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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Українська революція 1917-1921 рр. уже майже 

століття залишається однією з найбільш актуальних тем в українській 

історіографії. Це цілком природно, оскільки такі бурхливі та доленосні події 

в історії Центрально-Східної Європи й України потребують серйозного 

аналізу та осмислення, передовсім в історіографічному аспекті. Можна 

погодитись із Л. Зашкільняком, що "національна історіографія, яка 

неспроможна створити власної візії навколишнього світу, не може 

обслуговувати інтелектуальні потреби власного народу" [1025, 398]. Однією 

з ключових подій Української революції, яка постійно знаходилася в центрі 

уваги істориків, був польсько-український союз 1920 р. Його вивчення 

посідає значне місце як в українській, так і в польській історіографії. 

Характерним явищем є вкрай неоднозначне сприйняття цієї події. Суперечки 

щодо різних аспектів польсько-українського союзу 1920 р. не вщухають досі. 

Варто додати, що відмінності поглядів пов’язані не стільки з фактографічною 

складовою, а в першу чергу з інтерпретацією та оцінкою подій. Потрібно 

також врахувати, що союз 1920 р. означав вибір певної парадигми 

цивілізаційного розвитку та місця України в світі. Тодішня політична дилема 

перегукується з подіями сучасності та тими проблемами, які стоять перед 

Україною сьогодні. Крім того ХХ ст. було складним періодом у розвитку 

української історичної науки, події 1917-1921 рр. тривалий час залишалися 

вкрай заполітизовані і не отримували об’єктивної оцінки. Процес розбудови 

незалежної України та вирішення новітніх проблем потребує узагальнення 

всього накопиченого українським народом досвіду. На нашу думку, воно 

неможливе без історіографічного осмислення наукового доробку багатьох 

поколінь істориків з вказаної з проблеми. 
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Важливим аспектом запропонованої теми є те, що вона є складовою 

більш широкої проблематики польсько-українських стосунків. З одного боку 

союз 1920 р. став прикладом польсько-українського братерства зброї у 

спільній боротьбі проти агресора. З іншого – на довгий час закарбувався для 

частини українців як "символ зради"Попри всю дискусійність питання, 

впевнено можна ствердити, що обом сторонам необхідно ретельно осмислити 

досвід 1920 р. для уникнення помилок в майбутньому конструюванні 

двосторонніх відносин. Узагальнення доробку обох національних 

історіографій в одному дослідженні та їх компаративний аналіз дасть змогу 

більш виважено, всебічно та об’єктивно підійти до оцінки так суперечливої 

події, якою був польсько-український союз 1920 р., проаналізувати спільний 

досвід як з українського, так і з польського погляду. 

Необхідність історіографічного аналізу зумовлюється також 

дисбалансом, який виник між зростанням кількості публікацій з проблеми, та 

рівнем їх історіографічного осмислення. Узагальнювальні історіографічні 

дослідження, в яких би комплексно розглядався польсько-український союз 

1920 р. на сьогодні відсутні. Отже, зважаючи на викладене вище, обрана для 

вивчення тема має науково-практичне та суспільно-політичне значення. Цим 

і зумовлено її актуальність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено в рамках науково-дослідної теми 

кафедри історії та етнології України "Український історичний процес у 

теоретико-методологічних студіях, джерелах та історіографії країн 

Центрально-Східної Європи" (номер державної реєстрації: 0109U006148). 

Об’єктом дослідження є сукупність історіографічних джерел з 

проблеми польсько-українського союзу 1920 р., які є продуктом діяльності 

наукових центрів, українських і польських істориків від початку 1920-х рр. 

до нашого часу. 
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Предмет дослідження – зародження, становлення і збагачення 

наукових знань про військово-політичну співпрацю між УНР і Польщею в 

окреслений період. 

Хронологічні межі дослідження мають два виміри: а) історичний, який 

охоплює події від налагодження перших контактів між Директорією УНР та 

Польщею (1919 р.) до їх згортання з підписанням Ризького миру (1921 р.); б) 

історіографічний, який охоплює період від початку 1920-х рр. до сучасності. 

Вибір нижньої межі дослідження зумовлений тим, що відразу ж після 

підписання політичної та військової конвенцій, з’явилась низка публікацій, в 

яких у той чи інший спосіб висвітлено договір, подано його оцінки. Верхня 

межа охоплює найновіші праці з теми, що досліджується, та дозволяє 

простежити останні тенденції історіографічного процесу. 

Територіальні межі також мають два виміри. Перший охоплює 

територію Польщі та України. Другий – стосується географії місць, де 

оприлюднювалися результати досліджень, а також функціонували українські 

чи польські наукові установи чи осередки. В цьому контексті проаналізовано 

доробок учених Польщі та України, а також тих еміграційних і діаспорних 

дослідників, які належали до польського чи українського історіографічного 

дискурсу. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб встановити стан, повноту і 

достовірність досліджень із історії польсько-українського союзу 1920 р., 

верифікувати концепції українських і польських істориків, виявити 

недостатньо вивчені питання, розробити рекомендації щодо подальшого 

дослідження.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких науково-

дослідницьких завдань: 

- з’ясувати рівень історіографічного осмислення теми та повноту 

джерельної бази; 

- визначити головні етапи та напрями дослідження теми в 

польській та українській історичній літературі; 
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- дослідити повноту та достовірність відображення в історіографії 

основних подій, пов’язаних із польсько-українським союзом 

1920 р.; 

- виокремити персональний внесок наукових шкіл і окремих 

учених у дослідження теми; 

- визначити вплив ідеологічних і політичних чинників на 

історіографічний процес; 

- висвітлити новітні підходи дослідників до вивчення польсько-

української військово-політичної співпраці у 1920 р.; 

- виявити недостатньо вивчені аспекти, сфальсифіковані або 

спотворені факти, явища та процеси, тенденційні інтерпретації; 

- визначити напрями перспективних дослідницьких пошуків. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що: 

- вперше комплексно, за проблемно-хронологічною схемою, 

узагальнено як польську, так і українську історіографію польсько-

українського союзу 1920 р.;  

- уточнено основні історіографічні періоди дослідження теми; 

- з’ясовано методологічні та концептуальні засади історичних 

досліджень, визначено основні тенденції та закономірності накопичення 

історичних знань із запропонованої теми; 

- переосмислено застарілі оцінки, стереотипні твердження, 

концептуальні підходи; 

- виявлено причини ряду фактологічних та інтерпретаційних 

розбіжностей, які стосуються різних аспектів теми;  

- поглиблено порівняння історіографічного процесу в Польській 

Народній Республіці (далі – ПНР) та Радянській Україні, українській та 

польській діаспорній літературі, історіографії незалежної України та Польщі;  

- визначено та охарактеризовано позанаукові фактори, які 

впливали на історіографічний процес; 
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- запропоновано кілька наукових гіпотез, які можуть бути 

продуктивно використані у межах дослідження теми. 

Практичне значення роботи полягає насамперед у тому, що 

фактологічний матеріал, теоретичні положення, висновки і узагальнення, що 

містяться у дисертації, суттєво розширюють сучасні знання з польської та 

української історіографії, що стосуються польсько-українського союзу 1920 

р. Отримані результати стануть у нагоді під час написання конкретно-

проблемних та узагальнювальних праць із історіографії, Української 

революції 1917 – 1921 рр., а також у розробці посібників, підручників для 

вищої школи. Матеріали дисертації будуть корисними у викладанні історії 

України, історії Польщі, історіографії історії України, історії держави й права 

у вищих та середніх навчальних закладах, а також для написання 

спеціалізованих чи узагальнювальних праць із історії української історичної 

думки чи історії польсько-українських відносин. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, ідеї та 

результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри історії та 

етнології України Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького. Загальну концепцію дослідження відображено у доповідях і 

повідомленнях автора на ХХІІІ науковій сесії Осередку Наукового 

товариства ім. Шевченка у Черкасах (березень 2012 р.), ХХІV науковій сесії 

Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах (березень 2013 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: актуальні 

проблеми та шляхи вирішення» (Дніпропетровськ, грудень 2013 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (Одеса, січень 2014 р.), міжнародній науково-

практичній конференції «Problems of humanities and socio-economic sciences – 

2014» (Будапешт, листопад 2014 р.). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 8 наукових публікаціях, з них 5 в українських фахових 

виданнях та 2 у закордонних виданнях. 
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на засіданнях секцій і комісій, 11-27 березня 2013 р. / За ред. В.В. 

Масненка. – Черкаси : Осередок НТШ у Черкасах, 2014. – С. 67-71. 

Обсяг і структура дисертації підпорядковані меті та виконанню 

завдань дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які 

поділені на підрозділи, висновків та списку використаних джерел і 

літератури (1154 позиції). Загальний обсяг дисертації – 285 сторінок, 

основної частини – 177 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Історіографія теми 

 

Дослідження історіографії польсько-українського союзу, природно, не 

могло з’явитись відразу, по гарячих слідах подій. Для цього потрібен був час 

та накопичення історіографічних джерел. Як окремий предмет дослідження 

історіографія польсько-українського союзу 1920 р. не досліджувалась аж до 

початку 1990-х рр. Однак вона частково зачіпалась при дослідженні 

історіографії ширших питань, наприклад Української революції 1917-1921 

рр., т.зв. Великої Жовтневої революції, польсько-радянської війни та ін. На 

еміграції цього питання певною мірою торкнувся І. Лисяк-Рудницький [731]. 

Він зокрема відмічав, що в українській історіографії революції відчувається 

нестача праць синтетичного та узагальнюючого характеру. Загальновідомі 

книги П. Христюка чи Д. Дорошенка, незважаючи на те, що вони 

залишаються незамінними довідниками, є скоріше "літописами", ніж 

"історією" у повному розумінні слова [731, 164]. В таких умовах про 

опрацювання історіографії польсько-українського союзу не могло бути й 

мови, оскільки навіть сам союз ще не ставав предметом окремого 

дослідження. Хоча деякою мірою прислужилися справі опрацювання 

загального характеру [418; 467].  

Певне значення має також дисертація Івана Мигула "Політика й історія в 

Радянській Україні. Дослідження української радянської історіографії, 1956-

1970", а також стаття "Українська радянська історіографія про Українську 

революцію та 1920 роки" [805]. Неабияке значення для дослідження мала 

праця Симона Наріжного, котра була присвячена діяльності української 

еміграції та вийшла 1942 р. під егідою Музею визвольної боротьби [833]. 
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Вона охоплювала всі найважливіші українські еміграційні спільноти 

міжвоєнного часу. У 1999 р. в Києві були видані матеріали, зібрані 

дослідником для другої частини його монографії, яку С. Наріжний не встиг 

закінчити [832]. 

Натомість події т.зв. Великої Жовтневої революції в СРСР завжди мали 

велику популярність в істориків і вже в період "відлиги" з’явились 

історіографічні дослідження. Однією з таких праць була докторська 

дисертація Ю. Гамрецького [1112]. Пишучи в період активного 

"розвінчування культу особи", він критикував ті процеси, котрі відбувались в 

радянській історичній науці в 30-40-х рр. [1112, 42] На його думку, в 

дослідженнях цього періоду практично не лишалось місця для об’єктивного 

аналізу конкретного змісту дослідження. Наукова критика підмінялась 

розносом, приклеюванням ярликів, звинуваченнями в зраді чи шпигунстві. 

Дисертант визнавав, що при подібному підході, навряд чи можна було 

глибоко досліджувати якісь питання, тим більше, якщо доступ в державні 

архіви був надзвичайно складним [1112, 44]. В період війни, зазначав 

Ю. Гамрецький, активна дослідницька діяльність по проблемі Жовтневої 

революції була загальмована, а ті праці, які все ж з’являлись в цей період – 

мали пропагандстський характер і не виходили за межі науково-популярної 

літератури [1112, 53-a]. Переломним роком автор вважав 1956, коли 

"Комуністична партія Радянського союзу на своєму ХХ з’їзді завдала 

рішучого удару по культу особи Сталіна"[1112, 63].  

Окремі питання радянської історіографії були досліджені Н. Комаренко. 

В низці статей та в монографії вона розглянула внесок журналу "Літопис 

революції" у дослідження історії революції [695; 692; 691] а також інші 

питання функціонування історичної науки в УРСР [694; 928; 689; 693]. Деякі 

аспекти радянської історіографії розглядались і в працях інших дослідників 

[769; 590; 676; 591; 931; 662; 930; 929; 1010]. 

Розпад Радянського Союзу дозволив дослідникам позбутись 

ідеологічних та методологічних обмежень і підійти до висвітлення подій 
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1920 р. з позицій української національної історичної науки. Однією з 

перших спробувала узагальнити історіографію Української революції 1917-

1921 рр. Л. Радченко [1138]. Дослідниця зауважує, що в аналізі української 

політики Ю. Пілсудського до України існує чимало протиріч, немає 

врівноваженої оцінки істориків [1138, 126-127]. Стосовно радянської 

історіографії дослідниця вважає, що хоч по кількості праць вона досить 

значна, однак до кінця 80-х рр. всі дослідження носили чіткий обрис 

запрограмованої ідеологічної заангажованості. Автори історичних праць 

навідріз відмовляли в будь-якій науковості тим публікаціям істориків Заходу 

та української діаспори, що розглядали події не з точки зору марксистсько-

ленінських постулатів [1138, 12]. В працях істориків УРСР, на її думку, 

переважав догматизм і вульгарний соціологізм, примітивний економізм. До 

того ж ці вади, підкреслює дослідниця, мали більший обсяг ніж в Прибалтиці 

чи Вірменії. Хронічними хворобами радянської історичної науки стали 

замовчування та перекручування [1138, 13].  

Одним з авторів, котрий зробив найбільший внесок у дослідження 

історіографії Української революції 1917-1921 рр. є В. Солдатенко. На його 

думку, на ранньому історіографічному етапі революційний процес за 

незначними винятками сприймався і оцінювався доволі однобоко: 

домінували сюжети (нерідко ними й вичерпувалися праці) про події в Києві 

чи тих містах, до яких перебазовувались державні установи УНР, периферія 

була майже суцільною terra incognita для істориків [969; 962]. Після Другої 

світової війни кількість видань, присвячених Українській революції, значно 

зросла. Автор стверджує, що нових документів до обігу не залучалось, нові 

концепції теж не з’являлись, однак успішними виявилися спроби створення 

синтетичних нарисів [969, 23]. У сучасній українській історіографії, 

підкреслює В. Солдатенко, традиційно непросто розглядаються питання про 

польсько-українські стосунки 1918-1920 рр. У працях істориків 20-30-х рр. ці 

сюжети мали багато емоційних нашарувань. Проте в подальшому акценти 

зміщувались у площину доказу безвихідного становища УНР. Цим 
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виправдовується позиція С. Петлюри та його прихильників у низці 

домовленостей з Польщею, що супроводжується прагненням пом’якшити 

негативне враження, викликане непомірно високою ціною цих договорів і 

вкрай корисливим поводженням поляків, які врешті не виправдали сподівань 

українських лідерів [969, 56]. Дослідник також зауважує, що події 1920 р. 

відтворюються в історіографії порівняно найменше та найповерховіше. 

"Похід поляків в Україну, їх відступ з Києва всі історики передають дуже 

стисло, якоюсь скоромовкою, практично не аналізуючи військових операцій, 

а згадуючи лише основні дати – переходу з рук до рук тих чи інших 

населених пунктів. Не видно і ролі в подіях українських військових частин. 

Про них мова заходить лише у зв’язку з досягненням 12 жовтня 1920 р. 

перемир’я і підписанням прелімінарного договору, що розцінюється як 

абсолютна зрада Ю. Пілсудським С. Петлюри, а поляками – 

українців" [970, 380].  

Історіографії Української революції присвячена монографія і докторська 

дисертація В. Капелюшного [1123; 1124; 650]. В ній зазначається, що 

історіографія польсько-українського союзу нараховує вже сотні публікацій – 

від невеликих заміток, статей, до розділів в дисертаціях і монографій та 

брошур, безпосередньо присвячених цій проблемі. Однак, на думку автора в 

літературі досі відсутній єдиний термінологічний підхід щодо трактування 

цієї події. Більшість дослідників вживає термін Варшавський договір 

(Ю. Терещенко, С. Шелухін, С. Литвин), багато авторів називають її угодою 

чи союзом (М. Держалюк, А. Копилов, І. Усенко), дехто пактом 

(О. Красівський, Г. Корбич) чи просто політичною і військовою конвенцією 

(О. Павлюк, Я. Грицак) [1123; 376]. В. Капелюшний також підкреслює, що 

перші публікації з проблеми з’явились ще в 20-ті роки і з огляду на свою 

належність перу безпосередніх учасників подій відрізнялись майже 

войовничою полемічністю й публіцистичністю викладу [650, 377]. 

Підсумовуючи, автор визнає, що процес переосмислення цієї неординарної 
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історичної події як у вітчизняній історіографії, так і в зарубіжній та 

історіографії української діаспори продовжується.  

Діяльності Директорії присвятив історіографічне дослідження 

М. Стопчак [1147; 986]. Він відмічає, що попри значне просування сучасних 

фахівців у вивченні такого важливого сегменту зовнішньополітичної 

стратегії УНР як українсько-польські відносини, низка аспектів цього 

питання залишається недостатньо вивченими і носять фрагментарний 

характер. Це зумовлює появу контраверсійних поглядів, суперечливих 

висновків щодо цього напряму зовнішньополітичної діяльності Директорії 

УНР. Для усунення цих недоліків, на думку М. Стопчака, варто продовжити 

роботу з пошуку і вивчення нових архівних матеріалів, опрацювання 

різнопланової вітчизняної і закордонної історіографії із зазначеної проблеми. 

Безпосередньо українській історіографії Варшавського договору автор 

присвятив окремі статті [983; 984; 985; 987]. Він вважає, що попри всю 

контаверсійність підходів до розгляду польсько-українського союзу, 

більшість дослідників схиляється до висновку, що вона надала можливість 

українській армії ще на рік продовжити боротьбу за незалежність [984, 463]. 

В. Верстюк зазначає, що за роки незалежності відбулась деконструкція 

радянської візії війни. За останні роки українська історіографія також 

"перехворіла хворобою некритичного ставлення до емігрантської та 

діаспорної історичної науки, від якої запозичила не тільки чимало цінного, ай 

цілу низку притаманних їй вад" [458, 61]. Автор відмічає, що в сучасній 

українській науковій літературі все менше випадів у бік С. Петлюри як 

винуватця договору, немає звинувачень у запроданстві чи торгівлі 

територією. В. Верстюк вважає, що за роки незалежності українська 

історична наука зробила суттєві кроки до переосмислення революційних 

подій 1917-1921 рр., сформовано концепцію української революції, яка 

виходить із самодостатності цих подій і водночас не відриває їх від 

історичних процесів у Центрально-Східній Європі, насамперед у Польщі. 
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Однак, на думку дослідника, глибоке та всебічне вивчення війни 1920 р. в 

українській історіографії лише розпочинається.  

Історіографію українсько-польсько-більшовицької війни (так її називає 

автор) висвітлив у своїй статті львівський дослідник Р. Лаврецький [727]. 

Автор сконцентрував увагу на розгляді передусім військового компонента 

кампанії 1920 р. в оцінках сучасних українських та польських істориків. 

Дослідник підкреслює, що незважаючи на досить розлогу історіографію 

Української революції, питання військового будівництва та ходу воєнних дій 

у 1920 р. досліджувалися переважно дотично. Українські історики 

зосередили увагу на політичних аспектах подій. Лише на початку ХХІ ст.. 

з’явилась нова генерація істориків, чиї дисертації були захищені за 

спеціальністю "військова історія". Р. Лаврецький підкреслює досить лояльне 

ставлення більшості українських істориків до Варшавської угоди та 

українсько-польського союзу. Автор також наголошує, що на відміну від 

своїх українських колег, польські історики ще з 20-х рр. мали неперервну 

традицію дослідження польсько-українського союзу. Навіть у радянський 

період дослідження кампанії 1920 р. в польській історіографії мало значно 

менше ідеологічне нашарування, тому історіографічний процес 

посткомуністичного періоду відбувався у тісному зв’язку з попередніми 

досягненнями. В нових політичних реаліях, на думку Р. Лаврецького, 

польська історіографія переглянула трактування польсько-українських 

взаємин 1920 р. Молоде покоління вчених, відмічає автор, поступово 

відходить від консервативної думки старшого покоління істориків, які 

підкреслювали символічне значення Армії УНР у кампанії 1920 р. 

Р. Лаврецький також зазначає, що рівень вивчення цієї теми в польській 

історіографії дещо вищий ніж в українській. Причину цьому автор знаходить 

у відносній "молодості" української військової історіографії та загальній 

тенденції до пріоритетного вивчення політичної історії [727, 661].  

Науковій та освітній діяльності української еміграції в міжвоєнній 

Польщі присвячена монографія А. Портнова [896]. Автор змалював взаємини 
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між польською державою та українською політичною еміграцією, 

визначивши, зокрема, особливості тогочасної історіографічної ситуації. 

Серед позитивів праці варто виділити ретельне історіографічне опрацювання 

теми.  

В. Яремчук у монографії про історію України в радянській 

історіографії післясталінської доби [1103] розглянув взаємодію 

соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне 

вивчення української минувшини. Він, зокрема, проаналізував інтерпретації 

та концепції, які складали зміст уявлень про історію України в історичній 

науці УРСР середини 1950-х – середини 1980-х років. 

Окремі історіографічні сюжети, що стосуються питання польсько-

українського союзу 1920 р. містяться також у статтях, монографії та 

дисертації І. Дацківа [555; 556; 1118]. Серед чисельних статей та монографій, 

присвячених польсько-українському союзу він виокремлює як найважливіші 

праці П. Журавського, З. Карпуса, Р. Потоцького, М. Клімецького, 

М. Козловського, Я. Лєґеча. 

При написанні дисертації певне значення мали історіографічні 

дослідження, присвячені загальному розвитку української історичної науки 

або її окремим періодам. Це, наприклад, статті О. Оглоблина [844; 845; 846; 

847; 848], в яких автор представив загальний розвиток української історичної 

науки. С. Віднянський розглянув проблеми й напрямки досліджень 

українського питання в міжвоєнній Польщі [476]. В. Гоцуляк дослідив нові 

методологічні підходи у вивченні Української революції 1917-1921 рр [523]. 

Українському воєнно-історичному товариству присвячена стаття З. Кисіль 

[669]. Ґрунтовним дослідженням архівних центрів української еміграції є 

джерелознавча монографія М.Палієнко [867]. 

У польській науковій літературі тема союзу 1920 р. хоч більш 

досліджена ніж в українській, однак менше піддавалась історіографічному 

осмисленню. Можливо це пов’язано з тим, що в польській історіографії це 

питання не настільки контраверсійне як в українській. Першими спробами 
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підсумування та оцінки доробку польських авторів з проблеми польсько-

українського союзу треба вважати дві статті Е. Коко, які були опубліковані в 

1994 та 1996 рр. в "Варшавських українознавчих записках" [190; 191]. У 1999 

р. цей же автор висвітлив історіографію польсько-українських 

стосунків [192]. Він зазначає, що до 1939 р. в Польщі не було сприятливої 

атмосфери для спокійних роздумів над українським питанням з періоду 

формування відродженої польської держави. На його думку, це було 

спричинено тим, що значна частина польського суспільства не розуміла та не 

сприймала "української політики Юзефа Пілсудського" і за варшавську 

перемогу дякувало Богу, а за київську поразку нарікало на Ю. Пілсудського 

[191, 305]. Настрої польської суспільної думки формувала пропаганда 

Національної Демократії, яка піддавала сумніву саме існування української 

нації і трактувала "українізм" як вигадку австрійсько-німецької інтриги. 

Відсилаючись до Т. Кутшеби, автор також додає, що "легше писати 

переможцю про перемогу ніж переможеному про поразку" [191, 306]. З цих 

причин, на думку автора, аж до другої половини 30-х рр. у Польщі не 

з’явилось жодної значної праці, присвяченої польсько-українському союзу. 

Про нього йшлося лише в синтезах з історії Польщі або працях, присвячених 

формуванню кордонів відновленої польської держави. Згадувався цей епізод 

в дуже загальних рисах, при чому до уваги брались лише умови політичної 

конвенції – рішення пов’язані з визнанням України та визначенням польсько-

українського кордону. Інші питання, як наприклад, ґенеза союзу чи його 

результати – цілковито оминались.  

Найважливішою працею міжвоєнного періоду автор вважає монографію 

Т. Кутшеби "Wyprawa kijowska 1920 roku". Втрата Польщею суверенності 

після 1945 р., вважає Е. Коко, суттєво посприяла розвитку апологетичної в 

стосунку до Ю. Пілсудського історіографії. Тому польська еміграційна 

історична література перейняла той ідеологічний напрямок, який перед 

війною репрезентували пілсудчики. Серед найважливіших еміграційних 

центрів автор називає Інститут Юзефа Пілсудського та Літературний 
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Інститут. Іншою важливою рисою еміграційної історіографії Е. Коко вважає 

акцентування на щирості намірів Начальника Держави щодо України [191, 

308]. В польській комуністичній історіографії, відмічає автор, політику 

Ю. Пілсудського найчастіше характеризовано як федералістичну, при чому 

панувала думка, що цей федералізм на практиці означав імперіалістичну 

експансію. Потужним поштовхом до нових досліджень стало, на думку 

Е. Коко, падіння комунізму в Польщі та поява незалежної України. В нових 

дослідженнях, за його словами, акцентується увага на позитивних аспектах 

Варшавського договору та польсько-української співпраці, підкреслюється 

щирість польських намірів щодо України. На думку дослідника це викликано 

бажанням налагодження добросусідських відносин [191, 313]. Цей же автор 

частково зачіпає історіографію польсько-українського союзу в статті, 

присвяченій українському питанню в поглядах ППС та Ю. Пілсудського 

[188; 189]. Доробок Е. Коко хоч дуже змістовний, однак за півтора десятка 

років історіографія поповнилась чималою кількістю нових досліджень. 

Доповнює тему стаття Марека Дуткевича [130], у якій автор резюмує, 

що історіографія польсько-українського союзу 1920 р. не має ані повного 

узагальнення, ані оцінки. Однією з головних причин цього дослідник вважає 

триваючу бурхливу дискусію та перманентну появу нових важливих 

досліджень. Зростання зацікавленості польсько-українським союзом 

дослідник пояснює можливістю проведення вільних досліджень та наукової 

дискусії між представниками двох країн. Оцінюючи міжвоєнну польську 

історіографію автор відмічав, що основна маса робіт це спогади, при чому 

більшість з них написана військовими. Серед періодичних видань, які 

зробили найбільший внесок в дослідження теми, називає "Беллону", 

присвячену військовій історії. Натомість в ПНР, за словами М. Дуткевича, 

панувала доктрина "авантюрної політики ІІ Речі Посполитої на сході" [130, 

365]. Дослідник зазначає, що політичне підпорядкування Радянському Союзу 

та відсутність можливості діалогу з українськими істориками негативно 

впливали на дослідження проблеми. Хоч на еміграції подібних обмежень не 
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було, однак кількість праць, присвячених польсько-українським відносинам 

була невелика. Зміну підходу до дискусії про історію ХХ ст. започаткувала, 

на думку історика, синтеза історії Польщі В. Побуг-Малиновського, в котрій 

вперше було присвячено багато місця польсько-українському союзу 1920 р.  

Крім того еміграційний автор зосередився не стільки переговорному процесі, 

як на причинах невдачі. Підсумовуючи доробок польської історіографії в 

питанні союзу Польщі та України в 1920 р., дослідник стверджує, що 

особливо інтенсивна робота останнього десятиліття заповнила більшість 

лакун в дослідженні цього питання. Однак, це не свідчить про вичерпання 

теми, яка і надалі потребує з’ясування низки питань стосовно обставин 

розпаду союзу, його результатів, наслідків для Польщі та України [130, 368]. 

Ян Пісулінський вважає, що зростання інтересу до цієї проблематики 

принесли 60-ті рр. Першість тут мала стаття П. Вандича в "Історичних 

Записках". Автор наголошує, що не дивлячись на давність зазначеного 

дослідження, воно досі не втратило актуальності, а більшість його оцінок і 

надалі зостається влучною навіть у світлі нових джерел. Приблизно в цей же 

період пожвавились дослідження і в Польщі. Однак, на думку 

Я. Пісулінського, всі ці праці дещо викривлені ідеологічними догматами, 

також на їх науковій вартості позначилась обмеженість джерельної бази. 

Новий виток досліджень принесли 90-ті рр. Проте більшість досліджень, на 

думку автора, обмежується викладом галицького конфлікту або політики 

щодо наддніпрянської України. Тому вони не повною мірою показують 

кореляцію між подіями по обох боках Збруча. Автор також відмічає, що тема 

польсько-українського союзу часто порушується на маргінесі праць, 

присвячених політиці стосовно Росії. Крім того, українське питання знайшло 

своє місце в дослідженнях, присвячених політиці Польщі стосовно 

"кресових" народів, які зосереджувались на представленні реалізації 

федеративної ідеї [268, 17-19]. Я. Пісулінський також зауважує, що польська 

політика щодо України після підписання Ризького миру практично не 

порушувалась в дослідженнях. Пов’язує автор це з тим, що існує 
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переконання, що після Ризького миру українське питання перестало 

відігравати суттєву роль в польській закордонній політиці [268, 20].  

Частково сучасну польську історіографію зазначеної проблематики 

висвітлив львівський дослідник Олег Піх [886], який проаналізував 

дослідження польсько-українських відносин в часописі "Варшавські 

українознавчі записки", третій випуск якого, за 1996 р., був повністю 

присвячений "союзу Пілсудський-Петлюра" [357]. 

Я. Лєґеч, автор монографії, присвяченої участі української армії в 

кампанії 1920 р., зауважує зростання в останні роки популярності у 

дослідників теми польсько-українського союзу. Однак, більшість праць 

зосереджується на політичних аспектах союзу [218, 7]. Мілітарний вимір 

питання зачіпався лише в дуже загальних рисах.  

Автор ґрунтовної монографії про Державний центр УНР, краківський 

дослідник Я.Я. Бруський вважає, що незважаючи на чималу кількість праць, 

присвячених союзу 1920 р., ця тема ще не дочекалась вичерпного 

опрацювання. Автор зауважує, що найбільш дослідженими є питання, 

пов’язані з укладенням Варшавського договору, самому його 

функціонуванню натомість, присвячено непропорційно мало уваги. Автор 

також зауважує, що в дослідженні зазначеного питання перед ведуть 

безумовно польські історики [100, 17]. 

Варто також назвати дослідження, присвячені загальному розвитку 

історичної науки на різних її етапах. У першу чергу це монографія Томаша 

Стриєка [321], присвячена українській історіографії після здобуття 

незалежності, та монографія Рафала Стобєцького, присвячена розвиткові 

історичної науки в ПНР [317]. Перший автор, зокрема, зауважує, що 

радянську схему історії України слід вважати регіональною версією 

російсько-радянської історії та зазначає, що її метою було формування 

національної свідомості українців у її радянському варіанті. Натомість Рафал 

Стобєцький дуже гарно висвітлив особливості функціонування польської 
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історичної науки під контролем комуністичного режиму. Він виділив основні 

етапи в її розвитку та охарактеризував їх особливості. 

Неможливо оминути і важливі праці підручникового характеру. Це перш 

за все посібник "Світова історіографія" Л. Зашкільняка [607], в якому серед 

іншого, автор викладає загальні тенденції розвитку польської історичної 

науки починаючи з післявоєнного періоду і закінчуючи сьогоденням. 

Отже, історіографічний аналіз стану наукової розробки теми, що 

досліджується засвідчив, що сьогодні в українській та польській історичній 

науці ще не проведено комплексного й узагальнюючого вивчення літератури 

з проблеми польсько-українського союзу 1920 р. Існують лише фрагментарні 

праці з обмеженим діапазоном проаналізованих питань.  

Недостатнє вивчення теми обумовило її вибір як об’єкту наукового 

аналізу. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

На думку І. Колесник, під історіографічним джерелом слід розуміти 

специфічну групу джерел, які містять інформацію про історіографічний 

процес і водночас постають доробком цього процесу. Той самий текст 

наративного чи документального характеру може бути історичним або 

історіографічним джерелом [683, 62]. Погоджуємось із дослідницею, що 

джерельна база історіографічного дослідження має три рівні: 1) конкретний 

текст історика; 2) "великий текст", тобто сукупність праць історика; 3) 

"історико-культурний контекст". Користуючись методологічними підходами, 

пропонованими сучасними фахівцями у галузі джерелознавства [648; 647; 

893], вважаємо можливим виділити 10 груп джерел з проблеми, що 

досліджується  в дисертації. 

Першу групу складають узагальнюючі історичні праці, які посідають 

одне з пріоритетних місць у джерельному комплексі. Це, як правило, 

колективні праці, присвячені історії України в цілому, в яких є розділи, що 
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висвітлюють польсько-український союз 1920 р. До найбільш вагомих варто 

віднести такі: "Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр." 

[1029], "Українські визвольні змагання" із серії "Україна крізь віки" [1022], 

"Україна ХХ ст. Проблеми національного відродження", "Історія України: 

нове бачення" [633], "Політична історія України. ХХ століття", "Нариси 

історії Української революції" [831] та ін. У польській історіографії серед 

узагальнюючих праць можна виділити "Польсько-російська війна 1919-1920 

р і її міжнародне значення з перспективи 90-річчя" [376]. 

Другу групу історіографічних джерел становлять монографічні 

дослідження, серед яких можна виділити праці М. Палія [262], Б. Гудя та 

В. Голубка [543], І. Дацківа [555], О. Красівського [709], І. Лісевича [762], 

В. Солдатенка [967], С. Микулича [243], М. Джєвановського [134], 

А. Юзвенка [167], А. Деруги [119], З. Карпуса [171], Я. Я. Бруського [100], 

Я. Лєґеча [218], А. Чубінського [112], М. Кротофіла [209], А. Новака [248], 

С. Шайдака [325], Я. Пісулінського [268], М. Супруненка [992], А. Лихолата 

[760] та ін.  

Над дослідженням державотворчої діяльності лідерів українського 

національно-визвольного руху, відомих громадських і військових діячів на 

монографічному рівні активно працюють Т. Зарецька [601], С. Литвин [749], 

М. Прушинський [281]. 

Третьою групою джерел є докторські та кандидатські дисертації, 

дотичні до теми дослідження. За останні два десятиріччя було захищено 

десятки дисертацій, присвячених історії Української революції, в тому числі 

періоду Директорії. Серед них чимало стосувались зовнішньої політики, 

деякі стосувались польсько-українських відносин в період революції, окремі 

дисертаційні дослідження були спрямовані на вивчення мілітарних аспектів 

подій. Варто виокремити дисертації М. Шамраєвої [1150], Б. Гудя [1117], 

Л. Алексієвець [1109], С. Варгатюка [1110], І. Дацківа [1118] та ін. 

Окремим складником історіографічного процесу є навчальна 

література: підручники та посібники, а також довідкові праці з історії 
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України для студентів вищих навчальних закладів, які складають четверту 

групу джерел. На відміну від радянських видань, сучасні підручники 

позбавлені впливу цензури, тому відбивають різні погляди на певну 

історичну проблему.  

П’яту групу історіографічних джерел становлять матеріали наукових 

з’їздів, конференцій, читань і "круглих столів", симпозіумів. Цінність цих 

форумів є незаперечною, адже тут українські та польські історики отримують 

можливість презентувати й обґрунтовувати свої ідеї та підходи, провести 

дискусію щодо спільних питань. Особливо цінним історіографічним 

джерелом є матеріали конференцій і конгресів, безпосередньо присвячених 

польсько-українському союзу 1920 р. Серед таких можна назвати 

конференції в Торуні (Польща), Варшаві, Луцьку, круглий стіл в НаУКМА 

[357; 274]. 

В контексті нашого дослідження особливо важливою є публіцистична 

література, котра становить шосту групу джерел. Оскільки політичні 

концепти інфільтровувались в історіографічну площину, то зазвичай саме 

публіцистика ставала тим інтелектуальним середовищем, з якого ці політичні 

концепти запозичувались історіографією. З огляду на те, що визначення 

взаємовпливу політичного та історіографічного дискурсів є одним з завдань 

нашого дослідження, публіцистичні джерела є вкрай важливим для нас. 

Серед публіцистів, які найбільше звертали свою увагу на польсько-

український союз 1920 р. варто виділити І. Кедрина, А. Бохенського, 

Л. Василевського. Потрібно також відмітити інтелектуальну публіцистику 

І. Лисяка-Рудницького. 

Важлива інформація для всебічного висвітлення історіографічного 

процесу міститься в документальних джерелах, які складають сьому групу. 

Їх, у свою чергу, варто поділити на опубліковані та неопубліковані. Серед 

опублікованих, як найбільш вартісні, потрібно виділити наступні збірки 

документів. Перш за все це двотомник під редакцією Т. Гунчака "Україна і 

Польща в документах" [545; 546]. Він включає головним чином вибір 
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архівних матеріалів до історії польсько-українських взаємин, які 

зберігаються в Інституті Юзефа Пілсудського в Нью-Йорку. Дуже цінним є 

багатотомне видання "Документи і матеріали до історії польсько-радянських 

стосунків", другий та третій томи якого присвячені періоду, в який мав місце 

польсько-український союз 1920 р [126; 127]. В збірці опубліковано 

документи як з польських, так і з радянських архівів та навіть еміграційних. 

Не можна оминути увагою збірник, видрукований за радянського часу 

"Гражднаская война на Украине" [528]. Хоч документи, опубліковані в 

ньому, підібрані тенденційно, однак їх критичне використання дозволяє 

розширити наші знання на зазначену тему. Неабияке значення для 

дослідження має спадщина С. Петлюри [876; 977; 879; 880; 881]. Перші два 

томи його праць вийшли на еміграції, наступні вже в Україні. Важливою є 

спадщина Ю. Пілсудського, опублікована ще в період міжвоєнної Польщі 

[164]. Доповнює ці матеріали публікація його листів у еміграційній 

"Нєподлеглості" [227]. Важливі джерела були опубліковані Я. Чісеком, вони 

стосуються міжнародної складової подій 1920 р [295]. В написанні дисертації 

також були використані документи, опубліковані В. Сергійчуком, що 

стосуються союзу з Польщею. Йдеться про збірку "Надія і розчарування 

українства" [825]. Важливою подією став вихід у 2006 р. двотомника 

документів і  матеріалів, присвячених діяльності Директорії і Ради Міністрів 

УНР, що був підготовлений фахівцями відділу історії Української революції 

Інституту історії України НАН України [566; 567]. Зазначений збірник 

допоміг нам у пошуку та відборі документів для роботи над дисертацією.  

При написанні дослідження були також використані архівні матеріали. 

Важливі документи були знайдені в Центральному Державному архіві вищих 

органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ). Найбільш корисним 

виявився фонд "Мiнiстерство закордонних справ Української Народної 

республiки", який містить документи про взаємовідносини уряду УНР та 

Польщі, огляд міжнародного становища УНР, огляд становища на польсько-

російському фронті, листування Ю. Пілсудського з Директорією, реферати 



25 

 

прес-бюро при українській дипломатичній місії в Польщі, інформаційні звіти 

ГУГШ, дипломатичне листування. Порівняно мало матеріалу, не дивлячись 

на назву, виявилось у фонді "Українська дипломатична місія УНР в РПП". 

Цікавий матеріал був знайдений в персональних фондах В. Липинського, 

С. Шелухіна. Певна інформація була віднайдена в фондах "Штаби груп 

інтернованих військ армії УНР", "Українська військова ліквідаційна комісія у 

справах полонених і інтернованих у Річі Посполитій Польській", "Головний 

воєнно-історичний музей-архів при Генеральному штабі військ УНР" і ін.  

Не менш важливими виявились матеріали польських архівів. У першу 

чергу треба назвати Архів Нових Актів у Варшаві (пол. AAN – Archiwum Akt 

Nowych). Цінні матеріали були знайдені у фондах Міністерства Закордонних 

справ, польських дипломатичних представництв, матеріалах польської 

делегації при Лізі Народів, фондах Ради Міністрів, військових аташатів, у 

колекції "Інституції військові (1916-1939)". Багато інформації містять особові 

фонди Яна Падеревського, Леона Василевського та Романа Кнолла. 

Віднайдені документи містять чимало цікавої інформації про різні українські 

еміграційні групи, дозволяють відтворити лінії польської політики відносно 

України, визначити англійську позицію стосовно польсько-радянської війни. 

Польська влада пильно стежила за розвитком подій в Україні. В AAN 

містяться рапорти польських експертів, аналітиків, дипломатів та спецслужб 

про внутрішнє та міжнародне становище України. Можна простежити 

еволюцію польської політики в українському питанні. Певна додаткова 

інформація міститься у фонді "Російський політичний комітет в Польщі", яка 

дозволяє поглянути на українське питання в ширшому контексті подій на 

теренах колишньої Російської імперії.  

Чимало корисної інформації було знайдено в паперах Станіслава 

Стемповського – міністра-поляка в українському уряді, сформованому після 

підписання Варшавського договору. Ці документи дозволяють відтворити 

взаємовідносини між польською владою та українським керівництвом. Його 
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матеріали зберігаються у відділі рукописів Бібліотеки Варшавського 

Університету. 

Важливі матеріали знаходяться в спеціальних фондах Національної 

Бібліотеки в Варшаві. Йдеться зокрема про спогади солдатів армії УНР, 

серед яких є в т.ч. невидані мемуари одного з ад’ютантів С. Петлюри. Не 

менш важливими є матеріали, що зберігаються у Центральному Військовому 

Архіві в Рембертові. Це передусім фонд "Союзна Армія Українська". Це 

власне архів армії УНР, котрий після 1920 р. опинився в Польщі. 

Важливу роль для дослідника будь-якого періоду Української 

революції, в т.ч. і польсько-українського союзу 1920 р, відіграють джерела 

восьмої групи – мемуари, спогади, джерела особового походження. Вони 

містять цінну фактологічну інформацію про ті процеси, які відбувались в 

1920 р. З іншого боку, письмові свідчення приватного характеру дають 

можливість краще познайомитись з життєвим і творчим шляхом дослідників, 

істориків, публіцистів та інших авторів, висвітлюють деталі, які не 

відображені в офіційних документах. Крім того, учасники революційних 

подій 1917-1921 рр. залишили нащадкам особливо велику кількість мемуарів 

та спогадів. Події 1920 р. дуже часто ставали об’єктом рефлексій у цих 

спогадах. Варто виділити, зокрема, щоденники Є. Чикаленка. На початку 

1990-х рр. вони частково побачили світ в часописах "Україна" та "Слово і 

час" [955; 956]. Наукова публікація "Щоденників" була здійснена у 2004–

2005 рр. [1042] Важливим джерелом є "Мої спомини про недавнє минуле" 

Д. Дорошенка. Перше повне видання вийшло у Львові у 1923р. [582], друге – 

1967 р. в Мюнхені [583]. На початку 1990-х рр. "Український історичний 

журнал" та "Хроніка 2000" опублікували фрагменти спогадів Д. Дорошенка 

[574-581]. Нарешті у 2007 р. "Мої спомини..." у повному форматі вийшли в 

Україні [584]. 

Суттєвим джерелом є спогади М. Омеляновича-Павленка, котрі 

перебувають у фондах Центрального Державного Архіву Вищих органів 

влади та управління (ЦДАВО) України і були віднайдені дослідником 
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Михайлом Ковальчуком, який визначив період написання цих спогадів 

орієнтовно 1926 р. [678] Саме він упорядкував найбільш повне видання 

мемуарів М. Омеляновича-Павленка, яке побачило світ у 2007 р. [851]. 

Одним з найсуттєвіших джерел про події 1920 р. є книга І. Мазепи 

"Україна в огні і бурі революції". Вперше робота вийшла в 1942–1943 рр. у 

Празі [780]. Друге видання побачило світ у Мюнхені [778]. В Україні 

здійснено перевидання книги у 2003 р [779]. 

