
З архіву

ЛИСТИ Д. ДОРОШЕНКА до в. липинського 
З ЧІАСУ ВІД 6. VII. ДО 7. IX. 1918 Р.

Редакція «Українського Історика» просила мене вибрати для друку 
якісь документи з тематикою 1917/18 pp. з архіву Східньо-Европейського 
Дослідного Інституту ім. В. «Липинського в Філадельфії, Пенсильванія. 
Директор цього Інституту — редактор Євген Зиблікевич дав мені до ви
користання перший з альбомів копій листів Дмитра Дорошенка до Вяче
слава Липинського, а саме з того часу, коли Д. Дорошенко був наперед 
«управляючим» Міністерства Закордонних Справ в уряді Української Геть
манської Держави (від 20. V. до 2. IX. 1918), а потім міністром закордон
них справ (від 2. IX. до 14. XI. 1918); В. Липинський був тоді українським 
послом у Відні. Крім того, редактор Є. Зиблікевич дав мені до використан
ня альбоми копій листів проф. Івана Крип’якевича і п. Івана Кревець- 
кого до В. «Липинського — з пізніших років. Вибрав я перші чотири ли
сти Д. Дорошенка, які є на початку того альбому і які обговорюють спра
ву анулювання таємного договору про поділ Галичини австро-уторським 
урядом та справу прилучення Холмщини до Української Держави й її 
кордонів, а також кілька інших дрібних справ. Події й обставини, пору
шені у цих листах, обговорив досить докладно Д. Дорошенко в своїй мо
нографії: «Історія України 1917—1923 pp.», т. II.: «Українська Гетьманська 
Держава 1918 року», Ужгород 1930; видання друге (фотодрук): Нью-Йорк 
1954 — зокрема у розділі: «Таємний договір про поділ Галичини і його 
анулювання Австро-Угорським правительством. Холмська справа», стор. 
215—231. Але все ж  таки у цих листах знайде читач чи дослідник укра
їнської найновішої історії деякі цікаві подробиці, відомості про деякі за
кулісні справи, вислів настроїв і думок самого автора листів. З цих листів 
видно, як гетьман і його міністер закордонних справ намагалися боронити 
інтересів українського народу й української держави, всупереч тому, чо
го бажав австро-угорський уряд, та змагались з тим урядом дипломатич
ними засобами.

Петро Ісаїв
*

Київ
6/ѴІГ 1918 р.

Високоповажаний і Дорогий 
Пане Товаришу!

Користаю з нагоди подорожи отамана Сокири і передаю Вам таку віст
ку: вчора гр. Форгач заявив п. Гетьману, що Австрія аннулює таємний 
договір що-до утворення з Галичини коронного укр. краю.

Ми думаємо протестувати і як-що доведеться з цим аннулюванням по
миритися, то зажадаємо сатісфакції в формі прискорення ратифікації 
Берест, договору і заведення укр. адміністрації в Холмщині в зонї австр. 
окупації. Подаю Вам се строго довірочно до відома.

Ваш душею Д. Дорошенко
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Київ
23. VII. 1918.

Дорогий Товаришу!
Здається, завтра вже відновлюється залізничий рух і мої листи до 

Вас підуть. Се сталося просто фатально, що саме в той день, як п. Шере- 
метєвський мав вирушити звідси, стали залізниці. . .  Взагалі сей страйк, 
який властиво ще не скінчився і який грозить перейти на инші галузі 
державного господарства, таки значно захитав рівновагу нашого держав
ного життя. Між иншими причинився він і до певної депресії в настрою 
Гетьмана й перешкодила вжити рішучіших кроків в справі таємного до
говору про Галичину. Взагалі становище політичне дуж е трудне. Політи
ка німців що-до нас зовсім неясна. Видимо вони хитаються між т. ск. 
українською й російською орієнтацією. Через се хитання ми ніяк не мо
жемо дійти до порозуміння з большевиками, в першій лінії — в справі 
кордонів. Як би вони вж е визнали Дон, то ми б говорили з большевика
ми тільки про границі до початку Дон. Области, а далі — з самими коза
ками. А то ні се, ні те. Не дають нам вільної руки в справі Кубані. Че
рез те можемо спізнитися, Кубань займе Алексеев, і тоді там запанує зо
всім інша орієнтація. А вж е найгірше з Кримом. Що-до флоту, то німці 
згодні вернути нам його, але з зобовязаннями — Ви догадуєтеся якими? 
Виконання цих зобовязань може втягти нас в таку авантюру, з якої су
хо не вийдем. Оце завтра їде до Берліну кап. Свірський для переговорів 
в справі повороту нам флоту.

Одиноке покищо втішне — се, що німці вчора пріобіцяли помогти в 
прискоренню ратифікації миру з Австрією.

