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одії, що розгорнулись на теренах України наприкінці 1919 р., 
принесли докорінні зміни для українського національно-визвольного 
руху. Не витримавши прямого збройного зіткнення з російськими 

більшовиками та білогвардійцями, ізольована в дипломатичній блокаді 
переможною Антантою, Українська Народна Республіка зазнала відчутної 
поразки — як військової, так і політичної. У війні з російськими білогвардійцями 
уряд УНР втратив контрольовані ним терени Правобережної України, а вцілілі 
українські військові з'єднання, опинившись на Волині оточені білогвардій-
ськими, більшовицькими та польськими військами, були змушені перейти до 
партизанських форм боротьби і вирушили в рейд у ворожий тил. Фактично 
наприкінці 1919 р. український уряд зійшов з арени політичної боротьби як 
самостійний гравець і був змушений йти у фарватері політики інших, 
могутніших її учасників. Подальший успіх національно-визвольної боротьби 
тепер залежав від наявності в уряду УНР сильного союзника. Вірячи в 
тимчасовість такого становища, українські лідери на чолі з головою Директорії 
УНР Головним Отаманом С.Петлюрою обрали курс на союз з Польщею, у 
спілці з якою і сподівались успішно протистояти агресії більшовицької Росії. 

П 

Якщо впродовж 1918-1919 рр. між Україною та Польщею велася війна за 
володіння західноукраїнськими землями, то з польською окупацією Галичини 
й Західної Волині влітку 1919 р. військові дії між обома державами 
припинились. Вже незабаром у Варшаві розпочалися переговори між 
представниками польського уряду та дипломатичною місією УНР на чолі з 
А.Лівицьким. Польща демонструвала готовність до налагодження з Україною 
приязних стосунків. Важливою складовою переговорного процесу були 
питання, пов'язані з українськими військовополоненими на теренах Польщі та 
співпрацею між збройними силами обох держав. З метою їх полагодження при 
місії А.Лівицького діяла військова секція. 

Діяльність військової секції при дипломатичній місії УНР у Варшаві 
фактично й сьогодні залишається малодослідженим аспектом українсько-
польського діалогу в 1920 р. Секція здійснювала свою роботу впродовж грудня 
1919 р. — липня 1920 р. і спромоглася за цей короткий час забезпечити 
конструктивний діалог з вищою польською військовою владою. За офіційними  
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оцінками українського керівництва» завдяки ефективним заходам військової 
секції значною мірою і було реалізовано концепцію співпраці між обома 
державами у військовій галузі. Між тим діяльність української військової 
секції у Варшаві ніколи не була об'єктом окремого дослідження. Праці 
українських істориків, присвячені військовій дипломатії УНР, містять обмаль 
даних з цієї теми1. Практично те ж саме спостерігається і в дослідженнях 
українсько-польської військової співпраці в 1920 р., що належать перу як 
українських2, так і польських істориків3. Тож ми спробували дослідити 
діяльність Військової секції УНР в Польщі, висвітливши її роль у підготовці 
та реалізації Варшавських домовленостей. 

Джерельною базою для написання нашої роботи стали документи з Архіву 
Інституту Юзефа Пілсудського в Америці (м. Нью-Йорк), де нині зосереджений 
основний масив матеріалів Військової секції при Дипломатичній місії УНР в 
Польщі. До вересня 1939 р. ці документи знаходилися у Військово-історичному 
бюро Генерального Інспекторату Збройних Сил Польщі, але під час другої 
світової війни вони були переправлені до Сполучених Штатів4. Важливі 
матеріали були виявлені нами у Центральному Державному Архіві Вищих 
Органів Влади та Управління України (м. Київ), де у фондах військового 
міністерства УНР та Генерального штабу також відклалися документи, пов'язані 
з діяльністю Секції. 

 
* *      * 

 
Восени 1919 р. польський уряд розпочав репатріацію до України старшин 

та вояків Армії УНР, які раніше потрапили до польського полону. У листопаді 
1919 р., на прохання уряду УНР польські війська зайняли залишені ним 
західні райони Поділля разом з Кам'янцем-Подільським. Попри певні 
ускладнення у Кам'янці продовжувала діяти українська адміністрація, існували 
українські військові підрозділи. На початку грудня 1919 р. у Варшаві знайшов 
притулок голова Директорії і Головний Отаман військ УНР С.Петлюра. Таким 
чином, незважаючи на різноманітні тертя й суперечності (особливо в 
«галицькому питанні»), стосунки між Україною та Польщею, здавалось, 
поліпшуються. Запорукою цього була й особиста позиція начальника Польської 
держави Ю.Пілсудського, переконаного у необхідності існування незалежної 
України як міцного бар'єру проти РосіҐ. Тож переговори повільно, але невпинно 
наближали взаємне порозуміння між обома державами. 

Надзвичайно важливе місце в українсько-польських відносинах займала 
проблема військовополонених, які перебували в таборах у Польщі. С.Петлюра 
та українське керівництво чудово розуміли першорядну роль війська у боротьбі 
за державність. В умовах перетворення України на арену постійних бойових 
дій відстояти незалежність Батьківщини можна було лише силою зброї. Більше 
ніж будь-коли уряд УНР потребував сильної, добре озброєної армії. І більше 
ніж будь-коли він був безсилий щось вдіяти в цьому напрямку. Українські 
землі, окуповані більшовиками та білогвардійцями, були недосяжні для 
проведення мобілізації. Кількатисячна армія УНР поріділа внаслідок жахливої 
епідемії тифу та осінньої кампанії, перебувала під командою генерала 
М.Омеляновича-Павленка у партизанському рейді на окупованих ворогом 
теренах — її доля тривалий час залишалась невідомою. Тож у пошуках збройної 
сили українське керівництво звернуло увагу на значну кількість 
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військовополонених-українців, які перебували в країнах Центральної та Східної 
Європи. Саме вони й мали стати джерелом поповнень для нечисельних 
українських підрозділів, що існували на зайнятих поляками теренах Поділля, 
і разом з ними скласти основу української армії. 

Значний контингент українських військовополонених перебував у таборах 
в Німеччини, Італії, Чехословаччини, Польщі, Румунії, інших європейських 
країнах. Проте їх використання було досить проблематичним, адже більшість 
цих країн не підтримувала з УНР дипломатичних відносин і не виявляла 
цілковитої готовності посприяти репатріації полонених-українців. Єдиною 
державою, що вже зробила певні конкретні кроки в цьому напрямку, була 
Польща. Як. до речі, і єдиною, звідки репатріація українських полонених не 
вимагала від українського уряду внаслідок географічної близькості якихось 
надзусиль щодо транспортування. Дуже важливе значення мала і та обставина, 
що в Польщі перебували власне старшини і козаки Армії УНР, а не полонені 
українці з російської чи австро-угорської армій (Німеччина, Італія), серед яких 
ще треба було проводити національио-виховну роботу. До того ж, доставку 
полонених з інших країн також можна було організувати через терен Польщі. 
Тож поки що Польща була єдиною країною, співпраця якої з урядом УНР в 
цій галузі виглядала цілком реальною, а не як віддалена в часі перспектива. 

На цей момент у польських таборах було зосереджено досить значну 
кількість українських військовополонених. У ІІикуличах, Брест-Литовському 
та Ланцуті у листопаді 1919 р. перебували понад 2000 полонених старшин і 
вояків Армії УНР. Їх повернення до України наприкінці листопада було 
припинено у зв'язку з зайняттям Поділля білогвардійцями та тимчасовою 
втратою урядом УНР постійного місця осідку. Крім того, наприкінці листопада 
— на початку грудня 1919 р. на Волині у «трикутнику смерті», польські війська 
роззброїли та інтернували близько 8000 українських вояків5. Їх також було 
розміщено у вищезгаданих таборах; лише полонені зі зведеної дивізії січових 
стрільців потрапили до Луцького табору7. До того ж, в Домб'є, Вадовицах, 
Брест-Литовському, Пикуличах і Стржалково перебували декілька тисяч 
полонених та інтернованих бійців Української Галицької армії8. Щоправда, 
галичани виявляли певну ворожість до уряду УНР внаслідок задекларованої 
офіційно готовності останнього визнати польську окупацію Галичини, і тому 
розраховувати на них український уряд не міг. Але загалом основний масив 
перебуваючих у таборах становили наддніпрянці. Хоча полонені в переважній 
більшості були стомлені, дезорієнтовані, проте при умові проведення певної 
організаційної й виховної роботи значна їх частіша могла б взяти участь в 
подальшій боротьбі за незалежність України. 

