Введення в ці органи представ-
ників зовні було б не на користь ні цим органам, ні цілій справі.

В цілому в нашій редакції п. має звучати так: (відчитує редакцію цього 
пункту).

Пункт 5. Українська сторона вважає необхідним опустити із тексту умо-
ви пункт про Установчі Збори. Це не значить, що самі Установчі Збори для 
Уряду українського неприємлемі. Навпаки, Уряд український всіма силами 
стремить до як найскорішого їх скликання, про що вже багато разів їм було 
заявлено в відповідних Деклараціях та нотах. Зрештою, навіть, в п. 1. договору 
по нашій редакції є сказано, що сучасний Уряд український має себе за Уряд 
тимчасовий, до скликання загальноукраїнських Установчих Зборів. Вставляти 
пункт про Установчі Збори тут в умову не випадає ще й через те, що це могло би 
вважатись, як зобов’язання про скликання їх, походяче зовні, нав’язане. А це, 
без сумніву, зменшувало би самоцінність ідеї Установчих Зборів і авторитет 
Уряду, що їх скликав би.

Пункт 6. – Є цілком приємлемим для української сторони, але при умові 
засади взаємности: польська сторона мусить бути зобов’язана також супроти 
УНР, як УНР супроти РПП.

Пункт 7. – Українською стороною приймається цілком. Як найширше забез-
печення національних прав меншостей на Україні – є одною з основних засад 
політики Української Народної Республіки.

Пункт 8. До заключення господарських економічно-торговельних умов, ба-
чучи в сему гарантію всестороннього розвитку України стремить український 
Уряд. Так само аграрна справа на Україні визнається їм надзвичайно важною. 
Остаточного залагодження цієї справи сучасний Уряд УНР однак не може на 
себе брати, земельна справа в цілому може бути переведена лише Українськими 
Установчими Зборами. Визнаючи щодо скликання Установчих Зборів, в земель-
ній справі заінтересований польський землевласницький елемент України, 
Уряд український готовий піти на те, аби до скликання Установчих Зборів 
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юридичне становище землевласників польської національности на Україні 
було регульовано, згідно з заповідженням Декларації від 2-го грудня 1919 року 
особливою умовою.

Відчитує текст поправки до пункту 8.
Пункт 9. – Українською стороною приймається цілком з тим, що зміст його 

буде обговорений при виробленню спеціальної умови.
Пункт 10. Українська сторона настоювала би на тому, щоби не тільки пункт 

1-ий, як на це згоджується і польська сторона, але і 3-ій було опубліковано до 
загального відому. Се єсть, на нашу думку, в інтересах не тільки України, але 
і Речі Посполитої Польської. При неопублікованню п. 3. – українське суспільство 
матиме таке враження, що в польсько-українській боротьбі проти спільного 
ворога має місце не спільна акція і допомога з боку РПП, а, ніби, евакуація 
польська.

Відчитує текст поправки до п. 10-го.
До предложених десяти пунктів договору українська сторона вважала би 

потрібним внести ще два пункти.
Пункт 11. Про те, що настоящий договір не відміняє, але розвиває і скріпляє 

положення декларації 2-го грудня.
Пункт 12. – Чисто формального значення про час, з якого вступає в силу 

ця умова.
Відчитує текст пунктів 11–12 умови.
Пан Залеський: Я так одразу не можу висловитися з приводу внесених 

українською стороною поправок, але вже й зараз можу з певністю сказати, 
що деякі з них, без сумніву, будуть прийняті польським Урядом. Однак, деякі 
з них польський Уряд відкинув би, зокрема пункт 2, український текст якого 
перечить декларації від 2-го грудня. Отже дальшу дискусію над договором тре-
ба б відложити до завтра, аби польська сторона, могла докладно ознайомитися 
з українськими поправками в польськім тексті.

Пан Шумляковський: Внесені українською стороною поправки в особливос-
ти до пункту 2-го в значній мірі різняться від підстав, на яких було розпочато 
польсько-українські переговори ще з Місією пана Пилипчука. Український 
текст пункту 2-го є не до прийняття польською стороною.

Пан Лівицький: Пункт 2-ий договору має особливе значення загальнодер-
жавне не тільки принципове, але й практичне. Для нас нема жодного сумніву 
щодо мирного розрішення комплексу східноєвропейських питань. Переговори 
Польщі з совітською Росією не доведуть ні до чого, боротьба буде продовжу-
ватись і коштуватиме багато жертв і Україні, і Польщі. Отже польсько-укра-
їнський союз для боротьби з спільним східним ворогом не може позоставити 
і тіні недоговореного, недовір’я одного до другого, – союз мусить бути щирим, 
сердечним, аби досягти максимуму потрібної енергії. Тому не можна допусти-
ти у взаємних відносинах такого, що дало би народним масам незадоволення, 
матеріал для агітації проти українського і польського урядів. Без підтримки 
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народних мас ніякий уряд не матиме реального значення. А такого довір’я 
підтримки сучасний уряд український був би, без сумніву, позбавлений в разі 
прийняття їм польського тексту пункту 2-го.

Засідання закінчується о год. 6-ій хв. 45.
Слідуюче засідання призначається на 10 квітня, год. 5 вечора.

Opublikowano: 
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 239–243.
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9 kwietnia 1920 r., Warszawa
Ukraiński protokół trzeciego posiedzenia delegacji polskiej i Ukraińskiej Misji  

Dyplomatycznej w Polsce

PROTOKÓŁ
posiedzenia Konferencji polsko-ukraińskiej z dnia 9 kwietnia 1920 roku

Posiedzenie zaczęło się o godzinie 5 po południu

Obecni:
ze strony polskiej:
1. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

p. Zaleski.
2. Pan Szumlakowski.
ze strony ukraińskiej:
1. Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych URL i Przewodniczący Ukra-

ińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej Minister A. Liwyckij.
2. Zastępca przewodniczącego Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypo-

spolitej Polskiej L. Mychajliw.
3. Radca Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

P. Poniatenko.
Protokółują: 1) ze strony polskiej p. Przesmycki; 2) ze strony ukraińskiej 

T. Ołesiuk.

Posiedzenie zaczęło się o godzinie 5 po południu.
Pan Zaleski proponuje przeczytać i zatwierdzić protokoły z poprzednich posie-

dzeń konferencji.
Pan Przesmycki odczytuje protokół № 1 posiedzenia konferencji z dnia 11 marca 

1920 roku.
Protokół jest zatwierdzany i podpisywany przez uczestników konferencji.
Pan Zaleski proponuje przystąpienie bezpośrednio do omówienia postulatów 

traktatu polsko-ukraińskiego.
Pan Szumlakowski odczytuje w całości załączony projekt traktatu zredagowany 

przez stronę polską. Po przeczytaniu całego projektu umowy wyjaśnia, że Rząd Polski 
zgodziłby się na opublikowanie artykułu 1. traktatu, pozostałe części powinny nosić 
klauzule poufności, a ich publikacja mogłaby nastąpić w razie potrzeby, za obopólną 
zgodą rządów: polskiego i ukraińskiego.

Pan A. Liwyckij:
Rząd Ukraiński w pełni podziela poglądy i aspiracje strony polskiej dotyczące 

przyjaznego zbliżenia narodów polskiego i ukraińskiego oraz zawarcia między nimi 
konwencji politycznej, wojskowej i gospodarczej. Jednak w odniesieniu do niektórych 
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postulatów strona ukraińska chciałaby wprowadzić pewne poprawki. Uzasadnienie 
do tych poprawek zaproponuje stronie polskiej Radca Poniatenko.

Pan P. Poniatenko:
Wstępna część proponowanej umowy, która nosi charakter zasadniczy, nie wzbu-

dza żadnych poważnych zastrzeżeń ze strony ukraińskiej, pożądane byłoby wprowa-
dzenie tylko kilku formalnych zmian w tekście. Dlatego zamiast terminów „Polska” 
i „Ukraina” wskazane byłoby użycie pełnego tytułu obu państw: „Rzeczpospolita 
Polska” i „Ukraińska Republika Ludowa”.

Art. 1. traktatu. Redakcja postulatu o uznaniu Ukrainy w proponowanym pakcie 
wydaje nam się nie do końca zadowalająca. Pożądane byłoby uznanie Ukrainy za 
niepodlegle państwo, a nie tylko jej Rządu.

Jednak Misja, chcąc udowodnić, że naprawdę dąży do wypracowania trwałego 
porozumienia z RP i wiedząc, że uznanie Ukrainy za państwo de jure spotyka się 
z pewnym sprzeciwem ze strony rządu RP, zgadza się tylko na uznanie samego Rządu. 
Misja jest przekonana, że prędzej czy później uznanie państwa URL znajdzie się na 
porządku dziennym Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto byłoby wskazane, aby wspomnieć o uznaniu Rządu na konkretnym 
obszarze Ukrainy.

Zatem cały art. 1. strona ukraińska proponuje zaakceptować w następującej 
redakcji: (odczytuje tekst redakcji ukraińskiej art. 1).

Art. 2. Granice zaproponowane przez delegację polską są częścią Rzeczpospolitej 
Polskiej – 7 z 12 powiatów na Wołyniu. Populacja tych powiatów pod względem et-
nograficznym oraz kulturowo-obyczajowym w przeważającej większości składa się 
z Ukraińców z bardzo małym odsetkiem Polaków, a mianowicie na terytorium, które 
zgodnie z projektem porozumienia powinno trafić do Rzeczpospolitej Polski mini-
malna liczba Ukraińców stanowi od 57% w powiecie łuckim i do 81% w Krzemieńcu.

Oddanie tych czysto ukraińskich ziem Rzeczypospolitej Polskiej oczywiście spo-
wodowałoby mocny sprzeciw wobec tego traktatu zarówno wśród szerokich mas, jak 
i inteligencji ukraińskiej. Traktat byłby potraktowany jako zniewaga narodowa i by-
łoby jego najsłabszym ogniwem. Delegacja ukraińska nie chciałaby podpisać umowy, 
która – w istocie swojej – byłaby tak bardzo dotkliwa. Zdajemy sobie sprawę, że nie 
zawsze i nie wszędzie w rozgraniczaniu organizmów państwowych można kierować 
się wyłącznie zasadą etnograficzną. Zdajemy sobie sprawę, że w tym wyznaczaniu 
należy również uwzględnić kwestie o charakterze strategicznym, gospodarczym 
i komunikacyjnym. W tym sensie strona ukraińska jest gotowa pójść na niezbędne 
ustępstwa, nie może jednak zgodzić się rozdarcie żywego organizmu narodowego. 
Swoje kolejne ustępstwa w sprawie granic Misja przedstawia następująco.

Odczytuje tekst redakcji ukraińskiej art. 2.
Art. 3. Wskazane byłoby dokonanie poprawki do tego artykułu w sensie bardziej 

kategorycznego stwierdzenia, że chodzi nam o to, żeby warunkowe zobowiązanie do 
przekazania Ukraińskiej Republice Ludowej ziem ukraińskich, które RP może uzy-
skać od Rządu rosyjskiego, było zapisane w formie stanowczej już teraz, w tej umowie. 
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Odczytuje ukraiński wariant art. 3.
Art. 4. W sprawie administrowania niektórymi terytoriami nalegamy, aby ad-

ministracja opierała się na zaufaniu szerokich mas, a to może nastąpić tylko wtedy, 
gdy pochodzi ona z centrum narodowego. Jedynie przy zaufaniu mas administracja 
narodowa może osiągnąć wewnętrzny spokój tak niezbędny dla przeprowadzenia 
operacji na froncie.

Dlatego w interesie frontu ukraińsko-polskiego leży, aby administracja ziem ukra-
ińskich była ukraińska, oczywiście z pewnym uwzględnieniem konkretnych interesów 
frontu. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie polskich czynników do wszystkich 
ukraińskich agend i instytucji zajmujących się sprawami administracyjnymi. Oczy-
wiście lokalne samorządy będą wyjątkiem. Organy te są w zasadzie bezpośrednimi 
rzecznikami mieszkańców. W ten sposób organy te odzwierciedlałyby lokalne różnice 
w składzie społecznym i narodowym populacji, która ma pełne zaufanie do tych 
organów. Wprowadzenie przedstawicieli zewnętrznych do tych organów nie byłoby 
korzystne ani dla tych instytucji, ani dla całej sprawy.

Ogólnie rzecz biorąc, w naszej redakcji ustęp powinien brzmieć następująco: 
(podaje redakcję tego artykułu).

Art. 5. Strona ukraińska uważa za konieczne pominięcie klauzuli dotyczącej 
Zgromadzenia Ustawodawczego w tekście traktatu. Nie oznacza to, że samo Zgro-
madzenie Ustawodawcze jest niedopuszczalne dla rządu ukraińskiego. Przeciwnie, 
Rząd ukraiński dokłada wszelkich starań, aby zwołać je jak najszybciej, jak to 
wielokrotnie stwierdzano w odpowiednich Deklaracjach i Notach. W końcu, nawet 
w art. 1. traktatu, zgodnie z naszą redakcją, mówi się, że współczesny Rząd Ukraiński 
traktuje się jako Rząd tymczasowy, aż do zwołania Ogólnoukraińskiego Zgroma-
dzenia Ustawodawczego. Wstawienie klauzuli o Zgromadzeniu Ustawodawczym nie 
jest konieczne również dlatego, że takie zobowiązanie jego zwołania, które pochodzi 
z zewnątrz, można uznać za narzucone. A to, bez wątpienia, obniżyłoby wartość idei 
Zgromadzenia Ustawodawczego i autorytetu Rządu, który by je zwołał.

Art. 6. Jest do zaakceptowania dla strony ukraińskiej, ale pod warunkiem wza-
jemności: strona polska musi być zobowiązana wobec URL, jak URL wobec RP.

Art. 7. Strona ukraińska całkowicie go akceptuje. Jak najszersze zapewnienie 
praw narodowo-kulturalnych mniejszościom narodowym na Ukrainie jest jedną 
z głównych zasad polityki Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Art. 8. Rząd Ukraiński stara się zawrzeć umowy ekonomiczno-handlowe, widząc 
w tym gwarancję kompleksowego rozwoju Ukrainy. Podobnie sprawa agrarna na 
Ukrainie jest uważana za niezwykle ważną. Jednak obecny Rząd URL nie może przy-
jąć ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy, kwestia agrarna w całości może zostać 
uregulowana wyłącznie przez Ukraińskie Zgromadzenie Ustawodawcze. Uznając, że 
polski element własności ziemskiej Ukrainy jest zainteresowany zwołaniem Zgroma-
dzenia Ustawodawczego, rząd Ukrainy jest gotowy zapewnić, aby przed zwołaniem 
Zgromadzenia Ustawodawczego status prawny polskich właścicieli ziemskich na 
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Ukrainie został uregulowany, zgodnie z zapowiedzią w Deklaracji z dn. 2 grudnia 
1919 r., w osobnym porozumieniu.

Odczytuje tekst poprawki do art. 8.
Art. 9. Strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że jego treść zostanie omówiona 

w czasie opracowania specjalnego porozumienia.
Art. 10. Strona ukraińska nalegałaby, aby nie tylko art. 1., zgodnie z żądaniem 

strony polskiej, ale także art. 3., zostały upublicznione. Naszym zdaniem leży to w in-
teresie nie tylko Ukrainy, ale także Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli art. 3. nie zostanie 
opublikowany, społeczeństwo ukraińskie odniesie wrażenie, że w polsko-ukraińskiej 
walce przeciwko wspólnemu wrogowi ma miejsce nie wspólna akcja i pomoc RP, ale 
niejako polska ewakuacja.