До дев’ятої групи джерел відноситься українська та польська 

періодика (в т.ч. еміграційна). Варто зазначити, що ставлення до польсько-

українського союзу 1920 р. в західноукраїнській пресі висвітлив В. Голубко 

[509; 510; 513; 514]. Українську пресу в міжвоєнній Польщі (в т.ч. табірну) 

дослідив польський історик українського походження О. Вішка [366; 367; 

370; 371; 374; 477], проте його дослідження носило загальний характер і не 

мало своїм предметом висвітлення в пресі саме польсько-українського союзу. 

Можна ствердити, що комплексно польська та українська преса не 

досліджувались на предмет  ставлення до польсько-українського союзу.   

Дуже цінними  виявились матеріали Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Особливо варто виділити фонд "Колекція 

журналів, газет та бюлетенів, виданих в Україні та закордоном". В ньому 

зберігається чисельна українська, в тому числі еміграційна, періодика. Серед 

іншого, привертають увагу часописи "Літературно-науковий вістник" (Київ, 

Львів), "Історія українського війська" (Львів), "Літопис червоної калини" 

(ілюстрований журнал історії та побуту, Львів), "Військовий вісник" (Каліш), 

"Табор" (журнал інтернованих військових, Каліш), "Розбудова нації" (орган 

проводу українських націоналістів, Прага), "Тризуб" (тижневик політики, 

культури, громадського життя, Париж), "Сурма" (орган Української 

військової організації), "Український революціонер" (орган західно-

української національно-революційної організації, Берлін), "Син України" 

(тижневик українського козацтва, Варшава), "Український голос" (політично-

економічний орган, Перемишль), "Дніпро" (часопис емігрантів з 
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Наддніпрянської України, Прага). Цінна інформація міститься в польських 

міжвоєнних журналах "Buletyń Polsko-Ukraiński" (Варшава), "Problemy 

Europy Wschodniej" (Варшава), "Bellona" (квартальник, присвячений 

військовій історії, Варшава). В цих часописах часто порушувались ті чи інші 

питання, що стосувались польсько-українського союзу 1920 р. Неабияку 

цінність становлять і радянські журнали 1920-х – поч. 1930-х рр., які під час 

сталінських репресій знищувались і тому стали бібліографічною рідкістю. 

Серед таких можна, наприклад, назвати "Червоний шлях", "Більшовик 

України", "Історик більшовик", "Прапор Марксизму", "Літопис Революції". 

Оскільки для періоду, в який вони видавались, були характерні залишки 

плюралізму в Радянському Союзі, то публікації у цих журналах становлять 

велику історіографічну цінність. 

Важливою є десята група джерел – бібліографічні покажчики та 

рецензії з досліджуваної теми. На сьогодні найповнішим бібліографічним 

покажчиком праць з історії Національно-визвольних змагань є видання 

"Українська революція і державність 1917–1920 рр." [1027].  

Таким чином, дисертація базується на різноманітній джерельній основі, 

яка є досить репрезентативною для висвітлення процесу нагромадження 

знань з проблеми, що стосується польсько-українського союзу 1920 р. 

Критичне використання джерел дозволило відтворити рівень осмислення 

зазначеної теми в українській та польській національній історіографії а також 

у радянській та польській комуністичній літературі.  

 

1.3. Принципи та методи дослідження 

 

Перш ніж розпочати висвітлення історіографії польсько-українського 

союзу 1920 р., варто звернутись до методологічних рефлексій. Оскільки 

об’єктом нашого дослідження є історіографічні джерела, іншими словами – 

історичні тексти, то варто визначити їхню природу. Як зазначає 

Л. Зашкільняк, кожний історичний текст є водночас і історіографічним, тобто 
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таким, що є продуктом творчості (конструювання) особи, незалежно від 

того, усвідомлює вона це чи ні. Кожний такий текст у відкритій 

(експліцитній) чи прихованій (імпліцитній) формі містить і зберігає 

інформацію про світогляд творця тексту, його уявлення про минуле і способи 

його пізнання, соціокультурні орієнтації, середовище тощо. Для виявлення 

авторських поглядів, здебільшого прихованих за понятійно-категоріальним 

апаратом і оціночними судженнями, необхідно вміти "розшифрувати" такий 

текст, а також віднайти у джерелах соціально-культурні та ідеологічні 

інспірації дослідника [607]. 

Ми також погоджуємося з польським методологом Єжи Топольським 

[1007], що історичну нарацію можна розглядати принаймні в трьох 

контекстах. По-перше, її можна аналізувати як результат праці історика. 

Водночас дослідник цього результату (історіограф, методолог, філософ 

історії, інший історик) тлумачить його як текст певного типу, чию появу і 

структуру (суть) він мусить пояснити, настільки всебічно, наскільки це 

можливо. Таке пояснення може бути, наприклад, проникненням в 

інтелектуальні, емоційні чи суспільні механізми "виробництва" 

історіографічного тексту. Такий контекст рефлексій визначають емпіричним 

[1007, 22]. Другим контекстом дослідження тексту може бути контекст 

літературний. У цьому сенсі історіографію розглядають як "літературу" 

відповідного періоду. Третім контекстом є філософський контекст. При 

розгляді історіографії українсько-польського союзу нас цікавить передусім 

перший контекст нарації, тобто її емпіричне дослідження. Для емпіричної 

інтерпретації історичної нарації важливими є деякі результати 

наративістичної рефлексії, відсутні в аналітичній філософії. Звернемо увагу 

на два головні підходи. Перший – це відмова від трактування мови як 

нейтрального посередника (інструменту). Ми розуміємо мову не як 

інструмент, що уможливлює "об’єктивний" опис реального світу, а як 

інструмент, необхідний для конструювання образів світу. Другою істотною 

новацією наративістичної філософії, є тлумачення історичної нарації як 
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певної текстуальної цілості, котру не можна звести до речень, що надаються 

до аналізу за допомогою логічного інструментарію. В історичній нарації 

істинність чи неістинність окремих тверджень про історичні факти – це не те 

саме, що істинність чи неістинність наративної цілості.  

Погоджуючись із Є. Топольським, ми виділяємо в історіографічному 

тексті три шари. Перший шар – інформаційний та логічно-граматичний. Це 

свого роду "кістяк нарації", або той фактаж, на який спирається автор при 

конструюванні свого бачення минулого. Другий шар – переконувальний або 

риторичний. Цей аспект історичного тексту особливо складний, оскільки 

риторика, використовуючи дуже різні шляхи, має впливати не лише на 

розум, а й на емоції та неусвідомлені процеси. У композиції історичного 

тексту, з погляду переконувального ефекту, основне значення має відбір 

фактів, побудова ієрархії та пов’язана з цими прийомами періодизація. Те, що 

відбираємо до нарації, і яку ієрархію з цього будуємо, залежно від 

запланованої переконувальної мети, може дати в результаті багато різних 

нарацій [1007, 180]. 

Але окрім логічної, граматичної та риторичної структур, історична 

нарація містить не артикульовані елементи. Це третій шар історичного тексту 

– теоретично-ідеологічний. Ці неартикульовані загальні поняття, що з них 

складається бачення світу й людини, репрезентоване певним істориком, а 

також його бачення минулого, утворюють систему, що керує нарацією, тобто 

визначає форму логічно-граматичного і переконувального (риторичного) 

шарів. Ці глибинні основи нарації визначають те, що знайде місце в 

інформаційному (логічно-граматичному) шарі, а також визначають риторичні 

засоби, що їх використовує автор. Отож цей шар містить переконання 

історика, його уявлення про світ і про те, як він має бути влаштований, а 

також про минуле [1007, 114]. Від нього залежить відбір відомостей, що 

становлять стартовий майданчик нарації. Звичайно виокремлення цих шарів 

має лише аналітичний характер, позаяк насправді вони функціонують 
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нероздільно. Стрижнем цієї концепції є теза, що історична нарація – це 

переконувальне і водночас інформативне повідомлення. 

Усі ці елементи "діють" у синдроматичний спосіб, по різному 

втілюючись в історичні тексти (історіографію) [1007, 121].  

Для нашого дослідження вагоме значення має розуміння 

взаємозалежності політичного та історіографічного дискурсів. Ми 

погоджуємось із В. Масенком, що концептуальні підходи до розгляду 

Української революції 1917-1921 рр. початково формувались у сфері 

політичної думки, як певний інтелектуальний продукт, сконструйований у 

процесі аналізу поточних політичних подій та соціально-економічних 

процесів, або як наслідок "роботи над помилками", яку здійснювали 

провідники національного руху після поразки визвольних змагань. З плином 

часу ці політичні концепти інфільтрувалися в історіографічну площину [799]. 

Не менш важливим є розуміння того, що нарація – це завжди 

конструкції історика, а не відображення дійсності. З вірогідних відомостей 

про окремі факти, можна побудувати нескінченну кількість нарацій стосовно 

того самого предмета. Усі вони можуть бути однаково ретельні 

фактографічно [1007, 249]. 

Наш методологічний інструментарій складається з трьох складових: 

принципи (правила) дослідження; методи (прийоми, способи) пізнання, 

термінологічний апарат. Для опрацювання теми був застосований 

метододологічний плюралізм, який передбачає використання різноманітних 

принципів та методів, які поєднуються та взаємодоповнюються. 

Методологічну основу дослідження визначили його мета й поставлені 

завдання. Дисертація ґрунтується на методологічних принципах історизму, 

об'єктивності, системності та спадкоємності, які передбачають виявлення та 

всебічне вивчення цілої сукупності всіх доступних джерел з урахуванням 

історичного контексту їх формування.  

Принцип історизму (на ґрунті аналітичного, проблемно-хронологічного, 

порівняльного, структурно-системного, статистичного методів і методу 
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абстрагування)  передбачає висвітлення подій минулого в його історичному 

контексті, тобто з урахуванням тих змін, які відбувалися не лише з об’єктом 

дослідження, але й з усіма пов’язаними з ними процесами та явищами. 

Засадничою умовою історичного дослідження, на нашу думку, є комплексне 

аналізування історичних процесів з врахуванням впливу на їх перебіг 

економічних, військових, політичних обставин, суспільно-політичного стану 

та інших системних чинників (як окремих факторів, так і їх суми).  

Завдяки використанню цього принципу нам вдалося встановити 

обставини, які причинились до формування тих чи інших поглядів в 

історіографії польсько-українського союзу 1920 р. як польській, так і в 

українській історичній літературі. Як приклад можна назвати різку зміну в 

трактуванні української держави в польській еміграційній літературі. Так, на 

нашу думку, крах Польщі в 1939 р. та її входження у радянську сферу впливу 

після Другої світової війни сприяло розвитку літератури, апологетичної до  

постаті Ю. Пілсудського. Його українська політика розглядалась як мудра та 

далекоглядна, а події 1920 р. трактувалися в руслі романтичної концепції 

боротьби "за Вашу і Нашу свободу". На відміну від міжвоєнного періоду, 

коли поляки дивились на українців з великодержавних позицій і були схильні 

розглядати їх як націю-невдаху, в еміграційному середовищі післявоєнного 

періоду українців уже зображували як товаришів по зброї в боротьбі з 

російським імперіалізмом.  

Завдяки застосуванню принципу історизму в роботі було виявлено 

тісний кореляційний зв’язок між політичними процесами і явищами в СРСР 

та розвитком української радянської історіографії. Серед таких процесів та 

явищ, котрі найбільше вплинули на історіографію нашої теми можна назвати 

українізацію 1920-х рр., сталінські репресії поч. 1930-х рр. та пізніший період 

сталінізму, окупацію Західної України в 1939 р., "відлигу" та т.зв. "період 

застою". Встановлено також зв’язок між різними трактуваннями польсько-

українського союзу 1920 р. та різними політичними угрупованнями 

української еміграції. Можна ствердити, що в міжвоєнний період була досить 
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помітною політична орієнтація автора. Зокрема різко негативно ставилось до 

союзу 1920 р. політичне угруповання, що гуртувалось навколо 

М. Грушевського, М. Шаповала, В. Винниченка. Так само вкрай негативно 

трактувався союз в середовищі ЗУНР-івськї еміграції. Стримано негативно 

ставились до нього "гетьманці". Позитивно – діячі, що орієнтувались на 

Державний центр УНР у вигнанні. Політичними переконаннями пояснюється 

також вкрай негативне ставлення до союзу 1920 р.  в середовищі ОУН. 

Трактуючи Польщу як окупанта, а екзильний уряд УНР як їх прислужника, 

оунівці рішуче засуджували Варшавський договір.  

Ми також керувались принципом релятивності джерела (як історичного, 

так і історіографічного). Ми погоджуємося з Є. Топольським, що джерела 

відповідають лише на поставлені перед ними дослідником запитання. Це є 

прикладом релятивності (відносності) джерела стосовно знань історика та 

правил умовиводів, які він використовує. З огляду на тісні зв’язки між 

джерелами, істориком та його нарацією, не існує можливості вийти за межі 

кола інтерпретації. Історик сприймає джерела крізь призму своїх знань та 

цінностей, але водночас бере ці знання із джерел і, спираючись на них, 

певною мірою формує власну систему цінностей [1007, 335]. 

Важливим визнано принцип об’єктивності. Його застосуванням 

забезпечується всебічність і докладність дослідження історичних подій на 

основі опрацювання численних як історіографічних, так і історичних джерел, 

порівняння власних узагальнень з висновками інших дослідників. Методом 

виваженого дистанціювання від усталених трактувань інших дослідників 

виявлено суттєві суперечності між деякими твердженнями різних авторів. 

Цей метод також передбачає культурологізацію знання, тобто вивчення 

соціокультурного контексту епохи, в якій з’явилось те чи інше 

історіографічне джерело (розуміння середовища, де виникають, змінюються 

та циркулюють історіографічні твердження). Такий підхід орієнтує на аналіз 

впливу позанаукових чинників на історіографію. Наприклад саме через дію 

зовнішніх обставин в Радянському Союзі та Польській Народній Республіці 
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дослідники намагались скоригувати свої праці відповідно до офіційної 

ідеології. 

Досліджуючи розвиток української та польської історіографій в різні 

періоди вважаємо обґрунтованою доцільність застосування принципу руху і 

розвитку як важливого методологічного засобу дослідження. У вирішенні 

наукової проблеми цей принцип сприяв розкриттю суті еволюційного 

поступу історіографії. Зокрема, виявлено, що суто політичні концепти з 

часом інфільтрувались в історіографічну площину. Наприклад, в польській 

еміграційній літературі дали про себе знати ті ідеологічні засади, що мали 

місце в політичній дискусії міжвоєнного періоду. Після 1989 р. польська 

посткомуністична історіографія перейняла від еміграційної літератури 

значно більше ніж від комуністичної. Принцип руху і розвитку також 

використано для визначення того впливу, який мала політична ситуація років 

революції на формування історіографії польсько-українського союзу а також 

для знаходження тих рис, які сучасна українська історіографія перейняла від 

еміграційної та радянської. 

Принцип багатофакторності передбачає вивчення всього комплексу 

факторів (внутрішніх і зовнішніх, геополітичних і регіональних, 

суб’єктивних і об’єктивних, політичних і військових), які впливали на 

історіографічний процес в умовах української еміграції, радянської України, 

комуністичної Польщі, польської еміграції, незалежних України та Польщі. 

Завдяки використанню цього принципу, ми дійшли висновку, що процес 

історіописання залежить від поточних суспільно-політичних процесів, для 

нього характерна селекція історичних подій залежно від потреб легітимації 

сучасних станів.  

У дисертації також використано принцип всебічності, зорієнтований на 

визначення внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків та взаємообумовленості 

історіографічного процесу. Зокрема, визначено, що обмеженість доступу до 

джерел в радянський період відобразилась на повноті історичних досліджень, 

що було враховано автором при дослідженні.  
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Деяке значення для нашого дослідження мав також біографічний 

принцип. Він орієнтує на дослідження історіографічного процесу крізь 

призму життя та творчості окремих істориків, які досліджували 

проблематику польсько-українського союзу 1920 р.  

При розв’язанні поставлених завдань були використані як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи: історіографічного аналізу та 

синтезу, історико-порівняльний, хронологічний, ретроспективний, 

типологізації і класифікації, логічний методи та ін. Їх комплексне 

застосування дозволило ґрунтовно осмислити об’єкт дослідження, уникнути 

тенденційності і однобокості розкриття теми. 

Було використано наступні загальнонаукові методи пізнання.  

Метод аналізу й синтезу – завдяки якому нам вдалось розділити об’єкт 

дослідження (історіографію) на складові частини – радянську літературу, 

українську еміграційну, історіографію сучасної України, польську міжвоєнну 

літературу, польську еміграційну, польську комуністичну та 

посткомуністичну літературу і т.д. Також вдалось "розчленувати" предмет 

дослідження на ті складові, які склались у польсько-український союз 1920 р. 

– варшавські переговори, Варшавський договір, військово-політична 

співпраця, реакція українського й польського суспільства на союз і т.п.  

При характеристиці джерел нами було використано метод типологізації 

і класифікації. За його допомогою було співставлено різні види джерел, 

виявлено їх спільні та відмінні риси. 

Метод поєднання історичного та логічного використано при аналізі 

історіографічних поглядів різних дослідників, осмисленні особливостей 

теоретико-методологічних засад історіографічного доробку істориків. 

За системним методом визначено наукову орієнтацію дослідження на 

розкриття всієї цілісності досліджуваного питання. Нами проаналізована вся 

польська та українська (в т.ч. радянська) історіографія польсько-українського 

союзу 1920 р. починаючи від найперших рефлексій сучасників подій до 

монографічних досліджень сьогодення.  
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Використано також спеціальні історичні методи. 

В огляді історіографії автор послуговувався історико-ретроспективним 

методом. Історико-порівняльний метод був використаний при співставленні 

історіографічного доробку українських, польських та радянських істориків, а 

також при співставленні літератури різних періодів. За допомогою 

проблемно-хронологічного методу була досліджена динаміка змін поглядів в 

історіографії у часовій послідовності. Застосуванням цього методу досягнуто 

логічно завершеного, поетапного висвітлення історіографічного процесу. 

Метод періодизації дозволив виділити в історіографічному процесі певні 

етапи. За допомогою евристичного методу ми визначили стан вивчення 

проблеми і виявили джерельну базу дослідження. Діалектичний підхід 

передбачає аналіз поглядів дослідника з урахуванням змін в соціально-

економічному і культурному розвитку суспільства.  

Завдяки герменевтичному методу ретельно проаналізовано друковані 

та рукописні архівні документи та історичні матеріали. При написанні 

дослідження використано кількісний аналіз та статистичний метод для 

встановлення періодів, в які дослідницька діяльність була більш чи менш 

активною, що знаходило вираження в кількості публікацій. Використано 

також принцип історичного антропологізму. Його стрижнем є психологізм, 

адже сутність людини характеризується її інтелектуально-психологічним 

началом.  

Варто звернути увагу на термінологічний апарат, котрий носить 

методологічне навантаження.  

Термін "історіографія" у нашому дослідженні вживається в двох 

значеннях: 1) як спеціальна галузь історичної науки, що вивчає її історію, 

процес нагромадження і тенденції розвитку історичних знань, діяльність 

наукових осередків та центрів історичної науки, внесок окремих істориків у 

збагачення історичних знань; 2) як сукупність досліджень, наукової 

літератури, присвячених певній добі, періоду, проблемі, події, регіону чи 
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країні, як система історіографічних тверджень, об’єднаних на певних ідейно-

теоретичних засадах. 

Термін "історіографічний процес" розуміємо як об’єктивний, цілісний 

процес ґенези та розвитку історичного пізнання, накопичення та 

вдосконалення історичних знань. Ми погоджуємося з І. Колесник, що 

історіографічний процес обіймає не тільки історію ідей, концепцій, методів, а 

також історію наукових інституцій, організаційних установ, навчальних 

закладів історичного профілю [683, 62]. На думку Т. Попової [893], на 

перебіг історіографічного процесу мають вплив зовнішні, соціокультурні та 

внутрішні чинники. З огляду на це нами було застосовано три рівні 

дослідження. Перший – соціокогнітивний, тобто вивчення внутрішніх і 

зовнішніх впливів на формування історичної думки. Другий – аналіз 

інфраструктури історичної науки, що включає в себе вивчення матеріально-

виробничих, соціально-інституційних та персональних аспектів. Третій 

рівень – це дослідження соціокультурної системи, що передбачає врахування 

специфіки суспільства, системи суспільної свідомості, культурних та 

наукових традицій. 

Якщо категорія "історіографічний процес" характеризує історичне 

пізнання з погляду динаміки та цілісності, то поняття "історіографічна 

ситуація" описує цей процес із перспективи статики (в певний проміжок 

часу), вона відбиває властиві даному історичному моменту прикмети 

історичного пізнання. За визначенням І. Колесник "Історіографічна ситуація" 

характеризує перервність, уривчастість історіографічного процесу й 

становить певний його фрагмент у конкретному просторово-часовому 

вияві [683, 62].  

Нами також використовувалось поняття "історіографічний міф", 

виходячи із твердження Єжи Топольського, що міфи – це висловлювання, 

котрі щось повідомляють нам про світ і при цьому здобули стихійно чи 

завдяки діям суспільних та політичних сил статус фактографічних або 
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символічних істин – неверифікованих, "знерухомлених" і більш чи менш 

сакралізованих [1007, 208].  

Окремої уваги потребує також термін, який міститься в темі нашого 

дослідження. Йдеться про "польсько-український союз 1920 р.". Варто 

зазначити, що в українській історичній літературі відсутній єдиний підхід 

щодо термінологічного окреслення цієї події. Деякі дослідники вживають 

термін "Варшавський договір" (С. Шелухін, С. Литвин, Ю. Терещенко), 

дехто називає її союзм чи угодою (М. Держалюк, І. Усенко, А. Копилов), 

окремі дослідники – пактом (О. Красівський, Г. Корбич). У нашому ж 

розумінні "Варшавський договір" – це міждержавний договір Польщі і 

Української Народної Республіки, політична частина якого була підписана в 

Варшаві 21 квітня 1920 р., військова – 24 квітня того ж року, економічна 

частина підписана так і не була, принаймні підтверджень цього не знайдено. 

Тому говорячи про Варшавський договір ми маємо на увазі документ. 

Натомість "польсько-український союз" в нашому розумінні – це польсько-

українська співпраця, підставою для якої були політична та військова 

конвенція від 21 та 24 квітня 1920 р. відповідно. Її інтегральною частиною є 

для нас також події, пов’язані з ґенезою союзу. Останній фактично втратив 

чинність одночасно з визнанням польською делегацією Радянської України 

на прелімінарних переговорах в Ризі (12.10.1920). Хоч Польща продовжувала 

надавати певну підтримку Державному Центру УНР і після укладення миру з 

більшовиками, однак це співробітництво вже мало зовсім інший характер. 

Варто також витлумачити часто вживаний в роботі термін "Київська 

операція". Нами він вживався для позначення наступу Війська польського та 

Армії УНР на Київ у квітні 1920 р., підчас польсько-радянської війни. 

Необхідно зазначити, що в історіографії існує кілька термінів, якими 

окреслюються ці події. Спочатку використовувався термін "Wyprawa 

kijowska", що означало дослівно "київський похід". У сучасній як польській 

так і українській літературі цей термін досі присутній. Водночас деякі 

дослідники стверджують, що більш відповідним терміном є "українська 
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операція" [383, 16-17]. Нами використано найбільш, на нашу думку, 

відповідний та точний термін "Київська операція". 

Загалом застосування названих методологічних принципів та методів 

дозволило досягти належного рівня достовірності отриманих результатів та 

обґрунтованості наукових узагальнень теоретичного і практичного значення. 

Таким чином, аналіз літератури доводить, що окремі аспекти 

історіографії польсько-українського союзу 1920 р. вже були об’єктом уваги 

українських та польських дослідників, проте дослідження проблеми не є 

вичерпним та завершеним. Так досі не здійснено комплексного дослідження 

історіографічного процесу від моменту його зародження до сучасного етапу в 

українській і польській літературі. Також не було здійснено порівняння 

здобутків польських і українських дослідників.  

Наявна джерельна база дозволяє цілісно реконструювати 

історіографічний процес у всіх його проявах, дослідити достовірність тих чи 

інших тверджень, з’ясувати головні напрямки та етапи дослідження теми в 

польській та українській історичній літературі.  

Запропонована методологія дослідження дає змогу показати вплив 

ідеологічних і політичних чинників на історіографічний процес, виявити 

недостатньо вивчені аспекти, сфальсифіковані чи спотворені факти, 

з’ясувати еволюцію концептуальних підходів до теми та простежити 

характерні тенденції в дослідженні польсько-українського союзу 1920 р. 

Отже, обґрунтована модель дослідження, обрана методологія, масив 

історіографічних та документальних джерел дають змогу ефективно 

вирішити поставлені завдання. 
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РОЗДІЛ 2 

ДИСКУСІЇ ЩОДО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ В 

МІЖВОЄННЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ 

 

 

 

Міжвоєнне двадцятиріччя має особливе значення для нашого 

дослідження. Кількість суто історичних праць, присвячених польсько-

українському союзу, в цей період доволі обмежена. Однак, події 1920 р. та 

проблема взаємин з Польщею практично не сходили з порядку денного 

тогочасних політичних дискусій. Публіцистика цього періоду, в результаті, 

сформувала дискурс, у якому польсько-український союз розглядався в  

пізнішій історіографії.  

 

2.1. Українська еміграційна та галицька література міжвоєнного 

часу 

 

Дискусії в суспільстві щодо укладення союзу з Польщею почалися ще 

до підписання квітневих угод. Перші та найгостріші суперечки точились 

між представниками уенерівського та галицького державних центрів. 

Галицькі діячі вкрай вороже сприйняли варшавські переговори. Газета 

"Український голос" з Перемишля, із сарказмом писала: "І що дають 

Лівицькому поляки? Грушки на вербі. Україна тепер в руках більшовиків, 

отже, коли поляки дають Лівицькому Україну – це те саме, коли б 

Лівицький давав полякам землі за Берліном, або Камчатку" [513, 178]. З 

розвитком переговорів у Варшаві і наближенням підписання остаточного 

тексту договору, реакція галицьких діячів ставала все гострішою. Вони 

доводили не тільки шкідливість підписання таких домовленостей, а й 

злочинну діяльність українських переговірників. Уряд Є. Петрушевича 

обстоював принципову позицію про неможливість жодного порозуміння з 
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Польщею, доки галицьке питання не буде вирішено на українську користь. 

Дещо відмінний погляд репрезентували галицькі соціал-демократи. Їх 

позиція викладена в редакційній статті газети "Вперед". У ній зазначалось, 

що укладення такого договору спізнилось роки на півтора. Якби такі 

домовленості були підписані вчасно, то "було би заощадилося обом 

народам і республікам багато страшних і болючих конфліктів і терпінь, 

було би униклося багато розливу крови" [488]. 

В’ячеслав Липинський в листі до Темницького ще в травні 1919 р. 

висловлював своє ставлення до можливості польсько-українського союзу. 

На його думку, об’єднання всіх українських земель в одному державному 

організмі є важливішим ніж здобуття незалежності. "Поляки для нас ворог 

небезпечніший від Москалів. […] Для того ані одного кавалка землі під 

Польщею і іншими сусідніми державами від заходу, ми не сміємо лишити, 

тільки всю історично і етнографічно національну територію злучити 

разом" [68, 16-18]. Зробити це можна було, на думку В. Липинського, 

тільки у союзі з Росією. Для того, щоб зайняти вигідну позицію в тому 

державному організмі, який утвориться на руїнах колишньої імперії, він 

пропонував навіть самим проявити ініціативу. 

Подібно до В. Липинського оцінював ситуацію й Євген Чикаленко. На 

противагу більшості "літописців" та перших дослідників Революції, які 

займали соціалістичні позиції, Є. Чикаленко притримувався консервативних 

поглядів. Найгіршим у Варшавському договорі він вважав поділ України. На 

його думку самостійність не зможе втримати і та мала частина України, яку 

визнала Польща: її захоплять росіяни або поляки, або поділять між собою і 

цю частину [1042, 295].  

В березні 1920 р., коментуючи польсько-українські переговори, що 

тривали на той час у Варшаві, він зазначав у щоденнику: "Моя рада 

коротка – нехай віддадуть тепер полякам Україну аж по Волгу та Кавказ, а 

коли ті не згодяться, то нехай большевики її забирають аж по Чехію та 

Вислок, а ділити Україну на польську та большевицьку, з малесенькими 
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шматочками самостійної – між ними – не варто, ліпше нехай буде все в 

купі або тут, або там" [1042, 275]. Є. Чикаленко також зазначав, що 

С. Петлюра радився з ним щодо Варшавського договору напередодні його 

підписання. На що отримав таку відповідь: "…певне, справа української 

державності скінчиться так само, як і в 17 в., миром Москви з Польщею за 

наш кошт, тобто поділом України по якомусь новітньому Андрусівському 

договору" [1042, 296-297].  

Гостро засуджував договір М. Грушевський, називаючи його 

особистою справою С. Петлюри, а останнього – "новим Тетерею" [538]. 

Про його ставлення до Директорії УНР свідчили резолюції УПСР. Третя 

конференція партії, що проходила 22–24 травня 1920 р. у Празі, жорстко 

засудила політичний курс Директорії УНР та її головного отамана 

С. Петлюри [701, 156]. Особливого значення М. Грушевський надавав 

Галичині, вважаючи, що вона є "першим предметом торгівлі між 

польськими імперіалістами і українськими претендентами на владу" [540]. 

Логічно, що Варшавський договір оцінювався ним дуже негативно і був, за 

висловом вченого, "справою малої жменьки людей, котрі поставили собі 

задачею за всяку ціну утримати за собою химерну роль української влади" 

[540]. На думку М. Грушевського цей договір компрометував не тільки 

УНР, а й ідею соборності та навіть взагалі ідею української 

державності [540]. Таким чином, на переконання М. Грушевського, 

С. Петлюра поставив українську державність "під польський 

омофор" [538]. 

Колишній міністр судових справ та юстиції С. Шелухін з правової 

точки зору критикував договір, наголошуючи на його незаконності. На 

його думку С. Петлюра ним скомпрометував і себе й Директорію [1067]. 

Схожі висновки робив і голова УПСР Н. Григоріїв [530].  

Євген Коновалець у "Причинках до історії Української революції" 

зазначав, що дізнався про укладення Варшавського договору, перебуваючи 

в польському інтернуванні: "Діставши з Луцьку відомости про квітневу 
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угоду головного отамана з маршалом Пілсудським, ми, самозрозуміло, 

поставилися до неї з самого початку негативно й не вірили в успіх полько-

українського походу на Київ. Ясно, що перешкодити українсько-

польському союзові ми не мали змоги, але не хотіли також брати участь у 

цьому почині" [698, 33]. 

Та були й ті, хто оцінював такі перспективи більш оптимістично. 

М. Порш писав у своєму листі до І. Мазепи з приводу польсько-

українського союзу: "Мушу зазначити, що я не належу до прихильників 

польсько-української згоди. Але я не можу не визнати, що ця згода мала 

велике значіння для нашої державности. Це був крок наперед з погляду 

міжнародного взагалі і українського зокрема […] Цей договір був 

продиктований для нас, як для державних мужів, історичною необхідністю 

і разом з тим став нам потрібною паузою для відпочинку" [780, 400]. 

Сумний кінець польсько-українського союзу викликав зневіру і 

розчарування навіть у його симпатиків та підсилив аргументи його критиків. 

Вже після початку польсько-радянських прелімінарних переговорів, 28 

листопада, газета "Український голос" писала: "Тепер бачать і наддніпрянці, 

чого вартий варшавський договір 22 квітня. Не договори, тільки власна сила, 

опарта на народі, може забезпечити нам незалежність" [513, 178]. 

Представник гетьманського табору Д. Дорошенко так охарактеризував 

свої враження про польсько-український союз: "все пішло марно й розбилося 

через неприродний характер українсько-польської спілки: певна річ, що для 

Польщі менше всього була бажана сильна українська держава, яка б вела 

політику об’єднання всіх українських земель; їй був потрібен слухняний 

васал, держава-буфер; в її інтересах лежало, щоб на схід від польської 

границі якнайдовше задержався стан анархії й політичного безсилля, щоб 

тим часом встигла укріпитись і сконсолідуватись польська держава та з 

більшими силами звернути свою експансію на схід" [573, 518]. Врешті фінал 

польсько-української спілки не примусив себе довго чекати: "союзники УНР 

з такою ж легкістю проміняли її на УРСР, з якою півроку перед тим 
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підписували з нею союзну умову" [573, 518]. Резюмуючи підсумок всього 

союзу, Д. Дорошенко з іронією зазначав: "… восени того ж самого року 

українці, які билися "за нашу і вашу вольносць", дістали вже певну 

компенсацію й нагороду в формі таборового "спочинку" за дротами" [573, 

519]. 

Не бракувало й нарікань на польську сторону з боку армійського 

керівництва. Міністр військових справ УНР В. Сальський в листі до 

С. Петлюри, який цитував у своїй праці І. Мазепа, писав стосовно договору 

наступне: "Не дивлячись на всю неорганізованість тільки що звільненого від 

ворога терену, все було підготовлено для належної мобілізації з військово-

адміністративного боку. Тільки недоставка поляками в той час одягу та зброї 

згідно умов (що вони і самі потім визнали), брак почасти харчів не дали 

можливости провести мобілізацію в травні і з початку червня…" [779, 422]. І 

щодо взаємодії з польською адміністрацією: "Проводити мобілізацію без 

згоди польського уряду і відповідно його розпорядження  місцевій владі було 

неможливо, про що свідчить досвід 3 стрілецької дивізії з квітня 1920 р., коли 

почали проводити мобілізацію без згоди поляків: польська місцева влада на 

кожному кроці чинила перешкоди і розганяла мобілізованих, виступаючи 

перед ними в ролі оборонців від нас, що страшно знижувало нашу гідність…" 

[779, 423].  

Є. Чикаленко після Ризького миру дійшов у своєму щоденнику до таких 

висновків: "… я вважаю, що ліпше було б, якби большевики захопили під 

свою владу всю нашу етнографічну територію, від Кавказу до Угорщини. Під 

їх владою народ наш міг ба на свої кошти утримувати просвітні інституції, а 

в боротьбі проти комуністичного ладу швидше дійшов би до становища 

нації. Тепер же поляки будуть утихомирювати і ополячувати свою чистину 

України, а росіяни будуть намагатись обрусити – свою" [1042, 467]. 

Ставлення до можливості організації української держави в Є. Чикаленка 

було дуже скептичним. Розчарований союзом з поляками, за свідченням 

щоденника, був і сам С. Петлюра. При розмові з автором щоденника, 
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останній скаржився йому, що "поляки на Україні грабували селян і тим 

обурили проти себе населення, і воно пішло разом з большевиками проти 

них. Українська армія трималась твердо проти большевицької, але через 

відступ польської армії, мусила й вона відходити" [1042, 410-411].  

Варто розглянути, бодай побіжно, і погляди самого С. Петлюри, одного 

з "архітекторів" Варшавського договору. По-перше, він вірив, що визнання 

України Антантою буде панацеєю від всіх труднощів українського 

державного буття. Намагання отримати визнання Антанти – одне з 

найважливіших завдань української зовнішньої політики періоду Директорії. 

Головний Отаман очікував не тільки зняти міжнародну блокаду України, а й 

отримати підтримку Заходу, вважаючи, що як тільки УНР буде визнана 

великими державами, то займе ту нішу, яку займала Польща, тобто 

своєрідного "щита Європи". В листі до М. Удовиченка С. Петлюра писав: "… 

наше порозуміння з поляками в 1920 році треба розглядати як тактичний хід 

для встановлення зв’язку з Європою, незалежно од того, що цей акт був 

актом спасіння для дальшого провадження нашої боротьби" [870, 517]. 

По-друге, Польща, як другорядний ворог, мала стати ситуативним 

союзником проти ворога головного – Росії. Розуміючи неможливість 

дальшого ведення війни на два фронти та вважаючи Росію споконвічним 

ворогом України, Головний Отаман обрав для союзу Польщу, як слабшого 

противника. "Стратегія національної боротьби як і боротьби військової, 

вимагає: бити в першу чергу по головному ворогові, з другорядним потім 

можна раду дати! В своїй діяльності я керувався принципом, що таким 

ворогом була, є і буде Московщина" [873, 452]. 

 По-третє, порівнюючи українську ситуацію з італійським 

Рісорджименто, С. Петлюра вважав головним завданням створити спочатку 

самостійну державу в серці України, а вже потім, наступні покоління 

доведуть справу до кінця. "Я вірю і певний, що Україна, як держава, буде. 

Може не зразу такою великою, як нам хотілось би, але буде. Думаю я, що 

шлях для Української Державности стелиться через Київ, а не через Львів. 
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Тільки тоді, коли Укр. Державність закріпиться на горах Дніпра і біля 

Чорного моря, тільки тоді можна думати про збирання українських земель, 

захоплених сусідами. Інша політика – це мрії, нереальні комбінації, що 

призведуть до того, що ніякої України не буде [873, 453]. 

Навіть після підписання Ризького миру, яким фактично було 

перекреслено Варшавський договір, Головний Отаман не шкодував про 

укладення союзу з Польщею. "Варшавська угода 22 квітня 1920 року була 

історично вимушеними фактом, неминучим ланцюгом в ході політично-

мілітарних подій нашої новітньої історії, а не штучним утвором політичної 

нерозважливості чи злої волі, як дехто легковажно і поверхово думає про неї. 

Її уємні моменти були відомі відповідальним діячам, що підписували її, але 

не могли бути переборені чи нейтралізовані через об’єктивні причини 

міжнародного характеру" [878, 390]. Таким чином, навіть через три роки 

С. Петлюра не змінив свого переконання про правильність прийнятого 

рішення стосовно союзу з Польщею [428]. 

Після закінчення революційних подій 1917-1921 рр. українську 

політичну еміграцію можна поділити на чотири групи. Перша – це діячі, які 

гуртувались навколо галицького державного центру. Вони, самозрозуміло, 

негативно ставились до Польщі. Це накладало відбиток на сприйняття 

польсько-українського союзу 1920 р. Друга група – це гетьманці. Вони не 

займали чіткої антипольської позиції, однак їх стосунок до Варшавського 

договору був радше негативний. Третя група еміграції – це переважно 

соціалісти, діячі УНР доби Центральної Ради, які не потрапили у владу в 

період Директорії. Це передусім угруповання, яке гуртувалось навколо М. 

Шаповала та В. Винниченка. Ця група осуджувала польсько-український 

союз, однак скоріше через призму негативного ставлення до С. Петлюри та 

всієї його політики. Остання група, це т.зв. "петлюрівці", тобто державний 

центр УНР в екзилі та всі, хто на нього орієнтувався. Ця група, підтримувана 

польським урядом (не в останню чергу з метою розколу української еміграції 
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[17, 73]), не тільки позитивно розглядала польсько-український союз 1920 р., 

а й виступала за подальшу співпрацю з Варшавою.  

Відповідно до умов розселення української еміграції в 1920 -1930-х pp., 

головними осередками української історичної науки поза межами України 

були Прага, Варшава та Берлін. Серед них важливе місце належить, 

безперечно, Празі, де були скупчені головні наукові сили української 

еміграції й де правова та матеріальна підтримка з боку Чехословацької 

Республіки не накладала на українську науку політичних та ідеологічних 

обмежень, та Варшаві, де була зосереджена "петлюрівська" еміграція.  

Важливим осередком української історичної науки в Чехословаччині був 

Музей Визвольної Боротьби України, який був створений у Празі в 1925 р. 

Він зосереджував у своїх фондах безцінні матеріали з історії Української 

революції 1917-1921 рр., які вражали вже своєю кількістю. За свідченням 

С. Наріжного це понад 1 млн. одиниць зберігання вагою понад 50 тон [832].  

Іншим осередком української історичної науки на еміграції був 

Український Науковий Інститут у Берліні [711, 115-116] (1926-1945). З 1926 

по 1931 рр. Інститут очолював Д. Дорошенко, пізніше І. Мірчук [585].  

Найважливішим, у контексті нашої теми, осередком українських 

історичних досліджень на еміграції була Варшава, зокрема Український 

Науковий Інститут у Варшаві [899, 65-81], заснований 1928 р. "з метою 

плекати ділянки української науки, які не знаходили собі умовин для 

вільного розвитку на Совєтській Україні" [845, 201]. Інститут розгорнув 

широку науково-видавничу діяльність, головним чином в царині модерної 

історії України. Серед виданих інститутом 54 томів Праць були такі важливі 

видання, які стосувалися польсько-українського союзу, як праця О. Доценка 

"Зимовий похід 1920 р.", документальна збірка П. Шандрука "Українсько-

московська війна 1920 р.", спогади О. Лотоцького "Сторінки 

минулого" [772].  

На особливу увагу заслуговує збірка "Українсько-московська війна 

1920 р. в документах" [1032]. Опубліковані в ній оперативні документи в 
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переважній більшості вже загублені або не піддаються прочитанню. 

Хронологічно документи належать до періоду від 6 травня 1920 р. до 21 

листопада 1920 р. Збірка містить інформацію про сили й засоби української 

армії, оцінку командуванням оперативної обстановки на фронті, оперативні 

накази, директиви і т.п. Варто зазначити, що попри наявність таких цінних 

документів, які дозволяють відтворити бойовий шлях українського війська в 

1920 р., досліджень якій б розкривали цей аспект в сучасній історіографії 

практично немає. 

Активну діяльність розгорнуло Українське Воєнно-Історичне 

Товариство у Варшаві [668; 669; 992]. Засноване в 1920 р. воно стало чи не 

головним осередком на еміграції, який займався питаннями української 

військової історії періоду Визвольних змагань 1917-1921 р. Товариство 

провадило роботу по збиранню матеріалів, спогадів та документів. 

Друкованими органами Товариства були збірник "За державність" (1925-

1939), присвячений історії українських визвольних змагань (всього вийшло 9 

томів) та воєнно-науковий журнал "Табор" (Каліш), в якому від 1923 р. було 

вміщено низку розвідок, статей, матеріалів з української військової історії, в 

тому числі про події 1920 р. [845]. Нажаль, донедавна діяльність 

Варшавського воєнно-історичного товариства лише частково розглядалась у 

працях деяких істориків [367; 832; 833; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054], а 

його праці не були введені до широкого наукового обігу. У 2002 р. була 

захищена дисертація, присвячена УВІТ [1027]. Як зауважує дисертантка, 

збірник Українського воєнно-історичного товариства "За державність" був 

найбільш фаховим воєнно-історичним виданням української військової 

еміграції. 

Дещо інші умови для розвитку української історичної науки склалися в 

Галичині. Українські кафедри у Львівському університеті були скасовані. 

НТШ на тривалий час було позбавлене фінансування. Однак завдяки 

допомозі (в тому числі матеріальній) українського громадянства українська 

історична наука продовжувала розвиватись. Більш того, як зазначав 
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О. Оглоблин, після розгрому історичної науки в УРСР у 1930-х рр., Галичина 

стала єдиним українським тереном, де могли більш-менш вільно працювати 

українські історики [848]. Цьому сприяло насамперед те, що польська влада 

не втручалась в ідейно методологічні основи української історичної науки, як 

це було в УРСР. Тому українська історіографія в Галичині зберегла і 

розвинула риси передвоєнної української історіографії.  

Так завдяки зусиллям НТШ в 1922 р. у Львові було продовжено 

видавництво Літературно-наукового вістника (під редагуванням Д. Донцова), 

яке тривало до 1932 р. На його сторінках друкувалися спогади учасників 

Національно-визвольних змагань, в т.ч. ті, які стосувались подій 1920 р. Так, 

зокрема саме тут вперше були опубліковані спогади М. Омеляновича-

Павленка [852; 853; 854]. 

Від 1922 р. "Українським товариством допомоги емігрантам з Великої 

України" видавався щорічник (календар-альманах) "Дніпро", на сторінках 

якого друкували свої спогади учасники подій 1917-1921 р.  

У Львові також впродовж 1929–1939 рр. виходив часопис "Літопис 

Червоної Калини". На сторінках видання побачили світло спогади, 

бібліографії, огляди книжок міжвоєнного періоду, автографи та 

документи [1031]. 