12 грудня 1919 р. Голова Директорії та Головний Отаман військ УНР 
С.Петлюра підписав наказ №862, в якому йшлося про заснування Військової 
секції при Українській дипломатичній місії у Польщі. Нова установа повинна 
була: керувати всіма справами організації українських військовополонених у 
регулярні частини; організовувати матеріальну та моральну допомогу 
полоненим та інтернованим у Польщі; брати участь у розробці проектів та 
укладанні військових конвенцій між урядами УНР та Речі Посполитої; 
проводити військові експертизи для потреб Української дипломатичної місії; 
а також полагоджувати різні питання військового характеру9. 

Через два дні, 14 грудня, тимчасово виконуючим обов'язки начальника  
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Військової секції було призначено генерала М.Юнаківа10, котрий на початку 
місяця в якості начальника штабу Головного Отамана разом з С.Петлюрою 
прибув до Варшави. Він отримав статус радника місії з правами вирішального 
голосу у військових справах і дорадчого в усіх справах іншого характеру, 
користувався також можливістю прямого докладу у Головного Отамана. Своїми 
наказами він міг розформовувати всі діючі в Польщі військові установи УНР11. 
Секція задумувалася як постійно діючий представницький орган, через який 
всі українські військові організації мали звертатися до польської влади. 
Внаслідок цього до розпорядження генерала М.Юнаківа передавалися всі 
військові експерти, котрі вже працювали при дипломатичній місії, а також 
окремо існуюча «Місія для організації допомоги військовополоненим та 
інтернованим у Польщі» полковника Козінцева, що була утворена при 
польському Генеральному Штабі у вересні 1919 р. Більше того, Військова 
секція стала фактично робочим органом Головного Отамана та військового 
міністра УНР, котрі тимчасово перебували у Варшаві й не мали тут належного 
адміністративно-управлінського апарату. На цьому моменті неодноразово 
наголошував у своїх резолюціях військовий міністр полковник В.Сальський12. 

Того ж таки 14 грудня Головний Отаман своїм наказом затвердив штати 
Військової секції13, згідно з якими у складі установи мало нараховуватися 8 
старшин та 7 урядовців. Детальна інформація про штатний розклад та посадові 
оклади її працівників подана у наступній таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1. 
Штатний розклад та посадові оклади  

Військової секції при Українській дипломатичній місії у Варшаві 
(14 грудня 1919 р.) 

 
Місячна платня 

в польських марках 
одному 

Назва посади 
К-ть 
осіб 

Клас 
посади 

Старшині урядовцю 
Начальник Секції 1 IV 7 500 — 

Військові референти 4 V 5 000 — 
Булавннй старшина при 
Голові секції 1 VI 3 500 — 
Старшини для доручень 
при Голові секції 2 VII 3 000 — 
Лікар 1 VI — 3 500 
Скарбник 1 VII — 3 000 
Діловий секретар 1 VII — 3 000 
Урядовці 2 VIII — 2 500 
Друкарка 1 IX — 2 000 
Кур'єр 1 — — 1 200 
Всього 15  На загальну суму 

54 700 польських марок
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На потреби військової секції одноразово виділялися 575100 польських марок. 

Тимчасовий кошторис на утримання секції протягом трьох місяців 
представлений нами у наступній таблиці 2. 

 

 

Таблиця 2. 
Тимчасовий кошторис Військової секції  

при Українській дипломатичній місії у Варшаві  
(14 грудня 1919 р.) 

 
На яку потребу на один місяць на три місяці 
Утримання персонального складу 54 700 164 100 
Найом помешкання 1 500 4 500 
Канцелярські витрати 500 1 500 
Подорожні витрати 10 000 30 000 
Представницькі втрати 25 000 75 000 
Особливий фонд Голови секції   

на інформаційні цілі та неперед-   

бачені видатки секції на три місяці —  300 000 
Всього На загальну суму 

575 100 польських марок 

Перші свої коїти секція отримувала від Міністерства закордонних справ 
УНР за рахунок так званого військового фонду14. 31 грудня 1919 р. С.Петлюра 
віддав розпорядження українському посольству у Відні негайно надіслати до 
Варшави у розпорядження АЛівицького 3,98 мли. крон американською 
валютою та ще 100 тис. доларів в якості військового фонду15. 7 січня 1920 р. 
на рахунок військового фонду міністерства закордонних справ було виділено 
200 млп. гривень. 11 січня військова секція отримала 200 тис. польських 
марок16. Проте цих коштів не вистачало. До того ж, з військового фонду 
міністерства закордонних справ України постійно робилися й інші видатки, 
не пов'язані безпосередньо з діяльністю військової секції. Все це зумовлювало 
труднощі у її роботі. Лише частково вдалося організувати надання матеріальної 
допомоги полоненим та інтернованим українським військовикам. 

Військова секція розмістилася у двох кімнатах готелю «Сасський», що 
знаходився в центрі польської столиці на вулиці Коззій. На початку замість 
п'ятнадцяти передбачених штатним розкладом працівників було лише сім: 

1. Начальник Секції — генерал М.Юнаків 
2. Референт — полковник О.Данильчук 
3. Булавний старшина до доручень — сотник В.Стрижак 
4. Секретар — урядовець Цимбалюк 
5. Старшина до доручень (1) — сотник О.Луцький 
6. Старшина до доручень (2) — хорунжий Чудненко 
7. Друкарка — Аврус 
Для зв'язку із Військовою секцією Головне Командування Війська 

Польського виділило «спеціального референта до українських справ» — офіцера 
II (інформаційного) відділу Генерального штабу капітана В.Чарноцького17, 
котрий восени 1919 р. очолював польську місію зв'язку при командуванні армії 
УНР в Кам'янці-Подільському (створена на підставі польсько-української 
угоди про перемир'я віт 1 вересня 1919 р)18, а отже мав певний досвід виконання 
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такого ролу обов'язків. Його помічниками були капітан Войнич та підпоручик 
Крук-Стшелецький. Підтримуючи контакт із Секцією, польські офіцери мали 
справу в основному із сотником В.Стрижаком, котрий добре володів польською 
мовою19. 

Головний отаман С.Петлюра покладав великі надії на те, що праця Секції 
дозволить уже найближчим часом приступити до організації військових частин 
з українських полонених. Зі свого боку, він намагався забезпечити співпрацю 
з польською владою, без чого проведення подібних заходів було б неможливим. 
Вже 30 грудня 1919 р. Головний Отаман повідомляв посла УНР в Швейцарії 
М.Василька про відповідні переговори з поляками20, внаслідок яких 2 січня 
1920 р. у польському військовому міністерстві відбулася спеціальна нарада, 
присвячена справі формування українського війська. В першу чергу було 
врегульовано статус українських вояків, котрі перебували на території Польщі 
та підконтрольних їй українських землях. Відтепер їх мали трактувати як 
«військових осіб сторонньої заприязненої держави» й ставитися доброзичливо 
та прихильно, як до «братів по зброї». Центром формування українського 
війська визначався Ланцут, де місцевий табір для полонених відтепер офіційно 
перейменовувався на збірний пункт, комендантом якого призначався начальник 
цього табору поручик польської армії Мазур. Українське військо тимчасово 
прирівнювалося до польських етапннх частин. Польське військове міністерство 
брало на себе постачання збірного пункту всіма необхідними продуктами та 
матеріалами. Крім того, планувалося також, що поляки виплачуватимуть 
українським воякам і грошове забезпечення . 