Odczytuje tekst poprawki do art. 10.
Strona ukraińska uznałaby za konieczne dodanie dwóch kolejnych punktów do 

proponowanych dziesięciu klauzul traktatu.
Art. 11. Że niniejszy traktat nie anuluje, ale rozwija i wzmacnia postanowienia 

Deklaracji z dn. 2 grudnia
Art. 12. Czysto formalna wzmianka o terminie, od którego umowa ta wchodzi 

w życie.
Odczytuje tekst artykułów 11.-12.
Pan Zaleski:
Nie mogę od razu ustosunkować się do poprawek wprowadzonych przez stronę 

ukraińską, ale już teraz mogę z całą pewnością stwierdzić, że niektóre z nich zostaną 
bez wątpienia przyjęte przez Rząd Polski. Jednak niektóre z nich zostałyby odrzuco-
ne przez Rząd Polski, w szczególności art. 2, którego ukraiński tekst jest sprzeczny 
z Deklaracją z dn. 2 grudnia. Dlatego dalszą dyskusję na temat traktatu należy 
odłożyć na jutro, aby strona polska mogła szczegółowo zapoznać się z ukraińskimi 
poprawkami do polskiego tekstu.

Pan Szumlakowski:
Poprawki wprowadzone przez stronę ukraińską, w szczególności do art. 2, 

w znacznym stopniu różnią się od warunków, na podstawie których rozpoczęto polsko-
-ukraińskie negocjacje jeszcze z poprzednią misją p. Pyłypczuka. Tekst ukraiński 
art. 2 jest nie do zaakceptowania przez stronę polską.

Pan Liwyckij:
Punkt 2 porozumienia ma szczególne znaczenie ogólnokrajowe nie tylko w teorii, 

ale także w praktyce. Nie istnieją dla nas żadne wątpliwości co do pokojowego roz-
wiązania kompleksu problemów wschodnioeuropejskich. Negocjacje Polski z Rosją 
Radziecką do niczego nie doprowadzą, walka będzie kontynuowana i będzie koszto-
wać wiele ofiar zarówno Ukrainę, jak i Polskę. Tak więc, aby walczyć ze wspólnym 
wschodnim wrogiem, na związek Polski i Ukrainy nie może paść cień braku nego-
cjacji, nieufności wobec siebie – związek musi być szczery, serdeczny, aby wyzwolić 
maksimum niezbędnej energii. Dlatego nie można pozwolić na agitację przeciwko 
rządom ukraińskiemu i polskiemu we wzajemnych stosunkach, która wywołałyby 
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niezadowolenie mas. Bez poparcia mas żaden rząd nie będzie miał prawdziwego 
znaczenia. Rząd ukraiński, gdyby przyjął polski tekst art. 2, bez wątpienia zostałby 
pozbawiony zaufania i poparcia wśród mas.

Spotkanie zakończyło się o godz. 6:45 pp.
Następne posiedzenie wyznaczono na 10 kwietnia, na godz. 5 po południu.

Opublikowano:
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 239–243.

[Tłumaczenie: Iurii Tkachuk, Studium Europy Wschodniej UW]
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10 kwietnia 1920 r., Warszawa
Ukraiński protokół czwartego posiedzenia delegacji polskiej i Ukraińskiej Misji 

Dyplomatycznej w Polsce

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання польсько-української Конференції 10-го квітня 1920 року

Засідання розпочалося о годині 6 хвилин 30 вечора

На засіданню присутні: з польської сторони:
1. Товариш Міністра Закордонних Справ Речі Посполитої Польської 

п. Залеський.
2. Пан Шумляковський.
З української сторони:
1. Керуючий Міністерством Закордонних Справ Української Народної Респу-

бліки і Голова Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій Польській 
Міністр А. Лівицький.

2. Заступник Голови Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій 
Польській Л. Михайлів.

3. Радник Української Дипломатичної Місії в Речі Посполитій Польській 
П. Понятенко.

Протоколюють: 1) з польської сторони п. Пржесмицький.
2) з української сторони п. Т. Олесіюк.
Пан Залеський. Уряд польський розглянув всі поправки до умови, внесені 

українською стороною на попереднім засіданні і, як то було мною передбачено 
раніш, деякі з них прийняв, що ж до инших, то позостає на своєму попередньо-
му становищі. Докладну відповідь польського Уряду на предложені поправки 
зробить п. Шумляковський.

Пан Шумляковський. Загальне враження від внесених українською сторо-
ною поправок до умови – се їх односторонність в той час, як положення польської 
сторони мають характер двохсторонности і диктовані зрозумінням потреб та 
інтересів обох держав. Таке поставлення справи змушує до охарактеризовання 
загального відношення польського Уряду до української справи, щоби зовсім 
виразно поставити домагання, від яких Польща уступити не може. В інтересі 
Польщі є попирати будівництво українського державно-непідлеглого биту, 
шукати в українських масах підстав до опертя для спільної акції проти схід-
ного ворога, встановити мирне співжиття поміж польським та українським 
народами. Се єсть підставою настоящих переговорів. Вже і тепер Польща по-
пирає українську справу не тільки платонічно, але й чинно і в інтересі України 
приспішити з умовою остаточне і рішуче зафіксовання нав’язаних стосунків.

Однак при сьому треба зараз вже ясно сказати все, поставити крапку над 
«і». Міжнародна ситуація для України єсть така, що Польща буде першою дер-
жавою, яка де... визнає Україну. Акт сей надзвичайно важний для обох сторін. 
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Польща робить се в мисль своєї підставової лінії будування непідлеглої України, 
тому і відповідальність, тягар в смислі міжнародного узнання українського 
Уряду, бере на себе. Узнаючи Уряд, який, одначе, фактично, поки що не викли-
кав до себе довір’я на міжнароднім полі, не посідає якоїсь більшої території, 
Польща в великій мірі виявляє хіть до остаточного зорганізування української 
держави. В сій справі вже несе Україні допомогу не тільки в формі допомоги 
в організації укр[аїнської] військової сили, але і оборони своїм жовніром та 
коштом українського населення від більшовицької навали. Польща зараз єсть 
єдиний сусід України, який до неї відноситься не вороже і може реально допо-
могти. Умова отже мусить бути двостороння, хоча рівности, з пункту погляду 
міжнародного положення, поміж Польщею й Україною, зараз фактично не має.

Основний пункт розходження сторін – справа границь, яка в теперішньому 
українському формулюванню суперечить Декларації 2-го грудня, – не свідчить 
про добру волю української сторони. Домагання польські були з самого початку 
переговорів відомі українській стороні, як вихідна точка і тому на предложену 
поправку польський Уряд погодитися не може.

Так само польський Уряд не може погодитись з українськими предложен-
нями в справі адміністрації. Отже ж, коли б зараз Польща оголосила своє 
цілковите незаінтересовання до українських територій і відкликала з них своє 
військо, то Уряд український не був би в силах оборонити сих територій перед 
залиттям, опануванням більшовиками, і вони сталися би краєм постійних 
бунтів, сваволі грабіжницьких банд, – що безпосередньо загрожувало би і са-
мій Польщі. Отже польський Уряд стоїть дальше на тому, що до теперішнього 
польського фронту адміністрація українських земель повинна позоставати 
в польських руках, що зрештою не виключає широкої участи в ній українців. 
В міру ж дальшого посування фронту, на нововідзисканих територіях мала 
би заводитися адміністрація українська, під контролею польських чинників, 
поскільки цього вимагали би інтереси забезпечення польського війська. Така 
постановка справи диктується інтересами військового лише характеру, і не 
єсть якимсь посяганням на інтереси українські. Прецінь польський Уряд, який 
визволив і охороняє до нині українські землі перед заливом більшовиків, а те-
пер добровільно уступає і признає сі землі українській державі – робить в сій 
справі цілком безінтересовно. Окрім цього відкинення польським Урядом як 
найдалі ідучих оферт з ворожого до України боку яскраво свідчить про щирість 
з польської сторони поставлення української справи.

Переходжу за сим до конкретного розгляду внесених українською стороною 
поправок, оскільки польський Уряд міг би на них погодитись.

Вступ до умови в поправленій формі приймається польською стороною.
Пункт перший. Уступ щодо загальних границь України, як справа, що 

безпосередньо не тичиться Польщі, – із поправленого тексту мав би бути опу-
щений. Так само належить опустити уступ про Українську Конституанту, з ог-
ляду на домагання укр[аїнської] сторони про усунення його в инших пунктах 
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і неможливість для Польщі признати Уряд, який має наступити по скликанню 
Конституанти і який може бути радянським.

Пункт другий. Польська сторона обстоює рішуче первісну редакцію пункту, 
згоджуючись на додання останнього уступу поправки.

Пункт третій, – в поправленому виді польською стороною приймається.
Пункт четвертий. На українську поправку цього пункту польський Уряд 

погодитись не може. Адміністрація на територіях дотеперішнього фронту му-
сить позостати польською, поза фронтом же може бути українською з участю 
польських чинників.

Пункт п’ятий в поправленому формулюванню польською стороною 
приймається.

Пункт шостий. Вказані вище мотиви великої різниці в формальному та 
фактичному міжнародному положенні Польщі та України не допускають до 
прийняття українського тексту пункту шостого. Однак первісний текст можна 
би де в чім відповідно змінити і скоротити.

Пункт сьомий не будив жодних сумнівів у обох сторін.
Пункт восьмий міг би бути прийнятим в українській редакції, бажано було 

би лише юридичне сформулювання земельних відносин рівночасно з складен-
ням договору.

Пункт дев’ятий польською стороною приймається цілком.
Пункт десятий. Польська сторона погоджується на негайне опублікування 

пункту першого, але щодо пункту третього, то обстоює на його дискретности 
до часу обопільної згоди на його опублікування.

Пункт одинадцятий вважає зайвим вставляти в умову, позаяк Декла-
рація 2-го грудня являється актом одностороннім, настояща ж умова акт 
двосторонній.

Пункт дванадцятий має лише формальне значення і проти внесення його 
до тексту умови польський Уряд не має заперечень.

Кінчаючи розгляд поправок, внесених українською стороною, мушу зазна-
чити, що всі вони, виключаючи поправку до пункту другого, не викликають 
непримиримих заперечень. Однак, постановка українською стороною питання 
границь не видається зовсім серйозною, обчисленою на інтереси польської 
сторони. Тому просимо українську сторону про дання в сій справі конкретної 
й остаточної відповіді до понеділка 12 квітня, аби Уряд польський, в разі нега-
тивної відповіді, міг завчасу витягнути відповідні консеквенції.

Пан Понятенко. Зупинимося насамперед на загальних міркуваннях, з яких 
польська сторона виходила при обміркуванню українських предложень. Мій 
шановний передбесідник охарактеризував нинішні переговори як крок, що 
свідчить, уже самим фактом їх ведення, про певне, доброзичливе з боку Польщі 
до Української Народної Республіки відношення.

Ми також оцінювали би ведення сих переговорів позитивно, наколи б вони 
довели до якогось певного наслідку. Але переговори поки що іще не закінчені 
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і вдаватись в оцінку їх поки що ще передчасно. Отже ж, коли Польща, визнана 
Державами Антанти, вступає в переговори з Україною, невизнаною ще сими 
Державами формально, то вона мусить мати віру, що сей державний фермент – 
Україна – здібний до життя, буде жити і буде чи раніш, чи пізніш формально 
визнаний сими державами. Тому такої вже разючої нерівности поміж Польщею 
та Україною засадничо не має і тому самий факт ведення переговорів не може 
мати такого значення вияву доброзичливости вже для одної з переговорюючих 
сторін, як це представляє передбесідник. Звичайно, все вказане не зменшує піє-
тету, яким була би, без сумніву, оточена в очах українського народу Польща, що 
в трудну для України хвилину подала б їй добросусідську допомогу. Вдячність 
українського народу одкрила би для Польщі широке поле для компенсації за 
допомогу, подану в слушний час і це цілковито винагородило би Польщу за до-
помогу Україні збройно на полі і морально – через визнання. Однак нині, коли 
лише говориться про встановлення тривких відносин поміж двома державами 
переоцінка значення для України самого факту переговорів була би небажаною.

Найбільшою точкою розходження сторін являється пункт другий, запро-
понованої польською стороною умови. Українською стороною на попередніх 
засіданнях були зазначені підстави, які змушують українську сторону до вне-
сення до сього пункту відповідної поправки – однак, з польської сторони при 
відкиненні поправок не противопоставлено чогось річево-обґрунтованого. Отже 
ж зараз, після здвигу в поняттях міжнародного права в сторону признання 
права націй на самовизначення, на самостійне буття, відмовлення від частин 
українських земель було би ударом по насущним інтересам українського народу, 
було би замахом на його самостійне, з’єднане існування. Уряд, який став би на 
таку точку погляду, мав би проти себе ряд агітацій, мав би ворожий настрій 
всього народу. Ми дорожили би союзом, коли б він допомагав запровадженню 
тривкого ладу, системи у внутрішньому житті нашої Держави. Однак, віддача 
суто українських земель викликала б лише велике незадоволення в українській 
народній опінії і тому згодитись на такі уступки ми не можемо. Уряд україн-
ський, як то вже не раз зазначалось нами, не стоїть в справі розмежування 
держав лише на принципі етнографічнім, він готовий рахуватись і піти на 
уступки з огляду на потреби стратегічні, економічні та комунікаційні. Однак, 
для таких уступок конечно необхідні точні, ясні дані, які цих уступок [ви-]
вимагають. Українська сторона ставить необхідною вимогою, аби умова була 
тривка, аби вона могла жити на довгі часи, а не лише сьогоднішній день. В тій 
площі, в якій була польською стороною поставлена справа границь, доведення 
переговорів до позитивного кінця не представляється можливим.

Також і в справі адміністрації, ми не чули поважних аргументів за польськи-
ми домаганнями. При обстоюванню наших поглядів в сій справі, керує нами 
не амбіція національна, а лише інтереси спокою і ладу на певній території. Ми 
глибоко пересвідчені, що коли влада буде представником місцевого населення, 
інтереси технічного характеру може забезпечити польському військові участь 
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представників польської влади, в адміністрації. Противне уладження адміні-
страції ставить український народ перед небезпекою адміністрації окупант-
ської, а загально признаною єсть річчю, що всяка окупантська адміністрація 
завжди гірша, як національна. Виключаючи навіть всяку тенденційність, така 
адміністрація неуникнено сприяла би всяким ексцесам, виключала би дальше 
незадоволення і одкривала би двері всяким несподіванкам. Окрім сього ми не 
бачимо консеквентности в польських положеннях, що в міру дальшого посуван-
ня фронту територія мала би адміністрацію українську, в той час, як територія 
дотеперішнього фронту оставала би під адміністрацією польською. Таким 
чином в безпосередній близости фронту була би адміністрація українська, 
а в дальших тилах польська, що навіть, з польської точки зору, не є оправданим.

Відкинення поправок наших до пункту шостого випливає з евентуальної 
вищости одного із контрагентів умови над другим. Ми вже раніш зазначали 
небажаність такого трактування і, ставлячись до настоящої умови серйозно, а не 
як до умови на сьогоднішній лише день, обстоюємо свою поправку. Річ в тім, 
що коли в теперішнім польськім Уряді переважають елементи, що кожна нація 
підлягає закону внутрішньої боротьби сил і може наступити момент, коли Уряд 
будуть репрезентувати инші чинники. Опущення в умові нашої поправки до 
пункту шостого розв’язало би тим чинникам руки в політиці до України. І не 
єсть виключеним, чи не дійшли би сі чинники навіть до порозуміння проти 
України з теперішнім нашим спільним східним ворогом. Отже ми мусимо мати 
забезпечення своїх інтересів в силу правно-міжнародного акту, а не лише в силу 
доброзичливого відношення до України сучасного польського Уряду.