Отак, любий Товаришу, бачите, як тут тяжко приходиться! Все ж  та
ки найгірше те, що не почуваю під собою ґрунту в внутрішньому стано
вищі краю. Заноситься на реформу кабінету, Лизогуб уступає, кажуть, 
що се напевно, але як далеко піде потому українізація кабінету — не мо
ж у передвидіти. Я боюсь, що наші землячки знов упруться і почнуть ве
редувати: і те подай, і друге, і те обіцяй наперед і т. д. Так як я гадаю, 
мають покликати до кабінету ще двох, трьох, чотирьох українців, скаже
мо: Стебницького, Лотоцького, Чикаленка, Багалія, може ще кого. Якби 
ці всі люде пішли, то справа на половину вж е виграна. Розуміється, за
раз ж е має бути переведена земельна реформа — парцеляція більших 
маєтків за викупом, амністія, переміна місцевої адміністрації, зміцнення 
національного курсу не на словах, але на ділі. Ж ду цього всього нетер
пляче, бо як цього не буде з який тиждень-два, то готовий тратити віру 
в будь який смисл власної роботи й участи в сім правительства Все це 
кажу Вам, розуміється, тільки для Вас одного.

Сьогодні увечорі предложу п. Гетьманові план рішучого реагування 
на австрійські заходи в справі договору, як що від Вас дістанемо звістку, 
що справа дійсно стоїть так, як представив її тут гр. Форгач. На сім пе
рериваю, і по розмові з п. Гетьманом докінчу.

*

Тільки що говорив з п. Гетьманом і предложив йому — щоб зняти з 
його самого і з правительства можливий odium за недосить ніби рішуче 
противления анулюванню договора — свою дімісію. Але він рішуче се од
кинув і заявив, що не вважає, що ми дали згоду на анулювання: він
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уступив перед силою з болем в серці і так сказав Форгачеві. Він цілком 
годиться з тим, щоб зробити комунікат, оголосити договір і заявити, що 
ми протестуємо і мусимо уступити перед насильством тільки з огляду на 
брак власних сил. Одже. коли ми від Вас одержимо звістку, що австр. 
уряд таки дійсно з свого боку анулював договір, то я складу й опублікую 
комунікат, який зараз ж е передам і Вам.

Між иншим п. Гетьман сказав мені, що його спонукала зробити таку 
заяву Форгачеві велика небезпека, яка загрожувала самому існуванню 
Укр. Держави і яка минула в звязку зі зміною певних політичних ком
бінацій од нас незалежних. Не можу зараз цього з ’ясувати Вам на письмі, 
але перекажу через довірену особу, як тільки така од Вас до мене при
їде, або від мене до Вас буде вислана.

Ваш душею Д. Дорошенко

*

Київ. 23/VII. 1918.
Високоповажаний і Дорогий 
Товаришу!

Справа з анулюванням договору про поділ Галичини стоїть так: гр. 
Форгач явився 13-го або 14-го с. липня до п. Гетьмана і заявив, що Ав
стрія в ж е  анулювала договір. Гетьман заявив, що він ніяк з цим пого
дитись не може, але не маючи сили, мусить уступити перед актом насиль
ства примусово. Зате він рішуче домагається ратифікації миру, допущен
ня укр. адміністрації в Холмщині і виводу дівізії от. Сокири на Вкраїну.

Що до Ваших кроків у Відні, то ми з п. Гетьманом вирішили таки про* 
сити Вас запитати австрійський уряд, чи він виконав уж е цей таємний 
договір; в разі негативної відповіді — зложити протест, в якому заявити, 
що ми мусимо уступити перед силою, але морально погодитись не можемо, 
бо не бачимо за собою нічого такого, щоб викликало з боку Австрії цей 
крок. За те ми домагаємося рішуче негайної ратифікації миру.

Я предложив був Гетьманові аналогічно зробити і тут в Київі: я вж е 
виготовив текст ноти до Форгача і предложив п. Гетьманові з тим, щоби, 
як Форгач відповість на письмі негативно (себто, що Австрія дійсно ану
лювала договір) — зложити свій протест. Але п. Гетьман не згодився на 
це, вважаючи на надзвичайно скрутне становище держави нашої, при 
якому не маємо ніякої сили і змоги вступати в боротьбу (певна річ — не 
збройну) з Австрією.

Так стоїть справа. Надзвичайно сумно. Найбільш сумно тим, що не 
маємо внутрішньої сили, спіраючись на яку можна було би вести впев
нену в собі політику зовнішню.

При всім тім я припускаю, що в цілій сій справі знати спеціяльну 
акцію графів Бурьяна й Форгача, які на нашу думку задумали вихопи
ти признання анулювання раніше, ніж  відбулося саме анулювання Ав
стрією. Вони цим хотіли піднести Зайдлерові факт аби примусити його 
не робити кроків в палаті що-до здійснення договору. Цікаво було б пе
ревірити мій здогад: чи правильно уявляю я собі ролю гр. Форгача в 
сій справі.

Я думаю предложити сьогодні п. Гетьману все ж  таки скласти тут 
протест, коли уж е будемо знати, що австр. уряд д і й с н о  анулював з 
свого боку договір, а в разі потреби опублікуємо самий договір і з ’ясуємо 
публічно цілу справу.
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Розуміється, я зараз ж е по виясненню справи перед Гетьманом зате
леграфую Вам.