Міжвоєнний період в українській історіографії характерний появою 

значної кількості джерел особового походження. Переважна більшість 

провідних діячів Української революції залишили спогади, щоденники, 

епістолярій, синтетичні праці історико-мемуарного характеру. Як зазначає 

Р. Пиріг, до цього їх спонукала іманентна потреба осмислити причини невдач 

державотворчих проектів, пояснити свої позиції, дати оцінку іншим 

політичним силам і постатям, врешті здійснити історичну фіксацію подій, 

учасниками яких були самі [883]. Ці джерела вирізняються політичною 

суб’єктивністю. Іноді вони більше нагадують історичне дослідження, іноді 

мемуари. І. Лисяк-Рудницький слушно називав цю групу джерел "літописами 

революції". 
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Один із найближчих однодумців В. Винниченка М. Шаповал у 1920 – 

1930-ті рр. у Празі публікував спогади про окремі епізоди революційної 

боротьби та державного будівництва в Україні [1058; 1059]. В 1928 р. в Празі 

вийшла його "Велика революція і українська визвольна програма (виклади в 

Америці)" [1057]. Прикметною рисою цієї праці є акцентування на 

персональній відповідальності Головного Отамана за всі помилки 

державного будівництва УНР. Він дорікав останньому, що той був 

непоступливий українському трудовому народу, однак дуже легко пішов на 

поступки польській шляхті [1057, 169-170]. Негативно він сприймав і 

А. Лівицького, якого називав "веселим оптимістом" [1057, 172]. М. Шаповал 

негативно оцінював можливість союзу з Польщею. На його думку, тільки 

примарна можливість утриматись при владі штовхала керівництво УНР до 

підписання Варшавського договору. "Головна їх задача: організувати за 

допомогою поляків нові військові відділи і разом з поляками вирушити на 

Україну, захопити владу і керувати Україною на зразок 

"пілсудчини" [1057, 175]. Проте, поляки "своїми здирствами та знущаннями" 

налаштували українське населення проти себе, дискредитувавши при цьому і 

державний центр УНР" [1057, 182]. Подібно до М. Шаповала негативно 

оцінював польсько-український союз активний діяч УПСР та член трудового 

конгресу Никифор Григоріїв [529; 530; 531; 532]. Критично він ставився і до 

С. Петлюри, присвятивши йому спеціальну брошуру "Петлюрівщина" [834].  

На особливу увагу заслуговує праця С. Шелухіна. Вона відрізняється 

тим, що на відміну від більшості авторів, які звертали в договорі увагу лише 

на територіальне питання, С. Шелухін дуже детально проаналізував кожен 

пункт політичної та військової конвенцій. Він звертав увагу на 

формулювання § 1 договору: "РПП визнає Директорію незалежної УНР, на 

чолі з Головним отаманом п. Симоном Петлюрою, за верховну владу УНР". 

На його думку, визнання УНР персонально зв’язане з С. Петлюрою ставило 

під сумнів легітимність договору у випадку, якби останній був усунутий з 

посади. "Коли б Петлюра зрікся головувати, або члени Директорії, як 
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попереду, головували б по черзі, або Петлюра вмер би, то од того визнання 

не зосталося б нічого…" [1067, 17-18]. На думку С. Шелухіна це було вигідно 

передусім Польщі. Все керівництво УНР він називав "сліпим знаряддям 

польської політики…" [1067, 21]. Іншим важливим аспектом він вважав те, 

що визнання не було взаємним, Польща виступала в договорі як держава, яка 

не потребує визнання з боку України. Це підкреслювало васальний характер 

майбутньої української держави. 

На його думку, Польщу цікавила тільки легалізація окупації Галичини, 

повернення на українські землі польських поміщиків та визнання за 

Польщею історичного права на території в межах 1772 р. "Найшовши собі не 

розуміючого справи, прислужливого й слухняного, хоч і самозваного 

контрагента, польська сторона досягла всього, що хотіла. Неправність 

договору для неї була свідомою, але це поляків мало турбувало" [1067, 27]. 

Не менш критично автор оцінював військову конвенцію. Вона, на його 

думку, "творить для поляків становище завойовника і всі можливості 

знищити українську націю. […] Чи це зроблено навмисно, чи через брак 

потрібного інтелекту, справа від того не змінюється" [1067, 32]. С. Шелухін 

вважав, що Польща цілеспрямовано намагалась досягти того, щоб частина 

України була під Польщею, частина під Росією, а частина – самостійна. Так з 

одного боку досягався ефект буферної держави, з іншого – гарантувалась 

слабкість цієї держави, яка б забезпечила відсутність територіальних 

претензій до Польщі з боку України [1067, 35]. 

Галицький діяч, заступник голови делегації УНР на Ризькій мирній 

конференції в вересні 1920 р. Осип Назарук у своїх спогадах приділив 

головну увагу періоду Гетьманату та Директорії. Подібно більшості галичан 

він вважав Польщу головним ворогом української державності [826; 827; 

828]. 

Діяч ТУП а пізніше УПСФ, професор УВУ в Празі Олександр Шульгин 

прихильніше ставився до С. Петлюри та його діяльності. У своїй праці "Без 

території. Ідеологія та чин уряду У.Н.Р. на чужині" він дискутував з його 
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політичними опонентами, головним чином з празькими колами української 

еміграції, які гуртувались навколо Громадського комітету та М. Шаповала. 

Відкидаючи звинувачення С. Петлюрі в "продажу Галичини" полякам, він 

зазначав, що Головний Отаман ніколи не зрікався жодних українських 

земель, а тільки був вимушений під тиском обставин визнати те, що вже і так 

було фактом, визнати той польсько-український кордон, який був 

встановлений силою зброї. Зрештою, робив висновок автор, кордони, 

встановлені Варшавським договором були значно кращими від тих, які 

утворились внаслідок Ризького миру [1031, 24].  

Одним з найбільш ґрунтовних опрацювань подій 1920 р. є праця 

О. Доценка "Літопис української революції". Будучи ад’ютантом Головного 

Отамана, О. Доценко мав у своєму розпорядженні документи, листи, 

протоколи тощо. На основі цих першоджерел він написав "Літопис 

Української Революції". На жаль, у світ вийшла лише частина 2-го т. – кн. 4-

та "Брат проти брата" (Львів, 1923), про період від наступу з’єднаних 

українських армій на Київ та Одесу до Любарської катастрофи, та кн. 5-та 

"Польща визнає самостійність України" [589], про дипломатичні стосунки 

УНР і Республіки Польща та укладення Варшавського договору 1920 р. До 

речі в праці О. Доценка і був опублікований вперше текст політичної 

конвенції
1
. 

О. Доценко, попри належність до "пелюрівської" еміграції, без 

особливого пієтету ставився до Польщі. На його думку остання тільки 

використовувала Україну "та її провідників" у своїх інтересах в майбутній 

війні з Росією [589, 273]. При цьому польське керівництво не бажало 

посилення свого союзника, трактуючи його цілком інструментально. 

Зрозуміло було, що "союзник" лякався сильної України, бо закулісна його 

політика і закордонна була направлена до розбиття міці української, до 

спаскудження їх же красивих слів – "за вашу і нашу вольность" [589, 274]. 

                                                 
1
 Рем Симоненко зазначає, що вперше текст конвенцій опублікував у 1926 р. С. Шелухін.[942, 438-439]. 



53 

 

До типових спогадів можна віднести й працю В. Кедровського "Ризьке 

Андрусово" [667]. Увага автора зосереджена на Ризьких переговорах, на 

котрих він був присутній як делегат від УНР. Однак дипломат поділився 

також своїми рефлексіями квітневих угод 1920 р. Колишній посол УНР в 

Латвії зазначав, що український уряд, будучи відірваним від свого війська та 

народу, опинився в цілковитій залежності від Польщі. Він був позбавлений 

можливості якихось реальних дій, а тому мусів "хапатися тої гострої бритви, 

яку подавала йому Польща для врятування всіх тих, хто опинилися на 

теренах під її окупацією" [667, 4]. Крім того, уряд ще мав думати про ті 

війська, які знаходились в запіллі більшовиків. Відкинення польських умов 

привело б до того, що уже в кінці 1919 р. довелося б відмовитись від 

боротьби за незалежність. При цьому, польські вимоги мінялись відповідно 

до того, як до Варшави доходили щораз гірші відомості про становище 

українських військ, які "майже безвісти боролись проти більшовиків десь у 

безкраїх українських степах" [667, 4]. Однак, на думку В. Кедровського, 

Варшавським договором Польща пов’язувала свою долю з долею України і 

якби колись мало дійти до мирних переговорів, то українська сторона 

повинна була б бути присутньою як рівноправна на цих переговорах. Та 

"історичне польське крутійство, договірна нечесність і брехливість знову 

повторилися у всій своїй "красі" та "соковитості". Українці ще раз опеклись 

на своїй довірі та гірко за це заплатили" [667, 5]. 

Аналізуючи вже умови Ризького миру, В. Кедровський зазначав, що їх 

логічним наслідком було роззброєння українських військових частин, які 

знаходились на контрольованій Польщею території. Та це роззброєння, на 

його думку, проводилось у такий варварський спосіб,  в який навіть 

найлютіші вороги не проводять роззброєння полонених. "Це так, - зазначав 

він, - "шляхетна" Польща платила своєму союзнику за те, що він кров’ю 

найліпших синів своїх урятував її від червоної навали" [667, 58]. 

В 1921-1922 рр. у Празі, як студії Українського соціологічного 

інституту, вийшли чотири томи фундаментальної праці П. Христюка 
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"Замітки й матеріали до історії Української революції". У 1922 р., як п’ята 

книга цієї серії вийшло дослідження М. Лозинського "Галичина в рр. 1918-

1920" [764]. Аналізуючи умови політичної конвенції, колишній перший 

заступник міністра закордонних справ ЗУНР, подібно до С. Шелухіна звертав 

увагу на пункт, яким українській меншині в Польщі гарантувались ті ж 

права, що й полякам на території УНР. Таким чином, 10-ти мільйонне 

корінне українське населення Галичини, Холмщини та Волині опинялось у 

Польщі в тому ж статусі, що й малочисельна польська діаспора в 

Наддніпрянській Україні. Так, на його думку, "побоювання галичан щодо 

політики Петлюри супроти Польщі сповнилися в розмірах далеко більших, 

ніж можна було сподіватися" [764, 201]. Цікавим та оригінальним є 

твердження М. Лозинського, що частини УГА, які під час Київської оперції 

1920 р. перейшли на бік поляків, були роззброєні та інтерновані саме з волі 

Головного Отамана, яку польське командування радо виконало [764, 202]. 

Втім, ця теза потребує джерельного підтвердження чи спростування.   

М. Лозинський докоряв керівництву УНР за те, що навіть після Акту 

Злуки воно намагалось не палити дипломатичних мостів до Польщі. Не 

дивлячись на те, що остання окупувала значну частину ЗУНР і навіть УНР, 

Директорія не оголошувала Польщі війну: "… хто міг поважно числитися з 

такою державою, якої одна часть воює з Польщею, а агенти другої части 

роблять рівночасно ріжні миролюбиві заяви в Варшаві коштом тої воюючої 

чи опісля завойованої части?!" [764, 222].  

Ризьким договором, на думку М. Лозинського, Польща чітко дала 

зрозуміти, яку вартість мав для неї союз з Директорією. Головну помилку 

останньої, автор вбачав у тому, що вона "вірила  (розрядка М. Лозинського 

– В. Б.) Польщі й думала, що Польща може бути настільки певним 

союзником України, що для цього можна й треба пожертвувати часткою 

українських земель" [764, 224]. Тим часом, для галичан, які вже мали досвід 

співжиття з поляками, не було сумніву в тому, що Польща вороже ставиться 

до українців і що її ціллю є "ту частину українських земель, яку вона вважає 
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себе на силах з’їсти – долучити до Польщі, а решту віддати Росії" [764, 224]. 

Усі договори поляків як з Директорією УНР, так і з УСРР, на його думку, 

мали на меті лише легалізувати польське панування над якнайбільшою 

частиною українських земель [764, 224]. Зрештою, про ставлення Польщі до 

українців, на думку М. Лозинського, можна судити з того, як вона повелась із 

українськими військовими та державними чиновниками, які осінню 1920 р. 

опинились на її території [764, 225].  

Чималий історіографічний доробок залишив генерал Павло Шандрук. 

Ним було опубліковано кілька праць, присвячених польсько-українському 

союзу 1920 р [326; 327; 328; 329; 330]. Його роботи особливо цінні тим, що 

зосереджуються на військовому аспекті подій, у той час як більшість 

тогочасних авторів аналізували політичні питання. Додає вартості цим 

працям також їх опертя на недоступні вже джерела та на живу пам’ять 

безпосереднього учасника подій. П. Шандрук оцінював моральний стан 

українських військ як дуже високий, особливо після переломного моменту 

війни в середині серпня. Варто зауважити, що всупереч твердженням деяких 

польських істориків про достатнє постачання зброї та амуніції українським 

військам [218], П. Шандрук зазначав, що необхідні речі часто доводилося 

здобувати безпосередньо на полі бою. Оборону, з огляду на неможливість 

фортифікації через повну відсутність технічних засобів, доводилось вести 

маневрами на крила і тили противника [326]. Брак зброї та боєприпасів 

ставав серйозною перепоною при поповненні складу армії. При проведенні 

мобілізації на звільненій від більшовиків території, українська армія не могла 

прийняти всіх добровольців з огляду на нестачу зброї [326]. Це спростовує 

твердження багатьох польських істориків [134; 135; 136; 348] про нібито 

байдужість українців до власного війська і що саме через це не вдалося 

суттєво збільшити українську армію. Істотним є також факт, що мобілізацію 

дозволено було проводити лише після переходу за Збруч, що стримувало 

поповнення армії, яка знаходилась на українських землях. Хоча П. Шандрук 

намагався дотримуватись політкоректності й не критикувати Польщу, в армії 
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якої служив на той час, все ж суттєвою перешкодою до перемоги над 

більшовиками він вважав недостатню довіру Польщі до українців. Дуже 

цінною є стаття про організацію Другої Стрілецької дивізії та Другої 

Запасної бригади на Поділлі [330]. В ній розглядались питання формування 

частин, переходу українських солдатів з корпусу Бредова до української 

армії, розміщення та складу дивізії, про наступ на Могильов. З усього вище 

названого особливу увагу варто звернути на стосунки між польськими та 

українськими військами. За його словами конфліктів не бракувало. Головну 

причину цього він вбачав у тому, що в свідомості тих польських солдатів, які 

перебували на Поділлі і яких більшість належала до корпусу ген. Галлера, 

залишалися ще свіжими враження від війни з українцями в 1919 р., внаслідок 

чого польські солдати й офіцери не могли швидко змінити ставлення до 

українців на союзницьке. Загострювали польсько-українські стосунки і 

випадки самовільних реквізицій, які посилювали й без того вороже ставлення 

місцевого населення до польських військ [330, 210].  

Та незважаючи на це, Варшавський договір, на думку П. Шандрука, 

приніс Україні військову допомогу з боку Польщі і був природнім наслідком 

геополітичної ситуації на сході Європи, яка вимагала спільних зусиль "обох 

братніх народів в одвічній боротьбі проти Москви за своє існування. 

Водночас, він висловлював жаль, з приводу того, що польське суспільство в 

цілому вороже ставиться до ідеї польсько-українського єднання чи навіть 

заперечує існування українського народу [328, 50]. 

Польські політики та публіцисти, котрі були прихильниками 

федеративної концепції, часто користувались фінансовою та організаційною 

підтримкою розвідки, міністерства внутрішніх справ та міністерства 

закордонних справ. Як приклад можна назвати часопис "Польсько-

український бюлетень", який гуртував навколо себе багатьох соратників 

Ю. Пілсудського. Бюлетень задумувався як площина, в якій відбуватиметься 

обмін думками між поляками та українцями стосовно болючих проблем 

співіснування двох народів у межах однієї держави. Колектив видання ставив 
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за мету впливати на громадську думку, чим покращувати польсько-

українські відносини, тому постійно надавав слово представникам 

української громади [704]. "Українці, співробітники видання, могли писати 

на його сторінках не тільки те, що хотіли, але і як хотіли. Тоді промовляли до 

польської громади неодноразово дуже жорстко і з певною зверхністю… 

Редакція зробила дуже мудро, ніколи не обмежуючи їх свободи…", − 

зазначав один із активних авторів часопису Станіслав Лось [231]. На 

шпальтах журналу постійно були присутні такі імена, як І. Кедрин, 

М. Кордуба, Р. Смаль-Стоцький, Б. Лепкий, Є. Маланюк, Д. Дорошенко, 

О. Доценко, С. Баран. 

Галицький журналіст і публіцист Іван Кедрин був одним з найгостріших 

критиків польсько-українського союзу 1920 р., котрому присвятив не одну 

статтю [176; 177; 178; 179; 180; 181; 182]. Незважаючи на своє галицьке 

походження, він не докоряв С. Петлюрі за "продаж" Галичини. Його критика 

була звернена у бік Польщі. "Варшавський договір був жорстоко атакований 

значною частиною українського суспільства (особливо цілим галицьким 

суспільством), сам же автор цих рядків належить до останніх, які цим 

договором могли б захоплюватись. Зрештою, найкращим чином його 

характеристиці з точки зору українських інтересів може послужити факт, що 

серед тогочасних українських партнерів, включно з С. Петлюрою, такий 

текст договору викликав скоріше настрій пригнічення, ніж радості" [177, 11-

12]. Гнів автора стосувався головно Польщі. При чому навіть не за спекуляції 

на складній ситуації України і непомірні умови, а за невиконання 

союзницьких зобов’язань. З властивим І. Кедрину красномовством про долю 

польсько-українського союзу він писав: "Фактом є, що українські війська 

ділили долю й недолю з польським військами, не бракує також голосів, що 

позиція українських військ під Замостям не залишилась без впливу на 

результат переможних боїв над Віслою і Вкрою. Та якби навіть це останнє 

твердження було занадто сміливим, якби навіть істотно союз із еміграційним 

урядом Української Народної Республіки не приніс Польщі очікуваної 
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вигоди…, – зізнаюсь, що коли пригадую про ту односторонню (розрядка 

Івана Кедрина – В.Б.) вірність моїх співвітчизників, зазнаю палючого 

відчуття сорому" [177, 12]. Засуджувався особливо Ян Домбський, який 

протягом року підписав і Варшавський договір, і Ризький мир, яким 

перекреслювалися всі польсько-українські домовленості. Таку поведінку 

Польщі І. Кедрин називав зрадою, зазначивши, що пам’ять про неї на віки 

відіб’ється на польсько-українських стосунках. "Йдеться про те, якою була 

доля Варшавського договору, як чинив Домбський двічі протягом одного 

року – і яка з цього "мораль" для українців на сьогодні й на майбутнє" [177, 

14]. 

Важливим джерелом до історії подій 1920 р. є спогади М. Омеляновича-

Павленка. Їх присвячено боротьбі української армії в 1920 р. Український 

генерал дав загальну характеристику воєнно-політичної ситуації, що 

склалась влітку 1920 р. внаслідок українсько-польського союзу. Головну 

увагу він приділив не воєнним операціям, а організаційній діяльності 

українського командування. В праці висвітлено формування військових 

з’єднань, реорганізація запасних частин та тилових структур, культурно-

просвітницька робота в армії. Майже не зачіпались бойові дії з травня по 

жовтень 1920 р., однак багаторазово підкреслювалась висока боєздатність 

української армії, котра навіть підчас загального відступу стійко утримувала 

позиції і лише відступ польських військ примушував її відступати. Як 

приклад наводить останню фазу боїв на р. Збруч та операцію на р. Стрипа 

[69, 26-30]. Особлива увага зверталась на незадовільне забезпечення зброєю 

та боєприпасами, що вважалось М. Омеляновичем-Павленком головною 

перешкодою в формуванні армії. Не оминався в спогадах і політичний аспект 

подій 1920 р. Автор дуже скептично сприйняв Варшавський договір. На його 

думку, "Польсько-Українська згода була лише твором поодиноких осіб, що 

не базувався на більш широких політичних колах" [69, 13]. В цілому 

ставлення М. Омеляновича-Павленка до союзу з Польщею виразно негативне 

[70, 16]. 
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Працю одного з провідних діячів Директорії УНР І. Мазепи "Україна в 

огні і бурі революції" науковці-бібліографи відносять до жанру спогадів, 

хоча, наприклад дослідник Р. Пиріг класифікує цю працю як синтетичне 

видання дослідницького, мемуарного і археографічного характеру. Колишній 

прем’єр неоднозначно ставився до польсько-українського союзу. На його 

думку, він був наслідком трагічної ситуації, що створилася на українському 

фронті восени 1919 р. [779, 398] При цьому він зазначав, що Варшавський 

договір став для нього повною несподіванкою [779, 402], хоча дослідження 

О. Михайлової свідчать, що І. Мазепа був не до кінця щирим у цих словах, а 

намагався у такий спосіб зняти з себе відповідальність [808]. На думку 

І. Мазепи, в ситуації, коли регулярний український фронт перестав існувати, 

а сам Головний Отаман фактично опинився в польському полоні, "полякам 

вдалося накинути Голові Директорії УНР договір, якого вони 

хотіли" [779, 402]. При цьому зізнавався, що в нього не було сумніву в тому, 

що в Україні цей договір не знайде симпатії. Однак, при всьому 

несприятливому враженні, яке на нього справили умови Варшавського 

договору, він навіть подумати не міг, що поляки дозволять собі так "по-

грабіжницьки" поводитись зі своїм союзником [779, 408].  

І. Мазепа також зазначав, що підчас прелімінарних переговорів у Ризі, в 

період найбільших успіхів на фронті польської та української армій і 

посування далі на схід, польська сторона не виявила жодної наполегливості 

для того, щоб представники УНР взяли участь в переговорах [779, 410].  

В середині міжвоєнного двадцятиріччя з’являється новий напрям 

суспільно-політичної думки, який не походив ані з уенерівського крила, ані з 

гетьманського, ані з соціалістичного. Це ОУН-івський напрям. Характерною 

його рисою було непримириме ставлення до Польщі, котру ОУН-івці 

вважали споконвічним ворогом України. Це детермінувало ставлення і до 

Варшавського договору 1920 р. та до будь-яких пропольських концепцій 

взагалі. Польсько-український союз неодноразово критикувався на сторінках 

ОУН-івського офіціозу "Розбудова Нації". Ця критика знаходилась в площині 
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гострої політичної дискусії з Державним центром УНР на вигнанні. Головні 

звинувачення на його адресу полягали в співпраці з Польщею, котру 

уенерівська гілка еміграції не припиняла навіть в період пацифікації 

українського населення в польській державі. Найбільш помітними критиками 

цього союзу були М. Сціборський та Д. Андрієвський.  

У статті "Два акти" [401] Д. Андрієвський розглядав Варшавський та 

Ризький договори. Він звертав увагу, що договором з 21 квітня 1920 р. не 

визнавалась самостійність УНР, а тільки її право на самостійність. Натомість 

визнавалась Директорія на чолі з С. Петлюрою. Це на його думку свідчило, 

що "їм (полякам – В.Б.) ішло не про Державу Українську, а про певних осіб, 

яких на той час потребувала Польща" [401, 68]. Про це свідчить і військова 

конвенція, яка обмежувала кількість армії до трьох дивізій. Фактично в 

такому вигляді українська армія не могла б вести самостійних бойових дій і 

була б повністю залежна від польської армії. Це приводило автора до 

висновку, що "поляки боялися сильної української армії і, визволяючи 

Україну з-під большевиків, хотіли самі прибрати її до рук" [401, 66].  

Однак найголовнішим було те, що за договором територія УНР мала б 

складати всього шосту частину української етнографічної території. "Така 

держава, - стверджував Д. Андрієвський, - […] не мала б виглядів на 

самостійне державне існування" [401, 67]. Більш того, умови договору 

"малюють Українську Державу як дарунок з ласки Польщі; хороброї, 

великодушної Польщі, яка з широких своїх історичних кордонів, як з "коша 

достатку", витрушує нашу самостійність, державність і саму національність. 

Більшої компрометації української державности годі видумати 

(підкреслення Д. Андрієвського – В.Б.)" [401, 67]. 

Порівнюючи умови Варшавського та Ризького договорів, автор звертав 

увагу на їх подібність, особливо в питанні кордонів, бо "Польща була паном 

положення і в Варшаві і Ризі". Основним предметом обох договорів, на 

думку Д. Андрієвського, було зречення українських земель на користь 

Польщі, у Варшавському договорі – Україною, у Ризькому Росією [401, 69].  
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У статті "Українська державність чи польський державний віз…" [400], 

розглядаючи умови Варшавського договору, Д. Андрієвський стверджував, 

що ті вигоди, які Україна отримала б від союзу з Польщею не окупили б тих 

поступок, які на користь Польщі робив договір. На його думку, "Вони 

фізично й морально зменшують вагу і значіння України, як політичного 

чинника міжнародної політики" [400, 119]. Допомога, яку може надати 

Польща теж вельми сумнівна. Враховуючи хиткість її міжнародного 

становища та економічну розруху, "такий союзник скорше обтяжить своєю 

недостачею, як допоможе силою" [400, 119]. Причини невдачі польсько-

української концепції автор вбачав у недалекоглядності польських 

політичних еліт. На його думку, українська держава швидше корисна для 

Польщі, ніж небезпечна. Вона допомогла б їй витримувати натиск Москви. 

"А інакше Польщу зломлять Росія й Німеччина, союз яких стає коли не 

фактом, то річчю дуже ймовірною, дуже небезпечною і для України, і для 

цілої Європи, а особливо для Польщі. Але вона того досі не розуміє і має 

хибне настановлення, вороже до української державности. […] Головне, про 

що йдеться Польщі – це закріпити за собою навік Зах. Землі, вимогши від 

українців добровільного відступлення …" [400, 120]. 

Д. Андрієвський вважав, що як польське громадянство, так і політичні 

еліти не мали жодної поваги до української національної ідеї. Наводячи 

приклад Ю. Голувка, автор стверджував, що "гра поляків у приязнь до нас 

грубо нещира" [400, 120]. Зрештою, на його думку, в тих психологічних, 

політичних і правових умовах, які створили поляки на Західній Україні, 

приязнь будь-якого політичного угруповання до Польщі є маніфестацією 

упокорення, визнанням безправності українців за норму, капітуляцією. 

Підсумовуючи все вищесказане, автор зазначав, наступне: "Стаючи по 

боці Польщі в боротьбі її з Москівщиною, ми тим самим зводимо нашу 

справу на рівень другорядного питання, робимо її предметом польсько-

російського спору. […] Тим часом українська державність має історичне 

значення європейського, а то і світового масштабу. […] Тим ми викидаємо з 
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гри великі й важні козирі, залишаючися лише з дрібними картами, як от союз 

із Польщею" [400, 121-122].  

Детально розглянув Варшавський договір також Микола Сціборський у 

статі "Договір ганьби" [997]. На його думку цим договором було 

започатковано фатальну помилку, що вже не раз шкодила Україні – 

політичну орієнтацію на Польщу. Шкідливість його ще й в тому, що носій 

цього полонофільства – уряд УНР – продовжує переконувати громадянський 

загал у слушності своїх позицій [997, 70]. "Розглядаючи договір в цілому, 

треба ствердити, що польська ідея, закладена в ньому, полягала в тому, щоб з 

одного боку знесилити Росію, а з другого – не дати Україні навіть у далекій 

будучині спроможности до набуття більшої потужности, яка могла бути 

небезпечною для самої Польщі" [997, 74]. В такій ситуації, на думку автора, 

хоч як це не парадоксально, Україна мала б менше шансів здобути всю свою 

територію, ніж будучи окупованою Польщею та Росією. Обмеження 

української армії до трьох дивізій мало зробити УНР цілком безпорадною в 

зовнішній політиці. Автор наголошував, що таке обмеження вводилось 

підчас війни з Росією, коли здавалось би велика українська армія вигідна 

Польщі. Проте Польща "вважала для себе більш вигідним розраховувати на 

"cud nad Wisłą" (диво над Віслою – В.Б.), а таки не дозволила на формування 

потужної української армії. Робила з цієї останньої нешкідливу для себе 

бутафорію" [997, 74]. Перекресленням засади самостійності УНР, на думку, 

М. Сціборського, був §6 політичної конвенції, що стосувався польських 

землевласників.  

Таким чином, перший історіографічний період характеризує перевага 

публіцистичних праць і емоційність у сприйнятті польсько-українського 

союзу 1920 р. Це пов’язано з тим, що більшість авторів, які його аналізували, 

самі були безпосередніми учасниками подій. Це накладало відбиток на їх 

праці, додавало суб’єктивності їхньому викладу. Найбільш негативно події 

1920 р. сприймались авторами, пов’язаними з Галицьким державним центром 

– М. Лозинським, В. Кедровським та ін. Вони доводили нещирість польських 



63 

 

намірів і були схильні вважати Варшавський договір величезною помилкою. 

Негативно висвітлювали союз і політичні опоненти С. Петлюри – 

М. Шаповал, М. Грушевський, С. Шелухін. В їх працях провина за невдачі 

покладалась на особу Головного Отамана. Сам договір від 21 квітня 

трактувався радше як зрада ніж помилка. Більш стримано оцінювався союз 

1920 р. представниками консервативних поглядів – В. Липинським, 

Д. Дорошенком, Є. Чикаленком. Союз із Польщею їм здавався неприродним 

для України. Підтримували правильність політики Директорії в питанні 

союзу з Польщею в основному представники "уенерівської" еміграції. Однак 

і вони ставились до союзу радше "з розумінням" аніж схвально. Стрижнем 

цієї позиції було акцентування на безвихідності становища УНР навесні 

1920 р. Спільними для більшості авторів, натомість, стали звинувачення на 

адресу Польщі. Якщо для галичан сепаратний мир з більшовиками став 

черговим доказом "ворожості" поляків до української справи, то для 

наддніпрянців – болісним розчаруванням. Треба врахувати, що попри 

існування деяких суто наукових спроб опису подій, все ж література цього 

періоду є скоріше "літописами", ніж історичними опрацюваннями. Тому 

розбіжності в оцінках польсько-українського союзу були зумовлені не 

науковими методологічними підходами, а політичними симпатіями авторів. 

 

2.2. Польська міжвоєнна історіографія 

 

На момент здобуття незалежності в 1918 р. польська політична думка не 

випрацювала єдиної концепції майбутньої польської держави. Найбільш 

суперечливими були погляди щодо східних кордонів та стосунків зі східними 

сусідами. Серед великої кількості думок і поглядів можна виокремити дві 

головні. На першому плані – федеративна концепція. Її головним 

архітектором був Юзеф Пілсудський і його політичне угруповання. Крім 

нього до основних поборників федеративної концепції можна зарахувати 

найважливіших політиків соціалістичного табору – Тадеуша Голувка та 
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Леона Василевського. Суть концепції полягала в максимальному ослабленні 

Росії, котра вважалась одвічним ворогом польської держави незалежно від 

форми правління. Для цього пропонувалось обмежити її територію 

етнічними кордонами. Народи, поневолені Москвою, повинні були стати 

незалежними. В першу чергу це стосувалось України, Білорусі та Литви, які 

мали були увійти в федерацію з Польщею. Прикладом часопису, який 

віддзеркалював погляди федералістів є "Жонд і Войско", а токож пізніший – 

"Бюлетень польсько-український". Його редакторами серед інших були такі 

видатні польські публіцисти, як Адольф Бохенський, Леон Василевський, 

Станіслав Папроцький та Станіслав Лось, Володимир Бончковський.  

Абсолютно іншу концепцію виголошувала польська націонал-

демократія. Головними її архітекторами та поширювачами були Роман 

Дмовський, Станіслав Грабський та Єнджей Ґєртих. Політики 

націоналістичного табору відстоювали концепцію моноетнічної держави та 

були противниками існування незалежної України в будь-якому вигляді. До 

Польщі повинна була відійти  частина українських територій, які можна було 

б з часом полонізувати за допомогою державної машини. Решта українських 

земель повинна була відійти Росії. [237]. Ще однією відмінністю ендеків від 

пілсудчиків було те, що вони вважали головним ворогом Німеччину, а Росію 

навпаки – її природною противагою. Головним внутрішнім ворогом 

вважались українці. 

Праць, присвячених ставленню польського політикуму до української 

політики Ю. Пілсудськго та польсько-українського союзу 1920 р. в 

українській історіографії практично немає, польська історіографія акцентує 

увагу на федеративній концепції [99; 100; 174]. Однак польська ендеція 

відіграла надзвичайно важливу роль в історії Української революції 1917-

1921 рр. Націонал-демократи мали найбільшу фракцію в сеймі, володіючи 

третиною всіх мандатів. Саме представники ендеції або наближені до неї 

діячі домінували в складі польської делегації на переговорах в Ризі, що стало 

однією з причин перемоги інкорпораційної моделі.  
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Націоналістичний табір мав у своєму розпорядженні чисельну та добре 

організовану пресу. Офіційним органом Народно-Національного союзу 

(Związek Ludowo-Narodowy) з 1918 р. була "Газета Варшавська" ("Gazeta 

Warszawska")
2
. Ця газета чи не найточніше відображувала програму 

націонал-демократів. Аналіз її редакційної політики щодо України та 

Варшавського договору 1920 р. дозволить глибше зрозуміти суть політичних 

процесів, які відбувалися в Польщі і які позначились на перебігу Української 

революції 1917-1921 рр.  

Розуміння потреби налагодження відносин з Україною в деяких 

політичних колах з’явилось відразу ж після здобуття незалежності. Вже на 

початку 1919 р., в період запеклих боїв за Галичину, в пробельведерському 

тижневику "Жонд і Войско" в редакційній статті зазначалось, що польська 

програма в українському питанні є для Польщі справою першочергової ваги. 

"Україна, більшість території якої знаходилась під російським пануванням, 

повинна бути відразу визнана цілим польським народом як наш природній 

союзник" [247]. Натомість відбудова Росії вважалась великою загрозою для 

Польщі. Зазначалось, що незалежно від форми правління, після придушення 

українського руху вона знову стала б загрозою для польських "кресів": для 

Холмщини, Підляшшя та Галичини. Щоб уникнути такого непростого 

сусідства, автор пропонував піти на компроміс з українцями в 

територіальному питанні – в межах України повинно залишитись стільки ж 

поляків, як українців у Польщі [247, 4].  

В іншій редакційній статті [378] зазначалось, що перед Польщею стоять 

дві можливі концепції дій щодо Росії. Перша – погодитись на відбудову 

великої Росії і поділити народи, що подібно Польщі теж намагаються 

визволитися з неволі, як воєнну здобич між собою та Росією (що на думку 

автора було б непорядно). Друга – стати осередком антиросійської політики в 

                                                 
2
 Заснована в 1774 р. була найпершою польською щоденною газетою, з 1906 р. була пов’язана з Націонал-

Демократією. В 1910-1916 рр. її редактором був Роман Дмовський. Після закриття 1916 р. відновила свою 

діяльність у 1918 р. як друкований орган ендеції. Схиляючись все більше до крайньої правої ідеології газета 

була заборонена в 1935 р. санаційним режимом, після чого випускалась до 1939 р. під назвою Warszawski 

Dziennik Narodowy. 
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формі федерації народів, відірваних від Росії. Подібно до попередньої статті 

пропонувалось вирішити територіальне питання за таким принципом, щоб 

українська меншина в Польщі дорівнювала польській меншині в Україні. 

Абсолютним мінімумом польських вимог повинні бути Львів та Борислав. 

Натомість домагання кордонів по лінії Стиру і Кам’янця Подільського є 

рівнозначними з поділом України та приреченням більшої її частини на 

російське панування. Така геополітична ситуація, на думку редакції, була б 

вкрай несприятлива для Польщі. Це привело б до зміцнення природного 

антагоніста Польщі так, що він не був би нічим зрівноважений. При цьому 

українське питання відразу перетворилося б на "малоросійське", що 

загрожувало б Польщі набагато сильніше. Тому, зазначалось в статті, 

вирішення східного питання для Польщі лежить не в війні з Україною, а в 

війні з Росією. При цьому наголошувалось – не з більшовиками, а саме з 

Росією, незалежно від того "хто в ній керує".  

Подібну точку зору мав Адам Скварчинський. Він доводив, що Росія є 

природним противником Польщі, тому в її інтересах є обмеження російської 

території етнографічними кордонами, відрізання її від можливості впливати 

на європейські справи. В противному разі Польща була б слабким 

утворенням без великого історичного значення, розмінною монетою в 

політиці великих держав [306].  

Однак, з плином часу та з витісненням української армії все далі на схід 

польська готовність до компромісу слабшала. З’явилось намагання розділити 

українське питання на наддніпрянське та наддністрянське. В наступній статті 

того ж А. Скварчинського зазначалось, що "Україна та Галичина це 

абсолютно різні речі". Публіцист робив висновок, що в підтримці 

незалежності України варто проігнорувати Галичину, рештки її армії та 

політиків. Натомість треба прагнути до встановлення стосунків з "Петлюрою 

та його табором", як таким, що репрезентує Київ. "Таким чином зв’яжемось 

із представниками справжньої України, представниками, що мають 

тенденцію до порозуміння з нами; отримаємо козир проти більшовиків та 
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Німеччини; дражливе питання кордону в Галичині, об яке розбивалися всі 

переговори про демаркаційну лінію, зробимо справою другорядною. 

Наддніпрянським українцям вона не лежить так близько до серця як руським 

політикам з Галичини, з якими велись переговори до цього" [305, 5]. Крім 

того, автор вважав, що так вдасться відсунути в тінь провід ЗУНР, змусивши 

їх задекларувати своє підпорядкування загальноукраїнській справі.   

Зовсім іншої думки у ставленні до України були націонал-демократи. 

Навіть переговори з українцями вони сприймали як зраду державних 

інтересів. Їхня позиція полягала в цілковитій неґації українського питання. 

"Газета Варшавська" стверджувала, що українці не дозріли до держави і "в 

Україні немає творчих елементів для державності […] всі, хто ґрунтовно знає 

українців, цю думку підтвердять". Фр. Котович застерігав від "українських 

авантюр", маючи на увазі триваючі на той час переговори з УНР [202]. Ось 

яку оцінку федеративним планам Ю. Пілсудського давав у березні 1920 р. 

Зиґмунт Березовський, в майбутньому генеральний секретар Польського 

Товариства Опіки над Кресами: "…українці не тільки не мають найменшого 

інтересу і найменшої охоти федеруватися з Польщею, а й взагалі не хочуть 

стати тим шляхетним клином, що розбиває Росію, навпаки тяжіючи від 

певного часу до об’єднання в федерації з нею в міру можливого всіх руських 

земель аж по Сян" [88]. Автор доводив, що Україна, "обдарована землями, 

визволеними кров’ю польського солдата", перейде на бік Росії і таким чином 

зусилля Польщі обернуться проти неї самої. У наступному номері газети він 

стверджував, що прикривання перед Росією "штучними буферними 

державками" – це прикривання купами піску. Така стратегія тільки збільшить 

ризик втрати нових територій на користь Росії. Землі, на яких могла б 

постати Україна, на думку автора, справедливо належать Польщі і повинні 

бути до неї приєднані [89]. 

Те, що створення буферних держав загрожує Польщі жертвуванням на їх 

користь своїх територій, можна назвати ключовою тезою інкорпораційної 

концепції [256]. Тема загрози територіальній цілісності Польщі з боку 
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України проходить червоною ниткою через всю дискусію щодо польської 

східної політики. Один з лідерів та головних ідеологів ендеції Станіслав 

Грабський переконував, що спроби творити Україну – це відречення від 

територій, на які Польща має право й які повинні бути включені до її 

складу [143]. Особливо він звертав увагу на такий аргумент: перед 

міжнародним трибуналом, який рано чи пізно винесе свій вердикт у справі 

польського східного кордону, зголошувати свої претензії до Волині й 

Поділля зможуть Польща й Росія, причому права Польщі набагато 

обґрунтованіші ніж права Росії. Якщо ж поляки самі легалізують на 

міжнародній арені Україну, вона стане третім претендентом до цих земель, та 

ще й до Східної Галичини. А відбити на міжнародному форумі претензії 

України до "польських кресів" буде вкрай складно [143]. Тому, на його 

думку, Польща мусить убезпечити себе від подібних неприємностей і в її 

інтересах є відсутність української держави взагалі. 

У статті за 21 березня 1920 р. "Про Східну Політику" автор доводив, що 

створення буферних держав виглядає для Антанти і інших країн як 

польський імперіалізм та бажання загарбати чужі території. Насправді ж така 

політика тільки загрожує Польщі, оскільки створювати ці держави 

доведеться на територіях, які можна було б приєднати безпосередньо до 

Польщі. Зрештою, в майбутньому для Польщі від них не буде ніякого 

захисту, навпаки – доведеться боронити їх від постійних територіальних 

зазіхань Росії [256]. 

Підчас перемог на фронті та особливо після зайняття Києва, настрій 

преси змінився на ейфорійний. У номері за 10 травня 1920 р. вже писалося, 

що польська нація єдина і дрібні розбіжності в поглядах не порушать цієї 

єдності [394]. Тепер пропонувалось використати здобутки війни і не 

віддавати завойовані Польщею землі Україні, "не витягувати з вогню 

каштанів за інших, за готових щохвилі зрадити українців". Ендеки 

погоджувались лише на інструментальне трактування УНР. У редакційній 

статті в номері за 11 травня 1920 р. зазначалось, що між керівництвом уряду і 
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націоналістичним табором існувала домовленість, що Польща не 

втручатиметься в українське питання. Треба було тільки "тримати в рукаві 

карту Петлюри, що тимчасово сидів на кількох повітах, аби її в слушний 

момент використати в польських інтересах в ході переговорів з 

більшовиками, хоча навіть це толерування українського уряду було 

ризикованим" [311].  

Щоб усправедливити незастосування до українців права націй на 

самовизначення, потрібно було знаходити відповідні аргументи. Для цього 

підіймалась тема некультурності та нецивілізованості українців, які буцімто 

не заслуговують на державу і навіть не хочуть її, а всі заворушення в Україні 

– це лише вибрики свавільного темпераменту. Та й інтелектуальний рівень 

українського суспільства начебто нечувано низький, про що свідчить вся 

українська (в тексті – руська) література [80]. Постійно наголошувалось, що 

для українців питання незалежності є байдужим, накинутим ззовні. 

Підкреслювалось, що всі виступи селян проти більшовиків були тільки 

виступами проти хлібозаготівель [282]. 

Підчас відступу та напружених боїв у передмістях Варшави українське 

питання майже зовсім зникло з "порядку денного". Стосовно визнання на 

переговорах повноважень УСРР, а не УНР польський політикум був 

одностайним [93]. На сеймових дебатах майже всі депутати висловились 

позитивно про договір і проголосували одноголосно [289]. 

В інтерв’ю "Газеті Варшавській" Ст. Грабський заявив, що ризький 

кордон не є компромісною лінією між польським та російським проектом. Ця 

лінія повністю така, якої польська делегація прагнула. Можливо, більшовики 

погодилися б і на більші поступки. Польська делегація, однак, вирішила 

більших вимог не ставити, в переконанні, що кордон, якого вона добилась, є 

для польських національних інтересів найкращим, оскільки, щоб збудувати 

етнічно монолітну державу Польща мусить мати щонайменше 65 % 

корінного польського населення [157]. 
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Виснажені війною, договір підтримали і більшість соціалістичних 

політиків, які ще зовсім недавно висловлювались на підтримку України. 

Тільки дехто, як от діяч прометейського руху, близький соратник 

Ю. Пілсудського Тадеуш Голувко, виступили рішуче проти: "Ризький мир… 

є… сваволею… Ми зрадили українців, котрі вірно дотримували нам 

братерства в трагічних днях. А ще б тільки два тижні подальшої війни і 

війська Петлюри були б у Києві і Йоффе погодився б вести переговори з 

нами і делегатами Петлюри, визнав би незалежну Україну, бо ішлося б уже 

про рятування самого існування більшовиків" [177]. 