Проти пункту восьмого не було заперечень з обох сторін. Треба тільки 
розкрити його в відповіднім договорі і українська сторона не хоче сієї справи 
відкладати.

Пункт десятий. Коли проти опублікування пункту першого до загального 
відома польський Уряд не мав би нічого, то для опублікування змісту пункту 
третього з боку польської сторони – перешкоди єсть. Ми дивимось на справу 
опублікування змісту третього пункту умови дуже поважно. Таке опублікуван-
ня поставить українське громадянство на місцях в певні стосунки до польської 
влади, викличе до неї і до польського війська належите довір’я. Українське насе-
лення, знаючи цілі, з якими приходить польське військо на Україну, перестало 
би дивитись на польську допомогу і військо, яке на окупаційні. Всяке окупаційне 
військо приходить не для того, аби досягти цілей місцевого населення, а цілей 
Держави, яка його висилає, – тому кооперація на політичному та економічному 
полі місцевого населення з окупаційною владою єсть виключеною.

Отже як найскоріше опублікування до відома населення змісту відповідного 
пункту цієї умови тільки вияснило би на місцях відносини. Треба опуб лікування 
перевести як найскоріше, аби до спільної роботи українського та польського 
урядів не утворилося в народних масах упередження.
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Пункт одинадцятий. Українська сторона обстоює на включенню пункту 
одинадцятого через те, що хоча нинішня умова і єсть актом двостороннім, 
однак походить вона від Декларації 2-го грудня, яка в українському житті 
мала своє певне значення. Не можна цілком погодитись з п. Шумляковським, 
який вважає Декларацію 2-го грудня актом одностороннім. В Декларації 
були висловлені новні жадання, скеровані до Польщі – се не зобов’язання від 
Польщі юридичного характеру, але все ж зобов’язання характеру морального. 
І поскільки моральні зобов’язання не виключаються в міжнародних стосунках, 
постільки Декларація, будучи з правного боку односторонньою, з морального 
боку зобов’язує в певних точках сторону, яка її прийняла.

Зостановлюся ще на пункті першому умови. Польська сторона настоює, аби 
в тексті умови не говорилося про територію та межі України. В нашому інтересі 
єсть зоставити сей уступ в умові на своєму місці. Важне, щоб ми мали певність, 
що те чи инше встановлення кордонів з нашими східними та північними сусіда-
ми не зустріли з боку польського жодних заперечень. Сам же по собі закреслений 
уступ про територію України не зобов’язує Річ Посполиту Польську ні до чого.

Було би також річевим, аби зостався уступ про визнання Уряду, який вже 
покликано до життя Установчими Зборами. Не виключена можливість по-
ставлення Уст[ановчими] Зборами на місце теперішнього Уряду УНР – Уряду 
нового. Теперішній Уряд Української Народної Республіки надає велику вагу 
зобов’язанню визнання і наступного Уряду УНР, – бо се полегшило би можли-
вість дальшого мирного розвитку української державности.

Пан Шумляковський. Віра в реальне існування українських державних 
стремлінь і організаційну здібність українського народу – само собою у поль-
ського Уряду існує, коли він провадить переговори з представниками україн-
ського Уряду.

Щодо аргументування границь, то воно польській стороні видається цілком 
зайвим і поставлення сієї справи українськими представниками є несерйозне, 
незрозуміле. Отже ж се було признано самим п. Лівицьким, що Польща має без-
сумнівні права на території в границях до 1772 року. Отже контрагентом, який 
дає, єсть Польща. Вона хоче свої землі, які здобуті і вибавлені кров’ю польського 
жовніра, добровільно віддати Україні. Я протестую проти названня окупаці-
йною польської адміністрації земель, які здобуті від більшовиків польським 
оружжям і ніколи навіть не належали до Української Народної Республіки.

До визнання Уряду, який буде покликано українськими Установчими Збо-
рами, польський Уряд не може зобов’язатися. Щодо опублікування пункту 
третього, то польська сторона годиться лише за обопільним порозумінням.

Пан Лівицький. Я б не хотів бути в своїх словах і висновках таким орто-
доксальним, як мій товариш. Я допускаю, що в деяких пунктах можна би 
предложену умову ще переглянути, знайти якийсь компроміс і дійти до згоди.

Я не можу погодитись з твердженням, що поправки, предложені українською 
стороною, були односторонніми без прийняття на увагу інтересів польської 
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держави. Поправки сі продиктовані інтересами польсько-українського поро-
зуміння. Я згоден, що Польща в боротьбі з більшовицькою навалою на Україні 
понесла великі жертви і трудні, однак, все це зробила вона до сього часу не 
в цілях відбудування української державности, а в силу необхідности боронити 
польське населення від більшовицької зарази, яка однаково загрожує Польщі, 
як і Україні. Визвольний характер акції польського війська на Україні може 
надати лише акт згоди поміж українською та польською стороною. До того ж 
часу перебування польського війська на українських територіях являється 
лише показником такого чи иншого військового успіху та щастя. Про цінність 
для українського народу жертв, понесених Польщею, можна говорити лише 
після заключення договору. Коли нині, держучи фронт в інтересах Української 
Народної Республіки спільних з інтересами Речі Посполитої Польської, жовнір 
польський несе жертву кров’ю своєю, то ми хотіли, аби надалі сі жертви пере-
кладені були на обов’язок самого українського народу.

Для нас необхідно, аби організована була українська армія для боротьби 
з Росією.

В противному разі понесені вже жертви для польсько-українського поро-
зуміння не багато причиняться. Тільки з менту підписання і опублікування 
договору можлива для українського народу рішуча боротьба в повному контакті 
з польським військом. Розуміється сучасне міжнародне і внутрішнє становище 
України не представляється досить сильним, що безпосередньо не може заінтер-
есувати пропозиціями союзу і порозуміння з нами. Однак, з історії визвольної 
боротьби націй, відомі нам аналогічні становища, після яких нації доходили до 
своєї відповідної сили і значення. У великій європейській війні Бельгія і Сер-
бія впали під наїздом сильніших ворогів, однак не стали від цього нерівними 
в колі народів. Ми можемо вести пертрактації з нашими сусідами, лише, як 
рівні з рівними. Сказано було, що Уряд наш не має території, але за те ми маємо 
далеко більш цінне, ніж територія – се маси народні, які розуміли, що тільки 
в межах своєї державности можуть вони осягнути спокійного розвитку і праці. 
Маси це зрозуміли і з надзвичайною самопожертвою провадять тяжку боротьбу 
за свою державність. Та й щодо території, то справа не представляється так 
тяжкою. Українським військом та повстанцями зайняті нині майже ціла Хер-
сонщина, Катеринославщина та деякі частини Лівобережжя. Вся Україна в огні 
повстань і Уряд Раковського втратив останній призрак дійсної влади. Україн-
ські боротьбисти й комуністи втратили ілюзії щодо можливости порозуміння 
з російськими більшовиками і приєдналися до антибільшовицьких повстань.

Щодо майбутніх українських Установчих Зборів, то можна бути цілковито 
певним, що вони висловляться за владу національну, а ні в якому разі не за 
радянську. Народ, який безнастанно повставав і скидав різних окупантів, не 
допустить зашкодити своїй суверенности і єдности. З цього боку необхідно, аби 
договори, які встановлює сучасний Уряд, були приємлемі для українського 
народу.
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В справі адміністрації для мене також незрозуміла концепція пана Шумля-
ковського про організацію української адміністрації тільки на територіях між 
сучасним фронтом і майбутнім, при польській адміністрації в глибокому тилу 
армії, до сучасного фронту.

Пан Шумляковський нагадав в своїй промові про те, що домагання, постав-
лені в п. 2 предложеної Умови були зазначені українській стороні ще від часу 
Місії Пилипчука. Дійсно, що домагання, предложені п. Пилипчукові, хоч офі-
ціально й не занотовані, були відомі українській стороні, однак, з офіціальних 
і на пів офіціальних розмов з польськими рішаючими чинниками, українська 
сторона мала враження, що вони не носили такого характеру ультимативности, 
який їм нині надається. Окрім сього в деяких пунктах територіальні домаган-
ня польські ідуть далі, ніж то було предложено п. Пилипчуком. Ми чуємо вже 
нову аргументацію про необхідність забезпечення залізнично-комунікаційних 
інтересів Польщі та инших... Прийнявши се, ми відкинули би від себе широкі 
українські народні маси, але і найближчих співробітників серед української 
інтелігенції.

Відповідь на предложену умову ми повинні будемо дати до понеділка, термін 
короткий, але щодо пункту другого, то відповідь ми можемо дати зараз же. 
Українська сторона прийняти його не може.

Ми найбільше відчуваємо, що проволікання в заключенню сього договору 
може довести нас до становища катастрофічного. Настрої української інтеліген-
ції та мас такі, що Уряд український не може взяти відповідальність за наслід-
ки, коли умова не буде заключена як найшвидше. Краще відразу заявити, що 
згода неможлива, ніж продовжувати неясне положення, яке єсть в настоящий 
мент. При тих обставинах, в яких зараз перебуває український Уряд, здавалось 
би, ми мусили би піти на всякі уступки. Однак, коли ми на них не підемо, то 
через те, що вони не дадуть нам виходу. Коли б втрачені були нами всі надії на 
допомогу польського народу, то нам нічого не позостало би, як полишити все 
на волю анархії. А що було би за анархією, вгадати трудно.

Коли б ми підписали договір при таких умовах – ми були би нечесні. Ми не 
можемо ручатись за армію, ручатись, що українська інтелігенція підтримає 
при таких тяжких умовах ідею польсько-українського союзу. А раз не можемо 
дати запоруки в виконанню договору, – то не можемо його і підписувати. Зміст 
польських домагань викличе велике обурення в українському народі. Певні 
кола українські і так вже не вірять, що Польща хоче допомогти Україні. Коли 
инші ще не втратили на се надії, то і їх такий зміст договору відкине до опозиції. 
Не маючи можливости виконати умови, неможливо дати згоди на заключення 
трактатів. Коли польсько-українське порозуміння розіб’ється, то вся робота тої 
частини українського суспільства, яка стояла за орієнтацією на захід, окажеться 
помилковою, пропаде за марно. Але для нас иншого виходу нема. Тому в повній 
свідомости наслідків і консеквенцій, які за собою се потягне, відповідаємо: згоди 
на польську редакцію пункту другого умови дати не можемо.
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Пан Залеський. По промові пана Лівицького мені позостає тільки ствер-
дити, що ціла та дискусія, яка була сьогодні переведена, зробила на мене одно 
враження. Не буду говорити про офіри, про услуги, про учуття. Запропоновано 
певний уклад представникам Української Республіки, головний пункт якого, 
пункт про границі, був узнаний українській стороні з самого початку перего-
ворів. Від часу Місії пана Пилипчука про граничну справу була мова багато 
разів. І сьогодні ми поставили справу так, що за певні уступки з боку України, 
Польща віддає Україні свої землі до границь 1772 року. Однак від Росії ми не 
обов’язані жадати границь 1772 р., що робимо лише в інтересі українськім. 
Ми хотіли перед заключенням договору з Росією знати відповідь української 
сторони на дане питання. І тепер, коли сю відповідь ми знаємо, то нам нічого не 
позостає, як тільки ствердити відмову і зробити з сього відповідні консеквенції.

Пан Лівицький. З територіальними умовами, предложеними представни-
ками польського Уряду Місії Пилипчука ми весь час рахувались серйозно, як 
з необхідністю забезпечити для Польщі корисну лінію на час війни з совітською 
Росією. Давши конкретну відповідь на пункт другий, зараз все ж таки вважаємо 
можливим вияснення деяких справ до остаточного терміну відповіді, себто до 
засідання конференції в понеділок.

Пан Залеський: Засідання в понеділок буде безцінне, коли відповідь на пункт 
другий умови буде негативною.

Opublikowano: 
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 243–250.
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10 kwietnia 1920 r., Warszawa
Ukraiński protokół czwartego posiedzenia delegacji polskiej i Ukraińskiej Misji  

Dyplomatycznej w Polsce

PROTOKÓŁ № 4
posiedzenia Konferencji polsko-ukraińskiej z dnia 9 kwietnia 1920 roku

Posiedzenie zaczęło się o godzinie 6 min. 30 wieczorem

Obecni na posiedzeniu: ze strony polskiej:
1. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

p. Zaleski.
2. Pan Szumlakowski.
Ze strony ukraińskiej:
1. Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych URL i Przewodniczący Ukra-

ińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej Minister A. Liwyćkyj.
2. Zastępca przewodniczącego Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypo-

spolitej Polskiej L. Mychajliw.
3. Radca Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

P. Poniatenko.
Protokółują: 1) ze strony polskiej p. Przesmycki. 
2) ze strony ukraińskiej T. Ołesiuk.

Pan Zaleski:
Rząd polski rozpatrzył wszystkie poprawki do umowy wprowadzone przez stronę 

ukraińską na poprzednim spotkaniu i, jak wcześniej przewidziałem, zaakceptował 
niektóre z nich, równocześnie w pozostałych, pozostaje na swoim poprzednim sta-
nowisku. Pan Szumlakowski przedstawi szczegółową odpowiedź polskiego Rządu 
na proponowane zmiany.

Pan Szumlakowski:
Ogólne wrażenie poprawek wprowadzonych przez stronę ukraińską do tego 

traktatu stanowi ich jednostronność, zaś postanowienia strony polskiej mają cha-
rakter dwustronny i podyktowane zrozumieniem potrzeb i interesów obu państw. 
Takie podejście zmusza Rząd Polski do przedstawiania ogólnego stosunku do sprawy 
ukraińskiej, aby jasno wskazać te postulaty, od których Polska nie może odstąpić. 
W interesie Polski leży wsparcie budowy niepodległego państwa ukraińskiego, po-
szukiwanie wśród ludności ukraińskiej poparcia do wspólnych działań przeciwko 
wrogowi wschodniemu i ustanowienie pokojowego współistnienia narodów polskiego 
i ukraińskiego. To jest podstawa tych negocjacji. Nawet teraz Polska popiera sprawę 
ukraińską nie tylko platonicznie, ale także aktywnie i w interesie Ukrainy leży, aby 
przyspieszyć [prace nad] umową, żeby ostatecznie i zdecydowanie utrwalić nawią-
zane stosunki.
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Musimy jednak teraz wyraźnie powiedzieć wszystko, postawić kropkę nad „i”. 
Międzynarodowa sytuacja Ukrainy jest taka, że Polska będzie pierwszym krajem, 
który de...[?]1 uzna Ukrainę. Ten akt jest niezwykle ważny dla obu stron. Polska 
robi to w myśl swojej podstawowej linii o budowaniu niezależnej Ukrainy, dlatego 
bierze na siebie odpowiedzialność i cały ciężar międzynarodowego uznania Rządu 
ukraińskiego. Uznając Rząd, który jednak faktycznie nie zyskał jeszcze zaufania na 
arenie międzynarodowej, nie posiada jakiegoś większego terytorium, Polska w dużej 
mierze wykazuje chęć ostatecznej organizacji państwa ukraińskiego. W tej sprawie 
już teraz pomaga Ukrainie nie tylko w zorganizowaniu ukr[aińskich] sił zbrojnych, 
ale także w [jej] obronie kosztem własnych żołnierzy i ludności ukraińskiej przed 
inwazją bolszewicką. Polska jest teraz jedynym sąsiadem Ukrainy, który nie jest wrogo 
nastawiony do niej i może naprawdę pomóc. Dlatego umowa musi być dwustronna, 
chociaż pod względem statusu międzynarodowego faktycznie nie ma równości między 
Polską a Ukrainą. 