На підставі рішень цієї наради Військова секція 5 січня представила 
затверджений Головним Отаманом меморандум, в якому викладалися основні 
пропозиції та вимоги української сторони. Так, в документі вказувалося, що в 
Польщі треба буде створити окрему «пристосовану до незалежних операцій» 
стрілецьку дивізію, всі частини та підрозділи якої мали б формуватися в 
одному місці. При цьому українці, наполягали на збереженні за собою 
виключного права призначення на всі командні посади, що робилося б у вигляді 
відповідних розпоряджень та наказів Головної Команди Армії УНР. У свою 
чергу польська сторона мала б взяти на себе забезпечення українських вояків 
одягом та продовольством відповідно до тих норм, що були встановлені й діяли 
на той час у Війську Польському22. Жодної офіційної відповіді на цей 
меморандум не поступило. 

Спочатку планувалося, що нову українську стрілецьку дивізію має очолити 
полковник О.Удовичепко, якого негайно викликали до Варшави. Проте, 
невдовзі виявилося, що хворий на тиф український старшина був вивезений 
денікіицями до Одеси. У зв'язку з цим замість нього наказом Головної Команди 
Армії УНР вії 10 січня тимчасово виконуючим обов'язки командира з'єднання 
був призначений підполковник М.Безручко. Прибувши до збірного пункту у 
Ланцуті, він приступив до виконання покладених на нього обов'язків, роблячи 
перші кроки по формуванню дивізії, котра на той час існувала фактично лише 
на папері. В одному із своїх перших рапортів до Військової секції він вказував, 
що організаційна робота просувається дуже повільно, оскільки люди ставляїься 
до всього з великим недовір'ям, не бачачи реальних змін на краще. На його 
думку, основною проблемою в цьому плані була відсутність письмового наказу 
польської військової влади про створення на території Речі Посполитої 
української дивізії. Подібний документ був конче необхідний в першу чергу 
«для того, аби переконати людей, що формування провадиться по почину 
нашої влади, а не з ініціативи не відвічального лиця, або групи; крім цього 
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маючи такий документ формуючий частину буде мати змогу не тільки просити 
допомогу місцевої польської влади, а де потрібно і де-що вимагати, 
встановлюючи наприклад термін для ремонту помешкань, доставки харчів,  
одягу і т. ин»23. Військова секція, намагаючись вирішити це питання, звернулася 
через спеціального референта капітана В.Чарноцького до Головного 
командування Війська Польського24, яке знову ніяк не відреагувало на запит 
української сторони. 

Однією з головних турбот Військової секції було покращення становища 
українських вояків, котрі перебували у польських таборах для полонених та 
інтернованих. З різних місць надходили тривожні відомості. Зокрема, 
підполковник М.Безручко сповіщав генерала М.Юнаківа, що внаслідок 
поширення тифу у Ланцуті майже не залишилося здатних до служби старшин 
та козаків25. З метою налагодження медико-санітарного обслуговування, 
поліпшення побутових умов у таборах працівники Секції протягом січня 1920 р. 
кілька разів зверталися до польської військової влади, передаючи через капітана 
В.Чарноцького свої меморандуми, котрі26, як і раніше, залишалися без жодної 
офіційної відповіді (тільки усні обіцянки). За таких умов працівники Секції 
вирішили діяти іншим шляхом. 26 січня вони подали Дипломатичній місії 
УНР проект свого чергового меморандуму, що був адресований цього разу вже 
не до Головного командування Війська Польською, а до міністерства 
закордонних справ Речі Посполитої. В документі, який на думку його авторів, 
мав би остаточно з'ясувати відношення офіційної Варшави до всісї української 
справи, змальовувалося катастрофічне становище старшин та козаків Армії 
УНР, котрі перебували у польських таборах: 

«1. Ланцут. Починаючи з другої половини грудня 1919 р. становище в 
таборі військовополонених значно погіршало. Старшинам і козакам видається 
не повний раціон, страви (півтора оселедця, трохи картоплі і крупи); а замість 
хліба — невелика кількість галет. Разом з великою недостачою харчування на 
збірному пункті панує надзвичайна пошість плямистого тифу. Щодня вмирає 
8-9 чоловік. Лікарської допомоги і ліків бракує. Двіста хворих на тиф лежать 
один біля другого на голих нарах. Частина хворих, роздягнута догола, чекає 
поки білизна проходить через пральню. Хворі покриті паразитами, які 
переходять з одного на другого. Був випадок, коли з цього бараку винесли 
мірця, у котрого очей не було видко від паразитів. Для допомоги і уходу за 
хворими призначені всі українські санітарні сили, які перебувають в Ланцуті, 
але їх мало і повний брак лікарських і дезінфекційних засобів [...] 

2. Рівно. В косарнях хворі і видужуючі люде. На першому поверсі хворі 
лежать тісно один біля другого на підлозі без подстілки і одіял. На другому 
поверсі перемішані ті, що пройшли дезінфекцію з тими, що її ще не проходили. 
Паразити одних переходять на других, вже вимитих і продезінфекцірованих. 
В бараку мешкають разом старшини, козаки і кілько родин біженців. З бараку 
нікуди людей не випускають, прогулок нема. Напіввидужавших від тифу і 
голодних відправляють на роботу, після чого люде знову захворюють. 
Смертність велика [...] Трупи лежать непоховані на протязі цілого місяця. 
Ховають в загальні могили без рахунку і запису по 30-35 трупів. Одна з могил 
була незасипана на протязі півтора тижні [...] 

3. Луцьк. Шпіталь для хворих в в'язниці. Хворі лежить тісно один коло 
другого на паперових брудних матрацах з паразитами. В деяких камерах такий 
смрад, що завідуючим в'язницею, який супроводив нашого старшину, вирвав. В 
касарнях — старшини з джурами. Сплять на цементній підлозі без подстілки. 
Завдяки переповненню помешкання — в ньому брудно: на чоловіка 
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відпускається одна шістнадцята (1/16) фунта м'яса, жирів на 135 чоловік 2 
фунта. Хліб для хворих дуже важкий. Настрій людей: зневірились в можливість 
поліпшення стану і майбутнього формування і загальне незадоволення. 

4. Мірополь, Любар і Староконстантинів. Сконцентровано більш 2000 
тифозних. Ліків нема, уходу нема»27. 

На завершенні цього меморандуму вказувалося, що державні інтереси обох 
країн «примушують йти їх рука об руку», а отже дипломатична місія УНР 
(документ був складений від її імені) звертається до польської влади з кількома 
проханнями. Зокрема, «прийняти більш рішучі міри, аби скоріше поставити 
всіх находящихся в таборах і на збірних пунктах українців в людські умови 
життя», а також «скласти таки умови для вирішення всіх питань [...], аби 
відповідні представники українського Головного командування мали змогу 
бути в безпосередньому контакті з тими відповідальними представниками 
польського командування, від котрих залежить прийняття конкретних рі-
шень»28. Проте й цей крок не приніс бажаних результатів, оскільки офіційної 
письмової відповіді поляки не дали. 

Таким чином, впродовж перших півтора місяці з моменту свого заснування 
Військова секція так і не змогла вирішити жодного більш-менш важливого 
питання, яке стосувалося формування у Польщі українського війська. Всі 
звернення та прохання української сторони польська влада фактично ігнорувала, 
не надавши за весь цей час жодної письмової відповіді. На словах підтримуючи 
ту чи іншу справу, поляки ухилялися від її виконання. Очевидним було 
небажання офіційної Варшави на даному етапі обтяжувати себе якимись 
конкретними зобов'язаннями по відношенню до УІІР. 

Основним ідейним натхненником польсько-українського союзу був, як 
відомо, сам Начальник Польської держави, Верховний головнокомандуючий 
збройними силами маршал Ю.Пілсудський. Його плани поділяли інші 
представники вищого військового керівництва країни, які в принципі також 
схилялися до думки про необхідність підтримки української справи й спільну 
боротьбу з більшовиками. Так, начальник Генерального штабу генерал С.Галлер 
на початку січня 1920 р. писав, що «лише відновивши Україну, ми можемо 
бути захищеними від сходу». Проте, за його ж словами, від практичної реалізації 
цих планів слід було поки що утримуватися, дочекавшись повного розгрому 
підтримуваних Антантою білогвардійських військ генерала А.Денікіна29. 
Прагнучи зберегти добрі відносіши з країнами Заходу, поляки зайняли в 
українському питанні вичікувальну позицію. Яскравим тому свідченням було 
їх ставлення до діяльності Військової секції при Дипломатичній місії УНР. 
Можливо також, що таким стриманим та відверто прохолодним відношенням 
Варшава хотіла вплинути на свого партнера, добившись від нього більших 
поступок на майбутніх переговорах про укладання військово-політичного 
союзу30. 