Отже, головною перешкодою польсько-українського порозуміння було 

питання польсько-українського кордону, найбільшою мірою це стосувалось 

Галичини. Польський політикум мав два підходи до розв’язання цього 

питання. Федералісти, будучи спочатку готовими на компроміс, з часом 

вирішили за найзручніше розколоти український рух на наддніпрянський та 

західноукраїнський, вважаючи, що так вдасться уникнути українських 

претензій до Галичини та інших українських земель з боку УНР. Польські 

націоналісти вважали, що найбезпечнішим розв’язанням буде поділ України 

між Польщею та Росією, так, щоб поляки могли асимілювати свою частину, а 

росіяни свою. Суть концепції польської правиці полягала не лише в 

інкорпорації західноукраїнських територій до складу Польщі, а і в розділенні 

України з сусідніми державами, головним чином з Росією. На думку лідерів 

ендеції існування української держави ставило б під загрозу польське 

володіння етнічно українськими землями. Як аргументи для обґрунтування 

такої політики слугували твердження про відсутність національної свідомості 

та навіть інтелектуальну нижчість українців.  

З плином часу суто політичні концепти інфільтрувалися в 

історіографічну площину. З різних причин до другої пол. 30-х рр. не 

з’явилось жодної значної праці, присвяченої польсько-українському союзу 

1920 р. Згадувалось про нього лише в різноманітних синтезах історії Польщі, 

або в працях, які стосувались формування польських кордонів після 1918 р. 
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Як слушно зауважує польський дослідник Е. Коко [191], писалося на цю тему 

в досить загальних рисах, акцентуючи увагу на політичному аспекті. 

Проблема ж ґенези та подальшої долі союзу майже повністю оминалась.  

Найперше опрацювання зазначеної теми, яке було на межі історичного 

дослідження та мемуаристики, зробив польський військовий історик, учасник 

польсько-радянської війни Юліан Стахевич, в часі Київської операції 

начальник ІІІ Відділу Генерального Штабу. В своїй праці він описував 

діяльність 3 Армії в період з 17 квітня по 10 травня 1920 р. У її складі діяла 6-

та Стрілецька дивізія полк. Марка Безручка. Праця є цінним джерелом для 

вивчення польсько-радянської війни, однак автор не приділяє уваги питанням 

співпраці між польськими та українськими відділеннями, не виокремлює 

взагалі українське питання. Не багато довідаємося з цієї праці і про бойову 

вартість 6-ї Стрілецької дивізії, рівень її оснащеності чи фізичний стан 

особового складу [310].  

Одне з нечисленних фахових історичних опрацювань, яке зачіпає тему 

польсько-українського союзу 1920 р. вийшло в 1930 р. з-під пера Анджея 

Пшибильського [284]. На його думку, досягнута віддавна польсько-

українська домовленість набувала щораз суттєвіших форм, і вже в лютому 

1920 р. дійшло до підписання політичної угоди, якою Польща 

зобов’язувалась визволити з-під радянської окупації українські землі по 

Дніпро і передати їх українській владі на чолі з Петлюрою. Українці ж 

відмовлялись від претензій на землі на захід від Горині й Збруча. Цей договір 

разом з підписаним у квітні військовим договором закладали підвалини під 

побудову нової української республіки і під майбутній союз цих держав 

[284, 129-130]. Що мав на увазі автор, пишучи, що договір був підписаний в 

лютому, невідомо. Жодних підтверджень існування такого договору нами не 

знайдено. 

Досить цікаві спогади Мечислава Лєпецького, офіцера 2-го Полку 

піхоти Легіонів. Він підкреслював, що між польським та українськими 

військами не було ніколи жодних конфліктів, до українських офіцерів 
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ставлення було шанобливе. "Багато наших офіцерів, пам’ятаючи давні часи, 

коли ми не мали ще незалежності і мусіли служити в окупаційних військах, 

ставились до петлюрівців з великою симпатією. Нерідко той чи інший казав: 

бідний народ, хто хоче, то в його країну влазить; жаль дивитись на ту їх 

недолю" [221, 112]. 

Польські політики та публіцисти, які були прихильниками 

федеративної концепції, часто користувались фінансовою та організаційною 

підтримкою розвідки, міністерства внутрішніх справ та міністерства 

закордонних справ. Як приклад можна назвати часопис «Польсько-

український бюлетень» [702], який гуртував навколо себе багатьох 

соратників Ю. Пілсудського. Відомий польський публіцист А. Бохенський, 

дискутуючи з українським колегою Іваном Кедрином [177], стверджував, що 

поляки тільки з безвиході відійшли від союзу з українцями, а українці тільки 

від безвиході союз уклали, з думкою якнайшвидшого його розірвання. 

Справа Галичини й Волині була для них занадто важливою. Українське 

суспільство в 1920 р. не було психологічно дозрілим для дотримання 

домовленостей з Польщею [91, 14-15]. Наукою з тих подій, на його думку, 

має бути те, що без налагодження стосунків обох націй на терені Східної 

Галичини будь-яка співпраця між Польщею та Україною неможлива. 

Подібно він писав пізніше в своїй монографії "Між Німеччиною та Росією", в 

якій висловив думку, що польсько-український союз 1920 р. був з самого 

початку приречений на невдачу через справу Галичини. Головна провина 

лягала на українців, оскільки їхня непоступливість у цій справі і завдала, на 

його думку, найбільшої шкоди. "Щоб здобути собі незалежне державне 

існування – пише він, – українці мусіли наважитись на компроміс із 

Польщею ще в 1918 р., чи в першій половині 1919 р. Польсько-українська 

війна була без сумніву найголовнішою причиною поразки української справи 

в тих роках. Використання над Дніпром хоча б частини тих зусиль і ресурсів, 

які українці власне кажучи змарнували в Галичині з легкістю вистачило б для 

заснування там досить сильної держави" [92]. Іншою суттєвою причиною 
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була військова ситуація, в якій опинилась Польща. Продовжувати далі війну 

вона вже не могла, тому мир з більшовиками був у польських інтересах [91, 

15]. Про зраду українців говорити, на його думку, не доводиться, бо Польща 

не зобов’язувалась не підписувати сепаратного миру з Радянською Росією, 

тому з правового погляду до польської сторони не може бути ніяких 

претензій. Ризький мир не був недотриманням договору. Невідповідною була 

тільки форма ліквідації союзу [91, 13]. Треба, однак, зазначити, що це 

твердження А. Бохенського не зовсім відповідає дійсності, оскільки ст.4 

договору від 24.04.1920 р. виразно твердить: "Український уряд 

зобов’язується не укладати жодних міжнародних договорів, спрямованих 

проти Польщі; до цього самого зобов’язується і уряд Республіки Польща 

стосовно Української Народної Республіки" [341]. 

Натомість, польська преса націоналістичного спрямування дуже 

негативно сприймала будь-які спроби порозумітися з українцями. Всі 

прихильники федеративної концепції гостро критикувалась. Їх називали 

Табором Малої Польщі, федералістами, які "хочуть розділити Польщу між 

різними литвами, латвіями, білими русями і українами" [141, 20]. Оцінюючи 

питання Варшавського договору на переговорах в Ризі Єнджей Ґєртих, 

близький соратник Р. Дмовського дуже вдало сформулював тогочасну 

позицію більшості польської делегації: "Не дивлячись на ту чи іншу оцінку 

цього договору всередині, немислимим однак було трактувати його назовні 

інакше, ніж отримання певних (слушно чи помилково оцінюваних) вигід над 

Дніпром (створення там зручної ніби держави) за ціну відмови від шмату 

польської землі, потрібної для заокруглення території цієї держави. Та 

відмова від частини польських земель тільки доти була в силі, доки мали 

місце ті переваги над Дніпром. Коли зник контрагент в постаті Петлюри – 

зник і сам договір і відречення від польських територій, охоплених лінією 

Національного Комітету. Можна було не хотіти цього договору 

перекреслювати (не хотіли його перекреслювати "федералісти") – але 

немислимо було б почуватися стосовно того договору безсилим" [141, 19-20]. 
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Отже, націоналістичний табір стояв на позиції, що договір з українцями був 

тільки тактичним засобом.  

Дуже показовими є також спогади Р. Дмовського про той період. 

"Можна було побоюватись, що варшавська влада виховає нам претендента до 

Східної Галичини, що Петлюра виросте на силу, яка потім цю землю 

вимагатиме. Однак, приглядаючись ближче до української роботи 

Пілсудського і знаючи, якби там не було, ситуацію в Україні, можна було 

бачити, що з цього нічого не вийде" [123, 172]. На його думку, фактичне 

польське володіння українськими територіями, за відсутності претендента до 

них, усувало можливість серйозного дипломатичного посягання ці 

землі" [123, 172]. 

Найдетальніше тема польсько-українського союзу 1920 р. в 

міжвоєнний період була опрацьована ген. Тадеушем Кутшебою. Його 

монографія "Київська операція 1920 року" [216] і до сьогодні не втратила 

своєї актуальності. Крім опису воєнних дій, у ній всебічно аналізується вся 

сума чинників, які допровадили до укладення Варшавського договору, 

причини невдачі союзу, його вплив на подальшу долю України та Польщі.  

Т. Кутшеба наголошував, що Київська операція 1920 р. не була чимось 

новим чи ситуативним, пов’язаним з переходом УНР на бік Польщі, а як 

операційна думка існувала цілий рік. Також рано проявилося зацікавлення 

полоненими українцями. Ще в серпні 1919 р. з’явилось розпорядження 

відносно відділення їх від решти полонених та лагіднішого ставлення до них 

[216, 49-50].  

Гальмували польський наступ в Україні, на думку Т. Кутшеби, 

геополітичні обставини. Підтримка уряду УНР була б ворожим кроком 

стосовно Добровольчої Армії, яку підтримували Англія та Франція, тому до 

реалізації спільного з українцями наступу можна було приступити лише 

після поразки Денікіна [216, 51]. Автор переконував, що існування 

незалежної України між Польщею та Росією лежало в польських інтересах. 

Розмірковуючи над тим, чому не вдалося суттєво збільшити українську 
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армію влітку 1920 р., Т. Кутшеба звинувачував польських військових 

керівників, які часто не розуміючи української політики Ю. Пілсудського 

легковажно і з недовірою ставилися до свого українського союзника. Через 

це Польща не виконала в повному обсязі взятих на себе зобов’язань з 

поставки зброї і боєприпасів українцям. На його думку, навіть враховуючи 

наявні труднощі, постачання матеріалів українцям відбувалося занадто 

повільно, гальмуючи цим бажане швидке збільшення української армії. 

Однією з причин повільного формування військових частин вважалась також 

певна байдужість українців, як вважав автор, через брак 

патріотизму [216, 82].  

Однак Т. Кутшеба в цілому позитивно оцінював наслідки союзу для 

України. "Не втрималась Українська Народна республіка Петлюри, зате 

постала Україна взагалі, хоч і совєтська. Насмілюся ствердити, що якби не 

польсько-українська кров, пролита для цієї справи, якби не політична 

програма Польщі 1920 р., яка ставила за мету визволення України з-під 

російського панування, може не було б сьогодні України як самостійної 

республіки [216, 343-344]. Позитивним, на думку автора, був баланс втрат і 

вигід також для Польщі. Варшавський договір, на його думку, позитивно 

вплинув на вирішення питання польського східного кордону [216, 344]. 

Підводячи підсумки можна ствердити, що в міжвоєнний період тема 

польсько-українського союзу 1920 р., в цілому, не набула популярності серед 

польських істориків. У переважній більшості вона розглядалася політиками, 

іноді обговорювалась публіцистами, як один з численних епізодів польсько-

радянської війни. Значна частина польського суспільства не розуміла і не 

сприймала української політики Ю. Пілсудського. Настрої громадської 

думки формувала в значній мірі пропаганда націонал-демократії, яка 

піддавала сумніву саме існування українського народу і трактувала 

українську справу, як австрійську авантюру проти Польщі. З цих причин до 

другої половини 30-х рр. не з’явилось жодної наукової праці присвяченої 

польсько-українському союзу 1920 р. Про нього, часто цілком свідомо, 
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намагались не згадувати. Для ендеків він був страшенною помилкою, яку 

варто забути, а для "пілсудчиків" – незручним епізодом минулого, на якому 

не варто зайвий раз акцентувати увагу. Не сприяло осмисленню польсько-

українського союзу і напруження в польському суспільстві, пов’язане з 

українською меншиною. Писалось про нього головним чином в синтезах з 

історії Польщі або працях, що стосувались формування кордонів після 

1918 р. З огляду на характер цих праць і стан дослідження, зазначена тема 

розглядалася в дуже загальних рисах, акцентуючи увагу головним чином на 

політичних аспектах, тобто на визнанні Польщею України на чолі Петлюрою 

та рішеннях стосовно кордонів. Проблема ґенези та подальшої долі союзу 

залишалась поза увагою дослідників. В залежності від політичних уподобань 

автора, писалось про союз 1920 р. в більш або менш доброзичливих тонах. У 

схвальних інтонаціях писали про нього автори, пов’язані з пілсудчиківським 

середовищем. В них зокрема підкреслювався альтруїзм Польщі, яка 

керувалась гаслом "за вашу і нашу свободу". Найважливішою працею цього 

періоду була монографія Т. Кутшеби "Київська операція 1920 року". 

Зосереджувалась вона на мілітарному аспекті, однак в ній розглядались і 

політичні питання. Варто теж зауважити, що зазначені події описувалися з 

позиції переможців, в атмосфері своєрідної ейфорії після відновлення 

незалежності, віри в великодержавні сили польського народу. Це накладало 

відбиток на спосіб трактування українців, а відповідно й союзу з ними, які в 

історичній ретроспективі бачилися свого роду політичними невдахами. 

 

2.3. Польсько-український союз у відображенні радянської історіографії 

міжвоєнного періоду 

 

Головним центром історичної науки УСРР в 1920-1930-х рр. був Київ і 

передусім Українська Академія Наук (ВУАН) з її численними науковими 

установами. Важливе значення мало утворення у Києві Науково-дослідної 

кафедри історії України. Її працівник, учень М. Грушевського О. Гермайзе 
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опрацював стан української історичної науки в перше десятиліття радянської 

влади [499]. Однак основним дослідним осередком, який займався питаннями 

т.зв. "Громадянської війни" в 1920-х і на початку 1930-х років була Історична 

Секція Інституту Марксизму-ленінізму (в 1930-х рр. – Всеукраїнська 

Асоціація Марксо-Ленінських інститутів – "ВУАМЛІН") [693], і пов’язане з 

нею Українське Товариство істориків-марксистів (засноване в 1928 р.). 

Інститут Марксизму-ленінізму був центральною ідеологічною установою 

комуністичної партії в Україні, й тому, як зазначав О. Оглоблин, був 

особливо фаворизований радянською владою [846]. Офіційним органом 

Інституту був журнал "Прапор марксизму", а Товариства істориків-

марксистів – журнал "Історик більшовик". Окрім того праці співробітників 

Інституту друкувалися в органі ЦК КП(б)У – журналі "Летопись 

Революции". Період 1920-поч.1930-х рр. характерний залишками плюралізму 

в історичній науці. В чисельних часописах друкувалися спогади учасників 

революційних подій та перші наукові праці на тему т.зв. "Громадянської 

війни та зовнішньої інтервенції".  

Концепція подій, яка викладалась в цих працях, та методологія їх 

дослідження були закладені в Тезах ЦК РКП (б) "Польский фронт и наши 

задачи" від 23 травня 1920 р. У них підкреслювалась щирість радянських 

пропозицій миру та всіляко таврувалась Польща, яка не мала самостійної 

політики і була послушним знаряддям в руках Антанти. "Імперіалісти 

Антанти, проводячи переговори про торгові відносини з Радянською Росією, 

тримали в той же час на прив’язі білогвардійську Польщу, Фінляндію, 

Латвію" [891; 1000]. "Білогвардійська Польща, як і інші дрібні окраїнні 

держави, не має самостійної політики і керується жадібністю, яка 

обмежується лише боягузтвом. […] Відчувши, що прив’язь, на якій її 

тримали господарі, слабне, підбурювана найбільш крайніми імперіалістами 

країн Антанти, польська буржуазія розпочала наступ на Україну, відкрито 

проголошуючи свій намір окупувати її, щоб потім встановити над нею при 

посередництві підставних прикажчиків, типу Петлюри, своє військове, 



78 

 

національне, економічне і політичне панування" [1000, 292]. У наведеній 

ідеологічній конструкції відтворено зміст усієї радянської історіографії 

польсько-радянської війни. 

Будь-яка зовнішня політика УНР (як і всіх інших українських 

національних державних формувань) апріорно розглядалась як зрадницька та 

антинародна. Тому радянська історіографія торкалась її лише побіжно. 

Фактично Варшавський договір та польсько-українська військово-політична 

співпраця 1920 р. не були предметом окремого дослідження. Більшість 

радянських авторів зводили дипломатичні акції "буржуазного 

націоналістичного антинародного режиму" Директорії лише до одного – 

прагнення утриматися при владі. В історіографії відсутня найменша 

інформація про організацію зовнішньополітичного відомства та його 

представництва за кордоном. Загалом зовнішньополітичний курс Директорії 

УНР кваліфікувався в радянській історіографії як "змова імперіалістів" та 

"зрада народу України". Деякі праці з’явились відразу по гарячих слідах 

подій і мали відверто пропагандистський характер: "Шлях зрадництва і 

авантюр (Петлюрівське повстання)", "Війна з польськими панами (польсько-

шляхетська авантюра)" [699; 861]. Головною їхньою метою було науково-

популярне обґрунтування ідеологічних позицій більшовицької партії.  

Однак 1920-ті – поч. 1930-х рр., у порівнянні з наступним періодом 

характеризувались досить широкими можливостями для дослідження. В цей 

час виходили часописи "Червоний шлях", "Армия и революция", "Летопись 

революции" і т.п. На цей період припадає пік наукової діяльності 

М. Яворського [1094; 1095; 1096; 1097; 1098]. Його праці, хоч не позбавлені 

ідеологічного забарвлення, в міру можливого об’єктивно висвітлювали 

події [661, 73]. На початку 30-х рр. був репресований [659; 1140]. 

О.Г. Шліхтер, тодішній директор Українського інституту марксизму-

ленінізму, писав: "фашист Яворський, прикриваючись "марксистською" 

фразеологією, поставив справу вивчення історичного процесу на Україні, на 

службу буржуазній політиці, реставрації капіталізму" [423, 73]. 
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У 1920-1930-х рр. видавався журнал "Літопис революції". Створений на 

кшталт періодичного органу Істпарту ЦК РКП(б) "Пролетарская революция" 

в 1921 р. На сторінках журналу друкувалися статті, матеріали і документи, а 

також спогади, хроніка, бібліографія, рецензії, огляди, публіцистичні замітки 

тощо [695; 692; 929]. Зокрема, праці й мемуари керівників компартії, 

радянських військових діячів, у тому числі учасників подій 1920 р. [692, 134-

135.] Матеріали, публіковані в журналі, стосувались військових [404; 405], 

організаційних [996] аспектів, боротьби з партизанством [406] і т.д. С. Поссе 

досліджував проблеми зовнішньої політики Директорії, яку він 

характеризував як реакційну та націоналістичну організацію, що виражала 

інтереси куркуля, доводив її участь в боротьбі міжнародного імперіалізму 

проти більшовицької влади [897]. Окремі матеріали щодо питань 

публікувались в часописах "Армия и революция", переважно військової 

тематики [1072; 1087], "Война и революция" [1087], "Більшовик України" 

[1026], "На аграрном фронте" [715], "Червоний шлях". Публікуються і інші 

праці, в т. ч. монографічні [592; 654; 892; 953; 995; 988; 1086; 1088]. 

Більшість цих праць присвячено політичним або військовим аспектам 

польсько-радянської війни чи боротьбі з українськими партизанами. Тема 

польсько-українського союзу в них порушувалася здебільшого на марґінесі. 

За наполяганням ГПУ 1924 року побачили світ одразу дві книги Юрка 

Тютюнника – памфлет "З поляками проти України" та брошура "Под флагом 

демократии и национализма (авторизирований перевод с украинской 

рукописи)". У названих працях вкрай скептично оцінювався Варшавський 

договір. За словами автора "Треба було втратити почуття національної 

гідности та почуття відповідальности, щоб не затіпалася рука, підписуючи 

умови, що їх підсунули поляки Петлюриній делегації" [1014]. Багато уваги 

приділялось жорстокості польського окупаційного режиму, зазначаючи, що 

Головний Отаман не проявляв належної активності, щоб цьому зарадити. На 

думку Ю. Тютюнника польсько-український союз був абсолютно 

протиприроднім, що і довів хід подій [1014, 16]. Не бракує праці й 
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пропагандистських епітетів – "Маніяк Петлюра не перебирав ніякими 

засобами, щоб залишитись на чолі своєї мандруючої держави" [1014, 17]. 

Негативно оцінювались і військові аспекти співпраці. Зокрема він скаржився 

на недостатнє забезпечення українських частин зброєю та набоями: "поляки 

не поспішали надсилати нам набоїв, напевно вважаючи нашу кров не дуже 

коштовною, бо останньою доводилося компенсувати недостачу 

амуніції" [1014, 20]. Ю. Тютюнник також зазначав, що після переходу Збруча 

осінню 1920 р. поляки фактично грабували українські війська, не складаючи 

ніяких актів та не надаючи розписок про конфісковане майно [1014, 33]. 

Для дискредитації національного руху за наполяганням ГПУ 

Ю. Тютюнник навіть зіграв сам себе у художньо-документальному фільмі 

"П.К.П." ("Пілсудський купив Петлюру"). Харківський адвокат Олександр 

Семененко писав про цей фільм: "Замість історичної драми, де вони брали 

участь як воїни, їм довелося на баских конях перед кіноапаратами 

витанцьовувати образливий для їх гідності водевіль. У цій країні переможені 

не мають права на честь і минуле. Своє минуле вони мають самі спаплюжити 

і спотворити" [1060, 111]. 

Найбільш фаховими опрацюваннями подій польсько-радянської війни в 

міжвоєнний період (а можливо і за весь час існування СРСР) були праці 

Миколи Какуріна та Роберта Ейдемана. Цінність цих монографій в тому, що 

в них були вперше введені до наукового вжитку велика кількість архівних 

документів, у тому числі й польські джерела, також використані усні 

свідчення інших учасників подій. Важливим є також час написання 

монографій. Вони були  видані в період, коли можна було більш-менш вільно 

викладати свою точку зору. В цих працях об’єктивно розглянуті загальний 

хід воєнних дій, виявлені головні причини невдач Червоної Армії.  

М. Какурін вважав, що після листопаду 1919 р. Директорія вже не 

являла реальної військової чи політичної сили, а викинута з Києва втекла на 

територію Галичини, де й виродилась в невелику авантюристичну группу на 

чолі з Петлюрою, яка цілковито підпала під польський вплив і 
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використовувалась останньою в інтересах боротьби проти Радянської 

України [645]. На думку автора, Варшавський договір фактично робив з 

України колонію "буржуазно-дворянської Польщі". Він був необхідний Ю. 

Пілсудському як політичний привід для виправдання вторгнення в Україну 

польських легіонів. Цим він хотів ввести в оману громадську думку в Польщі 

та Європі, щоб не виглядати агресором [645; 388].  

Торкаючись військових аспектів подій М. Какурін зазначав, що бунт 

бригад ЧУГА дуже суттєво допоміг польському наступу. Це повстання, не 

тільки зменшило сили Південно-Західного фронту, але й спричинило 

невигідне для Червоної армії перегрупування сил та відволікло резерви 12-ї і 

14-ї армій для виконання завдань, які не мали нічого спільного з їх 

первинним призначенням. Співвідношення сил станом на 26 квітня 

М. Какурін обраховував наступним чином. З польського боку – 36 тис. 

штиків і 3,5 тис. шабель, а з урахуванням галицьких дивізій – 40 тис. штиків. 

Сили більшовиків на цій ділянці фронту обраховувались приблизно в 13 тис. 

штиків та 2 тис. шабель (не рахуючи 1 Галицької бригади) [644]. Таким 

чином, активний виступ двох Галицьких бригад разом з діяльністю партизан 

в запіллі 12-ї та 14-ї армій, створили дуже сприятливі умови для наступу 

поляків [644, 288].  

Особливо цінними є його свідчення про партизанські дії т. зв. 

"петлюрівських банд". М. Какурін розглядав їх як дуже серйозний фактор. На 

його думку вони надзвичайно сильно шкодили діяльності радянських військ. 

Ці повстання, на думку автора, мали не стихійний характер, а були 

керованими. За його висловом "більшість банд, що діяли на Правобережжі, 

мали яскраво виражене петлюрівське забарвлення; тільки в південно-східній 

частині правобережжя (район Херсона, Миколаєва й Кривого Рогу) 

махновщина оскаржувала право Петлюри на гегемонію". Ці партизанські 

загони організаційно будувались за тими ж принципами, що й українська 

регулярна армія. На їх чолі в більшості випадків стояли офіцери, які 

залишились в тилу Червоної армії при її просуванні після розгрому 
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Денікіна [645, 389]. М. Какурін вважав, що осідання українських офіцерів 

при відході регулярної армії здійснювалось по заздалегідь продуманому та 

складеному плану. Найгустіше ці кадри осідали в районах головних 

залізничних вузлів. "Організовуючи довкола цих вузлів кільце банд, Петлюра 

тримав під постійною загрозою сполучення Червоної Армії, періодично 

порушуючи їх роботу" [645, 397].  

Певне відображення в монографії знайшов і Зимовий похід армій УНР. 

Про масштаби діяльності партизанів можна судити з наступної цитати – 

"Весь найближчий тил 12-ї і 14-ї армій кишів великим й малими бандами, що 

робили нальоти на обози та залізничні станції, дезорганізовуючи підвезення 

й живлення цих армій. Бандитські отамани керуються вказівками польського 

командування, які вони отримують через Петлюру. По мірі просування 

поляків, окремі банди (наприклад, Тютюнника) вливаються в регулярну 

петлюрівську армію" [645, 402].  

На думку М. Какуріна в більшості випадків партизанські загони 

створювались не в результаті стихійних селянських повстань, а як наслідок 

кропіткої організаційної роботи завчасно створених підпільних центрів. При 

слабкості, а точніше повній відсутності радянської влади в сільській 

місцевсті, ці загони навіть при малій чисельності мали можливість 

"неподільно хазяйнувати в цілих районах" [645, 405]. Ці партизанські дії були 

наскільки відчутними, що боротьбу з ними автор називав "внутрішнім 

фронтом", котрий, на його думку, взаємодіяв з "зовнішнім" 

фронтом [645, 405].  

З кінця 1920-х рр. почалась хвиля репресій. Протягом першої половини 

1930-х років були ліквідовані всі історичні установи Української Академії 

Наук, що була перейменована в Академію Наук УРСР, науково-дослідні 

кафедри та Інститути, реорганізовані архіви та музеї, які здебільшого 

припиняють свою наукову діяльність. Навіть головний осередок офіційної 

комуністичної історичної науки – Інститут історії ВУАМЛІН був 

ліквідований (в 1935-1936 р.). Заарештована майже вся редакційна колегія 
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журналу "Літопис Революції", в 1936 р. ліквідований "Червоний шлях". 

Відновлені (в 1933-1934 рр.) університети на терені УРСР майже до кінця 

1930-х рр. не проводили жодної наукової діяльності в царині історії [846]. 

Було припинено видавництво науково-історичної літератури. Починаючи від 

процесу СВУ 1929-1930 рр. і закінчуючи новою хвилею репресій в 1937-1938 

рр. (т. зв. Єжовщина), багато істориків, як старшого так і молодшого 

покоління, були заарештовані, заслані, розстріляні або загинули в засланні, а 

інші були усунуті з наукових інституцій з забороною дальшої наукової 

діяльності або змушені були виїхати за межі України. Їхні праці були суворо 

заборонені цензурою, книги вилучені з бібліотек, рукописи й матеріали 

знищені. Репресовано було й головних учасників подій 1920 р., які могли б 

викласти свої спогади про події польсько-радянської війни.  

Деякі, хоч дуже обмежені, можливості наукової праці в царині 

української історії з’являються лише в кінці 1930-х рр., у зв’язку з 

утворенням (кінець 1936 р.) Інституту історії України Академії Наук 

УРСР [694; 928].  

Після утвердження культу особи Сталіна відбулися суттєві зміни в 

теоретико-методологічних підходах історичних досліджень. Особливо вони 

посилилися після проголошення Й. Сталіна класиком і теоретиком 

марксизму-ленінізму [630, 320]. Ті деформації, які відбувалися у науці під 

впливом культу особи Сталіна, були закріплені в "Історії ВКП(б). Короткий 

курс" [621], що вийшов у 1938 році. Він завершив процес пристосування 

історичного минулого до нових політичних стандартів. У постанові ЦК 

ВКП(б) від 14 листопада 1938 р. "Про постановку партійної пропаганди у 

зв’язку з випуском "Історії ВКП(б). Короткий курс" ця книга 

характеризувалася як "могутня ідейна зброя більшовизму", як енциклопедія 

"основних знань в галузі марксизму-ленінізму". Цей документ зіграв не менш 

негативну роль як і сам пропагандистський підручник [630]. 

Єдино правильним було наступне бачення подій: "Панська Польща та 

Врангель – це були дві руки міжнародного імперіалізму, який намагався 
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задушити радянську країну. У поляків був план: захопити правобережну 

частину Радянської України, захопити Радянську Білорусь, відновити в цих 

районах владу польських панів, розширити межі польської держави "від моря 

до моря", від Данцига до Одеси, і за допомогу, що їм надасть Врангель – 

допомогти йому розбити Червону Армію і відновити в Радянській Росії владу 

поміщиків і капіталістів. Цей план був схвалений державами Антанти" [621, 

226-227]. Радянська сторона зображувалась як миролюбна та налаштована на 

компроміс. Усі спроби більшовиків розпочати переговори з Польщею для 

відвернення війни не дали результатів.  

Одним з яскравих прикладів праці, яка в популярно-пропагандистському 

стилі висвітлювала польсько-радянську війну, є брошура І. Кулика "Провал 

польського плану в 1920 р." [718], видана під грифом українського філіалу 

ІМЕЛ при ЦК КП(б)У. За твердженням автора, "Імперіалістичні загарбники 

країн Антанти, втративши всякі надії на здійснення своїх кривавих планів 

при допомозі Колчака і Денікіна, посилено готовили до війни проти 

Радянської республіки буржуазно-панську Польщу" [718,14-15]. Крім того, 

відтепер таврувалась не тільки Антанта й міжнародний імперіалізм, а й 

Версальська система міжнародних відносин. Стверджувалось, що Польща 

була створена за допомогою штиків англо-французьких імперіалістів, як 

жандарм на сході, на кордонах СРСР [718, 15]. Широко цитувався Короткий 

курс історії ВКП (б), підкреслювалась роль Й. Сталіна та його заслуги в 

подіях війни, яка прирівнювалась до значення В. Леніна. Всіляко 

підкреслювався класовий характер війни [718, 16-17]. Привертає на себе 

увагу широке використання терміну Радянська республіка, Радянська країна. 

На нашу думку це було викликано тим, що автор не повинен був надавати 

якої-небудь суб’єктності Українській СРР в подіях, однак мусив був 

уникнути "етнізації" більшовиків, тобто терміну Радянська Росія. Оскільки 

термін "Радянський союз" до подій 1920 р. не пасував, як узагальнену назву 

для всіх державних утворень керованих більшовиками вибрано нечіткий 

термін "Радянська республіка".  
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До звичних раніше штампів з 30-х рр. додалась теза про третій похід 

Антанти, котрий був направлений проти всієї Радянської республіки і мав 

своїм головним завданням знищення Радянської влади і реставрацію 

буржуазно-поміщицького ладу" [718, 17]. Цікаво, що автор розглядав 

польсько-український похід 1920 р. як зовнішню агресію з боку Польщі, а 

вторгнення радянських військ в Україну називав братньою 

допомогою [718, 18]. 

Директорія УНР зображувалась у карикатурній формі, що властиво для 

пропагандистської літератури,: "В обозі імперіалістичних загарбників їхав 

т. зв. "уряд" відомого погромщика Петлюри, а також ішло військо недобитих 

банд української контрреволюції" [718, 19]. Чимало уваги приділено опису 

ситуації на зайнятих польсько-українськими військами землях, "жорстокості 

та звірствам польського окупаційного режиму" і "єврейським погромам 

петлюрівців" [718, 22]. Підкреслювались порушення Польщею Ризького 

договору, зокрема ст. 5 про недопущення на своїй території організацій, які б 

вели ворожу діяльність проти іншого контрагента. Все мало схиляти до 

думки про неможливість мирного співіснування з таким агресивним сусідом, 

доводилась протиприродність існування Польщі. 

Отже, українська радянська міжвоєнна історіографія доволі суперечлива 

та неоднозначна, її розвиток проходив в умовах складання і зміцнення 

тоталітаризму, що зумовило відхід від правди, вихолощування з історичних 

досліджень національно-патріотичних моментів. У 20-ті роки певною мірою 

зберігалась спадкоємність національних традицій, відроджених в часи 

визвольних змагань. Перетворення історичної науки в кінці 20-х – на початку 

30-х рр. в прислужницю тоталітарної влади призвело до падіння її 

професійного рівня. Історичне обґрунтування тих чи інших ідеологічних 

завдань правлячої партії, тих чи інших політичних кампаній перетворилося 

на головну функцію історичної науки. Крім того вона втратила всі риси 

української національної історіографії, перетворившись на регіональну 

версію російської. Радянська історіографія зображувала Польщу як 
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маріонетку в руках Антанти, котра мала завданням захистити інтереси 

великого міжнародного капіталу та польських землевласників. З цією метою 

вона й напала на радянську Україну. УНР у свою чергу, зображувалась як 

прислужник агресора, всі її дії розглядались як злочинні та антинародні. 

Головною метою Директорії, на думку радянських авторів, було відновлення 

влади буржуазії та поміщицтва. 

Таким чином, проаналізована література свідчить, що в міжвоєнний 

період польсько-український союз 1920 р. був надміру заполітизованою 

темою. Його оцінки як у польському, так і в українському суспільстві були 

вкрай неоднозначні. Для однієї частини польського суспільства союз із УНР 

був небезпечною політичною авантюрою, а для іншої – шансом на зміну 

геополітичної ситуації на сході Європи та усунення на довгі роки російської 

загрози. Ще більш суперечливо сприймались події 1920 р. в середовищі 

української політичної еміграції. Для когось союз із Польщею був прикладом 

політичної недалекоглядності, іншим він здавався єдиним можливим 

способом продовжувати боротьбу за незалежність, частина суспільства 

вважала його символом зради. Варто підкреслити, що в міжвоєнний період не 

було сприятливих умов для осмислення польсько-українського союзу в 

історіографічній площині. Найчастіше ця тема піднімалась в політичній 

публіцистиці. Можна погодитись із А. Портновим, що українській та 

польській літературі і суспільній думці міжвоєнного періоду були властиві 

зосередженість на власній національній мартирології, спрямованість на 

створення національного наративу, який у польському випадку був, 

насамперед, дискурсом колоніальним, а в українському – дискурсом 

національної емансипації [896, 6]. Однозначно оцінювався союз тільки 

радянською історіографією. Пропаганда (частиною якої з 1930-х рр. стала й 

історична наука) змальовувала його як змову світової буржуазії проти 

українських селян та робітників.  
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РОЗДІЛ 3 

ВІД ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДО 1990-х рр. 

 

 

 

Зазначений етап є вкрай важливим для розвитку історіографії польсько-

українського союзу. По-перше, Друга світова війна зробила події 1920 р. 

світоглядно далекими для повоєнних авторів, що зробило можливим більш 

виважений до них підхід. По-друге, можна погодитись із А. Портновим, що у 

цей період на еміграції були зроблені перші важливі кроки до підваження 

обопільних стереотипів і узгодження історичних інтерпретацій [896, 7]. 

Важливі кроки до  порозуміння а також аналізу історії польсько-українських 

взаємин були зроблені на шпальтах таких видань, як "Культура", "Історичні 

Записки" Літературного Інституту, "Сучасність". У свою чергу 

історіографічний процес у ПНР та Радянській Україні теж не стояв на місці. 

Дослідники перейшли від простої полеміки до збагачення фактологічної бази 

дослідження. 

 

3.1. Історіографія українського зарубіжжя після 1939 р. 

 

Як найпершу реакцію української еміграційної історіографії на події 

1939 р. можна назвати працю І. Кедрина "Причини упадку Польщі", котра 

вийшла під псевдонімом Homo Politicus [152]. В ній автор доводив логічність 

втрати поляками своєї держави. Одна з головних причин слабкості Польщі, 

на його думку, була в тому, що відновивши свою державу та заручившись 

підтримкою Заходу, поляки переоцінили свої сили і створили настільки 

велику державу, що врешті не змогли її втримати.  І. Кедрин доводив 

недалекоглядність польських політичних еліт, яка, між іншим, проявилась у 

поділі українських земель спільно з Росією. 
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Друга світова війна внесла суттєві зміни в становище української 

історичної науки в еміграції. Вона знищила головні наукові осередки, які 

створились в 20-х–30-х рр. Так у 1939 р. припинив свою діяльність 

Український Науковий Інститут у Варшаві та інші передвоєнні українські 

науково-академічні інституції й товариства на території Польщі, зокрема 

Українське воєнно-історичне товариство. В 1945 р. перестав існувати 

Український Науковий Інститут в Берліні, змушений був переїхати з Праги 

до Мюнхена Український Вільний Університет. Поступово був ліквідований 

Музей Визвольної Боротьби України. Більша частина архіву Музею була 

переміщена до СРСР, де потрапила в т.зв. "спецхрани" і була фактично 

недоступна для широкого кола дослідників (напр. "празька колекція"). 

Новими теренами для діяльності української історичної науки стали в цей час 

ФРН (зокрема Мюнхен), США та Канада. В 1945 р. в Мюнхені відновив 

діяльність УВУ, в 1947 р. – НТШ. В 1945 р. у США, як спадкоємниця ВУАН, 

була заснована Українська Вільна Академія Наук (УВАН) з осередком у 

Нью-Йорку [845]. Важливим науковим центром стало НТШ з осередком у 

Нью-Йорку, в складі якого була історична комісія [845, 211].  

Говорячи про еміграційну історіографію, неможливо оминути увагою 

журнал "Український історик" – єдиний український історичний журнал поза 

Україною. Серед його авторів були такі видатні еміграційні історики як 

Л. Винар, Н. Полонська-Василенко, О. Оглоблин і ін. Окремі випуски 

журналу присвячені Українській революції 1917-1921 рр. Варто виокремити 

також суспільно-політичний, літературний і науковий місячник "Визвольний 

шлях". У часописі друкувлися наукові статті про події Української революції 

1917-1921 рр. 

Важливим форумом обміну думками між українською та польською 

еміграцією (якщо не суто на науковому, то на публіцистичному рівні) в 

другій половині ХХ ст. був журнал "Сучасність". Він виходив з 1961 р. в 

Німеччині, пізніше у США, після здобуття Україною незалежності 

перемістив своє видавництво до Києва (з 1992 р.). Часопис, у силу своєї 
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специфіки практично не містив суто історичних статей, в яких би 

досліджувався союз 1920 р. Однак, поряд з паризькою "Культурою" він 

причинився до польсько-українського порозуміння. Саме завдяки цьому 

діалогу (який тільки на еміграції і був можливий) ідея української 

незалежності здобула симпатії польської публічної думки, що якнайбільше 

вплинуло на переосмислення польсько-українського союзу 1920 р.  

В перші післявоєнні роки ще мали місце суперечки між різними 

таборами української еміграції, які виводили свої корені з дискусій 

міжвоєнного періоду. Так ОУН-івці продовжували звинувачувати екзильний 

уряд УНР у полонофільстві. Варшавський договір був для них символом 

пропольської орієнтації, проти якої вони боролись. Наприклад, Ю. Бойко 

зазначав, що у військовій конвенції Україна навмисно була обмежена такими 

зобов’язаннями, які не давали їй змоги відібрати у більшовиків решту 

українських земель без допомоги Польщі. І хоч Варшавський договір, на 

думку автора, поляки цинічно порушили менше ніж через рік, для уряду УНР 

він став цілою добою орієнтації на Польщу, навіть тоді, коли остання 

перестала існувати [427].  

Відсилаючись до праць Д. Андрієвського та М. Сціборського, різко 

негативно оцінював польсько-український союз Б. Михайлюк. Він 

стверджував, що закладена в ньому ідея полягала в тому, щоб з одного боку 

знесилити Росію, а з іншого – не дати Україні навіть у далекій перспективі 

дійти до такого рівня розвитку, який загрожував би Польщі. Б. Михайлюк 

вважав, що в планах Варшави Україна мала бути для Польщі тільки буфером, 

територіальним плацдармом у її можливих пізніших конфліктах з Росією. 

Таким чином вона охороняла себе від воєнної загрози. При цьому, зазначав 

автор, Польща розуміла, що "проковтнути" всю Україну їй не вдасться, тому 

намагалась "врізати з української землі якраз стільки, скільки було б 

можливо Польщі культурно засимілювати. Бо в тому часі большевія була 

згідна віддати Польщі набагато більше" [811, 62]. Автор переконував у 
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потребі офіційної денонсації Варшавського договору українським екзильним 

урядом. 

Після Другої світової війни, як слушно зауважує В. Солдатенко, 

зменшилась кількість мемуарних творів, однак успішними виявилися спроби 

створення синтетичних нарисів, присвячених Українській революції 

[969, 23]. Одним з перших фахових досліджень польсько-українського союзу 

1920 р. став семитомник Матвія Стахіва "Україна в добі Директорії". Автор 

на підставі широкої джерельної бази досліджував ґенезу союзу, польські та 

українські плани, розглянув міжнародний контекст подій. Він вважав, що 

справа миру і подальших приязних стосунків з Польщею була першорядною 

проблемою зовнішньої політики України. Воєнна агресія Польщі проти 

Західної України мала вирішальне значення для всієї України. Він 

стверджував, Директорія УНР змогла б утриматися в 1919 р. проти агресії 

Совєтської Росії, якби збройні сили ЗУНР були вільні, тоді вони стали б 

основою великої Дієвої Армії УНР. "Директорія не тільки була б утримала в 

своїх руках проти спроб інвазії Совєтської Росії Київ, але й ціле 

Лівобережжя. Сильне становище Директорії було б примусило ще в січні 

1919 року до приязного становища Францію і цілу Найвищу Раду. Тим часом 

Українська Галицька Армія була вповні зв’язана на фронті проти польської 

агресії" [982, 153-154].  

М. Стахів наголошував, що нововідбудовану Українську Державу 

знищили не тільки більшовики, а вирішальною мірою й Польща. При чому як 

на фронтах, так і на мирній конференції в Парижі [982, 154]. Цим нападом, 

вважає історик, Польща зменшувала силу України і тим самим вбила 

потенційного союзника [982, 164]. Таким чином внутрішньо суперечлива 

політика Польщі довела ситуацію до того, що союз врешті не дав очікуваних 

результатів. 

Даючи характеристику польським планам щодо України, автор доводив, 

що Україна була не більше ніж знаряддям польської східної політики. Увесь 

тягар війни проти більшовиків мали витримати на собі Україна, 
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прибалтійські держави та білі російські армії. За плечима України та 

прибалтійських країн Польща прагнула спокійно організувати і вишколити 

свою армію [982, 177].  

М. Стахів також дуже негативно оцінював входження УНР в переговори 

з Польщею в травні 1919 р., вважаючи, що перенесення цієї справи з 

міжнародного форуму на безпосередні переговори з агресором значно 

послабило позицію Директорії у питанні Західної України. "Це був перший 

крок до нещасливого Варшавського договору з квітня 1920 р." [982, 181]. Ці 

переговори були потрібні радше польській делегації в Парижі, ніж 

польському військовому командуванню. Важлива риса польської політики 

щодо України, на якій наголошував М. Стахів, це намагання як 

соціалістичних так і націоналістичних партій, "розділити українську справу 

на дві – Придніпрянщини та Придністрянщини" [982, 182].   

Автор також зазначав, що С. Петлюра ніколи не займався польською 

проблематикою, як журналіст і публіцист не написав жодної статті про 

польсько-українські взаємини до того часу. Внаслідок цього він не знав 

ідеології та програм політичних партій. Крім того Головний Отаман не був у 

курсі подій на мирній конференції в Парижі через нечасті та 

малоінформативні контакти з українською делегацією. В результаті 

"Петлюра легко впав у наставлену варшавську політичну інтригу" [982, 183]. 