Główny punkt sporny między stronami – kwestia granicy, która w obecnym 
ukraińskim brzmieniu jest sprzeczna z Deklaracją z dn. 2 grudnia – nie świadczy 
o dobrej woli strony ukraińskiej. Żądania polskie były znane stronie ukraińskiej od 
samego początku negocjacji jako punkt wyjścia, a zatem Rząd polski nie może zgodzić 
się na proponowaną poprawkę.

Podobnie Rząd polski nie może zgodzić się z ukraińskimi propozycjami w sprawie 
administrowania. Gdyby więc Polska ogłosiła teraz całkowity brak zainteresowania 
ukraińskimi terytoriami i wycofała z nich swoją armię, Rząd ukraiński nie byłby 
w stanie bronić tych terytoriów przed inwazją i podbiciem przez bolszewików, 
i wtedy stałby się krajem ciągłych zamieszek, arbitralności drapieżnych gangów, co 
bezpośrednio niosłoby zagrożenie samej Polsce. Dlatego polski rząd nalega, aby do 
obecnej linii frontu polskiego administracja ziem ukraińskich pozostała w polskich 
rękach, co ostatecznie nie wyklucza powszechnego udziału w niej Ukraińców. W miarę 
postępów frontu, na nowo podbitych terytoriach, powinna powstać administracja 
ukraińska, pod kontrolą czynników polskich, ponieważ wymaga tego interes polskiej 
armii. Takie podejście do sprawy podyktowane jest wyłącznie interesem wojskowym 
i nie jest ingerencją w sprawy ukraińskie. Rząd polski, który do tej pory wyzwolił 
i chronił ziemie ukraińskie przed inwazją bolszewicką, a teraz dobrowolnie uznaje 
i oddaje te ziemie państwu ukraińskiemu, robi to całkowicie bezinteresownie. Po-
nadto odrzucenie przez Rząd polski daleko idących ofert ze strony wrogiej Ukrainie 
wyraźnie pokazuje szczerość strony polskiej wobec sprawy ukraińskiej. 

Przechodzę zatem do konkretnego przeglądu poprawek wniesionych przez stronę 
ukraińską, na które Rząd Polski może się zgodzić.

Wstęp do umowy w zredagowanej formie jest akceptowany przez stronę polską.
Artykuł pierwszy. Ustęp w sprawie ogólnych granic Ukrainy: ponieważ nie dotyczy 

bezpośrednio Polski, w zmienionym tekście należy pominąć. Należy również pominąć 

1 Nie wiadomo czy de facto czy de iure miał na myśli autor.
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ustęp o ukraińskim Zgromadzeniu Ustawodawczym, co wynika z postulatów strony 
ukraińskiej dotyczących jego zlikwidowania w innych artykułach oraz niemożność 
uznania przez Polskę Rządu, który ma powstać po zwołaniu Zgromadzenia Ustawo-
dawczego i który może być sowiecki.

Artykuł drugi. Strona polska zdecydowanie popiera oryginalne sformułowanie 
punktu, zgadzając się dodać ostatni ustęp poprawki.

Artykuł trzeci – w zredagowanej formie jest akceptowany przez stronę polską.
Artykuł czwarty. Rząd polski nie może zgodzić się na ukraińską poprawkę do tego 

ustępu. Administracja na terytorium obecnego frontu musi pozostać polska, podczas 
gdy poza frontem może być ukraińska z udziałem czynników polskich.

Artykuł piąty, w zmienionym brzmieniu, jest akceptowany przez stronę polską.
Artykuł szósty. Wymienione powyżej powody dużej różnicy w formalnej i fak-

tycznej pozycji międzynarodowej Polski i Ukrainy nie pozwalają na przyjęcie ukra-
ińskiego tekstu ustępu szóstego.

Artykuł siódmy nie wzbudził żadnych wątpliwości żadnej ze stron. 
Artykuł ósmy mógłby zostać przyjęty w wersji ukraińskiej, pożądane byłoby 

jedynie sformułowanie statusu prawnego właścicieli ziemskich w tym samym czasie, 
co zawarcie traktatu.

Artykuł dziewiąty jest w pełni akceptowany przez stronę polską.
Artykuł dziesiąty. Strona polska zgadza się na natychmiastową publikację art. 

1, ale w odniesieniu do artykułu trzeciego uważa to za przedwczesne, aż do czasu 
wzajemnej zgody na jego publikację.

Artykuł jedenasty uważa się za zbyteczny, by wstawić go do umowy, ponieważ 
Deklaracja z dn. 2 grudnia jest aktem jednostronnym, a niniejszy dokument jest 
aktem dwustronnym.

Artykuł dwunasty ma jedynie formalne znaczenie i Rząd Polski nie ma zastrzeżeń 
do włączenia go do tekstu umowy.

Kończąc rozpatrywanie poprawek zgłoszonych przez stronę ukraińską, muszę 
zauważyć, że wszystkie (z wyjątkiem poprawki do art. drugiego) nie wywołują skraj-
nego sprzeciwu, niemożliwego do przezwyciężenia. Jednak kwestionowanie granic 
przez stronę ukraińską nie wydaje się wystarczająco poważne, biorąc pod uwagę 
interesy strony polskiej. Dlatego zwracamy się do strony ukraińskiej o udzielenie 
konkretnej i ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie do poniedziałku, 12 kwietnia, 
aby w przypadku odpowiedzi negatywnej Rząd polski mógł zawczasu wyciągnąć 
odpowiednie konsekwencje.

Pan Poniatenko:
Zastanówmy się przede wszystkim nad ogólnymi rozważaniami, którymi kie-

rowała się strona polska rozważając propozycje strony ukraińskiej. Mój szanowny 
przedmówca opisał obecne negocjacje jako krok, który samym faktem ich przepro-
wadzenia, świadczy o konkretnym, przyjaznym stosunku Polski do Ukraińskiej 
Republiki Ludowej. 
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Ocenilibyśmy również pozytywnie przebieg tych negocjacji, jeżeli prowadziłyby 
one do jakichkolwiek konkretnych następstw. Ale negocjacje jeszcze się nie zakończyły 
i jest za wcześnie, by je oceniać. Tak więc, kiedy Polska, uznana przez państwa Ententy, 
rozpocznie negocjacje z Ukrainą, która nie została jeszcze formalnie uznana przez te 
państwa, musi mieć wiarę, że ten państwowy zaczyn – Ukraina – jest zdolny do życia, 
żył będzie i, prędzej czy później, zostanie formalnie uznany przez te państwa. Dlatego 
tak uderzającej nierówności między Polską a Ukrainą zasadniczo nie ma, dlatego 
sam fakt negocjacji nie może mieć takiego znaczenia, jak okazywanie życzliwości, 
dla jednej z negocjujących stron, jak to zostało przedstawione przez poprzednika. 
Oczywiście wszystko to nie umniejsza szacunku, który niewątpliwie otaczałby Polskę 
w oczach narodu ukraińskiego, która w trudnym dla Ukrainy momencie udzieliła 
jej dobrosąsiedzkiej pomocy. Wdzięczność narodu ukraińskiego otworzyłaby Polsce 
szerokie pole do zrekompensowania pomocy udzielonej we właściwym czasie, a to 
w pełni wynagrodziłoby Polskę za pomoc zbrojną Ukrainie na polu walki i moralnie – 
poprzez uznanie. Jednak w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi tylko o ustanowienie 
trwałych stosunków między dwoma państwami, ponowna ocena znaczenia samego 
faktu negocjacji dla Ukrainy byłaby niepożądana.

Głównym punktem sprzecznym między stronami jest artykuł drugi zaproponowa-
nej przez stronę polską umowy. Na poprzednich spotkaniach strona ukraińska przed-
stawiła podstawy, które zmuszają stronę ukraińską do wprowadzenia odpowiedniej 
poprawki do tego punktu - jednak strona polska odrzucając poprawki nie przedstawiła 
żadnych uzasadnionych argumentów. Tak więc teraz, po zmianie koncepcji prawa 
międzynarodowego, w kierunku uznania prawa narodów do samostanowienia, do nie-
zależnego istnienia, wyrzeczenie się części ziem ukraińskich byłoby ciosem w podsta-
wowe interesy narodu ukraińskiego, byłoby atakiem na jego niezależne, zjednoczone 
istnienie. Rząd, który przyjąłby taki punkt widzenia, miałby wiele agitacji przeciwko 
sobie, miałby wrogie nastawienie wobec siebie całego ludu. Zależy nam na sojuszu, 
który pomoże w ustanowieniu trwałego porządku, wewnętrznego systemu życia 
naszego państwa. Jednak wyrzeczenie się ziem czysto ukraińskich spowodowałoby 
jedynie ogromne niezadowolenie w opinii narodu ukraińskiego i dlatego nie możemy 
zgodzić się na takie ustępstwa. Rząd ukraiński, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie 
zajmuje się delimitacją granic państwa tylko na zasadzie etnograficznej, jest gotowy 
liczyć się i iść na ustępstwa, biorąc pod uwagę potrzeby strategiczne, gospodarcze 
i komunikacyjne. Jednak, żeby iść na takie ustępstwa konieczne są precyzyjne, jasne 
dane, które wymagają tych ustępstw. Strona ukraińska domaga się, aby traktat był 
trwały, aby mógł funkcjonować długo, nie tylko w krótkim okresie. W tym wypadku, 
w jakim strona polska postawiła sprawę granic, zakończenie negocjacji z wynikiem 
pozytywnym nie wydaje się możliwe.

Również w przypadku administracji nie usłyszeliśmy żadnych uzasadnionych 
argumentów za polskimi roszczeniami. Broniąc naszych poglądów w tej sprawie, 
kierujemy się nie ambicjami państwowymi, lecz jedynie interesem pokoju i po-
rządku na danym terytorium. Jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli władza będzie 
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przedstawicielem miejscowej ludności, [wtedy rozwiązanie] zagadnień natury tech-
nicznej może dać pewność udziału wojska polskiego oraz przedstawicieli władz 
polskich w administracji. Odwrotny układ administracji stawia naród ukraiński 
przed niebezpieczeństwem administracji okupacyjnej, a ogólnie jest wiadome, że 
każda administracja okupacyjna jest zawsze gorsza od administracji narodowej. 
Odrzucając nawet jakiekolwiek uprzedzenia, taka administracja nieuchronnie może 
przyczynić się do wszelkiego rodzaju ekscesów, powodować będzie dalsze niezadowo-
lenie i otworzy drzwi przed różnego rodzaju niespodziankami. Ponadto, w polskich 
postawach, nie widzimy gwarancji, że w miarę postępów frontu, terytorium będzie 
miało administrację ukraińską, zaś terytorium obecnego frontu pozostanie pod 
administracją polską. Tak więc w bezpośrednim sąsiedztwie frontu administracja 
byłaby ukraińska, a z tyłu frontu - polska, co nawet z polskiego punktu widzenia nie 
jest uzasadnione.

Odrzucenie naszych poprawek do akapitu szóstego wynika z możliwej przewagi 
jednej ze stron porozumienia nad drugą. Wspominaliśmy już, że takie traktowanie 
jest niepożądane i traktując poważnie obecną umowę, a nie jedynie krótkoterminowo, 
bronimy naszej poprawki. Rzecz w tym, że jeśli w obecnym polskim rządzie przewa-
żają elementy, że każdy naród podlega prawu walki wewnętrznej różnych sił, to może 
przyjść czas, że rząd będzie reprezentowany przez inne czynniki. Pominięcie w trak-
tacie naszej poprawki do artykułu szóstego rozwiązałoby im ręce w polityce wobec 
Ukrainy. Nie jest wykluczone, że czynniki te doszłyby do porozumienia przeciwko 
Ukrainie z naszym obecnym wspólnym, wschodnim wrogiem. Dlatego musimy dbać 
o nasze interesy na mocy aktu prawa międzynarodowego, a nie tylko na podstawie 
życzliwego stosunku obecnego Rządu Polskiego do Ukrainy.

Do artykułu ósmego po obu stronach nie było zastrzeżeń. Konieczne jest jedynie 
rozszerzenie go w odpowiedniej umowie, a strona ukraińska nie chce odkładać tej 
sprawy.

Artykuł dziesiąty. Rząd Polski nie miałby nic przeciwko opublikowaniu pierwsze-
go artykułu ogółowi społeczeństwa, to w przypadku opublikowania treści trzeciego 
artykułu ze strony polskiej takie przeszkody istnieją. Bardzo poważnie podchodzi-
my do kwestii publikacji treści trzeciego punktu umowy. Takie upublicznienie da 
obywatelom ukraińskim pewność zajęcia konkretnej pozycji do nawiązania dobrych 
relacji z polskimi władzami, wzbudzi zaufanie do niego i do polskiej armii. Ludność 
ukraińska, znając cele, z jakimi polska armia wchodzi na Ukrainę, przestałaby patrzeć 
na polską pomoc i armię, jak na okupację. Każda armia okupacyjna nie przychodzi, 
by pomagać miejscowej ludności, ale by bronić interesów państwa wysyłającego, dla-
tego współpraca miejscowej ludności z władzą okupacyjną, w dziedzinie politycznej 
i gospodarczej, jest wykluczona.

Dlatego możliwie szybkie opublikowanie treści odpowiedniego artykułu umowy 
wyjaśniałoby powyższe sprawy ludności miejscowej. Publikacja powinna nastąpić 
jak najszybciej, aby wśród mas nie pojawiły się uprzedzenia wobec wspólnej pracy 
rządów ukraińskiego i polskiego.
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Artykuł jedenasty. Strona ukraińska nalega na włączenie paragrafu jedenastego, 
ponieważ, mimo tego że obecne porozumienie jest aktem dwustronnym, wywodzi 
się z Deklaracji z dn. 2 grudnia, która miała ważne znaczenie w życiu Ukrainy. Nie 
możemy w pełni zgodzić się z Panem Szumlakowskim, który uważa Deklarację z dn. 
2 grudnia za akt jednostronny. Deklaracja wyraziła nowe pragnienia skierowane do 
Polski, to nie były zobowiązania prawne ze strony Polski, ale zobowiązania natury 
moralnej. A ponieważ zobowiązania moralne nie są wykluczone w stosunkach mię-
dzynarodowych, o ile Deklaracja, będąc prawnie jednostronną, w pewnych punktach 
jest wiążąca moralnie dla tej strony, która ją przyjęła.

Wrócę jeszcze do pierwszego artykułu umowy. Strona polska nalega, aby w tek-
ście traktatu nie wskazywano terytorium i granic Ukrainy. W naszym interesie jest 
pozostawienie goj ustępu na bez zmian. Ważne jest, aby mieć pewność, że ustanowie-
nie granic z naszymi wschodnimi i północnymi sąsiadami nie spotka się z żadnym 
sprzeciwem ze strony Polski. Proste wykreślenie punktu o terytorium Ukrainy nie 
zobowiązuje Rzeczypospolitej Polskiej już do niczego.

Właściwe i ważne byłoby również pozostawienie ustępu o uznaniu Rządu, który 
został już powołany do życia przez Zgromadzenie Ustawodawcze. Nie jest wykluczone, 
że Zgromadzenie Ustawodawcze obecny Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej zastąpi 
nowym Rządem. Obecny rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej przywiązuje dużą wagę 
do obowiązku uznania następnego rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, ponieważ 
ułatwiłoby to możliwość dalszego, pokojowego rozwoju ukraińskiej państwowości.