Одним із проявів такої політики була діяльність спеціального референта 
до українських спрвв капітана В.Чарноцького, за посередництвом якого 
Військова секція підтримувала свій єдиний зв'язок з усіма вищими органами 
військової влади Речі Посполитої. Поведінка цього офіцера, його ставлення 
до виконання своїх обов'язків викликали постійні нарікання та скарги 
української сторони31. Тижнями не з'являючись у стінах Секції, він таким 
чином позбавляв її будь-яких контактів. Крім того, його звинувачувати у 
нещирості, упередженості та занадто дріб'язковій прискіпливості, підозрювали 
у співпраці з противниками польсько-українського союзу32. Разом з тим 
необхідно відмітити, що зі свого боку начальник Секції генерал М.Юнаків, 
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зайнявши явно пасивну позицію, не проявив належної службової ініціативи у 
цій ситуації, єдиним виходом з якої могло 6 стати налагодження власних 
стосунків з поляками в обхід особи спеціального референта. 

Керівники УНР були добре обізнані з усіма проблеми Військової секції. 
Так, 24 січня військовий міністр полковник В.Сальський, доповідаючи про 
них Головному Отаману, вказував на те, що «вища польська влада обіцяє все, 
але центральні військові установи, не кажучи про місцеві, не мають і не дають 
ніяких заряджень, а місцева військова влада провадить свою власну політику 
згідно своїх симпатій і поглядів політичних. Причина цього полягає тому, що 
думка в урядових польських колах ще остаточно не викристалізувалась і не 
набрала конкретних форм». Крім того, на думку міністра одна з головних 
причин поганої роботи полягала у незлагодженості дій Військової секції та 
Дипломатичної місії, котрі, за його словами, працювали як дві окремі структури, 
«тоді як принципово до рішення всіх навіть військових питань повинно 
провадитись Дипломатичною місією при технічній допомозі Військової 
секції»33. На цьому докладі С.Петлюра поставив свою резолюцію: «Секція при 
Місії повинна виявити більш енергії в дорученої їй справі; з свого боку я 
запропоную голові Місії звернути увагу на усунення перешкод, що досі 
заважали її діяльності»34. 

Очевидно, виконуючи розпорядження Головного Отамана, наступного дня, 
25 січня у Варшаві відбулося спеціальне засідання Дипломатичної місії УНР, 
на якому обговорювалися результати півторамісячної діяльність її Військової 
секції. Звітуючись про свою роботу, генерал М.Юнаків був змушений з 
прикрістю констатувати, що великих успіхів очолювана ним установа досягнути 
поки що не змогла. Всі свої проблеми він пояснював виключно тим, що 
«польська військова влада не хоче брати на себе серйозних зобов'язань, а 
обмежується тільки доброзичливими обіцянками на словах». Далі він сумно 
зізнався, що «висші же військові читш Штабу відмовляються юворити сами 
на цю тему, покликаючись на те, що для військових порозумінь з Українською 
владою призначено капітана Чарноцького». Зі слів генерала виникало, що 
праця українського військового представництва, буквально, зупинилася лише 
через одного польською офіцера. Логічним виходом з такої дійсно ненормальної 
ситуації працівники Дипломатичної місії вбачали у самостійному встановленні 
безпосередніх контактів з польським вищим військовим керівництвом. З цього 
приводу 28 січня була винесена відповідна постанова, в якій говорилося: 
«Доручається голові Військової секції отаману Юнаківу вступити в переговори 
з представниками Вищих Польських Військових Властей з метою вияснити, 
чи буде ця влада фактично допомагати справі організації Українського війська 
на терені Польщі»35. 

Проте, виконувати дану постанову генералу М.Юнакіпу вже не довелося. 
Через три дні, 31 січня 1920 року, наказом Головної команди Армії УНР він був 
усунутий з посади начальника Військової секції (щоправда за ним був 
збережений пост радника Дипломатичної місії). Замість нього був призначений 
генерал-поручик В.Зелінський, який, прибувши 2 лютого до польської столиці, 
прийняв справи й приступив до виконання своїх обов'язків. Варто відмітити, 
що вибір цієї кандидатури був нсвипадковий36. Генерал В.Зелінський мав 
необхідний досвід організаційної роботи серед військовополонених — у 1917- 
1918 рр. він брав участь у створенні українських військових формувань в 
німецьких таборах і був відомий як перший командир сформованої там 
Синьожунаиної дивізії. Отже не дивно, що з приходом нового начальника, 
котрий був добре обізнаний з усіма тонкощами та особливостями своєї складної  
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роботи, діяльність Військової секції значно пожвавилася й активізувалася. 
Одними із перших кроків генерала В.Зелінського на новій посаді стала 

реорганізація роботи ввіреної йому установи, запровадження точного розподілу 
функцій та обов'язків між її працівниками. З цією метою він склав проект 
нового штатного розкладу та кошторису Військової секції, які 8 лютого 1920 р. 
були затверджені Головним Отаманом С.Петлюрою37. 

Назва посади К-ть 
осіб 

Клас 
посади 

Місячна 
платня 

Начальник Секції 1 III 9 000 
Ад'ютант 1 VII 4 500 
Військові референти 4 V 7 500 
Помічники референтів 2 VI 5 250 
Булавиий старшина до доручень 1 VI 5 250 
Обер-старшина до доручень 4 VII 4 500 
Начальник канцелярії 1 VI 5 250 
Діловий секретар 1 VII 4 500 
Лікар 1 VI 5 250 
Комендант 1 VII 4 500 
Скарбник 1 VII 4 500 
Урядовці 2 VIII 3 750 
Друкарки 2 IX 3 000 
Перекладач 1 VII 4 500 
Кур'єр 1 — 1 800 
Всього 24 На загальну суму  

121 050 п. марок 

Таблиця 3. 
Штатний розклад та посадові оклади Військової секції 

при Українській дипломатичній місії у Варшаві (8 лютого 1920 р.) 
 

 

 

Таблиця 4. 
Кошторис Військової секції 

прн Українській дипломатичній місії у Варшаві (8 лютого 1920 р.) 
 

На яку потребу на один місяць на три місяці 
Утримания персонального складу 181 575 544 725 
Найом помешкання 10 000 30 000 
Канцеля рські витрати 1 500 4 500 
Подорожні витрати 20 000 60 000 
Представницькі витрати З0 000 90 000 
Особливий фонд Голови секції   

на інформаційні цілі та непередбачені   

видатки секції на три місяці — 300 000 
Всього На загальну суму 

1 029 255 польських марок 
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Звертає на себе увагу розбіжність між сумами, що виділялися на утримання 

персоналу секшї, зазначеними у таблицях 3 та 4. У документі в обох випадках 
стоїть 181 575 польських марок, але простий арифметичний підрахунок дасть 
нам значно меншу цифру 121 050. Нам невідомо, що стоїть за цією різницею у 
60 525 марок. Можливо, це була проста помилка. Проте, у будь-якому випадку 
внаслідок заходів генерала В.Зелінського штат Військової секції збільшився 
більше ніж у півтора рази, на 50% зросла щомісячна платня всіх працівників 
цієї установи (лише собі одному генерал «виклопотав» 20-відстокове 
підвищення). Помітно зріс також і загальний кошторис. Відтепер втричі більше 
коштів виділялося на утримання персоналу й каїщелярські витрати, вдвічі 
зросли асш нування на подорожні витрати. До 10 тисяч марок збільшилися 
витрати по найму приміщення. Це дало змогу вже на початку лютого 
перебратися на краще місце — до готелю «Польський», що знаходився на 
вулиці Длугій 29, де для своїх потреб Секція могла орендувати вже чотири 
кімнати38. 