Автор стверджував, що всі федералістські плани Ю. Пілсудського були не 

більше ніж тактичний хід, а в дійсності він не розходився в думках із 

націоналістами Р. Дмовським та Я. Падеревським [982, 183]. Своє 

дослідження автор, щоправда, не довів до дня підписання договору, не 

торкнувся питання спільних польсько-українських воєнних дій та Ризького 

миру.  

Аркадій Валійський, офіцер Армії УНР, звинувачував у поразці 

спільного походу в 1920 р. Польщу. Він доходив у своєму аналізі висновку, 

що Польща, підписавши з Україною Варшавський договір, водночас не 

хотіла допустити формування справді сильної української армії [444]. 
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Український публіцист, журналіст і громадський діяч Іван Кедрин 

проводив аналогію з подіями XVII ст. "Перший поділ України з 1667 року не 

вийшов на здоров’я Польщі: в круглі 100 років прийшов перший поділ 

Польщі і за ним ще два інші і вона втратила не тільки українську Галичину й 

Правобережжя, а й польські корінні землі в користь західних і східного 

сусідів. Ту ж саму науку дістала Польща в 1939-му році: між сильною 

Німеччиною і сильною Росією немає місця на Польщу з претензіями бути 

великодержавною. Та ж сама правда стосується майбутності Польщі: не в 

оперті на Росію проти України, а в оперті на всі неросійські народи на Сході 

Європи, в першу чергу на нарід український, може існувати незалежна 

Польща" [664, 13-14]. Автор також зробив ґрунтовне дослідження ходу 

мирних переговорів у Ризі та питання України на цих переговорах. Саме 

Ризький мир він вважав найбільш негативною частиною співпраці між УНР 

та Польщею.  

І. Кедрин доходив висновку, що похід польського і українського військ в 

Україну закінчився трагічно головно тому, що Польща не виконала своїх 

зобов’язань. Замість допомоги польська сторона загарбувала й вивозила з 

Правобережжя все, що можна було захопити [663, 60]. Загалом новітню 

історію польсько-українських взаємин автор характеризував з великою 

гіркотою і розчаруванням: "Це цікавий феномен – віроломство Польщі. У 20 

ст. Польща не дотримала супроти українців ні одного договору, ні одної 

умови, ні одної обіцянки" [663, 60]. З цього українці, на думку І. Кедрина, 

повинні зробити висновки "на сьогодні й на майбутнє". 

Петро Мірчук у книзі "Українська державність 1917-1920" вкрай 

негативно оцінював польсько-український союз. І не тільки через те, що ним 

перекреслювалась ідея соборності України, віддавались Польщі Галичина, 

Волинь і Полісся, бо тодішнє катастрофічне становище української держави, 

на його думку, могло виправдати навіть такі поступки. "Корінь лиха", як він 

вважав, крився в непомірних польських амбіціях та ворожому ставленні до 

свого союзника [813, 372-373]. Така поведінка польського союзника, яка мала 
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виразні ознаки окупації, на думку П. Мірчука, викликала в українського 

населення не тільки повінь незадоволення польськими військами, а й втрату 

симпатій до уряду УНР, що вибило йому ґрунт з-під ніг [813, 373-374]. Це на 

думку автора і стало головною причиною поразки польсько-українського 

походу. Наголошував автор і на невиконанні своїх зобов’язань польською 

стороною під час Другого зимового походу.  

Наталія Полонська-Василенко звертала увагу, що Варшавський договір 

був підписаний у час, коли українська армія поверталася з Зимового походу і 

їй загрожувало інтернування. З іншого боку Польща саме готувалась до 

збройної боротьби з Москвою [889, 539-540]. Дослідниця стверджувала, що 

договір був сприйнятий різними прошарками українського суспільства, як 

велике нещастя. У негативному ставленні до нього об’єдналися члени різних 

політичних угруповань та партій. Особливо негативне враження він справив 

у Галичині, яку охопив настрій безнадійності. Як відзначає Н. Полонська-

Василенко, увесь шлях польської і української армій по Україні відзначався 

брутальністю поляків, реквізиціями та грабунками населення [889, 542].  

Потужним поштовхом до вивчення подій Української революції, в тому 

числі польсько-українського союзу 1920 р., став вихід у світ двотомника 

"Україна і Польща в документах (1918-1922)" під редакцією Тараса 

Гунчака [545; 546]. Він включає головним чином вибір архівних матеріалів 

до історії польсько-українських взаємин, які зберігаються в Інституті Юзефа 

Пілсудського в Нью-Йорку, що особливо посилює наукову вартість збірника. 

Хронологічно ці документи охоплюють період від вибуху збройного 

польсько-українського конфлікту в листопаді 1918 р. до осені 1922 р. 

Матеріали складаються частково з офіційних рапортів представників 

польської дипломатичної служби, розвідки та служби безпеки, які так чи 

інакше стосуються польсько-українських відносин. Дуже добре представлені 

документи, що стосуються польсько-українських контактів, які завершились 

підписанням Варшавського договору, періоду польсько-радянської війни, 

участі Армії УНР в кампанії 1920 р. та польсько-радянських переговорів у 
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Ризі. Важливою історіографічною подією стала також публікація документів 

у збірнику "Українська революція, Документи 1919-1921" [1028] під 

редакцією того ж Т. Гунчака.  

Окремо потрібно зупинитись на історичних есеях Івана Лисяка-

Рудницького. У своїй статті "Польсько-українські стосунки. Тягар історії" він 

аналізував перебіг польсько-українських взаємин періоду 1917-1921 рр. 

Автор підкреслював особливе значення Галичини для України. Він вважав, 

що польська агресія 1919 р. означала значно більше ніж втрату однієї 

провінції. Насправді це було знищенням самих підвалин, на яких могла бути 

збудована самостійна українська держава в добі після першої світової війни. 

І. Лисяк-Рудницький особливо наголошував на цьому моменті, 

підкреслюючи, що навіть сьогодні недооцінюється справжнє значення 

українсько-польської війни 1918-1919 рр., бо саме вона причинилася до 

знищення української держави. Торкнувся автор і концепції бельведерського 

табору. На його думку, політику Ю. Пілсудського характеризувала 

непереборна внутрішня суперечність: з одного боку він хотів утримати 

самостійну Україну, яка б служила перепоною проти Росії, а з другого – 

своїм завоюванням Східної Галичини знищив шанси на українську 

самостійність. "Анахронічна традиція Речі Посполитої, яка визначала 

великодержавну позицію Польщі та її панування над Литвою, Білоруссю і 

половиною України, стояла на перешкоді широкому примиренню й співпраці 

між поляками та їхніми безпосередніми східними сусідами" [734, 101]. 

Польсько-український альянс 1920 р., на його думку, по-перше, – прийшов у 

час, коли Україна вже була виснажена трирічною боротьбою, а по-друге, – в 

випадку навіть його успіху призвів би до триподілу України: на Галичину й 

Волинь, анексовані Польщею, українські землі на Схід від Дніпра, включені 

й далі в російську орбіту, і малу українську республіку на Правобережжі, яка 

могла б ледь утримуватися під польським протекторатом.  

І. Лисяк-Рудницький так узагальнював свої роздуми про Варшавський 

договір: "найласкавіше слово, яке можна сказати про польсько-український 
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альянс 1920 р., – це те, що як і Гадяцька унія 1658 р., з якою його часом 

порівнювали, він прийшов запізно", непоступливість польської сторони, 

територіальні поступки на користь Польщі звели нанівець ідею польсько-

українського співробітництва. "В результаті у польській політичній практиці 

програма національних демократів, хоч яка була відразлива, взяла верх над 

грандіозними, але туманними і внутрішньо суперечливими, нібито 

федеративними концепціями Пілсудського" [734, 102]. Автор також додавав, 

що "Ризький договір 1921 р. нагадував Андрусівський договір 1667 р., 

оскільки обидва означали поділ України між Росією й Польщею. У 18 ст. 

Правобережна Україна була млиновим каменем на шиї Речі Посполитої. Це 

ж можна сказати про Галичину й Волинь у 20-30-их роках 20 ст. Польща, яка 

вперто відмовлялася віддати західноукраїнські землі вільній Україні, була з 

рештою змушена передати їх Російській імперії або Радянському Союзу; і 

сама Польща потрапила під російське панування. Отже, нездібність поляків 

та українців по-приятельськи розв’язати свої розходження вже двічі 

спричинила знищення України і Польщі і мостила шлях російському 

тріумфові" [734, 104]. 

І. Нагаєвський в "Історії української держави двадцятого століття" [822] 

наголошував на нерівноправності Варшавського договору, котрий на його 

думку "говорить про права поляків та обов’язки українців" [822, 342]. Він був 

наслідком цілковитого використання польською стороною складного 

становища уряду УНР, який був у стадії своєї ліквідації. "Краще було б, якби 

тієї угоди зовсім не було", - резюмував дослідник [822, 342]. Втім, як 

зазначав автор, «потопаючий хапається бритви». Саме такою бритвою для 

УНР і став Варшавський договір [822, 345]. 

Вартими уваги є спогади Степана Витвицького, опубліковані на 

сторінках "Українського Історика" [473]. Колишній активний діяч ЗУНР та 

пізніший президент УНР в екзилі висвітлив деякі досить цікаві деталі про 

переговори у Варшаві. Зокрема, він зазначав, що Польщі в першу чергу 

йшлося про те, щоб українська делегація погодилась на польську окупацію 
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Західної України та зреклась Галичини. При цьому, як він пригадував, УНР-

ерівська делегація в більшості з самого початку була згодна на польські 

умови і намагалась переконати й галичан пристати на їх становище [473, 

109]. Колишній керівник закордонних справ ЗУНР також наводить інші 

маловідомі факти. Зокрема згадує, що підчас польського відступу на фронті в 

липні 1920 р. польський прем’єр Владислав Грабський, відбуваючи на 

конференцію в Спа, заявив йому, що Польща готова погодитись на державну 

окремішність Галичини у федерації з Польщею, з застереженням окремого 

статуту для Львова [473, 110].  Автор також підкреслював, що як 

Варшавський договір так і Ризький мир визнавали за українським 

населенням Галичини ті ж права, що й за розсіяним на українській землі по 

той бік кордону нащадкам польських поселенців [473, 111]. 

Напевно найґрунтовнішим спеціальним дослідженням польсько-

українського союзу 1920 р. в еміграційній літературі є книга Михайла Палія 

"Українсько-польський оборонний союз 1920 р.". Його праця є першою 

монографією, спеціально присвяченою цій темі. Вона написана на основі 

великої кількості джерел та становить винятково вартісну позицію в дискусії. 

Хоча монографія не вводить до наукового обігу нових джерел, однак є 

першим узагальненим дослідженням польсько-українського союзу в сучасній 

літературі. Автор вибудовує чітку та обґрунтовану концепцію подій, вступає 

в дискусію з польськими авторами (переважно теж еміграційними), 

переконливо аргументуючи та доводячи власне бачення. В монографії 

розглядаються дипломатичні переговори, міжнародна ситуація, політичне 

становище в Польщі та Україні, перебіг воєнної кампанії, переговори в 

Мінську та Ризі, Другий зимовий похід.  

Автор вважав підписання Варшавського договору на таких складних 

умовах неприємним, та все ж єдино можливим варіантом для українського 

керівництва. Хоч ці умови були складні, однак в разі успіху українці мали б 

хоч маленьку державність. З цієї відчайдушності українців скористались 

поляки.  
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Хоч сильна українська армія була необхідністю у війні з більшовиками, 

польська влада, всупереч воєнній конвенції Варшавського договору, не була 

щиро зацікавлена у зміцненні українських військових сил. Навіть коли 

існуючі частини вкрай потребували зброї та оснащення, польське 

командування постачало їх дуже повільно і в обмежених кількостях. Більш 

того, поляки не тільки роззброїли частини УГА, які вважали більш 

небезпечними для Польщі ніж для більшовиків, а й не передали їхніх зброї та 

спорядження Армії УНР [262, 113].  

На думку автора договір неодноразово порушувався в ході спільних 

воєнних дій. Протягом наступу на Правобережній Україні польська військова 

влада діяла в невідповідності до польсько-українського договору та до 

обставин. Хоч обом був потрібен сильний союзник і співпраця з українським 

населенням для захисту такої великої території від більшовиків, поляки не 

тільки запобігали зміцненню Армії УНР, а й поводили себе як окупаційні 

війська, відчужуючи таким чином від себе населення.  

Автор зазначав, що польська сторона вкотре порушила Варшавський 

договір вступивши в сепаратні переговори з більшовиками. Досліджуючи 

українське питання на переговорах в Ризі, автор зазначав, що тут "сеймова 

група" на чолі з В. Грабським відкинула постулати Ю. Пілсудського щодо 

кордонів. Однак, як вважав автор, Ризький мир не пішов на користь обом 

союзникам. На його думку, Польща була політично недалекоглядна, 

дійшовши до угоди з більшовиками коштом України [262, 201].  

Книга М. Палія звичайно не вичерпує питання польсько-українського 

союзу як і вся інша дотеперішня історіографія цього питання. Недостатньо 

дослідженими в українській історіографії залишається велика кількість 

проблем. Зокрема, це стосується ходу воєнної кампанії, де лідирують 

безумовно польські історики. Мало дослідженою є також політика великих 

держав стосовно союзу а також реальне значення Варшавського договору для 

вирішення Галицького питання на міжнародному форумі.   
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Таким чином, еволюція поглядів на польсько-український союз в 

діаспорній історіографії показує, що в перші роки дискусія точилася головно 

між уенерівським та галицьким крилом еміграції. Її головним предметом 

було питання чи був С. Петлюра зрадником, який продав Галичину, чи 

державним мужем, що до останнього боровся за українську незалежність, чи 

Варшавський договір зашкодив українській справі чи був тою соломиною, 

що могла її врятувати. З часом дискусія перейшла з політичної площини в 

історичну. Звинувачення С. Петлюри зійшли на марґінес і врешті саме він 

став символом української боротьби за незалежність. Увага почала 

звертатись не стільки на те, що Варшавським договором перекреслювалась 

ідея соборності заради малої державності, стільки на те, що навіть пішовши 

на такий крок, українці не здобули того, чого очікували від союзу. Причина 

цьому, на думку абсолютної більшості зарубіжних український дослідників, 

у зверхній та недалекоглядній політиці Польщі, яка намагалась отримати 

якомога більше вигоди від свого союзника, чим звела нанівець всю 

співпрацю і долю самого союзу. Також мала значення недосконалість і 

недалекоглядність концепції Ю. Пілсудського, яка виявилась туманною та 

внутрішньо суперечливою. Саме польський імперіалізм, який спрямований 

на союз з Росією проти України, вже двічі протягом історії призводив до 

поділу України а потім і до втрати незалежності Польщею.  

Все ще залишається велика кількість питань, які потребують аналізу. 

Одними з важливих аспектів у цьому дослідженні мають виступити теми 

впливу польсько-української (галицької) війни на результат війни УНР з 

більшовиками і на всю подальшу українську боротьбу за державність. 

Потребує дослідження також тема впливу польської делегації в Парижі на 

ставлення Антанти до України. Ґрунтовного дослідження чекає й тема 

перебігу спільної воєнної кампанії.  
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3.2. Польсько-український союз у відображенні радянської 

історіографії після 1939 р. 

 

Початок Другої світової війни вніс деякі зміни в трактування подій 

1920 р. Період 1939-1941 рр. характерний підвищенням уваги до польсько-

радянської війни. Інститут історії України в цей час активно досліджував 

історію західних областей України. У 1939 р. Інститут вперше провів дві 

наукові сесії. Одна з них була пов’язана з возз’єднанням Західної України з 

УРСР. Матеріали сесій видані окремими збірниками.  

Після вересневих подій 1939 р. в радянському союзі проводиться низка 

заходів, спрямованих на ідеологічне обґрунтування нової політичної 

реальності. Одним з таких заходів була наукова сесія Інституту історії 

України АН УРСР, яка відбулась 11-13 грудня 1940 р. і була присвячена 

історії іноземної воєнної інтервенції та громадянської війни в Україні 

[689, 942]. В 1940 р. вийшов короткий курс історії України [632]. Розділ, 

присвячений подіям польсько-радянської війни належав І. М. Премислеру
.
. У 

книзі повторювалась більшовицька доктрина: в першу чергу висвітлювалась 

класова боротьба в Україні під керівництвом комуністичної партії, а також 

підносилась єдність українського та російського народів. Всіляко 

дискредитувався український національний рух і С. Петлюра, який його 

репрезентував [632, 314]. Книга майже дослівно переказує "Історію ВКП(б). 

Короткий курс" в питанні польсько-радянської війни. На думку авторів, при 

підготовці польського наступу петлюрівські агенти – буржуазні націоналісти 

– готували проти Червоної Армії зрадницький удар з боку галицьких бригад. 

"Інші агенти Петлюри – "незалежники", "боротьбісти", очолюючи 

куркульські банди, вели боротьбу з українським народом шляхом терору, 

руйнування промисловості і транспорту. Ці банди, орудуючи за директивами 

Петлюри, допомагали польським панам готувати навалу на Україну" [632, 

325]. В 1941 р. була видана праця В. В. Руднєва з історії польсько-радянської 

війни [917].  
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Про політичний підтекст такого пожвавлення інтересу до подій 

двадцятирічної давнини можна судити з наступної цитати з праці І. Кулика: 

"Панська Польща від початку свого існування була в руках паліїв світової 

війни знаряддям нацьковування проти СРСР. Кривава війна, в яку ввергли 

Польщу імперіалістичні держави, привела до розпаду цього потворного 

дітища версальської системи, яке жило грабуванням чужих земель і було 

побудоване на нечуваному гнобленні і жорстокому переслідуванні 

непольських національностей. В історичні вересневі дні 1939 р. робітничо-

селянська Червона Армія, виконуючи волю радянського народу, натхненна 

великим Сталіним, назавжди звільнила наших єдинокровних братів західних 

українців і білорусів від польського іга" [718, 32]. 

До кінця 50-х рр. у радянській історіографії ще панувала сталінська 

доктрина. В історичній науці утвердився критерій політичної доцільності – 

основа марксистсько-ленінської методології. Продовжували всіляко 

замовчуватись та фальсифікуватись існування незалежних національних 

державних утворень УНР доби Центральної Ради, Української держави за 

гетьманату часів П. Скоропадського, УНР часів Директорії, ЗУНР та їхня 

зовнішньополітична діяльність. Історична наука продовжувала базуватись на 

методології закладеній в "Історії ВКП(б). Короткий курс". Як зазначає 

тернопільський дослідник І. Дацків [555], праці українських істориків були 

результатом перетворення науки на один із механізмів тоталітарного режиму. 

Прикладами таких досліджень є "Боротьба трудящих Західної України за 

возз’єднання з Радянською Україною" М. Герасименка і Б. Дудикевича,  

"Перемога Жовтневої революції і встановлення Радянської влади на Україні" 

Ю. Білана, "Французька інтервенція на Україні" О. Гуковського, "Нариси 

історії громадянської війни та іноземної інтервенції на Україні (1918-1920)" 

М. Супруненка, "Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні. 1917-

1922" А. Лихолата, "З прапором миру крізь полум’я війни І. Хміля" та ін. 

Одним з авторів, які активно працювали в цей час над проблемами революції 

був А. В. Лихолат [786]. Як і в цілому в радянській літературі, угода між 
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С. Петлюрою та Ю. Пілсудським розглядалась ним у контексті боротьби з 

зовнішньою інтервенцією та внутрішньою контрреволюцією. За цією 

концепцією Польща була, поряд з Врангелем, головним знаряддям Антанти 

для знищення першої в світі робітничо-селянської країни. Радянська Росія 

розглядалась як жертва агресії, яка прагнучи миру неодноразово намагалась 

налагодити нормальні відносини з Польщею. Однак агресію Польщі 

дипломатичними шляхами стримати не вдалось. З метою захоплення 

Радянської України польські імперіалісти покликали собі на допомогу 

українських буржуазних націоналістів на чолі з C. Петлюрою, готових 

прислуговувати будь-яким іноземним загарбникам заради відновлення на 

Україні буржуазно-поміщицького ладу [760]. Національний чинник в цих 

подіях зовсім ігнорувався, все розглядалося через призму класової боротьби. 

Метою Директорії, на думку А. Лихолата, була не стільки національна 

держава, скільки відновлення капіталістичного ладу, а державна 

самостійність – це лише інструмент для досягнення мети. Роль військ 

Директорії зводилась до прислуговування полякам. "Петлюрівці, – за 

висловом А. Лихолата, – повернулись на Україну в польському обозі". Варто 

зазначити, що такий прийом зображення національних державних формувань 

використовувався не лише при описі Директорії. Так само "в обозі", тільки 

вже німецьких військ, приїхала в Україну і Центральна Рада, яка теж була 

прислужником імперіалістів [758]. При цьому, якщо окупація України 

польськими військами вважалась ганебним продажем України, то окупація 

України військами більшовиків називалась братньою допомогою російського 

пролетаріату українським робітникам та селянам [756]. Теж саме стосувалось 

делегування величезної кількості російських партпрацівників до 

України [758], в той час, як залучення поляка Стемповського в уряд УНР 

наводилось як приклад залежності та фіктивності української влади. Війна 

проти військ Директорії, подібно до повстання проти гетьманського режиму, 

розглядалась як визвольна боротьба, а боротьба проти радянської влади 

називалась не інакше як бандитизм. Всіляко підкреслювалась єдність 
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українських та російських трудящих у спільній боротьбі проти окупантів. 

Зазначалось, що тільки спираючись на допомогу російського народу українці 

змогли вигнати зі своєї країни австро-німецьких і англо-французьких 

інтервентів, розгромити збройні сили націоналістичної контрреволюції і 

викинути за межі своєї Батьківщини "жалюгідні рештки" петлюрівського 

уряду та інших "найманців іноземного імперіалізму" [760].  

Важливою рисою, притаманною радянській історіографії, є зображення 

українських національних формувань та їх лідерів у карикатурній формі. 

Тексти були переповнені емоційно забарвленими, негативно конотованими 

термінами. Це унеможливлювало справжнє дослідження, перетворювало 

історію в пропаганду та риторику.  

У кінці 50-х рр. з настанням т.зв. "відлиги" в Радянському союзі дещо 

послабився ідеологічний тиск. Процес десталінізації позитивно вплинув на 

історичну науку, зокрема перестала гіперболізуватись роль Й. Сталіна в 

подіях польсько-радянської війни, не такий великий вплив на істориків 

відтепер мав канон "Історія ВКП(б). Короткий курс". Нові суспільно-

політичні умови дозволили дослідникам розширити діапазон своїх пошуків 

та уможливили доступ до архівів та літератури зі "спецхранів", сприяли 

залученню нових джерел до наукового обігу. З 1957 р. почав виходити 

Український історичний журнал, який донині є головним форумом 

українських істориків. У цей час деякі дослідники, як наприклад О. Карпенко 

у праці "Імперіалістична інтервенція на Україні. 1918-1920" [657] та кількох 

інших публікаціях, намагалися відійти від існуючих догм партійної 

методології і в міру можливого об’єктивно висвітлити події Української 

революції. Проте ідеологічний тиск і контроль з боку владних структур все ж 

суттєво обмежував їх дослідницьку діяльність. Зокрема, вищезгаданий 

О. Карпенко через свої погляди потрапив в опалу. Зрештою, історія 

Української революції продовжувала розглядатися в контексті громадянської 

війни та зовнішньої інтервенції, а відносна лібералізація правлячого режиму 

відбувалася з припливами та відпливами. 
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В цей же період був виданий трьохтомний збірник документів, 

присвячений Громадянській війні. Він був підготовлений до 50-річчя 

Жовтневої революції і був продовженням публікації документів, розпочатої 

Центральним державним архівом Жовтневої революції та соціалістичного 

будівництва УРСР, Інститутом історії Академії Наук УРСР та архівним 

управлінням УРСР. Документи, що стосуються періоду березня – листопада 

1920 р. опубліковані в третьому томі. Попри свій об’єм збірник грішить 

тенденційністю в підборі документів, що значно знижує його наукову 

вартість. Однак його вихід став значною подією в науковому житті істориків 

тогочасної України [528]. 

Одним з найавторитетніших українських радянських авторів, котрий 

займався питаннями громадянської війни та зовнішньої інтервенції, був 

М. І. Супруненко. У монографії "Очерки истории гражданской войны и 

иностранной военной интервенции на Украине (1918-1920)" [993] автор 

доводив, що безпосередніми та активними учасниками підготовки Польщею 

війни проти Радянської держави виступили "закляті вороги народу – 

українські буржуазні націоналісти". Класова ненависть до Країни Рад, де 

влада належала робітникам та селянам, на думку дослідника, відсунула на 

задній план протиріччя між польською та українською буржуазією. Польща, 

за твердженням М. Супруненка, підписала Варшавський договір лише для 

дипломатичного прикриття своєї агресії, за Директорія за будь-яку ціну 

хотіла повернути собі владу, тому й підписала договір із "заклятими 

ворогами" України [993, 376]. Укладенням Варшавського договору польське 

керівництво завершило дипломатичну підготовку до війни. 

Характерною рисою радянської історіографії цього періоду було 

підкреслення "декоративності" українського уряду, безсилля українських 

чиновників, які були підконтрольні польській адміністрації. Наголошувалось 

на "небачених звірствах" над мирним населенням, які чинили польські 

війська. Такі ж злочини творили й "петлюрівські банди, які немов змагалися з 

білополяками в грабунку українського населення" [991, 389]. Водночас 
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підкреслювалась доброзичливість російського народу, котрий допоміг 

визволити Україну від української влади. "В цей грізний час Комуністична 

партія і вся Радянська країна на чолі з великим російським народом, як це не 

раз бувало раніше, прийшли на допомогу Радянській Україні" [991, 382]. 

Ще більш пропагандистський характер мала науково-популярна 

література [637]. Зокрема у нарисі "Історія Української РСР" йшлося: "У 

квітні 1920 р. Петлюра підписав з главою уряду буржуазно-поміщицької 

Польщі Пілсудським договір про спільну боротьбу проти українського 

народу (ні С. Петлюра, ні Ю. Пілсудський не підписували Варшавського 

договору – В.Б.). За цим договором петлюрівські верховоди назавжди 

"відмовлялися" від Західної України, зобов’язувались допомагати польським 

магнатам знову забрати в свої руки кращі землі на Правобережжі. За це вони 

в разі перемоги мали одержати теплі містечка в уряді "самостійної України", 

яка перебувала б під протекторатом буржуазної Польщі" [637, 236]. При 

цьому автор ніби забув, що Українська РСР теж не була самостійною. 

Одним з видань, котре найґрунтовніше та найповніше висвітлювало 

події польсько-радянської війни та польсько-українського союзу 1920 р. був 

тритомник "Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр." за 

загальною редакцією А. Д. Скаби  [1029], третій том якого повністю 

присвячено 1920 року (редактор тому – М. І. Супруненко). Тут найповніше 

висвітлено тогочасну інтерпретацію договору: його ґенезу, мотиви, 

очікування сторін, рецепцію договору в Польщі та Україні, вперше в 

радянській історіографії описувалась участь українських військ у бойових 

діях, згадувались партизани, Зимовий похід Тютюнника, перехід ЧУГА на 

бік поляків, участь українських дивізій у воєнних діях на польсько-

радянському фронті. Директорія УНР розглядалась хоч і в негативному 

світлі, однак вже не настільки карикатурно [1029, 171]. Уряд Директорії 

розглядався не як прислужник польських військ, а як сторона, що зазнала 

сваволі сильнішого союзника, сторона, однак, що мала власні інтереси. На 

думку авторів, договір був скоріше політичним прорахунком С. Петлюри, 
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аніж свідомою українських інтересів. Зазначений трьохтомник є найбільш 

ґрунтовною та неупередженою працею про українську революцію, хоча події 

розглядались в руслі незмінної радянської концепції про громадянську війну 

в Україні. Так, зокрема зазначалось, що Версальським мирним договором 

Польщі були створені такі умови існування, які спрямовували її експансію на 

схід, проти Радянського Союзу: частина польських земель була передана 

Німеччині, частина Чехословаччині, Польщу було позбавлено виходу до 

Балтійського моря [1029, 133]. В результаті головним девізом зовнішньої 

політики Польщі стало прагнення до відновлення кордонів 1772 р., створення 

держави "від моря до моря" [1029, 134]. 

На думку авторів, крім головної мети "імперіалістів" – повалення 

більшовизму та придушення соціальної революції – окреме місце 

відводилось економічному визиску України. Варто додати, що твердження 

про те, що головною метою Ю. Пілсудського було повалення більшовизму та 

повернення в Росії монархії також не витримує критики. Абсолютна 

більшість польських дослідників доходять висновку, що Ю. Пілсудський 

вважав білий рух значно небезпечнішим для Польщі через його гасла єдиної 

та неділимої Росії. Через це він навіть стримав наступ польських військ 

восени 1919 р. підчас активного наступу Денікіна, щоб уникнути краху 

більшовиків. Про це писав і сам А. Денікін у своїх мемуарах під назвою 

"Очерки русской смуты", де прямо звинувачував Ю. Пілсудського у пасивній 

допомозі більшовикам [558].  

При описі бойових дій, підкреслювалось, що величезної шкоди 

діяльності Червоної Армії та взагалі радянської влади, завдавали українські 

партизани. Чисельність українських військ в Зимовому поході автори 

оцінювали в 5 тис. чол. Підкреслювалось, що партизанські загони виникали 

не стихійно, а організовувались кадровими українськими офіцерами, які 

залишились в тилу Червоної Армії при відступі Директорії. Становище 

радянських військ ускладнив також перехід двох галицьких бригад на 

польську сторону напередодні наступу [1029, 155-156].  



106 

 

Більш об’єктивно автори підійшли до висвітлення постачання 

українських військ польським командуванням. Зазначалось, що  воно не 

охоче надавало зброю, спорядження та обмундирування для частин 

української армії. Польське керівництво також довго не давало дозволу на 

проведення мобілізації серед українського населення. А одержавши цей 

дозвіл, українське командування ніяк не могло добитися допомоги від 

польської цивільної адміністрації [1029, 177]. Вказуючи на боротьбу армії 

УНР з більшовиками після перемир’я, автори робили висновок, що цим 

українське командування переслідувало політичні цілі: зірвати підписання 

польсько-радянського мирного договору [1029, 420] 

До позитивних сторін роботи можна віднести дуже ґрунтовне 

висвітлення бойових дій. В деталях описано події на фронті та в тилу, 

висвітлено матеріальне забезпечення фронту. Також великим позитивом 

роботи є висвітлення подій на цілій території України. Українські діаспорні 

історики, а значною мірою й сучасні дослідники, описують діяльність 

українського державного центру, практично зовсім не торкаючись подій на 

периферії. Натомість у цій праці детально висвітлено ситуацію на 

підконтрольній більшовикам території, описано події на цілому фронті, 

боротьбу з Врангелем, Махном і т.п.  

З початку 70-х рр. у Радянському Союзі почалось реанімування 

сталінізму. Внаслідок цього історична наука в Україні переживала складний 

період. Особливо це проявилося при перебуванні на посаді секретаря ЦК 

КПУ з ідеології В. Ю Маланчука. 1972-1973 рр. – період активізації 

політичних репресій в СРСР. Події, що відбувалися в ті роки, дістали назву 

"генерального погрому". Початок репресивної акції в Україні був 

специфічним, не таким як в інших регіонах СРСР. Як зазначав дослідник 

Г. Касьянов, він нагадував поганий "шпигунський" детектив і свідчив, що 

керівництво КГБ республіки відчувало ностальгію за 1937 р [660, 120-121]. 

Після ХХІV з’їзду КПРС ЦК КПУ ухвалив серію постанов, у яких 

накреслювались основні завдання суспільних наук, зокрема, "Про розвиток 
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історично-партійної науки". Суспільствознавців орієнтували передусім на 

посилення критики "українського буржуазного націоналізму" та "націонал-

комунізму", на обґрунтування тези про завершення формування "нової 

історичної спільності – радянського народу" [660, 138]. Відповідно зросла 

чутливість ідеологічних наглядачів до будь-якого, навіть найменшого, 

відходу від цих настанов. Як зазначає Г. Касьянов, досить було не проявити 

належної старанності у справі боротьби проти "українського буржуазного 

націоналізму", щоб відразу ж наразитися на "організаційні 

висновки" [660, 139].  

Таким чином після короткочасного періоду "відлиги" наступив свого 

роду період неосталінізму. Це позначилось і на історичній літературі, в яку 

повернулися кліше сталінського періоду. Одним з яскравих прикладів праці 

брежнєвського періоду є 8-томна "Історія Української РСР" [640]. У ній 

доводилось, що після того, як наприкінці 1919 р. став явним крах планів 

ліквідації Радянської влади за допомогою білогвардійської армії Денікіна, 

імперіалісти Антанти і США відразу почали підготовку нового 

антирадянського походу. Цього разу основною ударною силою у збройній 

боротьбі проти Країни Рад мала стати буржуазно-поміщицька 

Польща [640, 473]. Готуючись до війни з Радянською Країною, буржуазно-

поміщицький уряд Пілсудського сподівався водночас зміцнити своє 

становище, придушити невдоволення трудящих мас його реакційною 

внутрішньою і зовнішньою політикою, вийти з економічної і політичної 

кризи, яку переживала Польща [640, 473]. Може скластись враження, що 

воювали не Польща з Росією, а поміщики з робітниками та селянами, 

щоправда поміщики були польськими, а селяни та робітники – 

"радянськими".  

Про польсько-український союз згадувалось досить коротко у підрозділі 

під заголовком "Нова зрада українських буржуазних націоналістів". 

Зазначалось, що "Польська вояччина вирішила використати для своїх планів 

українських буржуазних націоналістів на чолі з Петлюрою, готових 
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прислуговувати будь-яким іноземним загарбникам заради відновлення на 

Україні буржуазно-поміщицького ладу." [640, 476]. Врятували Україну від 

згуби трудящі Радянської Росії, які першими прийшли на допомогу 

робітникам і селянам України [640, 481]. 

Що стосується підсумку війни та Ризького миру, то вона вважається 

переможною, а умови миру – почесними. Цікаво, що Варшавський договір, 

через ті його пункти, що стосувались кордону, називався продажем 10 млн. 

українців під польський гніт, а Ризький договір, згідно з яким кордон 

встановлювався майже такий самий (навіть з більшими поступками на 

користь Польщі), називався великою перемогою ленінської 

політики [640, 499]. У такому ж ракурсі трактувались події 1920 р. й у 10-

томній "Истории Украинской ССР" [623].  

Варто зазначити, що більшість радянської історичної літератури 

потребує критики не з погляду історичної науки, а з точки зору пропаганди. 

Тут особливо виражений той елемент, який ми в першому розділі 

охарактеризували як "переконувальний" шар нарації. Загальноприйнятим 

було вибіркове використання джерельної бази, на основі критерію 

ідеологічної доцільності. Варто згадати слова Я. Дашкевича: «Викидання та 

замовчування фактів, які не підходили під згори запрограмовану схему, 

супроводжувалося обов’язковою боротьбою з буржуазним націоналізмом та з 

західною історіографію. Історичну науку було поставлено на службу 

фальсифікації» [1061, 59]. О. Оглоблин, наголошуючи на важливій ролі 

української еміграційної історіографії, зазначав: «Після Другої світової війни 

вільна історична наука на Україні фактично перестала існувати. Українська 

совєтська історіографія цілком підпорядкована політичним цілям і наказам 

комуністичного уряду» [842, 59]. Нажаль навіть академічні видання мали 

більше рис пропаганди ніж історичної літератури.  

Як слушно зауважував російський академік Ю. Афанасьєв, в СРСР 

"історична наука, як і інші галузі гуманітарних знань, розглядалися перш за 

все як інструмент державної політики". Автор визначав радянську 
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історіографію "як особливий науково-політичний феномен, гармонійно 

вписаний у систему тоталітарної держави і пристосований для 

обслуговування його ідейно-політичних потреб" [961, 19]. Відтак її аналіз 

потребує особливого методологічного інструментарію, дещо відмінного від 

традиційного історіографічного. Немає жодних сумнівів, що фальсифікації, 

міфи та різноманітні кліше створювались радянською ідеологічною 

машиною абсолютно цілеспрямовано, а отже, мали свою мету. Можна 

зробити висновок, що радянська політика в галузі історії переслідувала 

кілька цілей: 

1) Дискредитувати український національний рух, показати всю 

безперспективність українського національного проекту, якому 

протиставлявся радянський національний проект (фактично різновид 

російського); 

2) Всіляко підкреслювати єдність українського та інших народів 

Радянського Союзу на чолі з великим російським народом з метою 

формування нової історичної спільності – радянського народу. Така 

спільність неодмінно потребувала спільної міфології. Підкреслення 

спільної боротьби у війні проти Польщі – один з важливих способів 

створення міфу "одвічної" єдності. Поряд з поляками агресором були 

й українські націоналісти. Таким чином, читач повинен був 

ідентифікувати себе не з українською стороною, а з радянською, 

точніше – з російською; 

3) Підживлювати відчуття загрози зовнішнього ворога. Цьому 

допомагали конспірологічні теорії про всесвітню змову "світових 

імперіалістів та буржуазії" проти в т.ч. українських селян та 

робітників. Єдиною силою, яка всьому цьому протистоїть, 

замальовувалась радянська влада. Це повинно було стати своєрідним 

«щепленням» проти будь-яких інших орієнтацій (політичних, 

культурних і т.д.) крім російської. 
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Таким чином, радянська історична політика була спрямована на 

дигнітоцид – блокування в українців відчуття національної гідності. Її 

завданням було довести українцям, що ідея створення національної держави 

безперспективна, нікчемна та злочинна. Більш того – все це мало викликати в 

українців і гіпоідентичність, тобто слабку національну свідомість, що в свою 

чергу мало слугувати їх легшій державній та етнічній асиміляції. 

Отже, радянська історична література цього історіографічного періоду 

доволі однотипна. Хоч її характеризували певні зміни в період відлиги, однак 

навіть тоді вона не вийшла за рамки радянської доктрини і продовжувала 

слугувати ідеологічним інструментом держави. Можна погодитись із 

Л. Радченко, що хоч догматизм в історичних дослідженнях в Українській 

РСР "ери Сталіна" змінився в 1963-1972 рр. десталінізацією "ери Шелеста", 

однак принципово їх зміст залишився без змін майже до кінця 80-х років. 

Певна ревізія в тлумаченні історичних концепцій, що мала місце в кінці 50-х 

років мала лише косметичний характер [1138, 12]. Та й період такого 

цензурного послаблення тривав не довго і дуже швидко змінився 

реанімуванням сталінізму. Директорія УНР зображувалась як свідомий ворог 

українського народу, який виражав інтереси світової, в тому числі 

української, буржуазії та куркулів. Польща зображувалась, як маріонетка 

країн Антанти, яка виконувала за них свого роду "брудну роботу". Сама ж 

польсько-радянська війна пояснювалась конспірологічними теоріями про 

світову змову проти радянської влади. Справжнє наукове дослідження було 

ускладнене обмеженим доступом до джерел та ідеологічними рамками. 

Можна без перебільшення ствердити, що ідеологічні завдання в радянській 

історичній літературі мали більший пріоритет ніж власне історичні. Хоча, 

заради справедливості варто зазначити, що ті історики, які все-таки 

намагались відійти від запрограмованої візії і представити більш 

неупереджене бачення подій, дуже ризикували науковою кар’єрою і не 

тільки. 
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3.3. Польська еміграційна історіографія 

Після того, як Польща опинилась під нацистською окупацією, німці 

прагнули до цілковитого винищення наукових осередків та інтелігенції, 

нищили бібліотеки, вивозили фонди і т.п. Арешт і ув’язнення в концтаборі 

професорів та доцентів Ягеллонського університету, закриття вищих 

навчальних закладів, Польської Академії Знань та дослідницьких центрів не 

залишало сумнівів щодо цілей німецької політики. В результаті можливості 

наукової діяльності існували лише на території Великої Британії та США. 

Тут варто виділити два головних осередки польської історичної науки, які 

займались новітньою історією Польщі. Це два Інститути Юзефа 

Пілсудського у США та Великобританії, в які було вивезено значну частину 

архівних фондів та які згрупували навколо себе видатних польських 

еміграційних істориків. Особливо слід виокремити Інститут Ю. Пілсудського 

в Америці. Великі та єдині в своєму роді архівно-бібліотечні фонди 

Інституту, джерельні матеріали недосяжні в Польщі та інших еміграційних 

наукових установах притягували та притягують чисельних дослідників, котрі 

можуть користуватись зібраними документами. Тут, зокрема, зберігається 

архів Української Військової Місії в Польщі та колекції, що стосуються 

польсько-радянської війни, Національного комітету у Франції та політичних 

стосунків з європейськими державами та США. 

Варто пригадати науковий доробок пов’язаних з Інститутом авторів, що 

публікувались англійською: Маріяна Каміля Джєвановського, Януша 

Заводного, Станіслава Блейваса, Пьотра Вандича, Тита Комарницького. 

Одночасно в 1948 р. в Лондоні було продовжено видання журналу 

"Niepodległość", який був започаткований у Варшаві в 30-х рр. ХХ ст. 

Інститутом Дослідження Новітньої Історії Польщі. 
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Іншим дуже важливим інтелектуальним центром польської еміграції 

після війни став Літературний Інститут в Парижі
3
, де видавались Історичні 

Записки
4
. Журнал публікував документи, спогади та дослідження з новітньої 

історії Польщі. Завдяки тому, що видавався на еміграції та був позбавлений 

впливу цензури, часопис становив вільний форум наукової дискусії. Навколо 

нього гуртувалось чимало видатних польських еміграційних науковців та 

публіцистів. У період ПНР деякі автори з комуністичної Польщі публікували 

свої тексти в "Історичних Записках" під псевдонімами. Протягом майже 40 

років редактором Історичних записок був Єжи Ґедройц. В 2009 р. за вклад у 

збереження польської національної спадщини за межами Польщі, Президент 

Інституту Національної Пам’яті нагородив редакційну колегію "Історичних 

Записок" нагородою "Хранитель Національної Пам’яті". Журнал виходив до 

червня 2010 р.  

Не менш важливим часописом, який причинився до польсько-

українського діалогу на еміграції була Паризька "Культура"
5
. Часопис 

публікував полемічні статті Нобелівських лауреатів Чеслава Мілоша та 

Віслави Шимборської, а також інших польських інтелектуалів таких, як 

Вітольд Ґомбрович, Марек Гласко, Юзеф Чапський, Анджей Бобковський, 

Анджей Хцюк та ін. З українських еміграційних діячів з "Культурою" 

співпрацювали Богдан Осадчук, Юрій Лавріненко, Юрій Шевельов, Іван 

Лисяк-Рудницький, Борис Левицький, Іван Кедрин, Іван Кошелівець та ін. 

Часопис відіграв важливу роль у примиренні поляків з українцями, 

білорусами та литовцями тим, що був першим польським інтелектуальним 

колом, яке в 1950-ті роки захищало ідею визнання повоєнних східних 

                                                 
3
 Літературний інститут (Instytut Literacki) – польське еміграційне видавництво, засноване в 1946 р в 

Римі, в 1947 р. перенесене до Масон-Ляфіт під Парижем. Заснований був Єжи Ґедройцем, Софією Герц, 

Зиґмунтом Герцом та Юзефом Чапським. Був одним з найзаслуженіших польських еміграційних 

видавництв. Став відомий передусім як видавець «Культури».  Від моменту заснування видавництвом 

керував Єжи Ґедройц, а після його смерті в 2000 р. – Софія Герц.  
4
 Історичні Записки (Zeszyty Historyczne) – еміграційний квартальник (до 1973 р. піврічник), що 

видавався в 1962-2010 рр. Літературним Інститутом в Парижі. 
5
 Kultura – польський літературно-політичний часопис, який виходив з 1947 по 2000 рік спочатку в Римі, а 

потім в Парижі. Засновником та головним редактором журналу був Єжи Ґедройць. Часопис відігравав 

важливу роль у польському літературному житті.  
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кордонів Польщі. Концепція підтримки незалежності східних сусідів Польщі, 

вироблена Юліушем Мєрошевським, мала великий вплив на зовнішню 

політику Польщі після 1989 року [905]. Атмосферу тодішніх польсько-

українських відносин влучно сформулював І. Лисяк-Рудницький: "В 

польських наукових колах існує сьогодні порівняно сильний інтерес до 

української проблематики на ґрунті відчуття спільности історичної долі обох 

народів. Уважаю, що під цю пору передумови для польсько-українського 

наукового й навіть політичного діялогу більш сприятливі, ніж мабуть коли-

небудь" [729, 499-500]. 