Pan Szumlakowski:
Prowadzenie negocjacji z przedstawicielami ukraińskiego rządu samo w sobie jest 

świadectwem wiary Rządu polskiego w rzeczywiste istnienie ukraińskich aspiracji 
państwowych i zdolności organizacyjnych narodu ukraińskiego. 

Jeśli chodzi o argumentację ws. granic, to stronie polskiej wydaje się ona całkowicie 
nietrafna, a podniesienie tej kwestii przez przedstawicieli Ukrainy jest niepoważne 
i niezrozumiałe. Sam Pan Liwyćkyj przyznał już, że Polska miała bezdyskusyjne pra-
wo do terytorium w granicach z 1772 roku. Tak więc stroną, który daje, jest Polska. 
Ona to oddaje dobrowolnie swoje ziemie, które zostały zdobyte i wyzwolone krwią 
polskiego żołnierza, na rzecz Ukrainy. Protestuję przeciwko określaniu mianem 
„okupacyjnej polskiej administracji” ziem, które zostały odzyskane od bolszewików 
polską bronią i nigdy nie należały do Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Rząd Polski nie może zobowiązać się do uznania Rządu, który zostanie zwołany 
przez Zgromadzenie Konstytucyjne Ukrainy. Jeśli chodzi o upublicznienie trzeciego 
artykułu, strona polska zgadza się pod warunkiem porozumienia stron.

Pan Liwyćkyj:
W moich słowach i wnioskach nie chciałbym być tak ortodoksyjny, jak mój kolega. 

Zakładam, że w niektórych punktach można byłoby dokonać przeglądu proponowa-
nych postulatów, znaleźć jakiś kompromis i osiągnąć porozumienie.

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że poprawki zaproponowane przez stro-
nę ukraińską były jednostronne, bez uwzględnienia interesów państwa polskiego. 
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Niniejsze poprawki podyktowane są interesem polsko-ukraińskiego porozumienia. 
Zgadzam się z tym, że Polska poniosła wielkie trudy i ofiary w walce z bolszewicką 
inwazją na Ukrainę, ale do tej pory czyniła to nie w celu odbudowy państwowości 
ukraińskiej, ale chroniąc ludność polską przed bolszewicką zarazą, która zagraża 
Polsce w równym stopniu, co również Ukrainie. Wyzwoleńczy charakter działań pol-
skiej armii na Ukrainie może zapewnić jedynie akt porozumienia pomiędzy stronami 
ukraińską i polską. Do tej pory obecność polskiej armii na ziemiach ukraińskich jest 
jedynie wskaźnikiem tego lub owego sukcesu i szczęścia wojskowego. O cenie ofiar 
Polski wobec narodu ukraińskiego można będzie mówić dopiero po zawarciu traktatu. 
Kiedy dziś, utrzymując front w interesie Ukraińskiej Republiki Ludowej, co również 
odpowiada interesom Rzeczypospolitej Polskiej, polski żołnierz składa ofiarę swojej 
krwi, chcieliśmy, aby ofiara ta stała się obowiązkiem samego narodu ukraińskiego.

Jest niezbędne, by do walki z Rosją została zorganizowana armia ukraińska.
W przeciwnym razie ofiary już poniesione dla polsko-ukraińskiego porozumie-

nia na niewiele się zdadzą. Dopiero z chwilą podpisania i opublikowania traktatu, 
dla narodu ukraińskiego, możliwa jest decyzja o przystąpieniu do walki w pełnym 
współdziałaniu z armią polską. Co zrozumiałe, obecna sytuacja międzynarodowa 
i wewnętrzna Ukrainy nie wydaje się być wystarczająco mocna, by wprost prowadzić 
do zawarcia sojuszu i porozumienia z nami. Jednak historia walki wyzwoleńczej 
narodów świadczy o podobnych sytuacjach, po których narody osiągały właściwą 
sobie siłę i znaczenie. Podczas Wielkiej Wojny Belgia i Serbia upadły pod najazdem 
silniejszych wrogów, ale nie stały się nierównymi wśród narodów. Możemy prowadzić 
pertraktacje z naszymi sąsiadami tylko jako równi z równymi. Zostało powiedziane, 
że Rząd nasz nie posiada terytorium, ale mamy natomiast coś o wiele cenniejszego 
niż terytorium - masy ludzi, którzy zrozumieli, że tylko wewnątrz własnego państwa 
mogą osiągnąć pokojowy rozwój i mieć pracę. Masy zrozumiały to i – z niezwykłą 
ofiarnością - same walczą o własną państwowość. A jeśli chodzi o terytorium, sprawa 
nie jest tak trudna. Ukraińska armia i powstańcy zajęli teraz prawie cały region 
Chersonia, region Jekaterynosławia i niektóre części Ukrainy Lewobrzeżnej. Cała 
Ukraina płonie w powstaniach, a Rząd Rakowskiego2 stracił ostatnie ślady prawdziwej 
władzy. Ukraińscy eserzy i komuniści stracili iluzję możliwości zawarcia porozumienia 
z rosyjskimi bolszewikami i przyłączyli się do powstań antybolszewickich.

2 Christian Gieorgijewicz Rakowski (ur. 26 sierpnia 1873, zm. 11 września 1941), radziecki działacz komunistyczny po-
chodzenia bułgarskiego, trockista, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych marionetkowej Ukraińskiej SRR (w latach 
1919–1922 państwo marionetkowe zależne od RFSRR, w latach 1922–1991 republika związkowa Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich). 25 stycznia 1919 roku Rakowski desygnowany przez RKP(b) przewodniczącym Rady Komisarzy 
Ludowych marionetkowej USRR i ministrem spraw zagranicznych USRR. Początkowo niechętnie nastawiony do polityki 
ukrainizacji – w 1922 roku wszedł jednak w konflikt z komisarzem narodowości Stalinem, krytykując mieszanie się RFSRR 
w wewnętrzne sprawy republiki. W trakcie powoływania ZSRR domagał się zachowania uprawnień republik w dziedzinie 
polityki zagranicznej i handlowej. Związany z frakcją WKP(b) skupioną wokół Lwa Trockiego został, równolegle z Trockim, 
po XV Zjeździe WKP(b) (XII 1927), wobec odmowy złożenia samokrytyki, oczekiwanej przez frakcję Stalina, usunięty 
z partii komunistycznej i zesłany do Astrachania. W okresie wielkiej czystki 27 stycznia 1937 po decyzji Stalina ponownie 
aresztowany przez NKWD i rozstrzelany pod Orłem po ataku III Rzeszy na ZSRR.
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Jeśli chodzi o przyszłe Zgromadzenie Ustawodawcze Ukrainy, można być całkiem 
pewnym, że będzie to władza narodowa i, w żadnym przypadku, nie będzie to władza 
sowiecka. Naród, którzy nieustannie buntował się i obalał różnych okupantów, nie 
pozwoli, aby ich suwerenność i jedność ucierpiały. Z tego punktu widzenia koniecz-
ne jest, aby porozumienia zawarte przez obecny Rząd były do przyjęcia dla narodu 
ukraińskiego.

W sprawie administracji również nie rozumiem koncepcji Pana Szumlakowskie-
go o organizowaniu administracji ukraińskiej tylko na terytoriach między frontem 
obecnym a przyszłym, oraz pozostawienie administracji polskiej na głębokich tyłach 
armii frontu obecnego.

Pana Szumlakowski przypomniał w swoim przemówieniu, że roszczenia przedsta-
wione w art. 2 proponowanej Umowy zostały wspomniane stronie ukraińskiej w czasie 
misji Pyłypczuka. Prawdą jest, że postulaty zaproponowane Panu Pyłypczukowi, choć 
nie zostały oficjalnie odnotowane, były znane stronie ukraińskiej, jednak z oficjalnych 
i półoficjalnych rozmów z polskimi decydentami strona ukraińska odniosła wrażenie, 
że nie miały one charakteru ultymatywnego, który jest obecnie przedstawiany. Po-
nadto, pod pewnymi względami, polskie roszczenia terytorialne wykraczają poza to, 
co zaproponował Pan Pyłypczuk. Teraz słyszymy już nową argumentację o potrzebie 
zaspokojenia interesów kolejowych i komunikacyjnych Polski, itd... Akceptując to, 
odepchnęlibyśmy od siebie szerokie masy ukraińskie, ale także najbliższych współ-
pracowników wśród ukraińskiej inteligencji.

Będziemy musieli udzielić odpowiedzi na proponowany poprawki do poniedziałku, 
termin jest krótki, ale w odniesieniu do drugiego punktu możemy udzielić odpowiedzi 
już teraz. Strona ukraińska nie może go zaakceptować.

To my najsilniej odczuwamy, że opóźnienie w zawarciu tej umowy może dopro-
wadzić nas do sytuacji katastrofalnej. Nastroje wśród ukraińskiej inteligencji i mas 
są takie, że Rząd Ukraiński nie może wziąć odpowiedzialności za następstwa, jeśli 
porozumienie nie zostanie osiągnięte jak najszybciej. Lepiej od razu powiedzieć, 
że sojusz jest niemożliwy, aniżeli kontynuować niejasność sytuacji, która obecnie 
istnieje. W okolicznościach, w których znajduje się teraz Rząd Ukraiński, wydaje 
się, że powinniśmy poczynić wszelkie ustępstwa. Jeśli jednak zgodzimy się na nie, to 
stanie się tak tylko dlatego, że nie będziemy mieli wyjścia. Gdybyśmy stracili wszelką 
nadzieję na pomoc narodu polskiego, nie mielibyśmy wyboru, musielibyśmy pozo-
stawić wszystko władzy anarchii. A co byłoby po okresie anarchii, trudno zgadnąć.

Gdybyśmy podpisali umowę na takich warunkach, bylibyśmy nieuczciwi. Nie 
jesteśmy w stanie ręczyć za armię lub ręczyć, że inteligencja ukraińska poprze 
ideę sojuszu polsko-ukraińskiego na tak trudnych warunkach. Skoro nie możemy 
gwarantować wykonania umowy, nie możemy jej podpisać. Treść polskich roszczeń 
spowoduje wielkie oburzenie wśród narodu ukraińskiego. Niektóre kręgi ukraiń-
skie i tak nie wierzą już, że Polska chce pomóc Ukrainie. Nawet, jeśli inni nie stra-
cili złudzeń, to taka treść porozumienia zepchnie ich do opozycji. Bez możliwości 
spełnienia warunków niemożliwe jest wyrażenie zgody na zawarcie traktatów. Gdy 
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załamie się porozumienie polsko-ukraińskie, cała praca społeczeństwa ukraińskiego 
zorientowanego na Zachód okaże się pomyłką, przepadnie na próżno. Ale nie mamy 
innego wyjścia. Dlatego, mając pełną świadomość następstw i konsekwencji z nimi 
związanych, odpowiadamy: nie możemy wyrazić zgody na polską wersję artykułu 
drugiego paktu.

Pan Zaleski:
Po przemówieniu Pana Liwyćkiego mogę tylko powiedzieć, że cała ta dyskusja, 

która miała dziś miejsce, wywarła na mnie jedno wrażenie. Nie będę mówił o ofiarach, 
usługach, uczuciach. Przedstawicielom Republiki Ukrainy zaproponowano pewien 
układ, którego główny punkt, punkt w sprawie granic, został uznany przez stronę 
ukraińską na samym początku negocjacji. Od czasu misji Pana Pyłypczuka kwestia 
granic była wielokrotnie dyskutowana. Dzisiaj postawiliśmy sprawę tak, że za pewne 
ustępstwa ze strony Ukrainy, Polska oddaje Ukrainie swoje ziemie do granic z 1772 
roku. Nie jesteśmy jednak zobowiązani żądać od Rosji granic z 1772 r., robimy to 
tylko w interesie ukraińskim. Przed zawarciem umowy z Rosją chcieliśmy poznać 
odpowiedź strony ukraińskiej na to pytanie. A teraz, kiedy znamy tę odpowiedź, nie 
mamy innego wyboru, jak tylko stwierdzić odmowę i wyciągnąć z tego odpowiednie 
konsekwencje.

Pan Liwyćkyj:
Zawsze poważnie traktowaliśmy postulaty terytorialne zaproponowane przez 

przedstawicieli Polskiego Rządu Misji Pyłypczuka, podobnie jak potrzebę zapew-
nienia użytecznej linii dla Polski podczas wojny z Rosją Sowiecką. Po udzieleniu 
konkretnej odpowiedzi na drugi punkt, nadal uważamy, że możliwe jest wyjaśnienie 
niektórych spraw przed upływem terminu na udzielenie odpowiedzi, tj. na spotkaniu 
konferencyjnym w poniedziałek.

Pan Zaleski:
Poniedziałkowe spotkanie będzie bezwartościowe, jeśli odpowiedź na punkt drugi 

będzie negatywna.

Opublikowano: 
О. Доценко, Літопис Української революції..., згад. праця, кн. 5, c. 243–250.

[Tłumaczenie: Iurii Tkachuk, Studium Europy Wschodniej UW]
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19 kwietnia 1920 r., Warszawa
Polski przekład odezwy Przewodniczącego Dyrektoriatu Symona Petlury  

w związku z podpisaniem układu z Polską

Warszawa (PAT)
Narodzie Ukraiński! 
Ciernistą drogą toczą się twoje dzieje. Oto już trzy lata mija, jak usiłujesz zapro-

wadzić ład w swojej republice, zdobyć dla siebie wolność, równość i niepodległość. 
Walcząc z czerwonym najeźdźcą, złożyłeś wielkie ofiary na polu walki. Zniszczone 
sioła, ruina gospodarcza, krew niewinnych, łzy wylane po zabitych i zamęczonych 
ojcach, matkach i siostrach, niezliczone szeregi mogił na całym obszarze Ukrainy 
– oto wyniki walki najlepszych synów twoich synów o najświętsze prawa ludzkości. 
Umierając, prosili cię oni, abyś prowadził dalej tę walkę o wolność, aby dowieść 
światu całemu, że i naród ukraiński zdolny jest do życia samodzielnego i sam potrafi 
rządzić własną ziemią i kierować swoim własnym państwem. W lutym1 roku zeszłego 
zwycięska armia nasza wkroczyła do serca Ukrainy, do złotogłowego Kijowa, lecz 
drugi wróg nasz, moskiewski czarny imperialista, sługa rosyjskiego caratu, Denikin, 
wyzyskał rosyjską orientację dowództwa i skłonił je do odstąpienia od hasła niepodle-
głości Ukrainy. I oto armia galicyjska, oszukana przez swoich dowódców, przechodzi 
na stronę naszego wroga, stawiając armię naddnieprzańską w położeniu bez wyjścia, 
prawie katastroficzne. Armia nasza, zmęczona i osłabiona zmuszona była cofnąć się 
z pośpiechem. Lecz nie zgasła wiara w sercach starszyzny i kozaków na nadejście 
lepszych dni, i ta wiara głęboka w naszą sprawę i zdolność naszego narodu do sa-
modzielnego życia, przezwyciężyła nasze zwątpienia i nasze klęski. Zważywszy to, 
rozkazałem atamanowi Omeljanowi Pawlence2 z częścią wojsk rozpocząć walkę z bol-
szewikami. Druga część armii znalazła przytułek w Polsce. I oto teraz dochodzi nas 
wiadomość o walkach naszej armii na ziemiach Jekatyrynosławskiej i Chersońskiej. 