На підставі затвердженого нового штатного розкладу був реорганізований 
весь апарат Військової секції при Дипломатичній місії УНР у Варшаві. Заради 
більш ефективної реалізації поставлених урядом завдань та чіткого розподілу 
службових обов'язків між своїми підлеглими генерал В.Зелінський 19 лютого 
встановив поділ установи на чотири референтури, кожна з яких мала б 
відповідати за конкретний напрямок роботи39. У Секції працювали тепер вже 
20 чоловік, поки що незаповненими залишалися чотири вакансії40. 

 
1. Начальник Секції — генерал-поручник В.Зелінський 
2. Булавний старшина до доручень — сотник В.Стрижак 
3. Ад'ютант — поручник О.Мірза-Давидович 
 
Референтура по господарчих справах 
4. Референт — полковник М.Бондаровський 
5. Помічник референта — підполковник Пнленко 
6. Обер-старшина до доручень — хорунжий Чуднеико 
7. Скарбник — сотник Є.Кащенко 
 
Референтура по справах організаційних 
 
8. Референт — підполковник Дідковський 
9. Обер-старшина до доручень — хорунжий К.Бултаків 
 
Референтура по справах політичних 
10. Референт — полковник О.Данильчук 
11. Помічник референта — сотник О.Луцький 
12. Обер-старшина до доручень — вакансія 
 
Референтура по справах полонених 
13. Референт — вакансія 
14. Обер-старшина до доручень — вакансія 
15 Лікар — Е.Мерковський 
 
Канцелярія 
16. Начальник канцелярії — сотник Ю.Осецький 
17. Комендант — поручник Помагайленко 
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18. Секретар — урядовець О.Цимбалюк 
19. Перекладач з польської мови — урядовець Антоневич 
20. Діловод (1) — тимчасово виконую обов'язки — хорунжий Спікул 
21. Діловод (2) — урядовець Валіцький 
22. Друкарка (1) — Аврус 
23. Друкарка (2) — вакансія 
24. Кур'єр — вакансія 
 
Господарча референтура займалася, в першу чергу, розробкою питань, що 

стосувалися матеріального забезпечення таборів та українських військових 
частин, котрі там формувалися. Відповідно до цього підрозділ мав проводити 
всі фінансові розрахунки з польською владою. Крім того, рсферентура дбала 
про забезпечення матеріальних потреб і самої Військової секції. 

Організаційна референтура відповідала за розробку військово-фахових 
питань, пов'язаних з формуванням українського війська на польській території, 
і в цій справі контактувала з польським Військовим міністерством. 

Основпим завданням політичної рсферентури було підтримання зв'язку з 
військовими представництвами зарубіжних країн у Польщі та українськими 
військовими місіями за кордоном. Крім того, цей підрозділ займався збором 
всіх політичних відомостей про Україну та доступної інформації про польську 
армію, а також розглядав заяви осіб, котрі бажали вступити до лав українського 
війська. 

Референтура по справах полонених мала підтримуваги «живий зв'язок зі 
всіма таборами та місцями, де знаходяться українці-полонені, інтерновані, 
конфіновані і вільноперебуваючі як па території Польщі, так і в інших 
державах». До обов'язків її працівників входила також органівація вербування 
добровольців до новоствораних частин та проведення культурно-просвітницької 
роботи в збірних пунктах, таборах та місцях формування українського війська. 
8 лютого 1920 р. у зв'язку з утворенням цієї референтурц наказом Головної 
команди Армії УНР ліквідовувалася діюча до цього часу у Варшаві «Місія для 
організації допомоги військовополоненим та інтернованим у Польщі» 
полковника Козінцсва, функції якої відтепер покладалися на новий структурний 
підрозділ Секції. Невдовзі на вакантну посаду його керівника був призначений 
сотник Г.Драченко, один із колишніх працівників скасованої установи. 

Лікар доктор Е.Мерковський надавав допомогу не тільки працівникам Секшї 
та тимчасово прикомандированим до неї особам, але також здійснював 
медичний огляд українських вояків в таборах для інтернованих. Крім того, 
перебуваючи у Варшаві, він щоденно проводив двогодинні амбулаторні прийоми 
хворих, про що постійно повідомлялось всім українським установам у польській 
столиці41. 

Начальник канцелярії організовував діловий апарат Військової секції, 
складав проект щоденного наказу по установі, встановлював старшинські варти 
і слідкував за ними. Через підлеглого йому коменданта він також займався 
пошуком і наймом житла для працівників Секції та прибулих до Варшави 
українських вояків, клопотав про подорожні документи, перепустки, паспорти, 
тощо. 

Крім того, 19 лютого при Військові секції було утворено «Інформаційне 
бюро», яке відповідало за «збір та поширення всякого роду інформації 
політичного і військового змісту, стеження за пресою, евіденцію військових 
осіб, повертаючихся на Україну чи до війська, а також вирішення питань, 
щодо можливості повороту на Україну і вступу до війська окремих осіб або 
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оказання їм якої-небудь допомоги»42. Фактично ж Інформаційне бюро мало б 
займатися розвідувальною та контррозвідувальною діяльністю. Так, у 
підсумковому докладі про свою діяльність начальник бюро сотник В.Стрижак 
писав, що «за дві своїх головних задачи помимо приділення ріжних інформація, 
уважав: по перше — стеженнє за військовими польськими чинниками, 
переводившими українську справу і за напрямком їх праці, маючи на увазі 
можливість відповідного реагування наших чинників, а по друге — виучення 
польської інформаційної роботи, маючи цією роботою служити майбутньому 
удосконаленню роботи наших інформаційних військових апаратів»43. 

Врахувавши досвід попередньої роботи Військової секції, її новий начальник 
генерал В.Зелінський першочерговим своїм завданням вважав встановлення, 
незалежно від спеціального референта, капітана В.Чарноцького, широких 
контактів з відповідальними працівниками вищих органів військової влади 
Речі Посполитої. Уже в перші ж дні лютого референти Секції по господарчих 
та організаційних справах полковник М.Бондаровський та підполковник 
М.Дідковський зав'язали особисті стосунки з деякими офіцерами 
інформаційного та господарчого відділів польського Генерального штабу та 
штабу військового міністерства, котрі тепер стали безпосередньо давати відповіді 
на вимоги та прохання української сторони. При цьому відмічалося, що 
українські старшиїш зустрічали прихильне ставлення з боку своїх польських 
колег44. Керівник Інформаційного бюро сотник В.Стрижак за короткий час 
встановив широкі контакти з працівниками інформаційних відділів 
Генерального штабу та штабу військового міністерства. За його словами, він 
зміг познайомитися «з головною половиною їх складу», в тому числі й з 
самими начальниками цих відділів — підполковником К.Болдескулом та 
майором Б.Медзинським45. У середині лютого генерал В.Зелінський добився 
аудієнції у польського військового міністра генерала Ю.Лесневського, його 
заступника генерала К.Соснковського, начальника Генштабу генерала С.Галлера. 
Таким чином, проблема інформаційної ізоляції Військової єекцїї досить швидко 
була вирішена. 

11 лютого начальника Військової секції прийняв польський військовий 
міністр генерал ІО.Лесневський, якому була вручена досить ґрунтовна пам'ятна 
записка, в котрій йшлося про стан українських вояків у Ланцуті. В документі 
наголошувалося на необхідності поліпшення умов перебування українських 
старшин і козаків, забезпечення їх всіма видами постачання. Крім того, в 
організаційних справах підполковник М.Безручко конче потребував допомоги 
з боку місцевої польської влади, для чого потрібно було офіційно затвердити 
його на посаді командиром дивізії, адже до цього часу він вважався поляками 
лише інспектором українського формування46. 