В польській історіографії, що повставала після 1939 р. на еміграції дали 

про себе знати ті ідеологічні позиції, які виявилися стосовно української 

політики Ю. Пілсудського в міжвоєнній історіографії. Можна погодитись із 

польським дослідником Еугенішем Коко, що втрата Польщею незалежності в 

1945 р. посприяла розвитку апологетичних праць в стосунку до політики 

Ю. Пілсудського. Більшість польської еміграційної історіографії 

репрезентувала пілсудчиківську або близьку їй точку зору. В цій літературі 

підкреслювався незалежницький характер концепції Ю. Пілсудського, 

зокрема стосовно Росії, що однак не завжди сприяло виваженим судженням. 

Часто література набувала рис апологетики Начальнику Держави. Виявилось 

це, між іншим, в оцінці намірів Радянської Росії стосовно Польщі в перших 

місяцях 1920 р. На думку багатьох авторів Москва в той час планувала 

наступ у західному напрямку, а її пропозиції мирних переговорів мали на 

меті лише виграти час, аби зміцнити сили на фронті з Польщею. У свою 

чергу, згідно інших авторів, укладення миру повинно було принести Росії 

тимчасову стабілізацію, після якої знову повинні були розпочатися воєнні дії 

[77, 54]. В цьому контексті починання Ю. Пілсудського виглядали як 

оборонні. І хоча це питання потребує детальнішого з’ясування, така позиція 

виглядає занадто односторонньою.  

Іншою спільною рисою літератури цього періоду було акцентування на 

щирості намірів Ю. Пілсудського в стосунку до України та її прагнень до 
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незалежності. Деякі автори вважали, що польська політика в цьому питанні 

керувалася головним чином альтруїстичними міркуваннями. Відповідно до 

цього, її головною метою було визволення України під гаслом "за вашу і 

нашу свободу". Це завдання носило характер місії, будучи істотним кроком 

на шляху до реалізації принципів, які виголошувались ще ідеологами 

польської демократії XIX ст [232, 213, 120]. 

Однак частіше можна було зустріти більш помірковані оцінки, подібні 

до поглядів Т. Кутшеби. Головною метою Польщі, в цих оцінках, була 

ліквідація небезпеки з боку Росії шляхом відірвання від неї України і 

допомоги їй у здобутті незалежності [104, 130, 162, 391]. Згідно такого 

формулювання надання допомоги УНР було засобом, що провадив до такої 

цілі. Деякі автори, як наприклад Павел Заремба, вдавались до морального 

обґрунтування таких дій, посилаючись на принцип самовизначення націй 

[391, 174-175], ніби забуваючи, що він не знайшов свого відображення в 

Варшавському договорі у рішеннях про польсько-українське розмежування. 

Подібну точку зору репрезентував Владислав Побуг-Малиновський [271]. У 

його аналітичній синтезі можна знайти чимало нової, хоч не завжди точної, 

інформації, пов’язаної з ґенезою Варшавського договору. Як можна 

припустити, автор почерпнув ці відомості  з власно пам’яті або зі свідчень 

представників близького йому пілсудчиківського середовища. Одна з них 

стосується вступного політичного та військового договору, який був 

підписаний Польщею та УНР в лютому 1920 р. Це свідчення, не 

підтверджене в пізніших опрацюваннях, однак цитоване у деяких 

підручниках [393, 109], досі чекає на джерельне підтвердження або 

заперечення. Нажаль в зазначеній праці практично відсутні відомості про 

польсько-українську співпрацю після квітня 1920 р.  

Частина авторів у свою чергу підкреслювала федералізм у поглядах 

Ю. Пілсудського, наголошуючи на їх зв’язку з унійною традицією Речі 

Посполитої, стосовно ж України – з Гадяцьким договором [199; 134; 241]. 

Вацлав Ґжибовський, наприклад, називав Ю. Пілсудського "опікуном 
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України". Про Варшавський договір він зазначав: "… варто пам’ятати, що 

обидві сторони, що укладали договір, були мало не в примусовій ситуації. 

Міжнародні договори, що укладаються під тиском обставин, зазвичай не 

належать до найміцніших. Однак, як політичний чин польсько-український 

договір був і залишається виявом самої логіки історичного сусідства, самої 

суті польського та українського призначення" [144, 91]. 

Найбільш суттєвою працею, яка репрезентувала цей погляд була 

монографія Маріана Каміля Джєвановського "Юзеф Пілсудський. 

Європейський Федераліст" [134]. Автор найповніше на той час представив  

політику Начальника Держави в українському питанні. Він намагався також 

показати мотивації української сторони, чому до нього польські автори не 

присвячували достатньо уваги. Чимало місця там також займають питання, 

пов’язані з ґенезою договору та польсько-українським переговорним 

процесом в кін. 1919 – на поч. 1920 р. М. К. Джєвановський також ґрунтовно 

проаналізував зміст політичної та військової конвенцій. Однак, як слушно 

ствердив А. Хойновський в рецензії на цю монографію, "автор не 

проаналізував польську політику в період від зайняття Києва до відступу з 

нього внаслідок наступу радянський військ", що, як він зауважив, дозволило 

автору "перекинути центр ваги причини невдачі" політики Ю. Пілсудського 

"з політичних питань на військові" [283]. А. Хойновський підкреслював, що 

К. Джєвановський прагнув "за будь-яку ціну довести, що польську східну 

політику не можна кваліфікувати як імперіалістичну". [283, 370]. Це можливо 

є найслабкішою стороною монографії, яка однак є дуже цікавою в своїй 

аналітичній частині. Можна також помітити оминання автором досить 

суттєвих джерел, а саме – листів Ю. Пілсудського періоду квітня-листопада 

1920 р., опублікованих в "Нєподлєглості" за 1962 р [227], які можливо 

найповніше висвітлюють цілі, які собі ставив Ю. Пілсудський, плануючи 

Київський похід 1920 р. Аналогічне бачення концепції Ю. Пілсудського 

представив у монографії Тит Комарницький [199], збагачуючи одночасно 



116 

 

свою працю відомостями про міжнародні аспекти польської політики в 1920 

р.  

Як зауважує дослідник польської історіографії Е. Коко, тільки в 

рідкісних працях модна зустріти більш реалістичну точку зору. У статті 

Пьотра Вандича, опублікованій в "Історичних Записках", автор на основі 

згадуваних вже листів Ю. Пілсудського давав виважену та змістовну 

інтерпретацію його української політики та Варшавського договору. Він так 

розглядав погляди Начальника Держави: Ю. Пілсудський "вважав, що союз 

дозволить йому унезалежнити свою східну політику "від капризів Антанти", 

усуне небезпеку більшовицької та імперіалістичної Росії, врешті дозволить 

отримувати вигоди від природних багатств України" [348].  

Дослідник зазначав, що Ю. Пілсудський вважав галицьке питання 

частиною загальноукраїнського і був готовий на компроміс з українцями в 

питанні кордону, хоча й не був готовий відмовитись від Львова. Проте з 

огляду на внутрішню опозицію, уряд не міг робити занадто великих 

поступок. Ю. Пілсудський, однак, в міру можливого намагався задовольнити 

українську сторону і стримати занадто високі польські вимоги [348, 17]. 

Польсько-українські переговори, зазначав автор, були ускладнені головно 

тим, що українська сторона не мала засобів, які б дозволяли їй розмовляти з 

Польщею на рівних [348, 15]. Однак про накинення Україні статусу сателіта 

не могло бути й мови. Польсько-український договір, на його думку, "не 

виникав з бажання уярмлення України, але й не був якоюсь альтруїстичною 

угодою, з якої Польща не повинна була отримати жодної вигоди. Як 

більшість міжнародних договорів він був результуючою силою спільних 

інтересів. Слабша сторона платила поступками за отриману допомогу й 

підтримку" [348, 19-20].  

Варто додати, що П. Вандич намагався також охарактеризувати долю 

польсько-українського договору до укладення перемир’я на фронті з 

Радянською Росією. Він відзначив проблеми, які поставали на цьому шляху 

як з українського, так і з польського боку, стверджуючи, що це питання 



117 

 

повинно стати предметом окремого дослідження. Автор констатував, що 

обіцяна польська допомога українським дивізіям приходила невчасно й у 

недостатній кількості. Мали місце й грабунки та вивезення залізничного 

майна в Польщу. Така подвійність у підходах, на думку автора, не могла бути 

заохоченням для української сторони [348, 21]. Незважаючи на це, українські 

війська повністю виконали свій солдатський обов’язок. Торкається 

П. Вандич також питання долі України при укладанні Ризького миру. На його 

думку, більшовики виразно дали зрозуміти, що не підуть на жодні 

компроміси в українському питанні. Визнання Радянської України і 

розірвання з УНР було тією ціною, за яку можна було досягти миру. 

Ю. Пілсудський був безсилий. Польща, незважаючи на поширене 

переконання, не була переможцем, який може диктувати свої умови. Ризький 

мир був компромісом між позицією польського суспільства та радянським 

урядом. Одночасно він був поразкою цілої східної концепції 

Ю. Пілсудського і похованням надій на співпрацю вільної Польщі з вільною 

Україною [348, 24]. 

Поміркованістю та обережністю в інтерпретації вирізняється досить 

загальне опрацювання Тадеуша Піщковського [270]. Як і більшість 

польських авторів, головну причину поразки кампанії 1920 р. він вбачав у 

недостатньому патріотизмі українців та звинувачував їх у замалому вкладі у 

спільну боротьбу [270, 294-295]. "Реакція українських мас у 1920 р. довела, 

що вони ще не дозріли до незалежності […] Польські війська, котрі були 

втягнуті у важку боротьбу з більшовиками, отримали непропорційно малу 

підтримку від українського союзника, чиї сили не перевищили символічної 

кількості" [270, 294-295]. Щоправда, автор не намагається знайти причин 

того, чому українські війська не збільшили своєї чисельності. У іншій праці, 

присвяченій польсько-англійським стосункам, Т. Піщковський висвітлив 

позицію Великобританії щодо польської східної політики. Автор зазначав, 

що з усіх чотирьох Великих держав, Англія була найзапеклішим 

противником концепції "великої Польщі". Л. Джордж негативно ставився до 
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приєднання Галичини до Польщі, вважаючи польські претензії за вияв 

імперіалізму. Що ж стосувалось територій на схід від Збруча, то позиція всіх 

чотирьох Великих Держав була приблизно однаковою, що польські вимоги 

занадто високі [269, 114]. Автор також вважав, що плани Ю. Пілсудського 

щодо облаштування "східних земель" були доволі нечіткими [269, 115]. 

Цікаво охарактеризував позицію Ю. Пілсудського консерватист 

Станілав Цат-Мацкевич у своїй "Історії Польщі від 11 листопада 1918 р. до 

17 вересня 1939 р." [234]. До сьогодні варта зацитування його думка стосовно 

бачення Ю. Пілсудським міжнаціональних стосунків. Він вважав, що 

Начальник Держави "вірив, що держави […], звільнені Польщею від Росії, з 

легкістю впадуть під вплив Польщі і що поляки зможуть їх протягом певного 

часу полонізувати, як шляхта давньої Речі Посполитої полонізувала Литву і 

Русь" [234, 106]. Варто звернути увагу на доволі оригінальну інтерпретацію 

автором Ризького миру, заслуга\провина за який, покладається на 

Ст. Грабського. Умови договору, зазначав публіцист, створили таку 

політичну реальність, яка перекреслювала можливості політики 

Ю. Пілсудського на майбутнє. Український націоналізм відтепер не міг бути 

використаним для розчленування Росії, міг тільки ослабити Польщу. Такий 

стан речей змушував Варшаву припинити "допомогу українцям в 

еманципації", примушував застосовувати до них програму Р. Дмовського, 

тобто прагнення до їх національної асиміляції [234, 135]. Тобто політичні 

наслідки Ризького миру накинули Польщі її внутрішню політику 

міжвоєнного періоду. Навіть соціалістичні уряди іноді проводили політику 

асиміляції часом більш агрессивно, ніж пропонували націоналісти. Такої 

політики вимагав той кшталт польської держави, який утворився внаслідок 

підписаних у Ризі домовленостей [238, 136].  

Е. Харашкевич вважав, що головною метою східної політики 

Ю. Пілсудського було послаблення Росії, щоб зменшити диспропорцію сил 

між обома державами, щоб Росія перестала бути нависаючою загрозою для 

Польщі. Тому, на думку автора, українське питання становило для 
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Начальника Держави найбільшу турботу [104, 301-302]. Однак 

Ю. Пілсудський не планував жодної федерації з Україною, а тільки 

військово-політичний союз. Концепція відірвання України від Росії зазнала 

невдачі, на думку Е. Харашкевича, головним чином через те, що національна 

свідомість українців у той час була ще на занадто низькому рівні, щоб 

надихнути народ ентузіазмом для сміливих планів С. Петлюри [104, 303].  

Подібну точку зору репрезентував В. Віслоцький, який стверджував, що 

спільна боротьба польських та українських військ за незалежність України не 

знайшла бажаного відгуку в масі українського народу. Головним чинником 

який перешкодив продовженню війни осінню 1920 р. автор вважав 

небажання польського суспільства воювати. Оцінюючи Київську операцію 

1920 р. В. Віслоцький вважав, що вона, всупереч поширеним переконанням, 

причинилась до перемоги під Варшавою, оскільки розбиті в Україні ХІІ та 

ХІV армії так і не змогли відновити своєї бойової вартості до серпня 1920 р. 

Українські війська, на переконання автора, хоч були мало чисельні, та добре 

виконували бойові завдання навіть в найскладніших умовах [364, 173-190]. 

М. Сокольніцький притримувався подібної точки зору щодо Київської 

операції. На його думку, походом на Київ Ю. Пілсудський запобіг 

концентрації радянських військ на південному напрямку. Утворення 

української держави підтинало сам корінь російської великодержавності. 

Ю. Пілсудський добре усвідомлював усі труднощі, які польсько-українська 

політика може викликати в Галичині. На думку автора, "врегулювання справ 

на Сході і нова конфігурація чорноморського регіону були в його очах 

набагато важливіші для майбутнього Польщі, ніж поточні і завжди більш чи 

менш незадовільні й несправедливі розмежування державно-національних 

територій" [307, 67]. Польсько-український союз іноді згадувався в польській 

публіцистиці і в контексті новітніх планів щодо зруйнування Радянського 

Союзу [296].  

На особливу увагу заслуговують спогади Г. Юзевського, який за 

умовами політичної конвенції був призначений заступником міністра 
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внутрішніх справ в українському уряді, котрі висвітлюють доволі цікаві 

питання. Він зазначав, "Я був поляком – довіреною особою Польщі і був 

поляком – українським заступником міністра, довіреною особою України.  Я 

не був "знаряддям" Польщі в українському уряді і не був "агентом" чи 

"стукачем". Польща могла мати до мене довіру. В не меншій мірі могла мені 

довіряти й Україна" [165, 116]. Г. Юзевський зазначав, що особа 

Ю. Пілсудського справляла на С. Петлюру велике враження, наближала його 

до Польщі. Спогади про цей період дуже піднесені та романтичні. Автор 

зосереджувався лише на позитивних моментах співпраці, цілком уникаючи 

згадок про неприємні інциденти. Виняток становить хіба що розповідь про 

те, як Г. Юзевський після підписання Ризького миру рятував С. Петлюру від 

видачі більшовикам [165, 124-125]. "Польсько-український договір, - на 

думку Г. Юзевського, - є каноном існування України і Польщі. Він мав місце 

в різні часи і в різних ситуаціях. […] Стосунок Польщі до України і України 

до Польщі визначають не тільки практичні погляди, така чи інша політична 

кон’юнктура […] Це природжена потреба існування України і Польщі. Моє 

зближення з Отаманом переконало мене, що так і є. Це позиція сама в собі, 

самодостатня й незалежна від яких-небудь інших факторів" [165, 129].  

Традиційно критичну оцінку політики Ю. Пілсудського представив 

близький до ендеції Адам Жултковський у своїй праці "A Border of Europe" 

[397, 202-203]. Однак монографія не вводить до наукового обігу нових 

джерел а її аналітика не відрізняється оригінальністю.  

Т. Комарніцький звертав увагу на нерозуміння Антантою східної 

політики Ю. Пілсудського та української проблеми. "Принцип неподільності 

Росії, – писав він, – єдності російського народу, включаючи українців та 

білорусів, слабкі знання про реальний стан справ на кресах, ілюзії переваг, 

які могли послідувати після відновлення торгівельних відносин з Росією – 

такими були фактори, які не дозволяли Західним Державам відійти від 

заяложеного рішення [199, 556]. Мотиви Ю. Пілсудського, автор схильний 

пояснювати в дещо романтичному світлі: "Пілсудський тривалий час мав 
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лише одну відповідь – відмова підтримати народ, з яким ми прожили в 

добровільному союзі п’ять століть стала б незмивною плямою на польській 

честі" [199, 568]. Автор також намагався довести, що Варшавським 

договором Польща дарувала українцям території, на які вона мала законне 

право, відповідно до невизнання поділів. Натомість відправляти свої війська 

на Лівобережну Україну Польща не мала права, оскільки це було б актом 

агресії проти юридично Російських земель [199, 574].  

М. Джєвановський підкреслював федеративні плани Ю. Підсудського. 

Останній, на його думку, у хаосі, що утворився після Першої Світової війни, 

побачив короткочасну можливість для втілення в життя його програми по 

інтеграції Східної Європи [137, 80]. Дослідник також доводив, що 

звинувачення, ніби Варшавський договір мав якісь імперіалістичні цілі – 

абсолютно безпідставні, навіть абсурдні. "Припустити, що поляки хотіли 

обернути чисельніший, багатший, і принаймні потенційно потужніший ніж 

вони самі народ у васальну державу це нонсенс. Немає жодних 

документальних чи навіть непрямих доказів, що Пілсудський чи хто-небудь з 

його оточення таїв такі наміри. Що важливо, поляки не мали ресурсів щоб 

досягти таких цілей. На початковому етапі кампанії вона мусила з 230 тис. 

солдатів протистояти країні, яка багатократно переважала її в людських та 

індустріальних ресурсах. Вона відчайдушно потребувала союзника і не могла 

утримувати васала. Щоб зробити Україну васальною державою потрібні були 

радянські методи придушень та депортацій, які Польща не могла і не хотіла 

застосовувати" [136, 286]. Причина невдачі польсько-української концепції, 

на думку на думку М.К. Джєвановського була в тому, що «Пілсудський 

зробив ставку на стрімке піднесення українського патріотизму, якого так і не 

відбулось, хоч незначні війська Петлюри боролися хоробро впродовж 

кампанії» [137, 296].  

Найдетальніше розглядав польсько-український союз 1920 р. 

М. К. Джєвановський у монографії "Юзеф Пілсудський: Європейський 

федераліст". Дослідник стверджував, що польсько-українська угода була 
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політичною маніфестацією інстинкту самозбереження. Договір був 

потенційно далекосяжний: він репрезентував намагання зрівняти баланс сил 

між Польщею та Росією. Це була спроба зупинити і бодай частково 

повернути назад історичну експансію Московії [134, 274]. 

М. Джєвановський вважав, що Варшавський договір був продовженням 

політики, розпочатої в Гадячі. Однак союзницькому процесу перешкоджало 

його несприйняття в польському суспільстві. Українська політика 

Ю. Пілсудського, стверджував автор, була справою лише малої групи його 

прибічників на лівиці. Його політика ніколи не була зрозумілою для 

більшості його співвітчизників. Після укладення договору, на думку 

М. Джєвановського, все залежало від перебігу кампанії. Її результат 

легітимізував би договір і зробив би його наріжним каменем нової сили на 

сході Європи [134, 278]. Автор також розглядав міжнародні фактори. На його 

думку, в Парижі не хотіли розчленування Росії, оскільки побоювались, що 

ослаблена Росія не зможе віддати борги. Дещо іншим було становище в 

Лондоні. Державний секретар з питань війни В. Черчіль мав близьку до 

Ю. Пілсудського позицію, однак прем’єр Ллойд Джордж її не поділяв. Дуже 

негативно поставились до звістки про підписання Варшавського договору в 

Берліні, вважаючи його спрямованим проти Німеччини.  

Таким чином, військова катастрофа Польщі 1939 р., втрата незалежності 

та врешті умови еміграції посприяли переосмисленню подій 1920 р. в 

польській історіографії. Всі ці події сприйнялись як доказ неможливості 

існування незалежної Польщі без незалежної України. Одну з головних ролей 

у цьому процесі відіграло середовище паризької "Культури". З початку 60-х 

рр. почався процес серйозного дослідження польсько-українського союзу 

1920 р. в літературі. Важливе місце в ньому належить "Історичним Запискам" 

Літературного Інституту та "Неподлєглості" Інституту Ю. Пілсудського. 

Спосіб зображення польсько-українського союзу в польській еміграційній 

літературі був близький до поглядів "пілсудчиківського" табору з 

передвоєнного періоду. Події 1920 р. зображувались як спільна боротьба 
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проти імперіалізму Росії, в якій Польщі вдалось відстояти і зберегти 

державність, а Україні, через слабку національну свідомість самих українців 

– не вдалось. 

 

3.4. Історична наука доби ПНР 

 

Перші повоєнні роки в історії польської історичної науки 

характеризував досить широкий плюралізм. Стосувався він як організаційної 

(кадрів, інституцій) та методологічної сфери, так і змісту досліджень 

(інтерпретаційні канони). Домінувала атмосфера дискусії та 

полеміки [317, 122]. Під кінець 40-х років у змінених внутрішніх (елімінація 

легальної й нелегальної опозиції) і зовнішніх (холодна війна) реаліях 

розпочався процес сталінізації польської історіографії. Сталінізм в історичній 

науці був спробою створення ідеологічного бачення минулого, що мало 

легітимізувати тоталітарний режим. Ця мета досягалась, з одного боку 

зміною методології, з іншого – реорганізацією або ліквідацією колишніх і 

створенням нових організаційних структур. Як зазначає Р. Стобєцький, 

"дихотомічний поділ виключно на наукову марксистську історіографію і 

антинаукову, "безплідну буржуазну" історіографію унеможливлював яку-

небудь полеміку. В сталінській теорії історії був поставлений знак рівності 

між методологією і ідеологією" [317, 127]. В цей період тема польської 

східної політики в перші роки незалежності не користувалась популярністю. 

Головним завданням істориків було обґрунтування "польськості" 

новоприєднаних західних територій.  

На зламі 40-50-х рр. почався новий історіографічний етап, польська 

історіографія поступово перейшла на принципи функціонування радянської 

історіографії. Це період класичного сталінізму. Метою влади було створення 

офіційної історіографії, вихолощення конкурентних підходів до історії. 

Влада намагалась нав’язати науковому середовищу радянські методологічні 

та інституціональні зразки. Ліквідовано рештки незалежних інституцій та 
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часописів, впроваджено цілковиту монополію держави-партії на інформацію, 

розірвано майже всі наукові контакти з Заходом. Реалізація бажаної наукової 

політики була б неможлива без інституцій нагляду за науковим середовищем. 

Серед них варто виокремити Відділ Науки і Вищої Освіти при ЦК ПОРП (ця 

структура багаторазово змінювала свою назву), Відділ, а з 1957 р. Заклад 

Історії Партії, Інститут Освіти Наукових Кадрів при ЦК ПОРП, 

Марксистське Об’єднання Істориків, Головне Управління Контролю за 

Пресою, Публікаціями та Видовищами, тобто цензура.  

Рівень ідеологізації в інтерпретації подій 1920 р. був неймовірно 

високий, відтак зображення подій у літературі дуже відрізнялась від реалій. 

Не випадково позиція держави у сфері історії найкраще відобразилась у 

пропагандистській публіцистиці. Враховуючи її вплив на історіографію, 

варто навести тиражовані там тези. Найповніше своє вираження вони 

знайшли в брошурі 1950 р. під промовистим заголовком: "Змова грабіжників. 

Авантюра Пілсудського в 1920 р." [78]. Згідно з витвореним у цьому виданні 

образом, Ю. Пілсудський у своїх діях був лише знаряддям Антанти і 

реалізовував контрреволюційні цілі міжнародних, в тому числі польських, 

буржуазії та поміщицтва. При цьому з боку Польщі ці дії мали 

імперіалістичний та загарбницький характер, несучи з собою відбудову 

великої поміщицької власності та позицій промислового капіталу. В цьому 

описі С. Петлюра репрезентував аналогічні риси. Був контрреволюціонером, 

який діяв в інтересах невеликих груп української буржуазії та куркулів. Його 

образ, крім того, збагачено такими визначеннями як агент німецького 

імперіалізму і ворог Польщі. Радянська сторона, натомість, зображена як 

беззаперечно щира у своїх мирних намірах [161]. Ю. Пілсудський тут був 

"чільним речником "польської експансії на Схід".  

Наприклад, на думку Б. Явожницького "реакція, яка за допомогою країн 

Антанти перехопила владу в країні, зіштовхнула Польщу на шлях 

антирадянських авантюр – вислуговуючись перед імперіалістичними 

протекторами і намагаючись одночасно реалізувати традиційні прагнення 
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шляхетчини до уярмлення сусідніх литовських, білоруських та українських 

земель" [161, 43]. Автор підкреслював, що новопостала польська держава, 

"що утворилась внаслідок Великої Соціалістичної революції в Росії", 

керована поміщицько-буржуазійним урядом, не була в стані вести справді 

незалежної політики, яка б відповідала інтересам Польщі. Антанта, від якої 

буцімто цілковито був залежний польський уряд, намагалася використати 

Польщу як знаряддя проти "молодої соціалістичної держави" [161, 43].  

Як антирадянські характеризувались обидва політичні табори – і 

пілсудчики, і ендеки. Різниця між ними пояснювалась тільки політичними 

методами. Пілсудчики хотіли, на думку Б. Явожницького, створення 

формально незалежних буржуазійних держав, які були б політично і 

військово залежні від Варшави і в яких польські капіталісти й поміщики мали 

б привілейоване становище. Ендеки, через свій крайній націоналізм, який 

відмовляв українцям у праві на існування, та через позицію Франції, 

прагнули до примирення з "російським контрреволюційним націоналізмом" 

та до поділу українських і білоруських земель, який би уможливив обом 

сторонам провадити полонізацію та русифікацію [161, 49]. Сам 

Ю. Пілсудський натомість, сліпо виконуючи волю Антанти, одночасно 

прагнув використати військову кампанію проти Радянської Росії для 

реалізації свого федеративного плану, першим етапом якого було створення 

буржуазної України, васально залежної від Польщі [161, 52]. Врешті 

Київську операцію Війська польського автор називав "безнадійною 

авантюрою, вбивчою з будь-якої точки зору" для інтересів Польщі [161, 53]. 

1956 р. приніс величезні зміни, котрими ознаменувався третій 

історіографічний етап, який тривав до кінця 70-х рр. Десталінізація в 

Радянському Союзі вплинула і на лібералізацію правлячого режиму в 

Польщі. Після масових протестів та заворушень у жовтні 1956 р. першим 

секретарем ЦК ПОРП став Владислав Гомулка. В результаті була суттєво 

пом’якшена цензура та ідеологічний тиск. Цей період також дістав у 

історіографії назву "гомулківської відлиги". Спостерігається критика 
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сталінських методів управління наукою та часткове відродження 

методологічного та інтерпретаційного плюралізму, який, щоправда, надалі 

лімітувався партією [317, 140]. Як зазначає Р. Стобєцький, "особливою 

рисою ситуації, що виникла після 1956 р. було укладення "мовчазного пакту 

про ненапад" між владою і науковим середовищем" [317, 140]. У наступних 

роках влада свідомо відмовилась від реалізованої раніше політики суворого 

нагляду за історіографією, задовольняючись тільки контролем над окремими 

проблемами. Натомість історики на рівні самоцензури уникали дражливих 

питань. Під кінець цього етапу контроль держави поступово слабнув.  

Ці зміни принесли й суттєве пожвавлення досліджень польської східної 

політики 1919-1920 рр. Результатом цього стали статті та монографії Генрика 

Яблонського [158], Юзефа Левандовського [225], Артура Лейнванда [219], 

Алексія Деруги [118; 119], Сергіуша Микулича [243], Вероніки 

Гостинської [142], Адольфа Юзвенка [167], Софії Закс [388] і Тадеуша 

Донбковського [114]. Значна частина цих праць стосувалась польсько-

українських стосунків періоду перед квітнем 1920 р., вносячи значний вклад 

у вивчення цієї проблематики. Збагачення стану дослідження міжнародних 

аспектів дій Ю. Пілсудського принесли в той час праці Юзефа Кукулки [214] 

і Марії Новак-Кєлбікової [255], в яких було досліджено позиції Франції та 

Великої Британії. В наступних роках позицію Лондону висвітлював Марек 

Баумґарт [81], а позиції  Сполучених Штатів Америки присвятив монографію 

Яцек Вендровський [363]. Потужним поштовхом для досліджень стала 

публікація документів у багатотомному виданні "Документи і матеріали до 

історії польсько-радянських стосунків", другий том якого присвячений 

періоду від листопада 1918 р. до кінця квітня 1920 р., тобто до початку 

Київської операції [126; 127]. В томі опубліковано документи з польських 

архівів – Архіву Нових Актів, Архіву Міністерства Закордонних справ, 

Архіву Закладу Історії Партії, Центрального Архіву Міністерства Внутрішніх 

Справ, Центрального Військового Архіву і ін.; радянських – Центрального 

Державного Архіву Жовтневої Революції СРСР, Центрального Державного 



127 

 

Архіву Радянської Армії, Центрального Партійного Архіву Інституту 

Марксизму-Ленінізму, Історично-Дипломатичного Архіву; німецьких – 

Німецького Центрального Архіву в Потсдамі; еміграційних – Архіву ім. ген. 

Сікорського в Лондоні. Том містить важливі документи, що стосуються 

польсько-українського переговорного процесу, політики Польщі щодо 

України і ін.  

В інтерпретації тих питань і надалі використовувалась попередня схема. 

Союзник Польщі – С. Петлюра і сили, що його підтримували, розглядались 

як політичні банкроти. Досить живучою виявилася теза про класовий 

характер влади Ю. Пілсудського. Автори, як правило, підкреслювали вплив, 

який на нього мали великі землевласники. Дещо відмінний погляд 

презентував у цьому питанні Артур Лейнванд у своїй праці "Польська 

соціалістична партія стосовно польсько-радянської війни 1919-1920 р.". На 

його думку, прагненням Польщі було скоріше користування природними 

багатствами України, ніж оборона інтересів поміщиків [219]. Автор звертав 

увагу на проект економічної угоди між Польщею та УНР, який хоч так і не 

був підписаний, однак найбільш точно віддзеркалював польські плани щодо 

України. Підкреслюючи колоніальний характер проекту угоди, автор 

зазначав, що це був план експансії польського капіталу, який трактував 

Україну як терен експлуатації сировини на напівколоніальних умовах і як 

ринок збуту деяких промислових товарів. Не заперечуючи прагнення 

поміщиків повернутися до своїх маєтків, А. Лейнванд однак вважав, що 

Україна цікавила Польщу головним чином як сировинний придаток та ринок 

збуту. Автор також стверджував, що на окупованих після 25 квітня 1920 р. 

українських територіях польське керівництво намагалось "створити вигляд 

незалежності Наддніпрянської України" [219, 150].  

З плином часу щораз рідше писалось про контрреволюційну функцію 

польської політики. Як вважає Гдинський дослідник Е. Коко, цьому 

найбільшою мірою прислужилась монографія Адольфа Юзвенка "Польща та 

"біла" Росія" [167]. Вона дозволила більш рельєфно побачити позицію 
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Польщі стосовно Росії, особливо суперечності між інтересами 

Ю. Пілсудського та білих генералів. Автор обґрунтовано доводив, що 

відновлення в Росії влади "білих" не було метою війни 1920 р., оскільки сам 

Ю. Пілсудський вважав білий рух більшим ворогом Польщі ніж більшовиків, 

через їх гасла єдиної неділимої Росії. 

Політику Ю. Пілсудського в цей період найчастіше було 

характеризовано як федералістичну, при чому домінувала тут думка, що ці 

федералістичні гасла, як писав Г. Яблонський "були […] в життєвій практиці 

більш "прозаїчні" і легко перекладались на реальну мову імперіалістичної 

експансії. Але Петлюра мусив поєднувати свій націоналізм зі зрадою 

національних інтересів, намагаючись тільки виторгувати якнайлегші умови, 

приймаючи однак політичну, військову і економічну зверхність тих, хто 

задавив визвольні прагнення Західної України, та і йому самому в збройних 

сутичках вирвали на початку 1919 р. помітну частину безсумнівно 

української території" [158].  

Одночасно в багатьох працях можна було помітити численні розбіжності 

в інтерпретації позиції Ю. Пілсудського. Так наприклад, різні думки на цю 

тему висловлював А. Деруга. В одному місці він писав, що „суть східної 

політики стосовно України можна було б звести до нав’язання протекторату 

цій маріонетковій державі" [118; 45], в іншому ж, що "Програма 

Пілсудського і його прозелітів […] це відбудова федеративної держави" [119, 

86]. A в статті "Початок переговорів про союз між Пілсудським та Петлюрою 

(січень-липень 1919)" стверджував, що "в українському питанні 

бельведерський табір не мав чіткого плану" [118]. Автор також вважав, що 

перші спроби зближення між С. Петлюрою та Ю. Пілсудським виходили від 

останнього [119, 28]. А. Деруга зазначав, що керівництво Наддніпрянської 

України з самого початку українсько-польського конфлікту намагалось 

положити йому край, тому УНР так ніколи офіційно й не оголосила Польщі 

війни, хоча через польсько-український конфлікт в Галичині мусила її де-

факто вести. Ю. Пілсудський розумів "діалектичну єдність українських 
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справ, тобто ситуації на Дніпром та над Дністром, а також т.зв. російського 

питання" [119, 229].  

Погляди і концепції деяких польських політичних партій щодо 

українського питання проаналізував у своїй статті Леопольд Сорохтей [308]. 

Характеризуючи політику ендеків щодо України він писав, що їхня 

концепція національної держави була теорією національного егоїзму, що не 

рахувалась із задоволенням національних прагнень національних меншин, в 

тому числі українців [308, 200]. Що стосується польської лівиці, то автор 

вважав, що пілсудчики не висували щодо українців чіткого плану. Їх 

проукраїнські обіцянки були пов’язані з  майбутніми планами в східній 

політиці. Автор наголошував, що пілсудчиківська пропаганда тільки 

критикувала ендецьку національну програму з метою здобути собі 

політичних союзників, що не перешкодило їм пізніше проводити політику 

типу ендецької [308, 208]. 

Ю. Лєвандовський, аналізуючи зміст квітневого договору, заперечував 

ніби він мав федералістичний характер, тим не менше в основному 

підтримував попередню тезу [225, 109]. Він підкреслював, що деякі 

однодумці Ю. Пілсудського були налаштовані на широкий компроміс з 

українцями. Зокрема Т. Голувко, підкреслював Ю. Лєвандовський, прагнув 

визнання незалежності України, не постулюючи при цьому федерації, а 

тільки не окреслене зближення. При цьому задля польсько-українського 

примирення він навіть пропонував відступити Україні більшу частину 

Галичини крім Львова і Борислава [225, 91]. Ю. Лєвандовський також 

звертав увагу на деякі відмінності в публікованих текстах Варшавського 

договору у С. Шелухіна та О. Доценка. Він висловив доволі цікаве 

припущення, що це спричинено тим, що обидва тексти були перекладом з 

польської, оскільки українського варіанту тексту на момент підписання 

договору ще не було. Цим можливо й пояснюється норма, що в разі 

розходження українського та польського текстів міродайним вважається 

польський, а не бажанням принизити українську сторону [225, 107-108]. 
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Автор також зазначав, що Варшавський договір не передбачав жодних 

федеративних зв’язків між Польщею та Україною, а тільки військовий союз 

проти радянської Росії. Також відмічалася аналогія між договором 

Курдиновського та квітневими угодами. Однією з найважливіших їх спільних 

рис автор вважав те, що "польська держава без прикриття виступала в 

обороні інтересів польських кресових поміщиків, як сила, що відновлювала 

їх у своїх маєтках та майнових правах" [225, 109] Головна різниця між 

договорами було на думку А. Левандовського в тому, що в договорі 

Курдиновського протекторат нав’язувався явно і грубо, а з квітневих угод 

хоч і виникала нерівність сторін та залежність України від Польщі, все ж 

формулювання були більш делікатні та стримані [225, 109]. С. Петлюру автор 

називав "ширмою" київської операції, він не репрезентував, на його думку, 

жодної реальної сили, а ті бельведерські кола, які вважали інакше – сильно 

його переоцінювали. "Договір з Петлюрою, – підсумовував автор, – був 

договором з політичним трупом і здається, що в Варшаві це 

усвідомлювали" [225, 11]. 

В пізнішій монографії Ю. Лєвандовський. зазначав, що Київська 

операція польського війська зазнала невдачі не тільки через не співмірність 

польського та російського воєнного потенціалів. Важливою причиною було 

те, що Ю. Пілсудський вступав в Україну з "вицвівшим і занадто 

заплямованим штандаром". А поразки української армії та поступове 

зменшення території УНР автор пояснював внутрішньою слабкістю, слабким 

опертям в народі та нестачею державотворчих сил [223, 57]. На його думку, в 

1920 р. Польща укладала договір не з реальною силою, а – навіть в розумінні 

самих пілсудчиків, які переоцінювали можливості "петлюрівців" – з 

потенційною, яка з польською допомогою могла б реактивуватись [223, 57]. 

Великі надії покладались на гасло "за вашу і нашу свободу", однак ці надії не 

справдились. 

У працях 70-х років погляди про федералізм надалі домінували, хоча 

були іноді доповнювані цікавими зауваженнями. Дуже характерною в цьому 
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плані є праця С. Микулича, присвячена прометеїзму в політиці міжвоєнної 

Польщі. Він відмічав прихильне ставлення Ю. Пілсудського до українців, 

однак Начальник Держави, на його думку, мусив рахуватися з думкою 

впливових в Польщі кіл, серед яких ставлення до українського питання було 

виразно негативним. Не останнє місце займала і позиція Антанти. 

С. Микулич наголошував на нерівноправності сторін у Варшавському 

договорі, який він називав "договором про протекторат". Його особливістю 

було те, що це був протекторат в стосунку до держави, яка ще тільки повинна 

була з’явитись [243, 95-96]. Автор досить детально проаналізував умови 

політичної та військової конвенцій і тому варто більш детально розглянути 

його зауваження. Першим, що привертало увагу дослідника був пункт, яким 

"Польща визнавала Директорію УНР на чолі з отаманом Петлюрою". Таке 

формулювання, на його думку, давало Польщі різні інтерпретаційні 

можливості по смерті С. Петлюри [243, 96].  Польща визнавала право 

України до незалежності, однак не вимагала – в протекційному тоні – 

українського визнання незалежності Польщі. В §3 вищість Польщі над 

українським партнером вимальовується ще гостріше формулюванням про 

польську минувшину тих земель, які мали становити майбутню українську 

державу [243, 96]. Більш чітко польські наміри стосовно України, на думку 

С. Микулича, видно з проекту економічної конвенції, яка хоч і не була 

підписана, однак мала б становити важливе доповнення до Варшавського 

договору. На його думку вона мала "виразний експлуататорський характер в 

стосунку до України, характер майже напівколоніальний" [243, 99]. Серед 

причин невдачі польсько-української концепції автор відмічав територіальне 

питання. На його думку С. Петлюра, який би не відмовився від Галичини не 

був би вигідний Польщі, а С. Петлюра, який відмовився від Галичини, 

втратив довіру ¾ свого війська, а відповідно і свою політичну вагу [243, 99]. 

Марія Новак-Кєлбікова розглядала українське питання через призму 

польсько-англійських стосунків. Вона зазначала, що позиція Великобританії 

була дуже схожою і щодо польсько-литовського, і польсько-радянського, і 
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польсько-українського конфліктів. Велика Британія уникала гострого курсу 

стосовно Польщі. Головними причинами цього були відсутність розумної 

альтернативи польській політиці та прагнення до стабілізації ситуації на 

континенті, особливо в період переговорів щодо торгівлі з Радянською 

Росією. Англійці не хотіли ускладнювати собі життя чужими 

проблемами [255].  

А. Юзвенко, розглядаючи програму Ю. Пілсудського писав, вона "мала 

служити передусім спиханню Росії на територію, обмежену великоруськими 

етнічними межами. Натомість не була програмою, що повною мірою 

задовольняла б незалежницькі амбіції народів, що заселяли землі між 

Польщею та Росією" [167, 266-267].  

Останній історіографічний етап – це 80-ті рр., коли незважаючи на 

деякий тиск на дослідників, настав процес поступового звільнення історичної 

науки з-під нагляду держави. Варто однак зазначити, що в цей період праць, 

присвячених польсько-українському союзу 1920 р. було небагато. Позицію 

Лондону висвітлив Марек Баумґарт [81], а позиції  Сполучених Штатів 

Америки присвятив монографію Яцек Вендровський [363].  Анджей 

Ґарліцький у першій частині своєї біографії Ю. Пілсудського під назвою 

"Біля витоків бельведерського табору" [140] у свою чергу зауважував, що 

С. Петлюра і його уряд потрібні були Ю. Пілсудському "передусім як 

фірманти" його дій, Начальник Держави натомість "ставився до 

організування української державності досить стримано". Оригінально 

висловився з цього приводу Єжи Красуський. Погоджуючись, що 

Ю. Пілсудський висував федераційну програму з метою розбиття Росії [206], 

констатував, що він не переймався відсутністю згадки про майбутній 

федеративний зв’язок у Варшавському договорі, "передбачаючи примусову 

залежність Петлюри від Польщі" [206, 44]. У своїй інтерпретації 

Є. Красуський ішов ще далі, звертаючись очевидно до оцінок Ст. Цата-

Мацкевича. Він вважав, що "Пілсудський не вірив у державотворчі здібності 

литовців, білорусів, навіть українців. Дивився на них як на потенційних 
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майбутніх поляків. У цьому сенсі він не був реальним 

федералістом" [206, 28]. Варто відзначити дослідження Е. Коко, присвячене 

українській політиці ППС і Ю. Пілсудського в 1918-1920 рр [188]. Автор 

доводив, що головною метою Ю. Пілсудського було відсунення Росії до її 

етнографічних меж і забезпечення в такий спосіб незалежності 

Польщі [188, 29]. На думку автора він мав і певне бачення облаштування 

територій, звільнених від Росії. Однак, будучи політичним прагматиком, 

Ю. Пілсудський остаточно не вирішував наперед порядку, який мав би 

запанувати на цих теренах. Він був противником інкорпорації на сході, з 

іронією також дивився на доктринерський федералізм своїх приятелів 

[188, 29].  

Одночасно він зіткнувся з дуже сильним натиском націоналістичних 

середовищ, з думкою яких мусив рахуватись. Натомість ППС хоч 

підтримувала політику Начальника Держави і захищала його від критики 

правиці, однак, на думку автора, не усвідомлювала в повній мірі його планів. 