1 Błąd tłumaczenia. W oryginale jest „latem”.
2 Mychajło Omelanowycz-Pawłenko (ukr. Михайло Володимирович Омелянович-Павленко; ur. 8 XII 1878 w Tyflisie 
– zm. 29 V 1952 w Paryżu), wojskowy armii carskiej, generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, naczelny dowódca 
Ukraińskiej Armii Halickiej ZURL i armii URL. Pochodził z rodziny wojskowej, w której żywe były tradycje kozackie. 
Ukończył Syberyjski Korpus Kadetów w Omsku oraz Pawłowską Szkołę Wojskową. W 1910 r. ukończył Imperatorską 
Mikołajewską Akademię Wojskową w Sankt Petersburgu. W latach 1904–1905 brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, 
a następnie w I wojnie światowej jako dowódca pułku gwardii. Po proklamowaniu w 1917 URL tworzył zręby armii URL. 
W grudniu 1918 r., wspólnie z grupą oficerów, został oddelegowany do Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gdzie 
stanął na czele nowotworzonej Ukraińskiej Armii Halickiej. Od czerwca 1919 r. był doradcą wojskowym J. Petruszewycza 
w ZURL. Po zjednoczeniu armii URL i ZURL był generałem do zadań specjalnych sztabu Naczelnego Atamana S. Petlu-
ry, dowódcą Korpusu Zaporoskiego Armii Czynnej URL. Od grudnia 1919 r. naczelny dowódca armii URL. Po zawarciu 
polsko-ukraińskiej umowy sojuszniczej oddziały podporządkowane gen. M. Omelanowiczowi-Pawłence w lipcu–sierpniu 
1920 broniły na linii Dniestru–Galicji Wschodniej przed Armią Czerwoną. Po internowaniu Armii URL w Polsce przebywał 
w Kaliszu i Tarnowie. Od 1924 r. Mieszkał w Czechosłowacji w Pradze, wykładał na uniwersytetach i kierował Związkiem 
Ukraińskich Organizacji Kombatantów. W styczniu 1942 r. wspólnie z 5 ukraińskimi osobistościami (M. Welyczkiwski, 
A. Liwycki, A. Melnyk, A. Szeptycki) zaapelował do A. Hitlera o uznanie i poszanowanie praw narodu ukraińskiego oraz 
prawa Ukrainy do samostanowienia. Po II wojnie światowej mieszkał w Niemczech i we Francji. W 1945 r. został jednym 
z założycieli i pierwszym prezesem Towarzystwa Żołnierzy Ukraińskich, przewodniczący Najwyższej Rady Wojskowej 
(1945). W latach 1945–1948 pełnił funkcję ministra spraw wojskowych Rządu URL na emigracji.
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Do armii tej podążają wierni synowie Ukrainy. Część armii ukraińskiej pod wodzą 
pułkownika Udowiczenki3 walczy z moskiewskim wrogiem na ziemiach Podola i bliską 
jest godzina, gdy obie te armie wypędzą wroga z naszej ziemi i połączą się w jedna 
zdyscyplinowaną armię, broniącą swej ziemi i wolności. Trzy lata, narodzie ukraiński, 
walczyłeś sam, zapomniany przez wszystkie narody świata, albowiem wrogowie twoi 
nie spali i wszystkimi sposobami prowokowali ciebie, nie przyznając ci prawa zwania 
się imieniem Ukraińców, mianem narodu ukraińskiego. Dziś dokonuje się wielka 
przemiana. Ujawnione w tej bohaterskiej walce bezprzykładne czyny poświęcenia, 
przywiązanie do kraju rodzinnego, do kultury i wolności, przekonały inne narody 
świata o słuszności twoich żądań i świętości twoich ideałów, które znalazły przede 
wszystkim oddźwięk w sercach wolnego już ludu polskiego. Naród polski w osobie 
swojego Naczelnika Józefa Piłsudskiego i w osobie swojego rządu uszanował twoje 
prawa i uznał twoją niezawisłość państwową. Inne państwa nie mogą nie uznać 
twej niepodległości, gdyż cały twój ukraińskiej wysiłek jest czysty i sprawiedliwy, 
a sprawiedliwość zawsze zwycięża. Rzeczpospolita Polska weszła na drogę okazania 
realnej pomocy ukraińskiej R. P. w jej walce z moskiewskim bolszewizmem, dając 
możność formować się u siebie oddziałom ukraińskiej armii. Armia ta idzie walczyć 
z wrogiem Ukrainy. Ale dziś armia ta walczyć będzie już nie sama, lecz razem z ar-
mią polską przeciw czerwonym imperialistycznym bolszewikom, którzy zagrażają 
również wolności narodu polskiego. Między rządami Ukrainy i Polski nastąpiło 
porozumienie, na podstawie którego wojska polskie wkroczą wraz z Ukraińcami 
na tereny Ukrainy, jako sojusznicze przeciw wspólnemu wrogowi, a po skutecznej 
walce wojska polskie wrócą do swojej Ojczyzny. Wspólną walką zaprzyjaźnionych 
armii ukraińskiej i polskiej naprawimy błędy przeszłości i krwią wspólnie przelaną 
w bojach przeciw odwiecznemu historycznemu wrogowi Moskwie, uświęcimy nowy 
okres wzajemnej przyaźni ukraińskiego i polskiego narodu. Ministerstwo Ukra-
ińskiej Republiki z prezesem rady ministrów I. Mazepą4 na czele wznosiło5 swoją 
pracę nad zaprowadzeniem porządku i ładu na Ukrainie i nad organizacją władzy 
państwowej na miejscu. Jednakże praca rządu może być owocną tylko wtedy, jeżeli 
jej pomagać będą wszystkie warstwy społeczeństwa, a zatem komisariaty, zarządy 
ziemskie oraz inne instytucje. Te powinny przygotować się natychmiast i rozpocząć 
swoją pracę, okazując pomoc wojskom ukraińskim i polskim. Zaspokojenie potrzeb 
tego ostatniego porozumienia się z przedstawicielami obu narodów wykonywane 
będzie przez władze ukraińskie. Narodzie ukraiński! Czeka ciebie wielka odpowie-
dzialna praca. Wstępujesz do rodziny narodów świata jako równy z równymi. Ale 
siła państwa i narodu zależy jedynie od mocnej duchem i zdyscyplinowanej armii. 
Dlatego rozkazuję poczynić przygotowania do mobilizacji, co do której wydany 
będzie specjalny rozkaz. Powołani do wojska synowie Ukrainy będą tym prawnymi 
obrońcami naszej państwowości i wolności. Armia wypędzając wroga z naszej ziemi 

3 Udowyczenko Ołeksandr (1887–1975), pułkownik armii ukraińskiej, zastępca dowódcy, później dowódca 3. Dywizji Żelaznej.
4 Mazepa Isaak (1884–1952), członek USDRP, premier rządu URL (29 VIII 1919–28 V 1920).
5 Błąd, zapewne chciano napisać: wznowiło.
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da tym samym możność zwołania w najkrótszym czasie ukraińskiej konstytuanty, 
przez którą naród weźmie w swoje ręce kierownictwo spraw republiki i nakreśli te 
drogi, którymi w przyszłości potoczyć się ma życie wolnego narodu. A więc wszyscy 
co do jednego do pracy! Bezwzględnie wymagam od wszystkich obywateli republiki 
ukraińskiej posłuchu dla władz ukraińskich oraz wykonania wszystkich jej rozkazów. 
Oświadczam, że walkę o wyzwolenie prowadzić będę do końca, aż będzie wolna od 
wroga cała Ukraina, aż Ukraińska Republika Ludowa stanie się niepodległą, a naród 
ukraiński będzie niezależnym. Wzywam wszystkich obywateli do pracy dla dobra oj-
czyzny, albowiem praca jest rękojmią zwycięstwa, ziszczeniem ideałów państwowych. 

Główny ataman wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej.
S. Petlura

Orędzie Petlury, „Słowo Polskie”, nr 200, 29 kwietnia 1920 r., s. 3.
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21 квітня 1920, Ставка
Відозва Головного Отамана Військ Украінськоі Народньоі Республіки  

Симона Петлюри до українського народу

НАРОДЕ УКРАІНИ!

Тяжкий історичний шлях випав на твою долю.
Ось вже три роки змагаєшся ти запорядкувати в своій Республіці, здобути 

собі волю, рівність і непідлеглість, борючись в червоними насильниками – 
московськими большевиками.

Ти поніс величезні жертви на полі бою.
Руіна сел, руіна господарств, кров неповинних, сльози по вбитих та замуче-

них большевиками батьках, матерях і сестрах, безліч одиноких могил на всій 
землі Украінській – ось наслідок боротьби за найсвятіші ідеали людскости 
найкращих твоіх синів.

Умираючи, вони благали тебе й заповідали тобі продовжувати оту тяжку 
боротьбу за твою вільність, щоб доказати усьому світові, що й украінський 
нарід здатний до самостійного життя й сам може порядкувати своєю землею 
й своєю волею державною.

Торік, літом, наша армія переможно увійшла до серця Украіни, золотоглаво-
го Киіва, але другий ворог, теж московський, – чорні імперіялисти, недобитки 
російського царату – ватаги Денікина скористалися російською орієнтацією 
Галицького Командування, збили його з позиціі незалежности Украіни, й га-
лицька армія, обдурена своіми командірами, перейшла на бік нашого ворога, 
й тим поставила наддніпрянську армію в невигідне й майже катастрофичне 
становище.

Наша армія, змучена й знесилена, мусіла поспішно відходити, але не згасла 
ще віра в серцях наших старшин і козаків у кращі дні, й ота глибока віра в свя-
ту нашу справу й здатність нашого народу до державного самостійного життя 
перемогла зневірря й втому й великі невдачі.

Через це я дав наказ Отаману Омельяновичу Павленкові з частиною війська 
почати боротьбу з большевиками новим способом, як того вимагала військова 
обстановка. Друга частина арміі знайшла собі притулок в Польщі.

І тепер ви чуєте про боі нашоі арміі на землях Катеринославській і Херсон-
ській, до цієі арміі йдуть вірні сини Украіни.

Частина украінськоі арміі на чолі з полковником Удовиченком бьеться 
з московським ворогом на землях Поділля, й близький той час, коли ці частини 
виженуть ворога з нашоі землі й з›єднаються в одну міцну дисциплиновану 
армію, знову обороняючи твою землю, твою національну волю й твоє майно.

Три роки ти боровся один, забутий усіма народами світу, бо твоі вороги не 
спали й всякими нечистими шляхами провокували тебе, не признаючи за тобою 
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навіть права називатися украінцями, украінським народом. Тепер відбувається 
велика переміна.

Героічна боротьба – з небувалими ще в історіі принадами самопожертви, 
самовідданости, любови до свого краю, культури, мови, вільности – переконала 
инші наради світу, ще справедливі твоі вимоги й святі твоі ідеали, й що вони 
знайшли відгук в першу чергу в серцях уже вільного польського народу.

Польський нарід, в особі свого Начальника Держави і Начального Вождя 
Військ І. Пілсудського й свого Правительства, вшанував твоє право до ство-
рення Самостійноі Распубліки, й визнав твою державну незалежність.

Другі держави Світу не можуть не признати твоєі непідлеглости – бо твоє зма-
гання є криштально чисте й справедливе, а справедливість завжди перемагає.

Польська Республіка стала на реальний шлях допомоги Украінській На-
родній Республіці в іі боротьбі з московськими більшовиками-окупантами 
давши змогу частинам іі арміі формуватися в себе, й ця армія теж йде битися 
з ворогами Украіни.

Але тепер украінська армія буде боротися не одна, а разом з армією друж-
ньоі нам Республіки Польськоі проти червоних імперіялистів – московських 
большевиків, які загрожують також і вільному життю польського народу.

Між Правительствами Республіки Украінськоі й Польськоі дійшло до при-
язноі згоди, на підставі якоі польські війська прийдуть разом з украінськими 
на терен украінський, як союзники проти одного спільного ім ворога, а по 
закінченню боротьби з большевиками польські війська відійдуть в межі своєі 
Республіки.

Спільною боротьбою заприязнених армій – Украінськоі та Польськоі – ми 
виправимо помилки минулого, а кров, пролита вкупі в боях проти давнього 
історичного ворога – Московщини, яка зруйнувала колись Польщу, й Украі-
ну занапастила, освятить нову добу заприязнених відносин украінського та 
польського народів.

Міністерство Украінськоі Народньоі Республіки на чолі з Головою Ради 
Народніх Міністрів І Мазепою відновило свою роботу по заведенню ладу та 
порядку на Украіні та по організаціі державноі влади на місцях.

Але робота Правительства може бути продуктивною тільки в разі допомоги, 
підтримки й безпосередньоі участи в державній роботі всіх верств громадян-
ства, а через це Комісаріяти, Народні Управи й инші установи мусять приго-
туватися й негайно роспочати свою роботу, ставши в першу чергу на допомогу 
украінським і польським військам. Вимоги останнього будуть задовольнятися 
за порозумінням представників від обох Правительств і переводитися в життя 
представниками украінського Уряду.

Украінський народе!
Велика й відповідальна робота чекає тебе.
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Ти входиш, як рівний з рівними, в семью народів Світу, але міць державна 
і національна полягає тільки в істнуванню міцноі духом дисциплинованоі арміі, 
а через це наказую приготуватися до мобілізаціі, про що буде оголошено окремо.

Покликані до війська сини украінського народу будуть справжніми варто-
вими нашоі державности й вільности.

Армія вижене ворога з нашого краю і цим дасть можливість в найкоротшім 
часі скликати Всеукраінські Установчі Збори, через які нарід візьме керування 
справами Республіки до своіх рук та накреслить ті шляхи, по яким в майбут-
ньому має розвиватися життя вільного народу.

Всі ж, як один чоловік, до роботи – а через це я категорично вимагаю від 
всіх громадян У.Н.Р. слухняности украінській владі і виконання всіх іі наказів, 
попереджуючи, що буду провадити визвольну боротьбу до кінця, поки не буде 
звільнений від ворогів весь простір Украіни, поки Украінська Народня Респу-
бліка не буде самостійною, а украінський нарід не буде вільним і незалежним.

Я закликаю всіх громадян до праці для блага нашоі Батьківщини, – в цьому 
запорука перемоги й здійснення наших державних ідеалів.

21 Квітня 1920 року  Головний Отаман Військ Украінськоі Народньоі 
    Республіки
СТАВКА   С. Петлюра

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.
https://tsdavo.gov.ua/wp-content/grand-media/image/15-3696-1-160-16.jpg.
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21 kwietnia 1920 r., Warszawa
Polski tekst układu pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony i Rząd Ukraińskiej Republiki 
Ludowej z drugiej strony – w głębokim przeświadczeniu, że każdy naród posiada 
przyrodzone prawo samostanowienia o swoim losie i określenia stosunków swoich 
z sąsiadami i jednako ożywione chęcią ugruntowania podstaw pod zgodne i przy-
jazne współżycie dla dobra i rozwoju obu narodów – zgodziły się na następujące 
postanowienia:

I
Uznając prawo Ukrainy do niezależnego bytu państwowego na terytorium w grani-

cach, jak będą one na północ, wschód i południe określone na zasadzie umów Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej z graniczącymi z nią z tych stron sąsiadami – Rzeczpospolita 
Polska uznaje Dyrektoriat niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej z głównym 
atamanem panem Simonem Petlurą na czele za zwierzchnią władzę Ukraińskiej 
Republiki Ludowej.