Внаслідок демаршу генерала В.Зелінського у польському військовому 
міністерстві 20 лютого була зібрана спеціальна нарада, присвячена розгляду 
українських вимог. Крім самого міністра генерала Ю.Лесневського та його 
заступника генерала К.Соснковського були присутні також офіцери І 
(організаційного), II (інформаційного) та IV (постачання і комунікацій) відділів 
штабу військового відомства. Після тривалого обговорення українські вимоги 
були прийняті. Так, було вирішено перенести формування української 1-ї 
стрілецької дивізії до Бреста, де умови для її розквартирування та навчання 
були значно кращими. Табір у Ланцуті теж залишили за українцями, маючи 
намір перетворити його на дивізійний збірно-розподільний пункт. У Бресті 
створювалася спеціальна Експозитура міністерства до справ українських, що 
мала своїм безпосереднім завданням організацію, вишкіл, забезпечення зброєю 
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та військовим майном українських частин. Очолював цю установу капітан 
Ю.Ульріх. За кілька днів було врегульовано також й службовий статус 
підполковника М.Безручка, якого польське військове міністерство визнавало 
за тимчасово виконуючого обов’язки командира дивізії, уповноваженого 
проводити організацію з'єднання47. Про всі позитивні зміни, що відбулися, 
поляки 21 лютого повідомили генералу В.Зеліиському48. Таким чином, справа 
створення українського з'єднання нарешті зрушила з мертвої точки. 

Одночасно прояснилася й справа створення на Поділлі української 
стрілецької бригади, що була винесена на розгляд польського вищого 
військового керівництва очевидно не раніше середини січня 1920 р*. 2 лютого 
Головне командування Війська Польського дозволило її формування49. Хоча 
в наказі мова йшла лише про окремий батальйон (курінь), але в усіх українських 
документах він іменувався бригадою, котрій згодом був присвоєний 4-й номер. 
До Кам'янця-Подільського був висланий полковник М.Шаповал, який 8 лютого 
надіслав до Варшави свій перший рапорт Головному Отаману. Через три дні 
наказом Головної Команди Армії УНР він був призначений командиром 
стрілецької бригади. Зі свого боку Військова секція командирувала на Поділля 
власного представника поручика Овсієвського, який мав виконувати кур'єрські 
функції між польською столицею та Кам'янцем, де залишалися члени уряду 
УНР, принагідно інформуючи генерала В.Зелінського про хід творення 
українських частин. 

Відмічаючи успішну роботу Військової секції, Головний Отаман висловив 
своє бажання особисто зустрітися з її працівниками. Ввечері 23 лютого колектив 
Секції у повному складі прибув на Алеї Руж 6, де в квартирі 9 мешкав у той 
час С.Петлюра. Після офіційної церемонії представлення сотник Г.Драченко, 
який щойно зайняв посаду референта у справах полонених, зробив доповідь 
про загальне становище в таборах, окресливши при цьому перспективи 
подальшої роботи свого відділу. Він наголосив, що на даному етапі у збірній 
станиці в Ланцуті треба створити постійно діючу культурно-освітню установу, 
відкрити школу, виписавши для неї вчителів з Кам'янця-Подільського, 
заснувати театр та бібліотеку, а у Бресті, крім того, розпочати друк власної 
газети. Ці заходи значно пожвавили б пропагандистську роботу серед вояків 
і мали позитивний вплив на весь процес формування української армії. 
Головний Отаман, підтримавипі висловлені пропозиції, виголосив потім досить 
довгу промову, в якій він охарактеризував сучасне становище, поділився своїми 
планами на майбутнє і закликав всіх до наполегливої, інтенсивної роботи. 
С.Петлюра, зокрема, сказав: «З весною на Україні почнеться народний рух 
проти більшовиків. Сам наш народ не може скинути ярмо більшовицьких 
окупантів — для того необхідна міцна організаційна сила. Приходиться 
спинитись на формування закордоном: в Польщі і Румунії». Після промови всі 
присутніх запросили «на шклянку чаю, де продовжувався обмін думок по 
зачерпаним питанням»50. 

Позитивні зміни, що сталися у справі формування українського війська в 
Речі Посполитій, дозволили Головному Отаману підписати 25 лютого цілий 
пакет важливих документів. В першу чергу він затвердив організаційні схеми 
та детальні штати для частин й підрозділів майбутньої дивізії, що п'ятьма 
днями раніше були представлені йому на розгляд військовим міністром 
полковником В.Сальським. Їх безпосередньою розробкою займався референт 

                                            
* Так. принаймні у меморандумі Військової секції від 5 січня 1920 р. про цю 

бригаду мови ще не було. 
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Військової секції підполковник М.Дідковський, який, не маючи під рукою 
жодних спеціальних інструкцій або ж принаймні старих зразків, працював 
над проектом більше місяця. Враховуючи власні поки що скромні можливості 
та досвід попередніх бойових дій, за новою схемою окремою частиною 
визнавався курінь, чисельність якого становила приблизно 1500 вояків. В 
основу організації закладався принцип «трійки». Дивізія повинна була мати в 
своєму складі три піші стрілецькі бригади по три курені у кожній, крім того 
кінний полк з кінно-гірською батареєю, гарматну бригаду з важким полком, 
технічні підрозділи, а також запасну бригаду «для прийому і вишколу 
поступаючих укомплектувань»51. Головна ідея полягала у тому, що в 
подальшому нова дивізія мала б стати «кадром для трьох-дівізійиого корпусу, в 
який вона зможе повільно розвертатись в залежності лише від укомплектовань 
і достарчення артилерійського та інтендантського майна»52. 

25 лютого С.Петлюра підписав наказ Головної команди Армії УНР за 
номером 6, відповідно до якого 1-а Стрілецька дивізія підполковника 
М.Безручка мала формуватися згідно із щойно затвердженими штатами. Все 
постачання її продовольством, одягом, артилерійським, інженерним та 
інтендантським майном брала на себе польська сторона. Цим же наказом 
начальник Військової секції генерал В.Зелінський призначався «Інспектором 
всіх формувань у Польщі з правами командира корпусу», перед яким командир 
дивізії мав щотижня звітуватися про хід організаційної роботи53. Того ж дня 
Головний Отаман затвердив розроблену військовим міністром УНР 
полковником В.Сальським «Інструкцію для українських військових формувань 
в Румунії і Польщі», яка містила «потрібні вказівки, які при відсутності 
закінченої й усталеної систематизації послужили б підставами при 
організаційній, виховавчій роботі, так і при військовому керуванню в цілях 
узагальнення й усталення одноманітності в цілій українській армії»54. Як видно 
із цього документу, головним джерелом людських поповнень повинні були 
стати українські полонені з Німеччини та Італії, хоча не виключалася 
можливість залучення й тих; хто опинився на території Австрії, Угорщини, 
Чехословаччини, Трансільванії, Болгарії, Туреччини. Проте вся практична 
робота з формування військових частин мала зосереджуватися на теренах 
Польщі, де планувалося створити 6-у та 7-у українські дивізії (нумерація 
куренів від 46-го до 63-го)55. Передбачалося, що громадяни УНР будуть 
набиратися «шляхом рекрутації й мобілізації, згідно виданими до цього часу 
законами і розпорядженнями Республіки». Водночас українці із Закарпаття, 
Буковини, Галичини, Бессарабії, які фактично проживали на території інших 
країн, «приймаються добровільно й не на перекор волі їх урядів і властей». 
Мінімальний строк служби для добровольців-козаків встановлювався один 
рік, а для старшин — до моменту завершення бойових дій й оголошення 
демобілізації56. 

Підбиваючи підсумки зробленого, ввечері 25 лютого на квартирі у Головного 
Отамана відбулася нарада, у якій крім самого С.Петлюри взяли участь 
військовий міністр УНР полковник В.Сальський, начальник Військової секції 
генерал В.Зелінський, військовий радник Дипломатичної місії генерал 
М.Юнаків, щойно прибулий до Варшави командир 1-ї Стрілецької української 
дивізії підполковник М.Безручко, референти Військової секції полковник 
М.Бондаровський, підполковник МДідковський, сотник Г.Драченко, начальник 
Інформаційного бюро Секції сотник В.Стрижак, начальник канцелярії Секції 
сотник Ю.Осецький (виконував обов'язки секретаря) та прибулий з Кам'янця- 
Подільського начальник полковник Сивошапка. На нараді обговорювалися 
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нагальні питання, пов'язані з формуванням української дивізії. Зокрема, було 
вирішено «абсолютно всі центри, де є старшини і козаки, обчислити і в 
порозуміпню з польською владою розіслати туди наших старшин з польськими 
для закладки ячеек, які б потім направляли людей, куди слід»57. По результатах 
цієї зустрічі Головний Отаман наказав генералу В.Зелінському наступного дня 
скласти від його імені пам'ятну записку й подати її Начальнику Польської 
держави. В цьому документі викладалися всі основні невідкладні проблеми, з 
якими зіткнулася українська сторона. Так, маршала Ю.Пілсудського просили, 
щоб українським воякам по можливості видавали новий одяг, старшинам і 
козакам були гарантовані нормальні умови проживання й харчування, згідно 
із встановленими нормами, щоб їх життя в Бресті було улаштовано таким 
чином, аби вони не почували себе полоненими або інтернованими. Далі йшлося 
про необхідність видати воякам зброю для навчань (навіть без набоїв). 
Висловлювалося також прохання обов'язково озброїти дивізію кулеметами 
системи Максима і Льюїса. Крім того, в пам'ятній записці просилося посприяти 
формуванню на Поділлі Стрілецької бригади полковника М.Шаповала, а також 
повернути запаси різного роду технічного майна, що було взято під охорону 
польськими військами у Кам'янці-ІІодільському58. У відповідь на український 
меморандум маршал Начаїьник Польської держави Ю.Пілсудський пообіцяв 
задовольнити всі висунуті в ньому вимоги. 