Ваш лист, де Ви пишете, що Австрія будує свою політику на Вкраїні 
на помилках Німеччини, і що Німеччина тепер використовує взаємно ав
стрійські помилки — трохи мені неясний, може б Ви пояснили це мені 
при нагоді.

Ніякої ноти, підписаної п. Лизогубом, без мого підпису в справі ніби-то 
видалення Галичан з України, — не було абсолютно. Се якась вигадка

Звістка про виміну грамот з Болгарією дуж е нас усіх тут утішила. 
Ждемо дальшої виміни!

Поки кінчаю. Залізничий страйк задержав цей лист (писаний давніше 
вже, а тепер мною переписаний). Тепер уже, здається, є змога віднови
ти наші зносини листовні.

Щирий привіт усім Ваш. Співробітникам.
Щиро Вас поважаючий і сердечно відданий

Д. Дорошенко

*

МІНІСТЕР 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

7 вересня дня 1918 року 
Київ.

Високоповажаний і Дорогий 
Пане Товаришу!

Ви вже певно одержали мою телеграму про наслідки подорожи міністра 
презідента до Берлину для Холмської справи. Я вислав її двома дорога
ми: до Вас берпосередньо і Берлін — на всякий випадок, як що нечиста 
сила по дорозі до Відня щось наплутає.

Тепер можу сказати Вам у листі більше, ніж у тій телеграмі. Міністр 
презідент подав Берлінському урядові ноту, копію котрої Вам посилаю. 
На се німці заявили, що вони стоятимуть цілком на ґрунті Берестейського 
договору. Одже в наслідок того й Рада наших міністрів, вислухавши зві- 
домлення п. Лизогуба, постановила, що й ми маємо стояти в справі Холм- 
щини на ґрунті договору, вж е ратифікованого трьома державами. Я вів 
з гр. Форгачем переговори майже що-дня; він усе пропонував нам пого
дитись на лінії Буга, як на «природній, натуральній, історичній» границі; 
поляки мали б забезпечити національні і релігійні права українському 
населенню і зріклися б усяких претензій на західну Волинь. Я казав йо
му на це, що до повороту премієр-міністра нічого рішучо не можу відпо
вісти, хоча не думаю, щоб нам можна було на лінію Бугу згодитись, (особ
ливо, коли брати її цілу (в мапах австрійської й німецької окупації). На
решті, коли вияснився погляд берлінських кругів, я поїхав до гр. Фор- 
гача і заявив йому:

ми ніяк не можем згодитись на лінію Буга; ми можемо, твердо стоячи 
на ґрунті Берестейської умови, піти на заміну пограничної лінії в тім 
напрямку, щоб відступити окремі пункти з чисто-польським населенням 
(от як Радин). Я полишив у Форгача писану заяву в дусі ноти, поданої в 
Берліні (про саму ноту я, розуміється, і не згадував).
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Гр. Форгач прийняв мою заяву до відома.
Тепер я дожидаю вістей од Вас: як тепер дивляться на справу Холм- 

щини у Відні і чи збіраються скоро ратифікувати мир з нами.
Друга справа, про яку мені довелося не раз говорити з гр. Форгачем 

і про що я телеграфував — це справа галичан і буковинців, яких Австрія 
хоче забрати до себе як військово-обязаних. Пан Гетьман приняв цю спра
ву близько до серця, особливо — січових стрільців, з яких він формує 
тут полк або може й цілу бригаду. Як відомо Вам, гр. Форгач спочатку 
казав, що ми маємо до 10 вересня подати йому реєстри усіх галичан і бу
ковинців, що служать по наших урядах, і з тих реєстрів, мовляв, можна 
буде вибрати усіх потрібних нам і залишити їх  на посаді. Але поки йшли 
переговори, австрійські власти почали хапати галичан не дожидаючи на
віть 10 вересня. Тоді я з наказу п. Гетьмана зателеграфував до Вас, щоб 
Ви поїхали в (Ігавку до АОК і там поклопоталися про залишення гали
чан і буковинців на нашій службі.

Підчас мого останнього побачення з гр. Форгачем позавчора він за
явив, що одержав телеграму, згідно з якою галичани можуть лишитись 
у нас ще до 10 жовтня (низчі служанці й військові); а вищі служащі з-  
поміж них до 31 грудня. Але я думаю, що треба домагатись, щоб залиши
ти у нас усіх, без обмеження терміну, бо вимоги австр. властей явно йдуть 
всупереч Берест, договору.

Подорож Ф. А. Лизогуба до Берліна принесла ті добрі наслідки, що 
німці згодилися не суперечити приєднанню до нас Крима. Друге — це 
вияснення їх позиції і в Холмській справі. Взагалі було важно завязати 
безпосередні зв’язки з Берліном і перенести центр ваги укр.-нім. відно
син з кабінетів Мума і Гренера до Берлінських міністерств.

Щиро поважаючий Вас і відданий

Д. Дорошенко