II
Granice między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zostają 

określone w sposób następujący: na północ od rzeki Dniestru wzdłuż rzeki Zbrucz, 
a następnie wzdłuż byłej granicy między Austro-Węgrami a Rosją do Wyszegródka1, 
a od Wyszegródka na północ przez wzgórza Krzemienieckie, a następnie po linii na 
wschód od Zdołbunowa, następnie wzdłuż wschodnich granic administracyjnych 
powiatu rówieńskiego, dalej na północ wzdłuż granicy byłej guberni mińskiej do 
przecięcia jej przez rzekę Prypeć, a następnie Prypecią do ujścia jej. Co do powiatów 
rówieńskiego, dubieńskiego i części krzemienieckiego, które obecnie przypadają 
Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpi później ściślejsze porozumienie.

Szczegółowe określenie linii granicznej powinno być przeprowadzone przez spe-
cjalną polsko-ukraińską komisję, złożoną z odpowiednich fachowców.

III
Rząd Polski przyznaje Ukrainie terytoria2 na wschód od linii granicznej, wymie-

nionej w art. II niniejszej umowy – do granic Polski z roku 1772 (przedrozbiorowej), 
które Polska już posiada lub odzyska od Rosji drogą orężną lub dyplomatyczną.

IV
Rząd Ukraiński zobowiązuje się nie zawierać żadnych umów międzynarodowych 

skierowanych przeciwko Polsce; do tego samego zobowiązuje się Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej wobec Ukraińskiej Republiki Ludowej.

1 Wyszegródek (inne nazwy: Wyszogródek, Wyżgródek), miejscowość na Wołyniu w powiecie krzemienieckim. 
2 W wersji publikowanej przez Leona Wasilewskiego początek tego artykułu brzmi „Rząd polski uznaje prawa Ukrainy do 
terytoriów”.
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V
Prawa narodowo-kulturalne, jakie Rząd Polski zabezpieczy obywatelom narodo-

wości ukraińskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą nie w mniejszym 
stopniu zabezpieczone obywatelom narodowości polskiej w granicach Ukraińskiej 
Republiki Ludowej i odwrotnie.

VI
Zostają zawarte umowy ekonomiczno-handlowe między Rzecząpospolitą Polską 

a Ukraińską Republiką Ludową.
Sprawa agrarna na Ukrainie będzie rozwiązana przez konstytuantę. Do chwili 

zwołania konstytuanty prawne stanowisko właścicieli ziemskich polskiej narodowości 
na Ukrainie określa się na zasadzie specjalnego porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Ukraińską Republiką Ludową.

VII
Zostaje zawarta konwencja wojskowa, która stanowi część integralną niniejszej 

umowy.
VIII

Umowa niniejsza pozostaje tajną3. Nie może ona być przekazana stronie trzeciej 
czy opublikowana przez nią w całości lub częściowo, jak tylko na skutek wzajemnej 
zgody obu stron, z wyjątkiem art. 1, który będzie ogłoszony po podpisaniu niniejszej 
umowy.

IX
Umowa niniejsza wchodzi w życie natychmiast po podpisaniu przez zawierające 

je strony.
Podpisano w Warszawie dnia 21 w kwietniu 1920 roku w dwóch egzemplarzach 

sporządzonych jeden w języku polskim, jeden w języku ukraińskim, z zastrzeżeniem, 
iż w razie wątpliwości tekst polski będzie uważany za miarodajny4.
Kierownik Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej (–) Jan Dębski5

Kierownik Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Ukraińskiej Republiki 
Ludowej
(–) Andrzej Liwycki6

5

3 W wersji opublikowanej w DiM z innej kopii zamiast „pozostaje tajną” występuje „jest tajna”.
4 We wspomnianej wyżej wersji zamiast „miarodajny” jest „międzynarodowy”.
5 Pomyłka kopisty, powinno być „Dąbski”. We wspomnianej powyżej wersji było z kolei: „Dembowski”. Jan Dąbski (ur. 
10 IV 1880 w Kukizowie k. Lwowa – zm. 5 VI 1931 w Warszawie) – polski działacz ludowy i polityk, dziennikarz, dyplo-
mata, wicemarszałek Sejmu. W czasie studiów na Uniwersytecie Lwowskim zaangażował się w tworzenie polskiego ruchu 
ludowego w Galicji, wstępując w 1905 r. do PSL. W 1911 i 1913 kandydował bez powodzenia w wyborach do Rady Państwa 
w Wiedniu i galicyjskiego Sejmu Krajowego. Podczas I wojny światowej, od sierpnia 1914r., w Dep. Wojskowym Naczelnego 
Komitetu Narodowego, potem ppor. w 4. pułku piechoty Legionów Polskich, ranny w październiku 1915, od listopada komi-
sarz werbunkowy Legionów Polskich w Lublinie. Od września 1917 porucznik w oddziale sztabowym dowództwa Polskiego 
Korpusu Posiłkowego, od stycznia 1918 w MilitärGeneral Gouvernement w Lublinie, od 1918 major w 24. pułku piechoty 
WP. W 1920 formalnie przeniesiony do rezerwy. Od marca 1920 do października 1921 wiceminister spraw zagranicznych, 
od sierpnia 1920 przewodniczący polskiej delegacji na kończące działania wojenne wojny polsko-bolszewickiej rokowania  
rozejmowe w Mińsku i Rydze (1920–1921), sygnatariusz polsko-sowieckiego traktatu pokojowego (18 marca 1921), kie-
rownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od 24 maja 1921 do 11 czerwca 1921). Poseł ugrupowania PSL „Piast” na Sejm 
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Odpis, maszynopis. 
IJP, AGNW, G. II B, t. 23, dok. 3699 (701/2/23), k. 230–232.
Opublikowano:
L. Wasilewski, Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe, Warszawa 1934, s. 129–130 (bez arty-
kułów VIII i IX); DiM, t. 2, dok. 379, s. 745–747.

Ustawodawczy 1919–1922 oraz I, II (wicemarszałek od 28.03.1928) i III (wicemarszałek od 10.12.1930) kadencji 1922–1935. 
Zmarł 5 czerwca 1931 r. w Warszawie.
6 Andrzej Liwycki (ukr. Андрій Миколайович Лівицький (Левицький); ur. 8 IV 1879 w chutorze Krasny Kut, gubernia 
połtawska – zm. 17 I 1954 w Karlsruhe, RFN), ukraiński działacz społeczny i polityk, prawnik i dyplomata. Absolwent wydziału 
prawa Uniwersytetu Kijowskiego. W czasie studiów zaangażował się w działania Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej później 
stał się jedna z głównych postaci Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Za swoje rewolucyjne poglądy oraz 
działalność polityczną niejednokrotnie aresztowany. W 1909 skazany przez sąd na więzienie, później uniewinniony przez 
sąd apelacyjny. Był przeciwny rządom hetmana Pawła Skoropadskiego. Po ustanowieniu władzy Dyrektoriatu URL został 
urzędnikiem państwowym. Minister spraw zagranicznych URL w rządach Borysa Martosa i Isaaka Mazepy (1919–1920), 
premier URL (1920-1921). Jako minister spraw zagranicznych URL stał na czele delegacji ukraińskiej, która we wrześniu 
1919 przybyła do Warszawy, by rozpocząć rokowania, które doprowadziły w konsekwencji do tajnego sojuszu Polski 
i Ukraińskiej Republiki Ludowej w lutym 1920 r. (układ Piłsudski–Petlura), konwencji politycznej z 21 kwietnia 1920 r. i do 
wspólnej walki przeciw Rosji bolszewickiej od wyprawy kijowskiej w kwietniu, poprzez bitwę warszawską w sierpniu, do 
zawieszenia broni w październiku 1920 roku. Po zamordowaniu w maju 1926 rokuw Paryżu Symona Petlury wybrany na 
stanowisko przewodniczącego Dyrektoriatu URL – prezydenta URL na emigracji. Pod koniec II wojny światowej przeniósł 
się z Warszawy do Niemiec. Zmarł w Niemczech w roku 1954 w Karlsruhe. Pochowany w Monachium, prochy przeniesiono 
następnie do nekropolii South Bound Brook.
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24 kwietnia 1920 r., Warszawa
Polski tekst polsko-ukraińskiej konwencji wojskowej

Ściśle tajne
K o n w e n c j a  w o j s k o w a

między
P o l s k ą  a  U k r a i n ą

1) Niniejsza konwencja wojskowa tworzy integralną część konwencji politycznej 
z dnia 21 kwietnia 1920 r., wchodzi równocześnie z nią w życie i obowiązuje aż do 
czasu zawarcia stałej konwencji wojskowej pomiędzy Rządem Polskim a Ukraińskim.

2) Wojska polskie i ukraińskie odbywają akcję wspólnie, jako wojska 
sprzymierzone.

3) W razie wspólnej akcji polsko-ukraińskiej przeciw wojskom sowieckim na 
terenach prawobrzeżnej Ukrainy położonych na wschód od obecnej linii frontu 
polsko-bolszewickiego, operacje wojskowe odbywają się po wspólnym porozumieniu 
się Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z Główną Komendą Wojsk Ukraińskich 
pod naczelnym kierownictwem Dowództwa Wojsk Polskich.

4) Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich przydzieli do sztabów operacyjnych wojsk 
ukraińskich swoich oficerów, a Główna Komenda Wojsk Ukraińskich przydzieli, 
w porozumieniu z Naczelnym Dowództwem Wojsk Polskich, do polskich dowództw, 
oddziałów zakładów itd. swoich oficerów łącznikowych.

5) Wojska postawione przez Główną Komendę Wojsk Ukraińskich do dyspozycji 
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, użyje to dowództwo stosownie do operacyj-
nych przez siebie określonych potrzeb na terenach Ukrainy, możliwie nie rozdrab-
niając ich na małe jednostki taktyczne.

W miarę postępu akcji i o ile warunki operacyjne na to pozwolą, na życzenie Głównej 
Komendy Wojsk Ukraińskich, Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich skupi razem jak 
najrychlej jednostki ukraińskie i wyznaczy im własny rejon działania i specjalne zada-
nie strategiczne w celu oddania ich z powrotem do bezpośredniej dyspozycji Głównej 
Komendy Wojsk Ukraińskich.

6) Z chwilą rozpoczęcia wspólnej akcji przeciwko bolszewikom, Rząd Ukraiński 
zobowiązuje się dostarczać w naturze niezbędnych artykułów żywnościowych dla 
armii polskiej, operującej na tym terenie w ilości zgodnie z planem operacyjnym 
(główne artykuły: mięso, tłuszcze, mąka, zboże, kasza, ziemniaki, cukier, owies, 
siano, słoma itp.), na podstawie norm wyżywienia obowiązujących w Wojsku Polskim 
i potrzebne podwody.

a) W tym celu do dowództw dywizji i armii polskiej przydzieleni zostaną komisarze 
cywilni lub oficerowie prowiantowi ukraińscy, których obowiązkiem będzie zaopatrywać 
dywizję (armię) w niezbędną ilość artykułów żywnościowych i podwód.

b) W razie niedostarczenia przez Rząd Ukraiński potrzebnych produktów, komi-
sarz cywilny ukraiński, w porozumieniu z intendenturą dywizji (armii) przeprowadza 
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rekwizycję potrzebnych artykułów wśród ludności miejscowej, rozrachowując się 
kwitami rekwizycyjnymi, opłacanymi i zagwarantowanymi przez Rząd Ukraiński 
i wystawionymi w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Na kwitach winno być za-
znaczone: rodzaj oraz waga tuszy czy produktów, a odnośnie podwód i koni – ilość ich 
i cena użytkowania. W miarę możności za dostarczone podwody płaci się natychmiast 
pełną należność w wysokości określonej przez Rząd Ukraiński. Na kwicie ma być 
zaznaczone, iż podczas rekwizycji wypłacono tylko część należności, z wymienieniem 
sumy, i że reszta będzie uiszczona przez Rząd Ukraiński później.

Rząd Ukraiński zobowiązuje się dostarczać wojsku polskiemu odpowiedniej go-
tówki w celu bezpośredniej zapłaty mieszkańcom części należności za dostarczone 
artykuły wedle cen maksymalnych, jakie będą ustalone przez Rząd Ukraiński. Wojsko 
polskie będzie kwity rekwizycyjne oraz świadczenia opłacane gotówką premiować: 
solą, naftą lub innymi środkami pierwszej potrzeby wedle norm instrukcji, które 
zostaną osobno wydane.

Do jednostek ukraińskich przydzieleni zostaną polscy oficerowie gospodarczy 
w celu przestrzegania i przeprowadzania jednolitego premiowania.

c) Artykuły żywnościowe, nie dostarczone przez Rząd Ukraiński, a dostarczone 
zatem przez Rząd Polski, obrachowane według przepisanych norm polskich, obciążają 
Rząd Ukraiński w walucie polskiej według cen unormowanych dla wojska w Polsce.

d) Czasowy stosunek waluty ukraińskiej do polskiej, obowiązujący wojska przed 
zawarciem konwencji finansowej, będzie ustalony przez Naczelne Dowództwo Wojsk 
Polskich w porozumieniu z Główną Komendą Wojsk Ukraińskich.

7) W razie zajęcia wyżej wymienionego terenu przez wojska polsko-ukraińskie 
lub tylko polskie, Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich rezerwuje sobie prawo za-
rządzania podczas obecnej akcji wojskowej wszystkimi liniami kolejowymi; przy 
czym personel kolejowy ukraiński pozostaje na swych stanowiskach. O wypadkach 
i powodach zwalniania władza ukraińska będzie powiadomiona. Do władz wojskowo-
-kolejowych polskich zostaną w myśl punktu 4 przydzieleni łącznikowi oficerowie 
ukraińscy. Rząd Ukraiński przystąpi niezwłocznie do organizowania całego aparatu 
kolejowego w celu przejęcia kolei we własny zarząd. Czas, sposób, kolejność przeję-
cia zostaną osobnym układem określone. Polskie Dowództwo pomaga ukraińskim 
kolejom taborem, opałem, smarami itp. materiałami potrzebnymi do eksploatacji 
i zapewnienia używalności kolei. W celu kontroli prowadzi się ewidencję wszelkich 
transportów, a także przewozu wszelkiego materiału kolejowego, zgodnie z przepi-
sami ustalonymi odpowiednimi rozkazami Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 
w porozumieniu z Główną Komendą Wojsk Ukraińskich.

8) Z chwilą rozpoczęcia wspólnej ofensywy i zajęcia nowych terenów prawobrzeż-
nej Ukrainy, położonych na wschód od obecnej linii frontu polsko-bolszewickiego, 
Rząd Ukraiński organizuje na takowych swój zarząd i administrację cywilną i woj-
skową. Tyły wojsk polskich ochraniać będzie polska żandarmeria połowa i polskie 
władze etapowe; zluzowanie przez władze ukraińskie nastąpi na zasadzie osobnej 
umowy po sformowaniu ukraińskiej żandarmerii oraz ukraińskich wojsk etapowych. 
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Na czas pełnienia służby przez żandarmerię polską i wojska etapowe polskie przydzieli 
się do ukraińskich administracyjnych władz polskich oficerów łącznikowych. Zarząd 
dotychczas zajętych terenów, które na zasadzie umowy politycznej zostają przyznane 
Ukraińskiej Republice Ludowej, pozostaje na razie w ręku władz polskich, a Rząd 
Ukraiński organizuje swój aparat administracyjny i, w miarę jego zorganizowania, 
władza na tych terenach po porozumieniu się z Rządem Polskim przechodzi w ręce 
Rządu Ukraińskiego.

Z chwilą podpisania obecnej konwencji, wznawia się w Kamieńcu Podolskim funk-
cjonowanie ukraińskich centralnych urzędów państwowych; Naczelne Dowództwo 
Wojsk Polskich niezwłocznie wyda rozkaz, aby miejscowe władze wojskowe i cywilne 
okazały przy tym wszelką pomoc.