Автор також зазначав, що з самого початку польсько-українського конфлікту 

в Галичині Ю. Пілсудський був налаштований на широкий компроміс з 

українцями, в тому числі в питанні кордону, однак із серпня 1919 р. різко 

змінив свою позицію. Такий крок, на думку дослідника, послабив 

привабливість порозуміння з Польщею для українців. Е. Коко, погоджуючись 

з польським еміграційним дослідником П. Вандичем, зазначав: "Польсько-

український договір виникав з бажання поневолення України, не був також 

альтруїстичною угодою, з якої Польща не повинна була отримати жодної 

користі. Як і більшість міжнародних договорів, він був рівнодійною силою 

спільних вигід" [188, 36]. Для Ю. Пілсудського Ризький мир означав поразку 

його планів щодо Росії. Якщо в ППС перестали вірити в можливість 

створення незалежної України вже в середині липня 1920 р., то 

Ю. Пілсудський ще принаймні до кінця 1921 р. не міг з цим 

змиритись [188, 37]. 
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Аж до кінця комуністичного режиму в Польщі, інтерпритаційні схеми 

50-х років були також присутні в працях підручникового та довідкового 

характеру, хоча з плином часу презентована в них картина все більше 

відображувала поступ, що мав місце в дослідженнях [72; 113; 133].  

Отже, хоч протягом цілого періоду ПНР були намагання зробити з 

історичної науки знаряддя тоталітарної системи, однак ця політика 

характеризувалась постійними змінами, поворотами та меандрами. Ключове 

значення тут мав 1956 р. Після подій в Радянському Союзі та Польщі влада 

не тільки відійшла від широкої репресивної діяльності, а й не вимагала від 

істориків участі в створенні своєї політики, задовольняючись пасивною 

згодою на відсутність протисистемної діяльності. Тому польська 

комуністична історіографія дуже відрізняється від української радянської. Це 

однак не означає повної свободи вираження думок. У польській 

комуністичній історіографії все ж панували радянські штампи, хоч і в 

завуальованій формі. Для неї характерне наголошування на класовому 

характері влади Ю. Пілсудського, який діяв в інтересах поміщиків. 

Варшавський договір зазвичай характеризувався як васальний. Більшість 

дослідників називали політику Ю. Пілсудського федералістичною, що на 

практиці часто вважалось синонімом імперіалістичної. С. Петлюра частіше 

всього поставав у вигляді політичного невдахи, який тримався за останню 

можливість зберегти владу. Натомість Радянська Росія замальовувалась, як 

жертва польської агресії, яка щиро прагнула миру.  

Таким чином, Друга світова війна з усіма її наслідками, кардинально 

змінила спосіб трактування польсько-українського союзу. Нові умови, в яких 

опинились українські та, головне, польські автори, посприяли 

переосмисленню подій 1920 р. з нових позицій. Українські дослідники часто 

наводили паралелі з ХVII ст. та доводили шкідливість для Польщі 

примирення з Росією коштом України.  Цей історіографічний період також 

характерний остаточним переходом дискусій про союз 1920 р. з політичної 

площини в історіографічну. Практично всі українські еміграційні автори 
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покладали провину за невдачу у війні проти більшовиків на Польщу. В 

цілому, для української еміграційної історіографії характерне зображення 

союзу 1920 р. як символу зради. Як найвагоміші можна назвати праці 

П. Мірчука, М. Стахіва, І. Кедрина, І. Лисяка-Рудницького, М. Палія та ін. 

Дещо інші процеси відбувались у польській історичній літературі, що 

виходила на еміграції. Втрата Польщею незалежності в 1939 р. та входження 

в радянську сферу впливу після 1945 р. продемонструвало неспроможність 

інкорпораційної моделі ендеків міжвоєнного періоду. Нового бачення набула 

федераційна концепція "пілсудчиків", яка розглядалась як мудра та 

далекоглядна. Все більше прихильників здобувала ідея незалежності України 

та потреба налагодження з нею добросусідських відносин. Така 

інтелектуальна атмосфера посприяла тому, що польські автори іноді 

ідеалізували союз 1920 р., намагались уникати згадки про його негативні 

моменти. Варто наголосити, що польські історики не обмежились лише 

зміною інтерпретацій подій 1920 р., а й ввели до наукового обігу чималу 

кількість нових джерел, котрі значно поглибили стан дослідження теми. 

Серед польських авторів цього періоду варто виокремити П. Вандина, 

М.К. Джєвановського, Т. Комарницького. 

Цілком інакше виглядав історіографічний процес у радянській Україні. 

Хача його характеризували деякі періоди лібералізації, однак схема 

пояснення подій 1920 р. залишалась незмінною. Радянська сторона 

зображувалась як жертва агресії світового імперіалізму, знаряддям якого 

була Польща. У свою чергу знаряддям останньої була маріонеткова УНР. В 

цілому можна ствердити, що українська радянська історіографія залишалась 

регіональною версією російської. Тема польсько-українського союзу 1920 р. 

лише частково зачіпалась у контексті вивчення польсько-радянської війни. 

Найбільше цією темою займались такі автори, як Р. Симоненко, 

М. Супруненко, А. Лихолат. 

Значно слабшим був ідеологічний тиск на наукове середовище в 

комуністичній Польщі. Попри сроби перетворити за радянським зразком 
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історичну науку на засіб пропаганди, література ПНР зберегла риси 

національної історіографії. Це, щоправда, не означає, що вона була зовсім 

ідеологічно незаангажована. Ми повністю погоджуємось із думкою 

Л. Зашкільняка, що хоча партійне керівництво і цензурні обмеження 

створювали перешкоди для незаангажованих історичних студій, вони не 

були спроможні повністю ліквідувати межу, що відокремлювала наукові 

праці від пропагандистської літератури. Фахове  середовище, залишаючися 

поділеним, назагал зберігало наукову етику й методологічний 

плюралізм [607, 228]. 

Дослідники наголошували на класовому характері влади 

Ю. Пілсудського, який на їхню думку був виразником інтересів поміщиків та 

буржуазії. Більшість дослідників розглядали політику останнього як 

імперіалістичну та загарбницьку а Варшавський договір – як 

антиукраїнський. Головними дослідниками польсько-українського союзу в 

комуністичній Польщі були А. Юзвенко, С. Микулич, Ю. Лєвандовський, 

А. Деруга, Г. Яблонський і ін.  

В цілому, як для польської так і для української історичної літератури, 

післявоєнний період характерний перенесенням дискусій про союз 1920 р. у 

суто історіографічну площину. Водночас, помітними були ремінісценції 

публіцистики міжвоєнного часу. 
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РОЗДІЛ 4 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНОГО ПЕРІОДУ 

 

 

 

Суспільно-політичні зміни кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. 

дозволили польським та українським історикам перейти до повноцінного 

наукового діалогу. Політична лібералізація, методологічний плюралізм, 

відкриття архівів та розвиток взаємин з закордонними колегами створили 

сприятливі умови для дослідження польсько-українських взаємин. Для цього 

історіографічного періоду характерне усвідомлення ідеологічної обмеженості 

як радянської та ПНР-івської, так і діаспорної історичної літератури, пошук 

неупереджених оцінок складних питань та широкий діалог між польськими і 

українськими істориками. 

 

4.1. Сучасна українська історіографія 

 

Здобуття Україною незалежності докорінно змінило ситуацію в 

історіографії Української революції 1917-1921 рр. Відбулась, за словами 

В. Верстюка, "деконструкція радянської історіографічної побудови" [458]. 

Львівський історик Р. Лаврецький називає зміни кінця 80-х – поч. 90-х рр. 

процесом "націоналізації" історії [727]. Історики України дуже швидко 

перейняли історіографічні схеми, що побутували в діаспорній історіографії, 

відкинувши радянську модель практично повністю. На зміну концепції 

Великого Жовтня прийшла концепція Української революції, закладена 

українською політичною еміграцією.  

В посткомуністичній Україні польсько-український союз 1920 р. 

розглядається дослідниками головним чином в контексті зовнішньої 

політики Директорії УНР або польсько-українських взаємин, значно рідше в 

контексті польсько-радянської війни. Від здобуття незалежності в Україні 
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було захищено десятки докторських та кандидатських дисертацій, 

присвячених Українській революції [568; 569]. Серед них варто виокремити 

дисертації В. Задунайського [1121], С. Варгатюка [1110], Л. Радченко [1138], 

В. Яблонського [1152], В. Соловйової [1144], І. Срібняка [1146], 

Л. Алексієвец [1109], В. Шамраєвoї [1150], П. Слісаренка [1143], 

В. Капелюшного [1123]. Однак, ще в першій половині 90-х рр., ніби "по 

інерції" захищались дисертації, побудовані на радянській схемі історії [1132]. 

Сприяє дослідженням також заснування фахових тематичних часописів 

та серій збірок. Серед них варто виокремити збірник наукових праць 

"Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр", який 

виходить з 2002 р. Найбільше стосуються теми українсько-польського союзу 

1920 р. 1, 5 та 6 випуски [900; 901]. Певним підсумуванням останніх 

досліджень стала міжнародна конференція "Станція незалежність. До 90-

річчя Союзу Пілсудський-Петлюра", що відбулась у травні 2010 р. в 

НАУКМА. 

Досить неоднозначним ще до половини 90-х рр. було ставлення до 

С. Петлюри. Своєрідним поштовхом до подолання догм і міфів щодо постаті 

Головного Отамана стало проведення наукових конференцій, видання 

різноманітних збірників [615] та вихід монографії і збірника документів, 

укладених В. Сергійчуком [869].  

Доволі критично оцінює постать С. Петлюри В. Савченко. На його 

думку, українська армія не мала шансів на перемогу, особливо після 

підписання польсько-радянського перемир’я 18 жовтня 1920 р. Негативно 

дослідник оцінює також польсько-українські взаємини. Ю. Пілсудський, на 

його думку, "хотів перетворити Петлюру на вічного прохача набоїв, чобіт, 

повноважень, тримати його в полі зору", побоюючись, що Україна може 

перетворитись на ворога Польщі, з огляду на питання Галичини [924].  

Вкрай негативно ставиться до постаті Головного Отамана 

В. Солдатенко. На його думку, до укладення союзу з Польщею його 

штовхала тільки жадоба влади. "Болісно переживаючи поразки 1919 р., С. 
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Петлюра непогамовно прагнув реваншу. І передусім, та й, мабуть, понад усе, 

його турбувало, де знайти ті сили, які повернули б йому особисту владу 

бодай над якоюсь частиною України. Ні конструктивної програми 

державотворення, ні проектів соціальних перетворень не передбачалося. 

Принаймні вони не були публічно запропоновані суспільству. Весь смисл 

розрахунків і комбінацій підпорядковувався одній меті – знищити ненависну 

радянську владу…" [967]. Відвертим епігоном радянської історіографії є 

праця Р. Симоненка та Д. Табачника. Автори активно експлуатують 

радянські штампи і стереотипи, зокрема називаючи польсько-українські 

війська "польськими загарбниками та їх підсобниками" [948, 692]. 

Відповідно Київська операція війська польського трактується не інакше, як 

зовнішня агресія, а контрнаступ Червоної Армії як визволення.  

Проте, незважаючи на присутність подібних трактувань, неможливо не 

помітити помітну переоцінку польсько-українського союзу протягом 

останніх десятиліть. Впадає в вічі доволі лояльне ставлення українських 

істориків до Варшавського договору та С. Петлюри [823; 1022]. Історики 

намагаються вивищити статус Головного Отамана. Ми більше не знаходимо 

звинувачень на його адресу у "продажі" Галичини полякам. Ю. Терещенко 

зазначає, що Варшавський договір "дав реальну можливість ще на рік 

продовжити масштабну збройну боротьбу за визволення України і зберегти 

основи національної державності. С. Петлюрі видалося можливим 

поступитися частиною української території з тим, щоб відстояти 

державність на Великій Україні" [1001]. Саме таке трактування превалює 

нині в українській історіографії. Я. Грицак, наприклад, зазначає, що ідучи на 

укладення союзу з Польщею, С. Петлюра керувався єдиним прагненням – 

бачити Україну самостійною державою, завдяки союзу з Польщею він 

сподівався отримати визнання країн Антанти. До того ж він був переконаний, 

що головна загроза виходить Україні не від Польщі, а від більшовицької 

експансії [533, 152-153]. Дослідник підкреслює схожість між С. Петлюрою та 

Ю. Пілсудським, "з тією, однак, засадничою різницею, що Пілсудський 



140 

 

представляв націю переможну, а Петлюра – переможену (підкреслення 

Я. Грицака. – В.Б.). Тому один залежав цілком від великодушності і чесності 

іншого. Навіть, якщо б Пілсудський виявився до кінця вірним своїм 

союзницьким зобов’язанням, залишалося під великим сумнівом, чи польське 

суспільство утрималося б від величезної спокуси трактувати відвойовану 

Україну як завойовану територію" [533, 154]. Подібну думку висловлює 

І. Срібняк, зазначаючи, що "стрижнем польсько-українського порозуміння 

1920 р. був військовий союз двох держав проти більшовицької Росії" [978, 

148]. Автор також звертає увагу, що рішення укласти союз було не 

спонтанним, а йому передували спроби налагодження діалогу принаймні 

річної давнини. В. Литвин, підсумовуючи досягнення української 

історіографії, стверджує, що цей союз був "єдиним для українців шансом 

продовжити боротьбу за українську державність", але з багатьох причин від 

самого початку був приречений на поразку, проте дозволив ще на рік 

продовжити історію УНР [739, 334]. 

Деякі дослідники оцінюють договір суцільно позитивно. Наприклад 

Т. Зарецька наголошує на мужності С. Петлюри, який зміг величезними 

зусиллями над собою приборкати соборницькі почуття, що мало хто навіть з 

його оточення міг зрозуміти [601, 107-108]. З іншого боку, увага 

акцентується на втіленні в документі непересічних особистих якостей, 

дипломатичного хисту маршала Другої Речіпосполитої 

Ю. Пілсудського [601, 108].  

Різні питання, що стосуються союзу, досліджені в історіографії 

нерівномірно. Найбільш опрацьованими є підготовка до підписання договору 

та варшавські переговори. Перебіг процесу встановлення дипломатичних 

відносин між Україною та Польщею висвітлений у працях С. Варгатюка, 

О. Калакури, Т. Кучер, Т. Зарецької, В. Яблонського, І. Срібняка, О. Павлюка 

та ін [446; 600; 598; 863; 1092]. Богдан Гудь та Віктор Голубко стверджують, 

що "українсько-польський мирний діалог періоду весни-літа 1919 р. 

спричинив припинення збройного конфлікту між Українською Народною 
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Республікою та Річчю Посполитою, а також сприяв зближенню їх позицій у 

визначенні перспектив боротьби з експансією московського більшовизму на 

Захід, що однаковою мірою загрожувало існуванню обох новопосталих 

держав" [543]. Олена Михайлова досліджує переговорний процес. Зокрема 

доводить на підставі листування А. Лівицького та І. Мазепи, що останній 

дещо лукавив у своїй праці "Україна в огні і бурі революції", коли 

стверджував, що умови договору стали для нього повною несподіванкою 

[808]. Найбільш детально польсько-українські переговори висвітлені в статті 

цієї ж дослідниці [809]. Вона зазначає, що переговорний процес багаторазово 

був на межі зриву через непоступливість польської сторони, однак українська 

делегація була змушена підписати політичну конвенцію, стоячи перед 

доконаним фактом готовності Польщі до війни з радянською Росією на 

території України. З іншого боку, українська сторона сподівалась на те, що 

поступки будуть переглянуті парламентом незалежної УНР завдяки успіху 

воєнної кампанії та здобуттю і закріпленню незалежності УНР [809, 169]. 

Детально висвітлює варшавські переговори С. Литвин у своїй монографії, 

присвяченій особі С. Петлюри [749]. 

О. Красівський зазначає, що зважуючись на непопулярний серед 

польського суспільства союзний договір з УНР, Ю. Пілсудський керувався 

національними інтересами й не прагнув будь-якою ціною відвоювати 

незалежність Україні. Насамперед він виходив з інтересів національної 

безпеки Польщі, маючи на меті допомогти українцям відновити державність 

для утворення своєрідної "санітарної зони", якою прагнув прикрити свої 

східні кордони від більшовицької Росії [709].  

С. Варгатюк у дисертації зазначає, що польська сторона, 

використовуючи скрутне становище Директорії УНР, морально тиснула на 

українських дипломатів і підходила до вирішення польсько-українських 

відносин з позиції сили. Наївна ж віра українського керівництва у щирість 

польських політиків щодо їхньої згоди на досягнення самостійності УНР 

надавала можливість проникнення у дипломатичну місію Директорії агентів 
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польської розвідки або осіб, байдужих до справи української державності 

[1110, 127]. "Варшавський договір, – на думку дослідника, – не був 

партнерством між рівними, оскільки встановлював польський протекторат 

над Україною". Його укладення стало можливим тільки тому, що "польський 

уряд використовував патріотизм українських політиків і безвихідне 

становище України для досягнення своїх імперських цілей" [1110, 131-132]. 

Таким чином, хоч плата за допомогу і була великою, та союз створював шанс 

мати хоч якусь незалежність. Втім, зазначає автор, С. Петлюра не врахував 

основного: Польща насправді не була прихильницею застосування права 

націй на самовизначення до українців [1110, 146-147]. Тобто, слід розуміти, 

не була прихильницею незалежності України.  

Ставлення західноукраїнських політиків до польсько-українського 

союзу висвітлює В. Голубко. Дослідник вважає, що спроби керівництва УНР 

втягнути у боротьбу проти більшовицької Росії українців-галичан хоча й 

видавалися привабливими, але через антиукраїнську політику Польщі у 

Східній Галичині були нездійсненні. Галицькі політики, на його думку, не 

усвідомлювали того, що 1920 р. був останнім шансом порятунку 

національної державності бодай на частині етнічної території України, тому 

поразку УНР сприйняли як незначущий епізод у боротьбі за державну 

незалежність українського народу, який не матиме суттєвого впливу на 

статус Галичини, а це, без сумніву, виявилося глибокою помилкою [513]. 

Порівняно гірше досліджене питання співпраці між українською владою 

та польською адміністрацією. Піонерською в цьому плані є стаття згадуваної 

О. Михайлової, присвячена військово-господарчій співпраці [810]. Діяльність 

української військової місії в Польщі детально висвітлена 

М. Ковальчуком [680]. Автор підкреслює вагомість вкладу місії у справу 

спільної боротьби проти Росії. Крім того, Варшава стала тим "вікном до 

Європи", крізь яке українська дипломатія налагодила спорадичні контакти з 

державами Західної Європи [680, 404].  
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Попри все, найслабшою частиною української історіографії є 

висвітлення діяльності українських військ, їх взаємодії з польськими 

частинами. Не можна не погодитись із думкою В. Солдатенка, що "похід 

поляків в Україну, їх відступ з Києва всі історики передають дуже стисло, 

якось скоромовкою, практично не аналізуючи військових операцій, а 

згадуючи лише основні дати – переходу з рук у руки тих чи інших населених 

пунктів. Не видно і ролі в подіях українських військових частин" [970]. 

Щоправда, в останні роки ситуація починає змінюватись. У дисертації 

П. Слюсаренка вперше розкрито стан української армії в кампанії 1920 р 

[1143]. Окремі аспекти дослідження викладені в низці публікацій [957; 958; 

959; 960]. Він підкреслює, що організаційно армія УНР мала величезний 

потенціал, який однак не вдалось реалізувати. На думку автора, "створені 

органи вищого військового керівництва були спроможні забезпечити бойову 

діяльність кількасот тисячної армії" [1143, 14]. Однак потенціал не був 

реалізований через цілковиту залежність від Польщі, яка не була зацікавлена 

в зміцненні українського війська. Це спричинило неможливість її окремого 

функціонування від польської армії [1143, 15].  

На початку 2000-х рр. в Україні було захищено декілька дисертацій, 

дотичних темі військового будівництва в період революції. Серед них 

корисними будуть дисертації А. Харука [1148], Ж. Мини [1134], Т. Плазової 

[1136], Л. Кривизюка [1130]. Останній зокрема підсумував, що "Попри важкі 

поразки від переважаючих сил противника, моральний стан армії був 

збережений. Вона продовжувала боротьбу і воліла разом з урядом вийти на 

еміграцію, ніж капітулювати" [1130, 16]. Ж. Мина зазначає, що проведені 

урядом заходи напередодні спільного наступу значно підвищили 

боєздатність армії, однак "носили переважно перспективний характер, що не 

дозволяло втілити їх в життя комплексно" [1134, 16]. Варто виділити 

дисертацію Т. Плазової, котра зосередила своє дослідження на розкритті 

ходу воєнних операцій армії УНР у листопаді 1920 р. Дослідниця зауважує, 

що "… командування стало більшу увагу звертати на продовження боротьби 
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партизанськими методами" [1136, 54]. Відмітити варто й дослідження 

М. Рудя [918]. І. Дацків зазначає, що умова про формування лише трьох 

український дивізій (15 тис. вояків) вкотре свідчила про нерівноправність 

договору, оскільки польська армія становила близько 100 тис. 

військовослужбовців. Ю. Пілсудський, на його думку, не бажав бачити 

сильною союзну українську армію. Українці мали виконувати тільки 

допоміжну функцію і бути політичним прикриттям польського походу в 

Україну [556]. Подібно до Я. Грицака, дослідник підкреслює, що союз 

ґрунтувався переважно на особистих домовленостях Ю. Пілсудського та 

С. Петлюри і викликав гостру опозицію як серед українців, так і серед 

поляків, був малоефективним через взаємну недовіру. Польська сторона не 

дозволила розбудувати та укомплектувати українські збройні сили. 

Очікуваного проти більшовицького повстання не відбулося. Українське 

населення з великою недовірою поставилося до Польщі [556, 72]. Деякі 

дослідження акцентують увагу на тому, що майно ЧУГА, яка перейшла на 

польсько-український бік, не було передане українським частинам, хоча це 

могло б значно поліпшити стан їхнього забезпечення. Автори "Нарисів 

історії Української революції" наголошують – офіційного наказу про 

передачу майна так і не було підписано, існували лише усні розпорядження, 

які погано виконувались. Також, всупереч домовленостям про зарахування 

галичан до Армії УНР, польська сторона робила все, щоб завадити 

цьому [831, 95].  

Автори також зазначають, що через незнання умов військової конвенції 

місцева українська влада не мала змоги вимагати від польського союзника 

того, чому він мав би сприяти (ведення обліку і передачі військового майна, 

реєстрації козаків, використанню української державної символіки і т.д.), що 

породжувало психологічну пригніченість і не давало відчуття 

співпраці [831, 105]. Крім того, зазначають автори, реорганізація Армії УНР 

не могла бути виконана повністю, бо польський союзник не поставив 

принаймні половини обіцяного одягу і зброї. Мобілізація, через постійні 
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перешкоджання з боку польської адміністрації, здійснювалась лише в тих 

повітах, які контролювались безпосередньо українською армією [831, 106]. 

Польсько-українська співпраця, на думку авторського колективу, залежала 

від персонального ставлення конкретного чиновника до української справи. 

Це істотно гальмувало розбудову української адміністрації і армії: вона 

губилася в паперовій тяганині, в очікуванні "дозволів" польських 

начальників різних рівнів [831, 109]. 

Праць, в яких би висвітлювалось становище населення на зайнятих 

польсько-українськими військами землях не так багато. Проте абсолютна 

більшість істориків звинувачує польську сторону у запровадженні жорсткого 

окупаційного режиму. Я. Грицак зазначає, що "Як тільки польські війська 

опинилися на Правобережжі, то замість помагати уряду УНР творити обіцяні 

дивізії польська військова адміністрація кинулася грабувати майно і вивозити 

його до Польщі. Політика реквізицій змусила ще раз піднятися українське 

селянство, на цей раз проти нових окупантів. Повернення уряду УНР в обозі 

польської армії не викликало ентузіазму українського населення, навпаки – 

воно сприймало як своїх визволителів більшовицькі війська" [533, 155]. 

Ще різкіше про ставлення Польщі до України висловлюється київський 

дослідник В. Сергійчук. У праці "Надія та розчарування українства" 

розповідається про причини, які спонукали Уряд УНР піти на підписання в 

квітні 1920 року важкого для України Варшавського договору. Ставлення 

автора до польсько-українського союзу зрозуміле вже з самої назви збірки. 

На основі архівних документів автор доводить, що польська сторона не 

тільки відмовилася до кінця виконувати взяті на себе зобов'язання – 

підтримати незалежність Української держави, а й роззброїла своїх 

вчорашніх союзників, інтернувавши десятки тисяч петлюрівських вояків за 

колючі дроти [825]. Подібну думку висловлює автор у своїй праці 

"Неусвідомлення України" [940]. В. Сергійчук нещадно критикує Польщу за 

непослідовну політику стосовно України.  
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Л. Зашкільняк і М. Крикун в "Історії Польщі" зазначають, що "в Україні 

союзні армії зустріли без ентузіазму; українські дивізії не вдалося поповнити. 

Поляки поводилися в Україні як господарі, вимагаючи матеріальної 

компенсації за надану допомогу" [605, 454]. 

Б. Гудь вважає, що "… звістку про спільну польсько-українську виправу 

проти Радянської Росії селяни правобережжя зустріли без захоплення, 

остерігаючись "… збереження великих польських володінь в Україні". Вони 

не тільки ігнорували заклики уенерівських властей вступати в ряди Дієвої 

армії, але й цілком свідомо донищували ті рештки маєтків власне польських 

поміщиків, котрі ще вціліли після трьох років анархії і безперервних воєн" 

[542, 95]. В. Солдатенко зазначає, що особисто Ю. Пілсудський і його 

політичне оточення "не марнували часу, прагнучи "витиснути" зі сприятливої 

ситуації якомога більше вигод. Тільки-но почавши похід на Київ, вони 

потурбувалися про форсування підготовки економічних і фінансових угод, 

передбачених Варшавським договором" [967]. Автор підкреслює, що умови 

угоди були кабальними й принизливими, а Ю. Пілсудський "рішуче 

підтримав зажерливість своїх міністрів", у результаті чого "На загарбаних 

українських землях відновлювалося люте панування польського 

поміщицтва" [967]. 

Проросійські автори Р. Симоненко та Д. Табачник особливо 

наголошують на "варварській поведінці" польської адміністрації. 

Дослідження повністю опирається на традиції радянського історіописання зі 

звичними для нього штампами. Проте навіть С. Литвин, котрий намагається 

глорифікувати Головного Отамана і обґрунтовує розумність Варшавського 

договору, не може не відмітити негативних наслідків дій поляків. "Великої 

шкоди, - зазначає автор, - завдавала поведінка військової та цивільної 

польської влади, що ігнорувала права українців, встановлені договором, і 

поводилася як окупаційна" [747, 377]. Крім того, побоюючись експропріації 

польськими землевласниками вже розділених земель, українське селянство 

не підтримувало походу [747, 377]. 
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О. Красівський вважає, на початковому етапі війни декларативні 

звернення Ю. Пілсудського та С. Петлюри нівелювалися ставленням армії до 

населення. Попри директиви верховного командування і вимоги до 

особового складу (ставитись до українців як до населення дружньої 

держави), на зайнятій території впроваджувався фактичного окупаційний 

режим. Зусилля українського уряду утворити місцеве самоврядування й 

передати йому владу на місцях часто паралізувалися. Якщо на верхніх 

щаблях влада УНР і Польщі знаходила розуміння, то в реальному житті було 

багато проблем [709, 250]. 

Автори "Нарисів історії Української революції 1917-1921 рр." 

зазначають, що населення України ставилося до польської присутності дуже 

стримано, не вірячи в союзницькі наміри польської армії. Селяни давали 

продукти без суперечок, хоча до реквізиційних квитків ставилися з 

недовірою. Проте грабежі та самочинні реквізиції з боку поляків не 

припинялися. Поширеними були випадки затримання польськими солдатами 

селянських підвід і насильницьке відбирання продуктів [830, 110]. Що 

стосується вступу поляків у мирні переговори з більшовиками, автори 

вважають, що Ю. Пілсудський вважав за можливе і необхідне вимагати від 

більшовиків визнання незалежності України та виведення радянських військ 

з її території. В противному випадку пропонував продовжувати війну до 

переможного кінця. Однак його авторитет після невдачі Київського походу 

підупав і він не міг істотно впливати на зовнішню політику [830, 127]. 

Більше конкретики в це питання вносить праця І. Лісевича "У відблиску 

польських багнетів. Життя Києва підчас перебування в ньому польських 

військ (травень-червень 1920 р.)" [762]. На великому фактичному матеріалі, 

почерпнутому з польських та українських архівів автор досліджує суспільно-

політичне, економічне та культурне життя на підконтрольній польсько-

українським військам території. Хоч дослідження територіально обмежене 

лише Києвом, воно становить поважну історіографічну цінність, враховуючи, 

що висвітлює порівняно найменш вивчений аспект подій 1920 р. І. Лісевич 



148 

 

підкреслює позицію польського командування – "самі українські державні 

чинники повинні створити в місті відповідні важелі влади, які б забезпечили 

спокій і порядок у місті" [762, 46]. Однак, як зазначає дослідник, найбільшою 

перешкодою на шляху формування української адміністрації став брак 

українців серед управлінського апарату, мала кількість інтелігенції [762, 49]. 

автор також питання військового співробітництва між польською та 

українською арміями. Він зазначає, що серйозною перешкодою для 

формування української армії були занадто повільні постачання трофейної 

зброї українській стороні. Відповідальність за це І. Лісевич покладає на 

офіцерський склад середньої руки, який не розумів політики 

Ю. Пілсудського і тому саботував поставки зброї українцям. . Негативну 

роль зіграло і зволікання польської адміністрації з дозволом на проведення 

мобілізації. Там де мобілізація все ж була проведена, явка призовників 

виявилась доволі високою, що свідчило про гарні перспективи, якби такі 

заходи були проведені вчасно в більшому масштабі [760, 21]. Резюмуючи 

дослідник запитує, "чи означав прихід польських військ до Києва у травні 

1920 року встановлення окупаційного режиму в місті? На наш погляд […] ні 

– не означав. Польське військо вело себе тут на загал як союзницьке" [762, 

208]. 

Останнім часом дослідники почнають все більше уваги звертати на 

зовнішні чинники, які впливали на події Української революції. О. Павлюк 

детально висвітлює політику США щодо України в 1920 р. На його думку 

США не поспішали підтримувати плани польсько-українського чи польсько-

українсько-румунського союзу. На думку Вашингтона такі союзи 

спрямовувалися не лише проти більшовиків, а й проти Росії в цілому та її 

територіальної цілісності. Збереження ж останнього, зазначає автор, "було 

піднесено майже до рівня догми американської зовнішньої політики". 

Вашингтон вважав, що дезінтеграція Росії матиме негативні наслідки, що 

Україна є невід’ємною частиною Росії, а український рух не має серйозних 

підстав. До того ж, потенційні союзники України – Польща та Румунія – 
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дбали не так про піднесення української справи перед великими державами, 

як про власні вигоди від проектованого союзу: Польща бажала відречення 

України від Галичини, а Румунія – Бессарабії [864].  

С. Литвин зазначає, що укладенню Варшавського договору сприяла 

проросійська політика Антанти. Відновлення "великої Росії" ставило під 

сумнів незалежність Польщі. У свою чергу для УНР така політика практично 

не залишала альтернативи у виборі союзника, яким і стала Польща [749, 349]. 

Подібної думки притримується І. Дацків [555, 378]. 

О. Красівський зазначає, що після поразки Добрармії на 

Наддніпрянщині навесні 1920 р. Антанта, щоправда неофіційно, залишила 

Польщі право самостійно вирішувати українсько-польські взаємини [709, 

221]. Ставлення Антанти до України вичерпно висвітлено у статтях 

дослідників І. Шевченка та О. Балюн [1065; 1066]. Як зазначають дослідники, 

дипломатичні зусилля Директорії УНР схилити уряди західних держав, і в 

першу чергу США, Франції, Англії, до визнання України або принаймні 

допомогти її армії зброєю, ліками та іншою військовою амуніцією не мали 

успіху. Опанована русофілами Антанта підтримувала царських генералів. 

Таке ж нерозуміння зустріли українські зовнішньополітичні акції на 

еміграції. Західні держави були глухі на перестороги української дипломатії 

щодо більшовизму, а Ліга Націй, замість засудити російську окупацію 

України, задовольнила прохання Москви прийняти більшовицький уряд до її 

членів. Антанта, резюмують автори, не сприймала УНР як важливий 

антибільшовицький чинник і демонструвала готовність сприяти процесові 

відновлення "єдиної Росії" [1065, 73]. М. Держалюк вважає, що Росія, 

Антанта і Польща рахувалися з українськими інтересами лише з тактичних 

міркувань. Росія, як могутніша країна, прагнула приєднати до себе всю 

Україну, Польща, як слабша – щонайменше Галичину. Жодна з сусідніх країн 

не сприяла об’єднанню українських земель і формуванню української 

держави [565, 207]. Політика Польщі та Росії, на думку автора, мало чим 

різнилась. Польсько-російську війну 1920 р. (так її називає автор – В.Б.) М. 
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Держалюк оцінює як війну за українські землі, котра з обох боків була 

загарбницькою [565, 212]. Наголошується, що Антанта також відіграла дуже 

суттєву роль в поразці українського визвольного руху, фінансуючи 

антиукраїнські армії – Колчака, Юденича, Денікіна, Врангеля, Галлера. Крім 

того Антанта не визнала жодного українського уряду. Автор наголошує, що 

"доля української незалежності залежала на 90 % від міжнародної ситуації, 

яка була явно несприятлива для неї" [565, 218-219]. 

Найменше суперечностей в історіографії в питанні про наслідки союзу 

для української державності. С. Литвин, наприклад, зазначає, що попри всю 

контраверсійність оцінок Варшавського договору в історіографії, 

безсумнівним є те, що він був єдино можливим кроком на шляху 

продовження збройної боротьби українського народу проти більшовицького 

поневолення і за становлення української державності [749, 400]. В. Голубко 

та Б. Гудь вважають, що в союзі найголовнішим було те, "що обидві країни 

прийшли до усвідомлення необхідності стратегічного партнерства задля 

забезпечення своєї незалежності" [543, 45]. В. Литвин звертав увагу, що "цей 

союз можна оцінити тільки в геополітичному вимірі, з урахуванням планів і 

намірів Радянської Росії щодо Польщі. […] Проте, оскільки С. Петлюра 

перебував у Польщі на становищі емігранта, союз з УНР не міг стати 

рівноправним" [737, 195]. О. Рубльов та О. Реєнт зауважують, що "Після 

поразки визвольних змагань та інтернування українського війська у Польщі, 

конвенція стала підставою для утримання Варшавою 25-тисячної армії й 

діяльності її структур, забезпечення її боєздатності" [1022, 241]. І. Дацків 

підсумовуючи здобутки і втрати від польсько-українського союзу 1920 р. 

зазначає, що "він виявився недовготривалим і розпався під впливом 

потужних несприятливих, насамперед зовнішньополітичних факторів. […] 

Свою роль зіграв, слід визнати, й прагматизм Ю. Пілсудського, котрий 

керувався перш за все інтересами Польщі й орієнтувався довгий час на 

Антанту, від якої великою мірою залежала доля його країни" [555, 378]. 
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О. Павлюк зазначає, що спільний польсько-український виступ від 

самого початку був приречений на невдачу. Насамперед тому, що цей союз 

значною мірою був і залишився "персональним союзом" двох глав держав і 

спирався на їхні особисті відносини й домовленості [864, 8]. С. Варгатюк 

зазначає, що фіаско української зовнішньої політики після укладення 

Варшавського договору було закономірним. Подібне становище очікувало б 

Директорію й у випадку союзу з РСФРР. Тільки тоді про незалежність і не 

йшлося б. Укладенням союзу з Польщею  Директорія УНР отримувала надію 

на незалежність, хоча і дуже обмежену та відносну. Але тогочасне 

міжнародне становище, радянсько-польська війна знищили можливість 

навіть такої надії [1110, 148]. 

Міжнародній політиці доби Директорії присвятила кандидатську 

дисертацію В. Шамраєва [1150]. Дисертантка зазначає, що незважаючи на 

значні поступки, Варшавський договір можна вважати здобутком української 

дипломатії. Політика Польщі, на її думку, не була ані проявом якоїсь 

надмірної симпатії до України, ані підступним планом закабалення УНР. У 

ставленні до України Ю. Пілсудський керувався національними інтересами 

своєї країни. Угода між С. Петлюрою та Ю. Підсудським була політичним 

компромісом, коли слабша сторона була змушена піти на більші 

поступки [1150, 14].  

Авторка вважає, що в політичних доктринах Польщі першої третини ХХ 

ст. незалежній Соборній Україні місця не було. Сутність програм усіх 

польських політичних сил полягала в тому, щоб у результаті повалення 

царизму й розпаду Російської імперії створити у Східній Європі велику й 

міцну державу [1150, 10]. 

Р. Тимченко зазначає, що Варшавський договір хоч і підписувався на 

таких важких умовах, та Головний Отаман вбачав у ньому єдиний можливий 

шанс для порятунку. Певним виправданням служила сепаратна угода УГА з 

Добрармією, а також та обставина, що він відмовлявся від територій, уже й 

так захоплених поляками. У квітні 1920 р. не можливо було передбачити, що 
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спільний похід українсько-польських сил на Київ виявиться таким 

короткочасним і невдалим, у результаті якого буде завойована більшовиками 

вся територія УНР і ліквідуються залишки УГА [1004]. 

Автори двотомника "Нариси історії Української революції 1917-

1921 рр." стверджують, що Ю. Пілсудський не мав певності щодо своїх 

планів, будучи готовим до поразки ідеї відновлення України. Він не збирався 

утримувати її будь-якою ціною [830, 96].  

Варто зауважити, що незважаючи на помітні успіхи у дослідженні 

проблеми, в історіографії досі трапляються прикрі фактологічні помилки. 

Наприклад, дослідники іноді вказують неправильну дату підписання 

договору – 26 чи 28 [31, 98] квітня. Іноді Яна Домбського називають Яном 

Домбровський [446, 56]. Однак найпоширенішою помилкою, якої 

допускаються іноді навіть серйозні вчені, є титулування підписанта договору 

з польського боку Я. Домбського міністром закордонних справ [1123, 376; 

736, 452]. Вважаємо доцільним зробити з цього приводу уточнення. 

Насправді міністром закордонних справ Польщі на момент підписання 

Варшавського договору був Станіслав Патек (з 16 грудня 1919 р. по 9 червня 

1920 р.). Ян Домбський в цей період займав посаду заступника міністра 

закордонних справ. Плутанина, на нашу думку, пов’язана з тим, що в 

політичній конвенції його підпис розшифровано як "kierownik Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych", так само як і підпис Андрія Лівицького. Деякі автори, 

очевидно, зробили з цього висновок, що Я. Домбський так само як 

А. Лівицький був міністром. Цьому, тим більше, сприяло те, що він очолював 

польську делегацію на мирних переговорах в Ризі, а в період з 24 травня 

1921 р. по 11 червня 1921 р. спраді займав посаду міністра закордонних 

справ. Таким чином в історіографії з’явилось твердження, яке почало жити 

власним життям. 

Отже, можна констатувати, що за останні чверть століття відбулися 

помітні якісні зміни у дослідженні та осмисленні польсько-українського 

союзу 1920 р. Цьому сприяли насамперед падіння тоталітарних режимів у 
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Європі та здобуття Україною незалежності. Дослідженням польсько-

українських стосунків та Української революції 1917-1921 рр. почали 

займатись не розрізнені еміграційні історики, відірвані від джерельної бази, а 

цілі науково-дослідні інститути. Відкриття доступу до українських та 

польських архівів спричинило появу цілої низки нових досліджень, 

проведення конференцій, публікацію збірок документів і т.д. Зняття 

ідеологічних перешкод дозволило авторам вільно трактувати події. Накладає 

свій відбиток на цей процес і взаємне бажання до налагодження 

доброзичливих стосунків, що, однак, не завжди сприяє об’єктивності. 

Головним здобутком української історіографії за час незалежності стало 

перенесення польсько-українських дискусій з еміграції на батьківщини обох 

народів. 

 

4.2. Польська історіографія після 1989 р. 

 

Суспільно-політичні перетворення в Європі  кінця ХХ ст. надали 

імпульс переосмисленню багатьох подій спільної історії в Польщі та Україні. 

Серед них варто виділити дослідження польсько-українського союзу 1920 р., 

котрий тривалий час лишався надто заполітизованим. Нагромаджена за цей 

час наукова література предмету потребує систематизації та узагальнення. 

З початку 90-х років ХХ ст. у стосунках українських і польських 

істориків відбулися  помітні зрушення, що виявилися у зростанні обсягу 

наукових контактів: проведенні багатьох спільних круглих столів, 

міжнародних конференцій, збільшенні кількості авторів, публікацій та, що 

найважливіше, наукових осередків, які досліджують проблеми двосторонніх 

взаємин. Одна з перших польських зустрічей, присвячених польсько-

українським відносинам, серед них і союзу 1920 р., відбулась у Кракові в 

1990 р [275]. В 1992 р. в Щецині пройшла чергова конференція, присвячена 

польсько-українським відносинам. Її підсумком став збірник тез доповідей 

[75]. Серед них варто виокремити дослідження Кароля Олейника [258]. 23-25 



154 

 

жовтня 1995 р. у Варшаві відбулась конференція "Польсько-українські 

стосунки міжвоєнного періоду в контексті союзу Пілсудський-Петлюра й 

міжнародної обумовленості". Значна частина доповідей була присвячена 

політичним, військовим, міжнародним аспектам польсько-українського 

договору. В конференції взяли участь як дослідники з Польщі, так і 

українські історики. Доповіді конференції були опубліковані в окремому томі 

"Варшавських українознавчих записок" [357].  

Потужним центром дослідження польсько-українських стосунків та 

польсько-радянської війни є Університет Миколи Коперніка в Торуні.16-18 

листопада 1995 р. там відбулась міжнародна наукова конференція, 

спеціально присвячена польсько-українському союзу 1920 р. На ній було 

представлено дослідження понад 30 істориків з України та Польщі. Частина 

виступів стосувалась союзу безпосередньо, частина опосередковано. 

Опублікований в 1997 р. збірник тез є важливим вкладом у доробок 

польської та української історіографії [274]. У тому ж році у зв’язку з 

річницею проголошення УНР та відроження Польщі була проведена 

польсько-українська наукова сесія. Її результатом став збірник під 

заголовком "Ukraina-Polska. Kultura. Wartości. Zmagania duchowe". Серед 

презентованих праць проблематику союзу представили Станіслав Стенпень 

[313] та Олександр Колянчук і Михайло Талапканич [193]. 24-25 травня 2000 

р. в Торуні відбулась чергова конференція присвячена польсько-

українському союзу 1920 р. 

Значна частина цих напрацювань віддзеркалювала бажання до 

налагодження тісних та дружніх стосунків, що, як зазначає Еуґеніуш Коко, 

супроводжувалось відчуттям загрози з боку Росії [191, 313]. Звідси в 

інтерпретації Варшавського договору відбулося посилення уваги саме на цей 

аспект, а також підкреслення щирості намірів Польщі щодо надання 

допомоги Україні на її шляху до незалежності [79; 258; 94]. Цьому сприяло 

також піднесення патріотичних почуттів у зв’язку з усуненням від влади 

залежного від Москви комуністичного режиму та припливу в Польщу 
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еміграційної літератури. Тривала заборона на праці еміграційних істориків 

призвела до того, що вони отримали в суспільстві більшу довіру, ніж праці 

"місцевих" дослідників. Оскільки в більшості еміграційних досліджень 

наголошувалось на майже "альтруїстичній" політиці Польщі щодо України, 

посткомуністична польська історіографія початку 90-х рр. частково 

перейняла таке романтичне бачення подій. Це вилилось в певну 

ідеологізацію  висвітлення політики Польщі у 1918-1921 рр, та зокрема її 

творця – Ю. Пілсудського. 

Більш виваженою є стаття Анджея Новака. Він вважає, що хоч метою 

політики Ю. Пілсудського була великодержавність Польщі, та все ж її 

гарантією мала бути незалежність України [250; 248]. Незалежна Україна і 

одночасно не-більшовицька Росія, готова – чи змушена – визнати право 

народів колишньої імперії на волю: так, на думку краківського дослідника, 

виглядали для Ю. Пілсудського найкращі гарантії незалежності, безпеки і 

сили Польщі на сході континенту [250, 22]. Критичну позицію стосовно дій 

Ю. Пілсудського займає у своїх публікаціях Антоній Чубінський [110; 111; 

112; 113]. У них звертає на себе увагу досить обережна інтерпретація його 

української політики. На думку автора, Ю. Пілсудський "хотів (Україну – 

В. Б.) тільки відірвати від Росії, щоб її зменшити й послабити". При цьому 

його цікавила "Україна Правобережна, розташована між Збручем та Дніпром. 