У роботі Військової секції дипломатичної місії УНР у Варшаві давалася 
взнаки нестача коштів. «Із огляду на абсолютну відсутність грошей в 
розпорядженні Міністерства Закордонних Справ для утримання Варшавської 
Дипломатичної Місії з Військовою її секцією..., — повідомляв С.Петлюра 
К.Мацієвича 12 березня, — прошу Вас негайно з одержанням цього переслати 
через п. Дмитріїва до Варшави в розпорядження Міністерства Закордонних 
Справ і віднести на рахунок Міністерства з коштів Вашої Місії, або інших, які 
є у Вашому розпорядженні, п'ятсот тисяч лей в румунській або в іншій 
закордонній валюті, бо інакше мусить припиниться та державна робота, яка 
провадиться в Польщі»59. Втім, скрутне фінансове становище Військової секції 
вже не впливало так катастрофічно на ведену нею роботу, адже значну частину 
видатків перебрала на себе польська сторона. Так, з 10 лютого 1920 р. старшини 
1-ї стрілецької дивізії отримували кожного місяця грошове задоволення на 
рівні підхорунжого польської армії. Лише впродовж 10 лютого — 10 березня 
польське військове міністерство асигнувало 18 млн. польських марок на 
організацію дивізії, утримання її особового складу тощо60. З цієї суми через 
Військову секцію в якості авансової виплати грошового утримання старшинам 
і козакам надійшло в середині лютого 500 тис. марок61. 

Таким чином, військово-дипломатична діяльність українських представників 
у Варшаві нарешті почала приносити бажані для уряду УНР результати. 
Намітилося значне пожвавлення українсько-польської військової співпраці, 
що позитивно вплинуло на загальний перебіг міждержавних переговорів. «Отож 
останніми часами відношення уряду польського до справи наших формувань 
значно змінилось на краще... — писав С.Петлюра 25 лютого голові 
дипломатичної місії УНР в Румунії К.Мацієвичу. — Я змагаюсь прискорити 
формування, щоб бути готовим до весни»62. 

Реалізовуючи завдання, шо були накреслені Головним Отаманом під час 
останньої наради 25 лютого, начальник Військової секції генерал В.Зелінський 
вже наступного дня видав наказ про утворення спеціальної комісії, яка мала 
«об'їхати всі пункти на терені Польщі і України, зайнятому польськими 
військами, з метою інформації, регістрації і відправки бувши вояків Армії 
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УНР до збірної станиці Українського війська у Ланцуті»- До її складу входили 
референт Секції по справах полонених сотник П.Драченко (голова), сотники 
Б.Гомзин та Демидів. інтереси польського військового міністерства 
представляв поручик Штілер63. Члени комісії повинні були «з'ясувати воякам 
відповідальний момент життя нашої Батьківщини і категорично підкреслити, 
що обов'язок кожного вояка-українця стати в ряди ново-формуємої Української 
армії на захист своєї Держави. Хто ж не відгукнеться на цей заклик, той не 
матиме права рахувати себе громадянином Української Народної Республіки»64. 
29 лютого члени спільної українсько-польської комісії прибули до Луцька, де 
оглянули казарми, в яких розміщувалися українські старшини та козаки, 
військовий госпіталь та в'язницю. У Луцьку залишився сотник Б.Гомзин, 
котрий мав підготувати до відправлення транспорт до Ланцута, розподіливши 
серед вояків спеціально привезений з Варшави одяг (250 комплектів, 250 пар 
черевиків, 500 пар білизни) та продукти (1200 кг сухарів, 160 кг цукру, 80 кг 
кави, 860 кг м'ясних консервів)*. Далі члени комісії вирушили до Рівного, 
але інтернованих українців вонк тут не застали — їх ще раніше вивезли до 
інших таборів (Луцьк, Домб'є, Вадовиці). Проте, вдалося дізнатись, що 
приблизно 500 українських козаків перебували на той час у складі робітничих 
команд, які працювали на потребу польських військ Волинського фронту. 
Крім того, за різними відомостями по волинських селах та містечках приватно 
мешкало чимало колишніх вояків Армії УНР. Всіх цих людей можна було б 
використати для поповнення 1-ї стрілецької дивізії. З цією метою сотник 
Г.Драченко залишив з дозволу штабу Волинського фронту на місці двох 
уповноважених — поручика М.Букшованого у Рівному та підстаршину 
Дубрівського у Луцьку, котрі мали «нав'язати можливо ширші зв'язки зі всіма 
пунктами, де знаходяться наші вояки, інформувати їх про українські справи і 
українсько-нольські відносини, підготовляючи грунт для призива їх на службу 
до формусмої дивізії». Повертаючись до Варшави, комісія зупинилася у Бресті, 
де оглянула казарми, підготовлені для розташування українського з'єднання, 
що переводилося сюди з Ланцута. їх вигляд справив приємне враження. Так, 
у своєму докладі сотник Г.Драченко спеціально наголошував, що «зі всього 
видко, що поляки напружують усі зусилля, аби виконати як найлучче умови. 
Гадаю, що коли ми зуміємо використовувати обставини в Берестю і не 
викличемо своїм відношенням до польської влади конфліктів, то формація 
армії, на яку жде Україна, піде добрим шляхом і дасть добрі наслідки»65. 

Реально оцінюючи ситуацію із надходженням людського поповнепня, генерал 
В.Зелінський усвідомлював, що сподіватися на швидке прибуття українців-
полонених з Німеччини та Італії найближчим часом не варто, а тому для 
збільшення чисельності особового складу українських формувань йому слід 
шукати інших шляхів, активно використовуючи для цього наявні людські 
ресурси. За оцінками генерала у польських таборах для інтернованих він міг 
би розраховувати лише приблизно на 5000 вояків. Це означало, що для 
доведення 1-ї стрілецької дивізії до її штатної чисельності бракувало б ще 
понад 7000 чоловік. В зв'язку з цим 5 березня начальник Військової секції 
направив військовому міністру УНР доклад, в якому він пропонував провесги 
мобілізацію населення (одного або двох річних контингентів, народжених у 
1899-1900 рр.) у тих районах України (Волинь. Поділля), що перебували під 
контролем польських військ. З кожною повіту планувалося отримати в 
середньому по 1000 чоловік. Для цього на місцях мали б відновити свою 

                                            
* Транспорт із Луцька до Ланцута вирушив 6 березня. В ньому знаходилося 340 

старшин та 200 козаків. 
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роботу відповідні державні структури — Повітові управи по військовій 
повинності та Повітові військові начальники, котрі «при допомозі польської 
адміністративної влади, яко органа екзекутивного» зайнялися б організацією та 
проведенням призову66. Останній пункт викликав у полковника В.Сальського 
деякі застереження. Представляючи доклад генерала на розгляд Головному 
Отаману, він зробив наступний запис: «В цій справі єсть надзвичайно гострий 
політичний мент — призив козаків при допомозі польської адміністрації і 
скупчення їх потім в Ланцуті для карантину. Безумовно, з боку військового ця 
міра бажана, але з боку політичного вона повинна бути розв'язана нарадою 
Міністрів або Вами, пане Отамане»67. С.Петлюра підтримав запропоновані 
генералом В.Зслінським заходи, після чого 9 березня Секція направила 
Головному командуванню Війська Польського свій меморандум, в якому 
обґрунтовувалася необхідність проведення призову. Так, планувалося, що 1-а 
стрілецька дивізія одержуватиме людське поповнення із Луцького. 
Рівненського, Лубенського, Острозького, Ізяславського, Кременецького та 
Старокостянтинівського повітів, в той час як призовники із Проскурівського, 
Кам'янець-Подільського та Ново-Ушицького повітів мали б посилити бригаду 
полковника М.Шаповала68. 