9) Po wykonaniu ogólnego planu wspólnej akcji, ewakuacja wojsk polskich z terenu 
Ukrainy winna rozpocząć się na wniosek jednej ze stron kontraktujących, a technicz-
ne wykonanie ewakuacji nastąpi na zasadzie wzajemnego porozumienia Naczelnego 
Dowództwa Wojsk Polskich z Główną Komendą Wojsk Ukraińskich.

10) Rząd Ukraiński ponosi koszty wyekwipowania, zaopatrzenia i utrzymania 
oddziałów ukraińskich formowanych na terytorium Polski, którym czy to Naczelne 
Dowództwo Wojsk Polskich, czy to polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych okazało 
lub okazywać będzie pomoc w produktach, ekwipunku, broni, amunicji i wszelkiego 
rodzaju materiale wojennym.

11) Na terenach Polski w dalszym ciągu kontynuuje się organizacja ukraińskich 
oddziałów, jak to miało miejsce dotychczas w Brześciu, aż do czasu, kiedy organizacja 
ta będzie możliwa na własnym terenie.

12) Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich obowiązuje się dostarczyć dla wojsk ukra-
ińskich broni, amunicji, ekwipunku i odzieży w ilości potrzebnej dla trzech dywizji 
wedle etatów przewidzianych dla polskich dywizji ze wszystkimi ich sanitarnymi 
i innymi tyłowymi zakładami i postawić te przedmioty zaopatrzenia do dyspozycji 
ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Artykuły zamówione lub zakupione przez Rząd Ukraiński za granicą, a wywie-
zione lub przewiezione do miejsca przebywania armii ukraińskiej dzięki staraniom 
Rządu Polskiego, będą zaliczone na rachunek wyżej wymienionych przedmiotów 
zaopatrzenia.

13) Cała zdobycz kolejowa, z wyjątkiem pociągów pancernych wziętych w boju, 
a także inna zdobycz wojenna, oprócz ruchomej wziętej w boju, stanowią własność 
państwa ukraińskiego. Szczegóły zostaną określone osobną umowa.

14) Szczegółowa umowa finansowo-gospodarcza oraz konwencja kolejowa, doty-
czące niniejszej konwencji, zostaną dodatkowo zawarte.

15) Obie strony mają prawo zaproponowania zawarcia stałej konwencji wojskowej 
w chwili uznanej przez siebie za odpowiednią.

Aż do zawarcia nowej – obowiązuje konwencja obecna.
16) Obydwie strony zobowiązują się niniejszą konwencję utrzymać w tajemnicy.
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17) Konwencja ta spisana zostaje w języku polskim i ukraińskim. Obydwa teksty 
obowiązują.

W razie wątpliwości miarodajny jest tekst polski.
____

Konwencja niniejsza podpisana została w Warszawie dnia 24 kwietnia 1920 roku.
Ze strony polskiej przez majora Walerego Sławka1 oraz kapitana Wacława Jędrze-

jewicza2, na zasadzie pełnomocnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1920 roku nr 1960 B.P.T.3; ze strony ukraińskiej 
przez generała-podporucznika Sztabu Generalnego Sinklera4 oraz podpułkownika 
Sztabu Generalnego Didkowskiego5, na zasadzie pełnomocnictwa zastępcy prezesa 

1 Walery Jan Sławek (pseudonimy: „Gustaw”, „Soplica”; ur. 2 XI 1879 w Strutynce na Podolu – zm. 3 IV 1939 w Warszawie), 
polski działacz polityczny, podpułkownik WP, parlamentarzysta, premier w czasach II Rzeczypospolitej. Jeden z najbliższych 
współpracowników Józefa Piłsudskiego, lider obozu sanacyjnego (tzw. grupy pułkowników), jeden z głównych twórców 
założeń konstytucji kwietniowej. Skończył gimnazjum w Niemirowie, absolwent warszawskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
Cronenberga. Latem 1899 r. zaczął pracować zawodowo. Po nawiązaniu kontaktów z Adamem Bujno, podjął działalność 
w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Zrobił karierę polityczną w PPS: począwszy od kolportażu oraz organizacji kół 
robotniczych w Łodzi, przez kierownictwo organizacji warszawskiej partii do członkaCKR PPS. Był jednym ze współza-
łożycieli Organizacji Bojowej PPS. W niepodległej Polsce nie zajmował początkowo eksponowanych stanowisk, pozostając 
do dyspozycji Piłsudskiego jako jego najbardziej zaufany współpracownik. Ze względu na swoje korzenie sporo działał 
na Wschodzie – w relacjach Piłsudskiego z Petlurą pełnił funkcję łącznika. W latach 1920–1928 służył w WP na różnych 
stanowiskach. Zaraz po przewrocie majowym, o którym nie został zawczasu poinformowany, zaczęła się jego działalność 
państwowa: sprawował funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, trzykrotnie był premierem Polski oraz 
marszałkiem Sejmu. W kwietniu 1939 r. popełnił samobójstwo.
2 Wacław Jędrzejewicz (1893–1993), historyk, kapitan WP, oficer Oddziału II NDWP. 
3 W wersji przedrukowanej w DiM, t. 2, s. 749–753, zamiast „B.P.T.” jest „S.P.T.” – zapewne to błąd kopisty. 
4 Wołodymyr Sinkler (ukr. Володимир Олександрович Сінклер; ur. 12 I 1879 w Nowym Margelanie (ówcześnie: Turkiestan) 
– zm. pod koniec 1945 lub 16 III 1946 w Kijowie; rodzina wywodziła się ze Szwecji, stąd jego nazwisko zapisywano Sinclair), 
wojskowy armii carskiej, generał porucznik armii URL, szef Sztabu Generalnego Armii Czynnej. Zawodowy wojskowy: 
uczył się w orenburskiej szkole kadetów, następnie w latach 1898-1899 w Michajłowskiej Szkole Artylerii. Absolwent Impe-
ratorskiej Mikołajewskiej Akademii Wojskowej w Sankt Petersburgu (1905). Podczas I wojny światowej, jako podpułkow-
nik, walczył w składzie różnych jednostek na Froncie Południowo-Zachodnim. W 1916 r. został poważnie ranny w głowę. 
W lipcu 1917 r. awansował na stopień generała dywizji. Po rewolucji październikowej przeprowadził się do Kijowa, gdzie 
powrócił do służby wojskowej, tym razem w nowo powstającej armii URL. Z funkcji głównego kwatermistrza awansował 
na generała-porucznika armii URL oraz szefa Sztabu Generalnego Armii Czynnej URL. W listopadzie 1920 internowany 
w Polsce, w 1924 r., po likwidacji obozów, zamieszkał w Sosnowcu, pracował jako urzędnik kolei kopalnianej. 13 marca 1945 
został aresztowany w Sosnowcu przez Smiersz 1 Frontu Ukraińskiego i wywieziony 4 kwietnia do więzienia łukjanowskiego 
w Kijowie, gdzie zmarł.
5 Maksym Didkowski (ukr. Максим Мечиславович (В’ячеславович) Дідковський (Лазаренко-Дідковський); ur. w 1897 
w Kijowie – zm. 4 IX 1954 w KrasŁagrze), wojskowy armii carskiej oraz armii URL, naczelnik Głównego Oddziału Sztabu 
Generalnego Armii Czynnej, wydawca. Był zawodowym wojskowym: skończył Szkołę Kadetów Piechoty w Petersburgu 
(1906), Imperatorską Mikołajewską Akademie Wojskową w Sankt Petersburgu (1913). W czasie I wojny światowej dowodził 
kompanią w 2 Fińskim Pułku Strzelców Imperium Rosyjskiego, później przydzielony do sztabu generalnego 1 Fińskiej Dywizji 
Strzelców, od 1917 zastępca szefa sztabu Frontu Południowo-Zachodniego. Ostatni stopień w armii carskiej – podpułkownik. 
W kwietniu 1918 r. zdemobilizowany, wyjechał do Finlandii. W czerwcu 1918 r. wrócił z rodziną do Kijowa i rozpoczął 
służbę w różnych jednostkach armii URL. Od 25 lutego 1920 r. naczelnik Głównego Oddziału Sztabu Generalnego Armii 
Czynnej URL. W październiku 1920 r., jako ekspert wojskowy rządu URL, został wysłany na negocjacje w Rydze między 
Polską a Rosją Sowiecką. Po zawarciu Traktatu ryskiego został z rodziną na Łotwie. Pod koniec 1921 r. kupił lokal w centrum 
Rygi, gdzie otworzył księgarnię. Od 1925 r. zajmował się wydawaniem książek, publikował literaturę emigracji rosyjskiej 
oraz wydawnictwa ukraińskie, w szczególności ulotki (najbardziej znanajest seria z postaciami ukraińskich hetmanów). Na 
początku lat 40. XX w., po zajęciu Łotwy przez wojska radzieckie, aresztowany przez NKWD. We wrześniu 1940 r. skazany 
na śmierć, ale 22 marca 1941 r. wyrok został zamieniony na 10 lat w obozie pracy przymusowej. W 1950 r. ponownie został 
aresztowany (i skazany?). Zmarł 4 września 1954 r. w areszcie w KrasŁagrze w Kraju Krasnojarskim.
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Rady Ludowych Ministrów Rzeczypospolitej Ukraińskiej z dnia 23 kwietnia 1920 
roku nr 1931. Pełnomocnictwa zostały wzajemnie wymienione.

(podpisy:) (–) Sławek major (–) Sinkler
generał-chorąży

Wacław Jędrzejewicz 
kapitan 

Didkowskij podpułkownik

Za zgodność z oryginałem: fKruk-Strzelecki ppor.f6

Odpis, maszynopis7.
IJP, AGNW, G. II B, t. 23, dok. 3699 (701/2/23), k. 249–254 (drugi odpis: ibidem, k. 238–242)8. 
Opublikowano: 
L. Wasilewski, Kwestia ukraińska jako zagadnienie..., op. cit., s. 129–130; DiM, op. cit., t. 2, dok. 381, s. 749–753.

6 Tadeusz Kruk-Strzelecki (1895–1951), porucznik WP, oficer wywiadu polskiego, oficer łącznikowy przy naczelnym do-
wództwie wojsk ukraińskich. 
7 Konwencję otrzymały według rozdzielnika: Sztab Ścisły, I i II zastępcy szefa Sztabu Generalnego, wiceminister spraw 
wojskowych, mjr Sławek, MSZ, Zarząd Cywilny Ziem Wołynia i frontu podolskiego, Ewidencja 5.
8 Ibidem, „Projekt konwencji wojskowej Polski z Ukrainą”, różniący się tylko drobnymi zmianami stylistycznymi (k. 233–237).

P R Z E G L Ą D
W S C H O D N I



W tym roku, z uwagi na rocznicę 100-lecia Umowy Warszaw-
skiej, ukazała się specjalna książka pod redakcją J. Pisulińskiego 
i  W. Skalskiego Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i Mate-
riały. Ten znakomity tom został przygotowany siłami „Polsko-
-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 
1917–1921”. Komisja została założona w marcu 2018 roku przez 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. Po-
stanowiliśmy ją powołać z uwagi nie tylko na, delikatnie mówiąc, 
nienajlepsze wówczas relacje polityczne między obydwoma kra-
jami, ale przede wszystkim z uwagi na pogarszającą się atmosferę 
współpracy oraz zaprzestanie działalności przez inne instytucje, 
jak na przykład Komisji Historyków obu IPN-ów.

Komisja odbyła w ciągu minionych dwóch lat prawie dziesięć 
spotkań i konferencji. Owocem prac są takie dwa tomy:

– Pierwszy serii „Studia i Materiały” – wydany w 2019 r. przez 
ukraińską część Komisji (zob s. ...).

– Drugi z serii „Dokumenty”’, wydany w 2020 r. przez część 
polską Komisji (zob. s. ...).

Niżej publikujemy oficjalne dokumenty założycielskie w spra-
wie powołania Komisji podpisane 22 marca 2018 roku.

Jan Malicki
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STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ – UNIWERSYTET WARSZAWSKI
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Warszawa – Kijów  2020

MINĘŁO RÓWNO STO LAT od podpisania polsko-ukraińskiej umowy sojuszniczej, znanej też jako układ 
Piłsudski – Petlura. Sojusz 1920 roku wciąż jednak nie zajął należnego mu miejsca w pamięci obu narodów. 
Niezbędne wydają się dalsze rzetelne badania nad tym tematem, w szczególności nowe poszukiwania źró-
dłowe. Istniejącą lukę starali się zapełnić redaktorzy prezentowanego tomu, dotyczącego genezy przymie-
rza polsko-ukraińskiego. Przeprowadzili oni żmudną kwerendę archiwalną w celu zebrania możliwie pełne-
go korpusu dokumentów, który ukazuje pełne dramatyzmu poszukiwania drogi do porozumienia, drogi 
wymagającej trudnych kompromisów, prowadzącej jednak do solidarnej walki ze wspólnym wrogiem.

Oddając ten tom do rąk czytelników, żywimy nadzieję, iż zostanie on dostrzeżony nie tylko przez histo-
ryków. Ufamy, iż przyjrzenie się układowi Piłsudski – Petlura przez pryzmat oryginalnych, często mało 
znanych bądź trudno dostępnych, dokumentów skłoni do szerszej refleksji. W naszej opinii prezentowa-
ne materiały pozwalają dziś, z perspektywy stulecia, spojrzeć bardziej obiektywnie na znaczenie porozu-
mienia, które firmowali swoimi nazwiskami twórcy niepodległych Polski i Ukrainy.

Niniejszy tom jest drugim z kolei, przygotowanym siłami obu stron Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Ba-
dania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921, założonej w marcu 2018 roku przez Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

Jan Jacek Bruski    Władysław Werstiuk
Współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921

МИНУЛО ЦІЛЕ СТОРІЧЧЯ з моменту укладення Польсько-українського союзу 1920 року, відомо-
го також як Варшавський договір або договір Пілсудський – Петлюра. Однак цей союз усе ще не 
знайшов належного місця в пам’яті обох народів. Необхідно провести подальші дослідження та ко-
пітку пошукову роботу, за що взялися упорядники цього тому, заповнивши суттєву прогалину, коли 
йдеться про генезу Польсько-українського союзу. Зібраний воєдино корпус документів детально 
розкриває драматичний процес пошуків шляху до порозуміння, шляху, виповненого компроміса-
ми, що привели до єдності у боротьбі зі спільним ворогом.

Сподіваємося, що це видання потрапить не лише в руки фахівців – істориків. Маємо надію, що 
оприлюднення оригінальних, але невведених до наукового обігу або маловідомих документів, 
сприятиме переосмисленню узвичаєного погляду, згенерує нові позитивні думки. На наш погляд 
опубліковані матеріали сприятимуть більш об’єктивній оцінці значення договору, який увійшов 
в історію як союз двох державних мужів – творців незалежних України та Польщі.  

Цей том – друга публікація, яка з’являється друком завдяки співпраці Українсько-польської комі-
сії для дослідження взаємин у 1917–1921 роках, заснованої в березні 2018 року Центром східно-
європейських досліджень Варшавського університету та Національним університетом «Києво- 
-Могилянська aкадемія».

Владислав Верстюк    Ян Яцек Бруський
Співголови Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 роках

IPN ISBN 978-83-8098-891-0

1917–1921
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Okładka tomu „Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i Materiały”,  
wydrukowanego w Warszawie, 2020 r.



Okładka tomu „Prac Komisji Polsko-Ukraińskiej dla Badania Relacji Wzajemnych  
w latach 1927–1921", wydrukowanego w Kijowie, 2019 r.
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