Вона повинна була стати самостійною, однак залежною від Польщі" [112]. 

При цьому автор заперечує які-небудь федералістичні плани Начальника 

Держави. "Не підіймалось проблеми федерації. Згідно змісту договору з 

Петлюрою він допомагав українцям усунути більшовиків з України та 

створити самостійну українську державу. Пілсудський прагнув ослабити 

Росію відірвавши від неї Україну. Одночасно боявся, щоб не повстала 

занадто сильна українська держава. Це мала бути тільки диверсія щодо Росії і 

нічого більше" [112, 171]. Автор зазначає, що східна політика 

Ю. Пілсудського мала великодержавний, імперіалістичний характер. На його 

думку, договір з УНР пояснюється тим, що з усіх політичних сил, які діяли 
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на території України (радянський уряд, ЗУНР, "білі"), тільки С. Петлюра 

готовий був погодитися з так далеко посунутими на схід кордонами Польщі. 

Східна політика Ю. Пілсудського базувалась на застарілих уявленнях, 

ігнорувала нові політичні реалії і в результаті коштувала великих жертв 

польському народу. Об’єктивна реальність довела ілюзорність надій на 

існування великодержавної Польщі [613]. Подібно до А. Чубінського, 

Мєчислав Прушинський вважає, що радянські пропозиції миру були щирими, 

а їхні приготування до війни мали оборонний характер. Дослідник також 

підкреслював інструментальне трактування Ю. Пілсудським союзу з УНР. На 

його думку це було лише частиною політичної підготовки до наступу на 

радянську Росію [281, 65-67]. 

Істотну лакуну в польській історіографії заповнюють статті Антонія 

Середницького та Богдана Скарадзінського, які на основі нових джерел 

намагалися реконструювати реалії польсько-української співпраці 1920 р. 

[301; 302; 303; 304; 305]. Крім того з’явились нові інтерпретації позиції 

Ю. Пілсудського. Характерно, що їх усіх об’єднує зосередження уваги на 

традиції Речі Посполитої в його поглядах [281; 356; 147; 188]. Хоча тут 

помітні і відмінності. Наприклад, Мечислав Прушинський більшою мірою 

наголошує на намірах допомоги Україні у створенні власної держави. Роман 

Вапінський, натомість, вважає, що зазначені інтерпретаційні труднощі 

пов’язані з браком виваженої монографії, присвяченої східній політиці 

Ю. Пілсудського [356, 282-285]. 

Одним з небагатьох досліджень біографії С. Петлюри є стаття відомого 

польського україніста Станіслава Стемпеня. Перемиський дослідник високо 

оцінює українців як союзників [315, 51]. Один з найвідоміших польських 

україністів, Ришард Тожецький зазначав, що від самого початку "такого 

важливого альянсу, він був підірваний тими групами польських військ, 

керівники котрих були неприхильні до Пілсудського і поводились як у 

ворожій країні, від початку не хотіли також рахуватися з адміністрацією 
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Петлюри". Натомість українська армія на його думку "не підвела і воювала 

дієво" [339, 80] .  

Оригінальним підходом відрізняється праця Владислава Серчика, в 

котрій розглядаються перспективи польсько-українського союзу на тлі подій 

у Центрально-Східній Європі. Автор вважає, що з огляду на ситуацію весни 

1920 р. "українські реалісти не мали вибору: зв’язок з Польщею був єдиним 

виходом, що давав тоді чи не єдиний шанс на створення незалежної й 

суверенної України, хоч би й на обмеженій території" [300, 85]. На думку 

автора, федералістичні плани Ю. Пілсудського було неможливо реалізувати, 

однак в українців не було інших варіантів, як погодитись на цю спробу. "На 

практиці вибір обмежувався лише цілковитою відмовою від незалежності, що 

було абсолютно неприйнятним, або корекцією своїх постулатів і 

пристосування їх до реалій" [300, 86].  

Стосовно Ризького миру в сучасній польській історіографії переважає 

думка, що він був для Польщі радше болісною необхідністю. Зиґмунт 

Маньковський, наприклад, вважав, що Польща не могла продовжувати 

боротьбу. "Сьогодні з історичної ретроспективи і сумлінних, об’єктивних 

наукових досліджень, не видається, що це було реальним, і навіть, щоб 

незалежність України мала які-небудь, хоч найменші шанси" [236, 109].  

Серед причин невдачі кампанії 1920 р. немає одностайної думки. 

Мєчислав Вжосек називає брак часу для формування української армії, 

нестачу генералів у польському війську, нехтування українських частин та 

недооцінка ролі маневру у воєнних діях. Відсилаючись до праці Т. Кутшеби, 

дослідник також зазначав, що вплинула на воєнну кампанію і недооцінка 

кінної армії Будьоного [381, 148-149]. 

Однією з дискусійних тем є участь 6-ї Української Стрілецької Дивізії в 

обороні Замостя. В цілому панує переконання, що українська сторона значно 

перебільшує внесок українців. Тадеуш Ольшанський, наприклад, вважає, що 

українська історіографія створює міф Замостя, незаслужено приписуючи 

перемогу українським військам. На думку автора, роль українських військ 
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була незначною, вони брали участь в боях навіть не в місті, а на околицях, а 

полковник М. Безручко був командувачем лише формально, через своє 

звання, фактичним керівником був майор Болтучь [260, 158].  

Останнім часом в Польщі з’явились також інші праці, присвячені битві 

під Замостям [210; 254]. Своєрідною відповіддю і полемікою з текстом 

Т. Ольшанського є статті О. Вішки [373; 484]. Остаточно вносить ясність у 

суперечки стосовно оборони Замостя та ролі українців у тих подіях його 

ґрунтовна монографія [372]. Хоча, як зазначав сам автор, це не єдина битва 6-

ї Стрілецької Дивізії і не тільки вона брала участь в цій битві [372, 10]. У 

монографії досліджено історію дивізії від самого початку її створення і до 

кінця інтернування. До сьогодні це найгрунтовніше дослідженням історії 

бодай частини української армії, яка брала участь у війні з більшовиками.  

Деякі дослідники акцентують увагу на моральній значимості 

Варшавського договору. Роберт Потоцький вважає, що головний результат 

цієї угоди полягав у тому, що вона стала наріжним каменем та ідейним 

фундаментом української еміграції після 1920 р. і дозволила сформувати в 

діаспорі пропольські погляди. Проводячи певну аналогію між Гадячем 1658 

р. та Варшавою 1920 р., він стверджував, що Варшавський договір – це 

пікова точка концепції спільної Східної Європи [277, 190]. Більш детально 

погляди автора було викладено в монографії, під назвою "Ідея відновлення 

Української Народної Республіки (1920-1939)" [276]. Автор зазначав, що в 

1919 р. у Варшаві С. Петлюра вважався єдиною гарантією належності 

Західної України до Польщі [276, 36]. При цьому Головний Отаман, на думку 

Р. Потоцького, чудово усвідомлював нерівність партнерів, знав також, що 

муситиме заплатити високу ціну за союз із Польщею [276, 55]. Тим більше, 

українці не мали в своєму розпорядженні настільки сильних аргументів, щоб 

вести переговори на рівних. Це, звичайно, створювало атмосферу 

підозрілості та недовіри. Варшавський договір у тому вигляді, в якому він 

був підписаний, вважає Р. Потоцький, був віддзеркаленням слабкості УНР, 

яка була союзником без території, без регулярної армії і загальної підтримки 
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суспільства, але її сила полягала в потенційних можливостях в недалекому 

майбутньому. Автор також підкреслює, що в договорі не було навіть мови 

про яку-небудь федерацію, а тільки союз двох незалежних держав [276, 59]. 

Наслідки польсько-українського союзу, на думку автора, не закінчуються 

Ризьким миром. Після 1921 р. Польща надала українцям статус політичних 

біженців, що унеможливлювало їх депортацію в СРСР. Визнавались за 

українськими військовими і деякі ветеранські права, що випливало зі статусу 

армії УНР як союзницької. Дослідник вважає, що Варшавський договір після 

1926 р. неофіційно діяв як підстава цивільно-військової конспірації [276, 65].  

Федеративну візію в поглядах Ю. Пілсудського дослідив Пшемислав 

Гаузер. Він доводить, що федеративні переконання Начальника Держави 

почали з’являтися від самого початку його політичної діяльності. Реалізація 

федеративної концепції, на думку автора, була неймовірно складним 

завданням і одночасно дуже перспективним. Тільки ця ідея могла привести 

до побудови такої системи держав між Німеччиною та Росією, яка мала б 

шанс витримати й поставити перепону агресії великих сусідів [146, 39].  

На основі широкої джерельної бази варшавський історик Міхал 

Климецький представив детальне дослідження польсько-українських 

переговорів у 1918-1921 рр. На його думку, зокрема, така несприятлива 

ситуація, в якій були українці на міжнародній арені, була спричинена 

значною мірою впертістю та безкомпромісністю українців, які щоразу 

відкидаючи всі пропозиції Антанти змарнували свої шанси. [185, 75-76]. При 

цьому автор ніби забуває про таку ж безкомпромісність поляків у спорі за 

Галичину. Характернo, що польські дослідники намагаються не пов’язувати 

польсько-українську війну 1918-1919 рр. з катастрофічною ситуацією 

українців на початку 1920 р. Тільки зрідка можна зустріти твердження, що 

зайняття поляками Львова стало початком кінця незалежної 

України [204, 117]. 

У посткомуністичній історіографії, в порівнянні з попередніми 

періодами, зріс інтерес до особистості Головного Отамана. Вроцлавський 
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історик Влоджімєж Сулея виділяє особистісні аспекти польсько-українського 

союзу [323]. Дослідник зі Щецина Стефан Заброварий, описує С. Петлюру як 

незламного борця за незалежність України. Він також намагається 

простежити еволюцію його поглядів, у тому числі в питанні взаємин з 

Польщею [386]. Опрацював бібліографію С. Петлюри торунський дослідник 

Вальдемар Резмер [291]. Діяльність Головного Отамана в Польщі та Франції 

дослідив уже згаданий вище О. Вішка. На його думку, те, що ідея української 

незалежності ствердилася в політичній думці української еміграції є саме 

заслугою Симона Петлюри [479]. Хоча останнім часом з’явилось чимало 

публікацій, спеціальної монографії, присвяченої Симону Петлюрі в польській 

історіографії досі немає. 

Дискусійним є питання чи союз з УНР був для Ю. Пілсудського 

ситуативним, чи давно спланованим. У сучасній польській історіографії 

домінує думка, що федералізм Ю. Пілсудського має досить глибоке коріння, 

а союз з українською державою розглядався ним ще перед початком Першої 

світової війни. Такої думки притримується, наприклад, Софія Вашкевич, 

котра стверджує, що прометейська концепція у Ю. Пілсудського була 

помітна ще в меморандумі 1904 р., переданому Японії [360, 194].  

Торунським істориком Збіґнєвом Карпусом було досліджено такий 

важливий і мало висвітлений в історіографії аспект польсько-українського 

союзу, як формування українських військових частин на території Польщі. 

Він зазначає, що розміщених у Ланьцуті українців уже в січні 1920 р. було 

розпорядження трактувати не як полонених чи інтернованих, а як воєнних 

"добровольців іноземної державної приналежності". В Ланьцуті пом’якшено 

табірний режим, допускаючи значну автономію українців в питанні свободи 

руху по табору, надання відпусток і дозволів на службовий виїзд за межі 

території інтернування. Польська сторона також планувала розширення і 

розбудову табору в Ланьцуті, щоб в короткий термін він міг вмістити 2 тис. 

офіцерів, 10 тис. солдат [170]. Збіґнєв Карпус одним з перших почав 

опрацьовувати тему інтернованих і полонених українців у Польщі та участі 
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східних союзників у польсько-радянській війні. Він підкреслює, що рішення 

допомогти С. Петлюрі у відбудові української армії було прийняте задовго до 

підписання двосторонньої угоди [171, 84], а спільні дії української та 

польської сторін стали фактом ще на початку весни 1920 р. [174, 22-23]. 

Чисельність української армії станом на 15 серпня досягала 17339 

солдат і 4109 офіцерів [174, 32]. Автор зазначав, що найбільше бракувало 

боєприпасів до гвинтівок російського зразка, котрих Польща не могла 

доставити, оскільки сама їх не мала. Натомість обмундирування і 

спорядження оцінюється на хорошому рівні. Дослідник навіть зауважує, що 

українські солдати були краще забезпечені ніж польські. Підкреслюється, що 

польська військова влада робила все можливе щоб зміцнити українську 

армію [174, 44]. Кількість українців, які перейшли кордон осінню 1920 р. 

обрахується у в 19,5 тис. військових [174, 57]. 

Темою інтернування українців у Польщі займається також польський 

дослідник українського походження Олександр Колянчук [194].  

Для дослідника історії українців у міжвоєнній Польщі безцінним 

джерелом, окрім архівних матеріалів, є еміграційна преса. В польській 

літературі донедавна існував тільки "Список назв української преси в Другій 

Речі Посполитій в 1918-1939 рр." опрацьований Е. Місилою [246]. Цей 

список, щоправда, має деякі неточності. Опрацюванням бібліографічного 

покажчика української еміграційної преси, друкованої в міжвоєнній Польщі 

зайнявся О. Вішка [370]. Шкільництво й освіту в таборах інтернування було 

досліджене Катериною Пашкевич [264]. Польськими істориками певною 

мірою опрацьована також тема сприйняття українським і польським 

суспільствами Варшавського договору [396]. Ширше опрацювання 

зазначеного питання вийшло з-під пера Мирослава Шумили. На його думку, 

конфлікт між Польщею та Україною був невідворотнім через 

взаємовиключні територіальні постулати. Однак, на думку дослідника, 

можливий успіх "Київської виправи" міг мати своїм наслідком тривалу 
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нормалізацію польсько-українських стосунків [333, 98]. Ставлення до 

України польської правиці дослідив Вітольд Войдило [375]. 

Важливим та значною мірою піонерським є об’ємне дослідження 

краківського дослідника А. Новака "Польща і три Росії" [251]. Автор 

розглядає польсько-український союз як складову частину політики 

Ю. Пілсудського щодо Росії. Автор вважає, що Начальник Держави мусив у 

своїй російській політиці рахуватися з Антантою. Підтримка УНР в період, 

коли війська "білої" Росії мали шанс на успіх було б для Польщі 

самовбивчим кроком. Тому Ю. Пілсудський для реалізації своїх українських 

задумів мусив дочекатись повної поразки "білих" [251, 335]. Додатковим 

аргументом, який спонукав польське керівництво зайняти вичікувальну 

позицію в 1919 р., було бажання змусити Україну до якомога більших 

поступок. «Чим партнер був слабший, тим більше від польської допомоги 

залежний, тим швидше можна було думати про отримання від нього таких 

поступок» [251, 334]. Автор також відмічає вирішальне значення галицького 

питання для польсько-українського союзу, невирішеність якого і звела 

нанівець перспективи реального порозуміння. На думку А. Новака, вісь 

союзу Польщі з Україною створювала б силу, з якою мусила б рахуватись не 

тільки Росія, а й Німеччина та західні великі держави [251, 607]. Таким 

чином, незалежна Україна була для Ю. Пілсудського радше знаряддям, 

політичним інструментом для послаблення Росії, ніж самоціллю [251, 596].  

Одним з найдетальніших опрацювань теми польсько-українського союзу 

1920 р. є монографія краківського дослідника Яна Яцека Бруського 

"Петлюрівці. Державний центр Української Народної республіки в 

екзилі" [100]. Це перше в польській історіографії монографічне дослідження 

УНР періоду Директорії. Монографія базується на величезній масі архівних 

матеріалів, в тому числі раніше невідомих.  

На думку краківського дослідника підтримка державних устремлінь 

України становила для Ю. Пілсудського одне з пріоритетних завдань від 

самого початку приходу його до влади. Начальник Держави засвідчив це ще 
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в листі до генерала Тадеуша Розвадовського, котрий був написаний заледве 

через 3 дні після повернення з Магдебургу. Скептично висловлюючись про 

політику Заходу, який заперечував сепарацію України, Ю. Пілсудський 

виразно згадував про можливість союзу з майбутньою українською 

державою, щоправда, після успішного для Польщі вирішенням галицького 

питання. Ця характерна нерозривність пропозиції союзу та вимоги 

відречення від західної провінції проходитиме червоною ниткою завжди в 

усіх перемовинах з українцями, значною мірою – як зауважує Я. Я. Бруський 

– зумовивши майбутню поразку польсько-української концепції [100, 101]. 

Дослідник вказує також на корисливість Польщі. Так зокрема, при підготовці 

економічно-торгівельної конвенції Ю. Пілсудський вимагав визначити її 

умови допоки польські війська знаходяться в Україні [100, 189-190].  

Намагаючись дати загальну характеристику Варшавського договору, 

автор зауважував, що домовленість, укладена в квітні 1920 р. була 

безсумнівно умовою дефективною. "Тяжів над нею трагічний – бо тоді 

нерозв’язний – спір за Галичину. Відречення Директорії від цієї провінції 

становило conditio sine qua non (необхідну умову – В.Б.) польсько-

української взаємодії, значно ослаблювало авторитет влади УНР, в результаті 

підриваючи ефективність союзу. Квітневий договір не був "левиною 

спілкою" - як часто пишуть українські автори. Нерівність сторін неможливо 

заперечувати, однак альянс реалізовував натуральні інтереси обох сторін".  

Неможливо не погодитись з автором, що "оцінка союзу була б більш 

поблажливою, якби польсько-український союз дав плід перемоги" [100, 

525].  

В цьому ж році вийшла монографія Яна Пісулінського [268]. Дослідник 

детально розглядає варшавські переговори, зокрема детально зупиняється на 

малознаній економічній частині угоди. Важливим вважає автор спроби 

вирішення галицького питання в цей період. На його думку, хоч це належить 

до внутрішній справ, однак без сумніву було частиною цілої української 

політики Ю. Пілсудського.  Варто підкреслити, що автор розширює межі 
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дослідження і доводить, що польсько-українські відносини цього періоду не 

обмежуються лише Варшавським договором.  

У 2003 р. вийшла в світ монографія Яцека Леґеча "Армія Української 

Народної Республіки в польсько-українсько-більшовицькій війні 1920 р.", яка 

є найбільш повним дослідженням польсько-української військової співпраці 

у 1920 р. Автор зосередився передусім на участі українських частин у 

воєнних діях на польсько-більшовицькому фронті, їх чисельності, стані 

озброєння, функціонуванні штабів та тилового постачання, взаємодії з 

польськими військовими частинами. [218].  

Автор спробував внести ясність у найбільш дискусійні питання. 

Зокрема, він зазначає, що протягом перших місяців 1920 р. українцям 

вдалося створити за допомогою поляків дві запасні дивізії та дві запасні 

бригади. Ці частини разом налічували, за підрахунками дослідника, близько 

5 тис. солдат; силою й чисельністю, на його думку, вони відповідали одній 

польській бригаді, отже не могли відіграти великої ролі в наступі в Україні. 

Обидві дивізії також були занадто слабкі в кадрах, щоб розвинути частини в 

штати, близькі до польської дивізії (тобто бл. 10 тис. солдат). 

Оцінюючи в цілому український внесок у війну з більшовиками, 

Я. Лєґеч зазначав, що участь військ УНР була головним чином символічна. 

Однак, на його думку, "хоч польсько-українське братерство зброї мало перш 

за все ранг символу, та все-таки не можна ігнорувати воєнного вкладу 

українських військ в польську перемогу у війні 1920 р. Можна тільки гадати 

чи поляки порадили б собі без українських військ, чи ні. Чисельні 

прихильники цієї першої тези повинні пам’ятати, що хоч українська армія і 

була мало чисельна й не воювала на відповідальних відрізках фронту,однак 

завдяки тому, що вона утримувала його фрагмент, командування могло 

перекинути частину сил з півдня на північ. Справді, вся українська армія 

займала відрізок, який могла б утримувати одна хороша польська дивізія, але 

саме цієї дивізії могло полякам не вистачити під Варшавою. Війна 1920 р. 
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була війною польсько-українсько-більшовицькою не тільки формально, а й 

фактично" [218, 201]. 

Суто мілітарним аспектам присвячені дослідження торунського 

дослідника Мачєя Кротофіла [207; 208; 209]. Його дослідження чудово 

показують становище в українських збройних силах у період перед польсько-

українським союзом, а також бойовий шлях УГА, в тому числі в період 

польського наступу весною 1920 р. Щоправда дослідження автора 

стосуються польсько-українського союзу доволі дотично. 

Варшавський історик С. Шайдак подібно до Я. Лєґеча підкреслює роль 

українських повстанців у кампанії 1920 р. Натомість участь українських 

частин, сформованих у Польщі автор називає символічною. Використано їх 

було лише з пропагандивною метою. Вони отримували другорядні завдання, 

а сусідні польські частини повинні були надавати їм допомогу в разі 

серйозних сутичок з ворогом [325]. Автор зазначає, що українське 

суспільство без ентузіазму поставилось до польських військ, а головною 

перешкодою формуванню української армії була нестача людей. 

Цікаво поглянути на висвітлення польсько-українського союзу в 

синтетичних працях. Так наприклад, у викладі історії України 

А. Хойновським та Я. Бруським зазначається, що в 1920 р. російському 

пануванню над Україною могла загрожувати тільки Польща. Для С. Петлюри 

Варшавський договір був останнім шансом порятунку УНР та власної 

політичної екзистенції. Ю. Пілсудський у свою чергу вважав, що без 

існування української держави Польща не зможе оборонитись від 

московського експансіонізму. Однак, як в Польщі, так і в Україні польсько-

українська концепція знайшла мало прихильників. Такий брак підтримки для 

ідеї союзу не залишився без впливу на подальший розвиток подій. Врешті 

виснажена війною та розчарована можливостям С. Петлюри Польща 

вимушена була покинути свого союзника. Відмічаючи несприятливі для 

України зовнішні обставини (ворожість "білої" та "червоної" Росії, 

байдужість Антанти), автори все ж головну причину поразки Української 
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революції вбачають в "національній незрілості" українців [106, 61-63]. Єжи 

Боженцький, розглядає ризький мир 1921 р. на широкому тлі подій польсько-

радянської війни. Він доводить, що його умови були компромісними, договір 

не був диктатом зі сторони Польщі, як вважає багато авторів. Автор також 

торкається українського питання. Він відзначає чисельні непорозуміння в 

польсько-українському співробітництві в 1920 р., однак вважає, що з часом ці 

тертя вдалося б залагодити, а також створити сильну українську армію. 

Проте "багато – якщо не все – залежало від результату кампанії". Він же, як 

відомо, виявився негативним. Не в останню чергу й через невдачу 

української мобілізації. Автор зазначає, що польські військові кола не 

сприяли мобілізації в Україні, оскільки вважали українських солдатів 

деморалізованими та непридатними для служби в регулярній армії [96, 119]. 

Доповнює попередню історіографію збірка "Рік 1920. Війна і політика" 

[293]. В ньому варто відмітити статті М. Шумили [333] та А. Стенпніка [316]. 

В 2009 р. генеральним консульством Польщі в Луцьку була організована 

польсько-українська конференція присвячена спільній боротьбі за 

незалежність в 1918-1920 рр. Результатом конференції став об’ємний 

збірник. Серед великої кількості статей варто виділити дослідження 

Є. Шліпеця, присвячене суто військовим аспектам подій [335]. У тому ж році, 

з нагоди річниці Варшавської битви вийшов об’ємний збірник, присвячений 

польсько-російській війні 1919-1920 рр. (так її називають редактори 

збірника) [376]. Нажаль питання польсько-українського союзу не знайшло 

висвітлення на сторінках цього видання. З середини 2000-х рр. процес 

дослідження польсько-українського союзу дещо загальмувався. Значною 

мірою це спричинено нагромадженням досить багатої історіографії питання, 

що, однак, ще не свідчить про вичерпання теми. 

Можна констатувати, що в посткомуністичній польській історіографії, 

порівняно з попередніми періодами, більше уваги акцентується на 

взаємовигоді союзу 1920 р., спостерігається намагання згладити протиріччя, 

які мали місце у відносинах між союзниками та дещо ідеалізувати польсько-



167 

 

українську концепцію спільної боротьби. Більше уваги в сучасній 

історіографії звертається на функціонування союзу та реалії польсько-

української співпраці, на формування українських частин та взаємодію на 

фронті. Таким чином, дискусія перенеслась із площини політичних 

суперечок та взаємних звинувачень у скрупульозне дослідження спірних 

питань. Влада УНР в сучасній польській історіографії постає як єдиний 

дійсно національний уряд, українські діячі, особливо С. Петлюра – як 

героїчні та самовіддані патріоти України. Теза про "Петлюру прислужника 

Пілсудського", що була поширена в комуністичній історіографії, відійшла в 

минуле. Союз 1920 р. представляється як об’єднання двох братніх народів 

перед спільною небезпекою. Така парадигма, хоч і віддзеркалює бажання 

налагодження приязних стосунків, однак перешкоджає адекватній рефлексії 

польсько-української війни 1918-1919 рр. Сходячись на думці, що спір за 

західноукраїнські землі був гордієвим вузлом у тодішніх польсько-

українських відносинах, лише дуже обмежене число дослідників наважується 

ствердити, що польські територіальні домагання стали одним з факторів, 

котрі знищили українську державу.  

Отже, падіння тоталітарного режиму в Польщі та здобуття Україною 

незалежності створило якісно нові умови для дослідження союзу 1920 р. 

Відмовившись від радянського бачення історії, дослідники звернулись до 

праць еміграційних істориків. Тому для історіографій обох країн на початку 

1990-х рр. було характерне деяке перейняття схем еміграційної історичної 

літератури. Однак, з плином часу та появою нових досліджень, 

спостерігається нове бачення польсько-українського союзу. Зокрема, 

українські історики більше не звинувачуюють польську сторону в зраді, 

корисливості чи бажанні використати Україну в своїх цілях. Більшість 

авторів сходяться на думці, що Польща керувалася у своїх діях власними 

національними інтересами і мала на це повне право. У свою чергу польські 

колеги більше не наголошують на символічній участі українців у війні проти 

більшовицької Росії, а намагаються дослідити ті аспекти спільної боротьби, 
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значення яких раніше нівелювалось. Необхідно також констатувати, що в 

дослідженні польсько-українського союзу 1920 р. передують безсумнівно 

польські історики.  
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ВИСНОВКИ 
 

 

 

 

1. Історіографічний аналіз засвідчив, що дотепер обрана нами тема не 

була предметом спеціального історіографічного дослідження, а лише 

фрагментарно вивчалася у контексті аналізу інших питань. Джерельна база, 

опрацьована і залучена до дисертації автором, є достовірною та 

репрезентативною. Дослідження ґрунтується на сучасних принципах і 

методах науково-історіографічного пошуку.  

2. Опрацьований дисертантом історіографічний матеріал дозволив 

виокремити такі періоди в історіографічному процесі: 1) міжвоєнне 

двадцятиріччя; 2) від початку Другої світової війни до початку 1990-х рр. 3) 

від 1989/1991 рр. – до сьогодення. 

3. Аналіз джерельної бази довів, що різні аспекти польсько-українського 

союзу 1920 р. в історіографії досліджено нерівномірно. Найбільш вивченими 

є питання, пов’язані з переговорним процесом у Варшаві в 1919-1920 рр. 

Порівняно менше – про формування та склад українських військових частин, 

які брали участь у бойових діях 1920 р. 

4. В еміграційній українській історіографії проблематика польсько-

українського союзу найбільш повно і вичерпно представлена в дослідженнях 

М. Стахіва, Т. Гунчака, М. Палія, І. Кедрина, І. Лисяка-Рудницького, 

П. Мірчука. В радянській можна виокремити дослідження М. Супруненка, А. 

Лихолата, Р. Симоненка тощо. Серед сучасних дослідників вагомий внесок у 

дослідження зазначеної теми зробили В. Верстюк, В. Солдатенко, О. 

Красівський, Р. Лаврецький, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, М. Крикун, О. Реєнт, 

О. Рубльов, В. Яблонського, Б. Гудь, В. Голубко, В. Сергійчук, І. Срібняк, І. 

Лісевич тощо.  

Не менш плідно працювали і польські колеги. З праць еміграційних 

істориків можна виокремити П. Вандича, М.К. Джєвановського, 

Т. Комарницького, Т. Піщковського, Ст. Цат-Мацкевича. Значний внесок 
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зробили історики ПНР: Г. Яблонський, Ю. Левандовський, А. Лейнванд, А. 

Деруга, С. Микулич, В. Гостинська, А. Юзвенко, С. Закс, Т. Донбковський. 

Серед сучасних дослідників над зазначеною темою працюють З. Карпус, Я.Я. 

Бруський, А. Новак, Я. Лєґеч, Р. Потоцький, Я. Пісулінський, С. Шайдак 

тощо. 

5. Дослідження розвитку історіографії польсько-українського союзу 

1920 р. показало залежність історіографічного процесу і змісту досліджень 

від характеру політичного режиму та ідеології, які панують в суспільстві. 

Чим вищий рівень демократизації суспільства, тим ефективнішим є 

осмислення історичного минулого і навпаки. Це особливо яскраво ілюструє 

історіографія радянської доби. Жорсткі ідеологічні та методологічні межі, 

визначені партією/державою, суттєво обмежували науковий пошук істориків, 

примушували їх інтерпретувати історію за заздалегідь сформульованими 

шаблонами. Це стосується й польсько-українського союзу 1920 р. Будь-які 

спроби дослідників вийти за межі офіційних ідеологем наражалися на 

жорстку критику та звинувачення у відході від марксизму, націоналізмі, 

ідеологічній диверсії  тощо. Про неупереджене дослідження за таких умов не 

могло бути й мови. Крім того, ті спотворення історії, які мали місце в 

радянській історіографії, носили виразно антиукраїнську спрямованість. 

Вони повинні були сприяти формуванню в українців радянської 

ідентичності.  

В історіографічному процесі радянської України були і певні періоди 

"лібералізації", коли з’являлися обмежені можливості для дослідження історії 

подій 1917–1921 рр. Період 20-х рр. ХХ ст., характеризувався можливістю 

більш-менш вільно висловлювати свої думки. В цей час функціонували 

різноманітні часописи по дослідженню революції, працювали наукові 

інституції, публікували свої спогади учасники подій. Варто, однак, 

зауважити, що ця свобода думки була дуже відносною. Вже в той час 

історики мусили підлаштовувати свої виклади під офіційну доктрину 

радянської влади. Хоч дослідження 1920-х рр. теж характеризуються 
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суб’єктивністю та політичною заанґажованістю, однак, умови 

функціонування історіографії в період сталінізму, що наступив з 30-х рр., не 

йдуть в жодне порівняння з першими роками радянської влади. В цей час 

історія практично втратила характер науки, перетворившись в ідеологічне 

знаряддя. Вся історична література була підпорядкована виключно 

ідеологічним завданням. Директорія УНР, як і всі інші українські національні 

формування 1917-1921 рр., трактувалась як антинародна організація, що 

ставила собі за мету повернення влади над робітниками  та селянами, 

експлуатацію природних багатств України, повернення поміщицького 

режиму та влади білих генералів і т.п. Польща при цьому зображувалась як 

слухняне знаряддя в руках світового імперіалізму, що використовувалось 

країнами Антанти для повалення радянської влади та відновлення позицій 

"великого капіталу". При цьому, обґрунтовувалась неприродність існування 

Польщі та несправедливість Версальської системи міжнародних відносин. 

Після війни та встановлення в Польщі комуністичної влади, в історіографію 

впровадилась теза, що польська влада міжвоєнного двадцятиріччя носила 

також і антипольський характер. Послабленням ідеологічного тиску 

характеризувався період "відлиги" та перебування на посаді Першого 

секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. Праці цього періоду починають поволі 

позбуватися відверто пропагандистських тверджень. Однак союз 1920 р., як і 

взагалі події 1917-1921 рр., продовжував розглядатись у руслі боротьби з 

зовнішньою інтервенцією. Втім, цей період дуже швидко закінчився і на 

зміну йому прийшла реанімація сталінізму. Історіографія повернулась до 

попередніх штампів. Не особливо вплинула на дослідження польсько-

українського союзу 1920 р. і "ера гласності". Українські історики не 

включились у процес дослідження сфальсифікованих сторінок історії, а 

навпаки становили одну з найконсервативніших верств радянських істориків. 

Не було ідеологічних та методологічних обмежень у дослідників за 

кордоном. Саме еміграційні історики намагались компенсувати своїми 

дослідженнями брак національної історіографії в Україні. Однак, варто 



172 

 

зауважити, що в їхньому розпорядженні не було повного спектру джерел. 

Крім того, еміграційні історики часто вважали за потрібне боротися з 

радянськими фальсифікаціями, що примушувало їх працювати за радянським 

"порядком денним".  

На історіографічному процесі відображувались і політичні вподобання 

авторів, особливо це було помітно в міжвоєнній історіографії. Найголовніші 

моделі бачення союзу були закладені ще сучасниками подій і 

віддзеркалювали їх належність до того чи іншого політичного табору. До 

найзапекліших його критиків належать М. Грушевський, С. Шелухін, 

М. Шаповал. Вони характеризували Варшавський договір як відверто 

злочинний, а дії С. Петлюри як антинародні. Польща в їхньому викладі 

зображувалась як споконвічний ворог України. Негативно сприймали 

польсько-український союз і діячі консервативного крила української 

політики – Д. Дорошенко, В. Липинський, Є. Чикаленко. Вони доводили 

неприродність такого союзу та вважали хибним рішення про організацію 

української державності хоча б на малій території. Для них об’єднання всіх 

українських територій в одному організмі було важливішим за незалежність 

якоїсь окремої частини.  

Негативним було трактування союзу з Польщею і в середовищі галичан 

та галицької еміграції. Для них він був абсолютно неприродним, а його 

кінець у вигляді поділу України між Польщею та Росією – цілком 

передбачуваним. Вкрай негативно оцінювався союз у середовищі ОУН. При 

чому, їх цікавила не стільки його історична ретроспектива, як можливі 

правові наслідки в майбутньому. Єдиним політичним угрупованням, яке 

поставилось до союзу схвально, були діячі, що гуртувались навколо 

Державного Центру УНР. Не заперечуючи невдачі в реалізації польсько-

української концепції, "петлюрівці" доводили доцільність укладення 

Варшавського договору.  

У післявоєнний період ця "політична детермінованість" починає 

нівелюватись. Твердження авторів перестають бути політично 
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заангажованими, хоча й репрезентують закладені в міжвоєнний період школи 

та напрями. В цей час зменшилась кількість спогадів та мемуарів, однак 

зросла кількість фахових досліджень, монографій, синтез тощо. Також варто 

зауважити публікацію документів, пов’язаних з польсько-українськими 

стосунками в період революції.  

Неоднозначним є процес осмислення польсько-українського союзу в 

польській історичній літературі. Варто зауважити, що в міжвоєнне 

двадцятиріччя зазначена тема не користувалась популярністю в дослідників. 

На нашу думку, це пояснюється тим, що в цей період бракувало сприятливих 

обставин для дослідження союзу 1920 р. Перш за все не було політичних 

передумов. Володіння Польщею західноукраїнськими землями зумовило 

існування в її межах величезної національної меншини. Відчуваючи загрозу, 

що виходила від невирішеного "українського питання", польське керівництво 

спрямовувало свої зусилля на асиміляцію українців. Хоч ідеологами такої 

політики були ендеки, однак не цурались її й пілсудчики. Зрозуміло, що в 

таких умовах дослідження історії польсько-українських стосунків не могло 

бути пріоритетним завданням польської історичної науки. Про договір, як 

правило, згадувалось при описі польсько-радянської війни або в контексті 

формування східних кордонів. Іноді польсько-український союз знаходив 

відображення в спогадах політиків чи військових. Найбільш повно ця тема 

висвітлена в праці Т. Кутшеби "Wyprawa kijowska". Близький соратник 

Ю. Пілсудського, котрий один з небагатьох розумів суть його політики в 

українському питанні, задав тон в майбутніх історичних дослідженнях. У 

його викладі союз поставав, як об’єднання двох пригноблених раніше 

народів проти свого поневолювача. При цьому поляки, як більш національно 

свідомі, свою незалежність вибороли, а українці, через свою неготовність, 

цього добитись не змогли. Однак, на його думку, завдяки цьому союзу, 

принаймні, Україна стала однією з Радянських республік.  

Після встановлення в Польщі комуністичного режиму в історіографії 

поступово почали функціонувати радянські штампи. З кінця 40-х рр. влада 



174 

 

намагалась зробити з історичної науки ідеологічне знаряддя за радянським 

зразком. Польсько-український союз трактувався як змова великого 

чужоземного капіталу, польського поміщицтва та українського куркульства, 

які намагались отримати владу над робітниками та селянами. Два головні 

польські політичні угруповання – пілсудчики та ендеки – трактувались як 

антинародні, антипольські. Єдиною силою, що боролась за інтереси 

пересічних поляків була Комуністична партія Польщі та… Радянська Росія. 

Однак спроби перетворити історію на відверту пропаганду не вдались. 

Переломним був 1956 р., коли польська влада відійшла від широкої 

репресивної діяльності. І хоч це не означає цілковитої свободи у вираженні 

думок, все ж умови, в яких працювали польські історики не йдуть в жодне 

порівняння з умовами роботи істориків радянської України. Наслідком цього 

стали статті Ю. Лєвандовського, С. Микуліча, А. Деруги, А. Юзвенка, 

Г. Яблонського, В. Гостинської і ін. Для польської комуністичної 

історіографії характерне зображення Ю. Пілсудського та його політичного 

угруповання як виразників інтересів великих землевласників. Варшавський 

договір зазвичай характеризувався як васальний та спрямований проти 

інтересів України. Польська політика найчастіше характеризувалась як 

федералістична, що мало означати – "імперіалістична". С. Петлюра зазвичай 

зображувався в ролі політичного невдахи, що вхопився за останню 

можливість утримати владу.  

Цілком інакший вигляд мав історіографічний процес на еміграції. Події 

війни та післявоєнні реалії довели безперспективність концепції 

великодержавної Польщі. В цих умовах польські інтелектуальні середовища 

звернулись до політичних ідей пілсудчиківського табору з періоду 

формування кордонів ІІ Речі Посполитої. Нового значення набула 

"прометейська" концепція, тобто ідея розбиття Росії/СРСР на національні 

утворення. Реанімація цієї концепції була тим більше натуральною, що 

більшість польських еміграційних осередків генетично виводили своє 

коріння з пілсудчиківського табору. Тому еміграційне історіописання 
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відрізнялось апологетичними поглядами щодо Ю. Пілсудського. Не в 

останню чергу з цими обставинами пов’язане налагодження відносин між 

українською та польською еміграцією. Не можливо не відзначити ролі, яку в 

цьому процесі відіграв часопис "Культура" та його редактор Є. Ґедройць.  

У такій інтелектуальній атмосфері польсько-український союз 1920 р. 

поставав у цілком новому світлі. Він зображувався як спроба спільної 

боротьби проти російського імперіалізму, в якій Польщі вдалось втримати 

незалежність, а Україні не вдалось. При цьому польські автори всіляко 

спростовували твердження про нібито васальний характер Варшавського 

договору та бажання Польщі встановити політичний чи економічний 

контроль над Україною. Наголошувалось, що з огляду на чисельність 

української нації, розмір української території та український потенціал, 

встановити польський протекторат над Україною було неможливо навіть 

теоретично. В цілому панувало переконання, що умови договору не виникали 

з бажання уярмлення України, а віддзеркалювали ситуацію, коли слабша 

сторона повинна була платити поступками за допомогу сильнішої. Найбільш 

продуктивний період у дослідженні польсько-українського союзу – 60-ті рр. 

Серед інституцій, які найбільше причинились до дослідження, належить 

виокремити Інститути Ю. Пілсудського в Нью-Йорку та Лондоні і 

Літературний Інститут в Парижі з їх виданнями "Niepodległość" та "Zeszyty 

Historyczne".  

6. Здобуття Україною незалежності поставило перед українською 

історіографією нові завдання. Дослідження польсько-українського союзу 

1920 р. набуло нової актуальності, оскільки об’єктивне вивчення та 

неупереджене осмислення історії польсько-українських стосунків є 

запорукою побудови рівних та партнерських взаємин в майбутньому. Знаття 

ідеологічних та методологічних обмежень дозволило авторам вільно 

інтерпретувати події, уможливило повнокровний науковий пошук. Відкриття 

доступу до українських та польських архівів спричинило появу цілої низки 

нових досліджень, проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів і 
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т.п. Найголовнішим здобутком сучасної української історіографії вважаємо 

відмову від радянської інтерпретаційної схеми. Сучасні дослідники більше не 

пишуть про контрреволюційний характер Директорії УНР, зрадництво 

«петлюрівців», буржуазних націоналістів тощо. У сучасній історіографії 

переважає точка зору, що, незважаючи на болісні поступки, Варшавський 

договір є здобутком української зовнішньої політики. Дії Польщі не були ані 

проявом альтруїзму чи безкорисливої симпатії до України, ані планом 

нав’язати протекторат. Ю. Пілсудський, так само як і С. Петлюра, керувався 

національними інтересами своєї країни. В певних питаннях українські та 

польські національні інтереси збігалися. Саме результатом такого збігу і став 

Варшавський договір. Природно, що у Варшавському, як і будь-яких інших 

міжнародних договорах, слабша сторона була змушена піти на більші 

поступки.  

В Польщі в перші роки після падіння проросійського комуністичного 

режиму інтерпретаційні схеми еміграційної історіографії здобули більшу 

довіру серед науковців, ніж дослідження істориків ПНР. Це зумовило 

позитивне трактування УНР та С. Петлюри, який тепер кваліфікується не як 

політичний банкрот, а як борець за незалежність України, своєрідний 

"український відповідник" Ю. Пілсудського. Сучасні польські дослідники 

більше уваги акцентують на позитивних моментах союзу 1920 р., 

спостерігається намагання згладити протиріччя у тодішніх взаєминах та 

дещо ідеалізувати концепцію польсько-українського союзу. В сучасній 

історіографії все більше уваги звертається на польсько-українську співпрацю, 

на формування українських частин та взаємодію на фронті. Серед 

найпотужніших осередків вивчення проблеми варто виокремити 

університети Варшави, Торуня та Кракова. 

7. Незважаючи на значне прирощення знань щодо польсько-українського 

союзу 1920 р. в українській та польській історичній науці, не можна 

стверджувати, що ця тема повністю вичерпана. Історіографічний аналіз 

виявив певні особливості історіографічного процесу, врахування яких 
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сприятиме більш цілісному дослідженню питання, вивченню багатьох 

недостатньо вивчених його аспектів. 

В українській історіографії недостатньо дослідженими до сьогодні 

залишаються, наприклад, питання концепцій польських політичних партій 

щодо України, місця українського питання в польському політичному житті. 

Недостатньо вивченим є й питання створення на території Польщі 

українських військових частин, а також постачання української армії. Мають 

місце звинувачення на адресу Варшави в незадовільному постачанні зброєю 

та боєприпасами українських дивізій, однак вони часто носять 

спекулятивний характер, оскільки комплексного та ґрунтовного дослідження 

цього питання в українській історіографії проведено не було.  

Додаткового вивчення потребує і роль українських частин у кампанії 

1920 р., бойового шляху окремих дивізій та загального внеску українців у 

спільній з Польщею війні проти більшовиків. Важливе значення тут має 

дослідження партизанського руху. Попри твердження істориків, що він мав 

неабияке значення і суттєво посприяв польському наступу, діяльність 

українських партизанів у 1920 р. залишається практично недослідженою. 

Недостатньо вивченим залишається і питання взаємодії української та 

польської цивільної і військової адміністрацій на звільнених від більшовиків 

теренах. Одним із найменш досліджених є міжнародний аспект подій 1920 р. 

Поверхово висвітлено концепції Великих держав щодо українського питання 

та не до кінця з’ясоване їх ставлення до польсько-українського союзу. 
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