Не отримавши жодної офіційної відповіді на свою пропозицію стосовно 
проведення мобілізації, генерал В.Зелінський в середині березня вручив 
начальнику польського Генерального штабу генералу С.Галлеру та заступнику 
військового міністра генералу К.Соснковському свої чергові меморандуми, 
що були підготовлені на підставі інформації, зібраної референтом по справах 
полонених сотником Г.Драченком під час його недавньої інспекційної поїздки 
по таборах інтернованих. У цих документах знову піднімалося питання про 
збільшення чисельності українського війська, для вирішеїпія якого планувалося 
залучити розсіяних по Волині колишніх вояків Армії УНР. З цією метою 
Секція просила дозволу польського вищого військовою керівництва на 
створення в цьому регіоні мережі своїх реєстраційно-вербувальних бюро. Вони 
мали бути відриті у Рівному. Луцьку, Дубні, Креміниі, Острозі, 
Старокостянтинові та Новоград-Волинському. Першим кроком у цьому 
напрямку повинна була стати інформаційна робота, що її вже почали проводити 
на місцях уповноважені віл Секції поручик М.Букшований та підстаршина 
Дубрівський. Крім того, у своєму меморандумі генерал В.Зелінський просив 
якомога швидше розпустити всі складені з українців робочі команди, що 
працювали на потреби Війська Польського, відправивши людей до збірного 
пункту у Ланцуті69. 

Перша відповідь на українські пропозиції надійшла 20 березня від 
начальника Генерального птгабу. Питання про звільнення всіх українців зі 
складу робочих команд було ним розв'язано позитивно — командуючі 
Подільським. Волинським та Литовсько-Білоруським фронтами отримали з 
цього приводу відповідні накази (звільнення ж працівників тих загонів, що 
підлягали генеральним округам, входило до компетенції міністерства). Стосовно 
ж проведення на Волині реєстраційно-вербувальної кампанії й створення для 
цього спеціальних бюро генерал С. Галлер від імені Головного командування 
Війська Польського висловив свою принципову згоду, висунувши при цьому 
суттєві обмеження. Так, на території Луцького, Ковельського. Володимир- 
Волинського, Рівненського, Дубнівського, Кременецького повітів їм дозволялося 
вербувати лише тих старшин та козаків Армії УНР, котрі там постійно не 
проживали, а перебували лише тимчасово70. 

Таким чином, продемонструвавши своє відверто неприхильне ставлення до  
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ідеї проведення мобілізації у підконтрольних польським військам районах 
Поділля та Волині, офіційна Варшава дала ясно зрозуміти, що вона прагне 
зберегти ці землі за собою й не бажає розповсюдження на них юрисдикції 
УНР. Починаючи ще з кінця 1919 р., тут активно йшов процес розбудови 
органів польської цивільної адміністрації, що супроводжувався систематичною 
ліквідацією українських державних установ. Акти і закони УНР оголошувалися 
недійсними, в школах в якості обов'язкового предмету викладання вводилася 
польська мова, усувалися написи українською мовою. 17 січня 1920 р. згідно з 
декретом начальника Польської держави маршала Ю.Пілсудського було 
створено «Цивільне Управління Земель Волині та Подільського фронту» на 
чолі з антиукраїнські налаштованим А.Мінкевичем, який залишався на своїй 
посаді навіть після укладання польсько-українського союзу71. Кульмінацією 
конфлікту став арешт польськими офіцерами членів уряду УНР разом з 
прем'єр-міністром 1.Мазепою, які на той час перебували у Кам'янці- 
Подільському*. Агресивні дії цивільної адміністрації негативно впливали на 
місцеве населення, яке не вважало поляків своїми союзниками, всіляко 
демонструючи їм свою ворожість. Зрозуміло, що за таких умов ідея генерала 
В.Зелінського провести мобілізацію «при допомозі польської адміністративної 
влади, яко органа екзекутивного» могла б призвести до серйозного загострення 
ситуації на Волині та Поділлі. На це, зокрема, вказував референт Секції по 
справах полонених сотник Г.Драченко, який у своєму рапорті писав, що «зараз 
переводити мобілізацію не маючи своїх апаратів на місцях небезпечно, бо з 
настрою населення можуть скористатися ріжні злочинні елементи, і 
зпровокувавши населення, можуть в кориі підірвати нашу справу». 

Створені з дозволу польської влади реєстраційно-вербувальні бюро 
розпочали свою роботу, і з часом вона стала приносити свої перші результати. 
Так, наприклад, під кінець березня у старокостянтинівському бюро, котрим 
керував полковник Степанишин, на обліку знаходилося вже біля 160 старшин 
Армії УНР, які перебували на території цього повіту72. Проте, розгорнути 
широкомасштабну інформаційно-агітаційну кампанію так і не вдалося. 
Основними причинами цього стали всілякі перешкоди, шо їх чинила польська 
цивільна адміністрація, а також відчутний брак коштів, оскільки фінансування 
діяльності цих структур проходило за рахунок тих грошей, що виділялися на 
потреби Військової секції. Лише з 12 травня 1920 р. наказом Головної команди 
військ УНР бюро було «залічено в спис військових частин і установ Військової 
офіції»73. 

Між тим у березні 1920 р. почалося перевезення з Ланцута до Бреста 
особового складу української 1-ї стрілецької дивізії74. Станом на 12 березня 
були обмундировані й чекали на відправку штаб з'єднання, штаб одного куреня, 
три піших сотні, технічна сотня, кінна півсотня, кулеметна сотня та дві гарматні 
батареї. Проте виїзд затягувався, оскільки польський комендант збірного 
пункту поручик Мазур не одержав з цього приводу жодних наказів від свого 
керівництва. Для того, щоб вирішити цю справу й прискорити відправку людей 
начальник Військової секції генерал В.Зелінський мав зустріч із начальником 
польського Генерального штабу генералом С.Галлером. Проблему було швидко 
розв'язано так, що вже 17 березня перший ешелон прибув до Бреста. 21 березня 
з'єднання дістало нову нумерацію — згідно з «Інструкцію для українських 

                                            
* Цей арешт відбувся за особистої ініціативи А.Мінкевича. Щоправда, справу було 

швидко вирішено й польське закордонне відомство принесло українській стороні свої 
вибачення. Див.: Bruski J.J. Geneza sojuszu miedzy Ukraina a Polska (grudzien 1918 - kwiecien 
1920). - Агсаnа. - 1998. - N22. - S.135-136. 
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військових формувань в Румунії і Польщі» відтепер стало іменуватися 6-ю 
стрілецькою дивізією. 

У Бресті українські вояки зіткнулися із так званим «Добровольчим народним 
загоном» генерала С.Булак-Балаховича, який на початку березня, перейшовши 
на польську службу, був вивезений сюди з території Латвії. Розміщення двох 
формувань в одному гарнізоні навряд чи було випадковим. Можливо, польське 
командування мало певні плани щодо їх організаційного злиття, тим більше, 
що українці становили 23% серед 900-особового загону балаховців й були 
другою за чисельністю національною групою. Приблизно 200 чоловік висловили 
бажання вступити до лав Армії УНР75. Зі свого боку українські старшини 
виступили рішуче проти можливого об'єднання. Так, підполковник М.Безручко 
у своєму рапорті на ім'я начальника Військової секції писав, що «підбір людей 
у Балаховича самий різноманітний, в моральному відношенню, стоячий дуже 
не високо; в бойовому же відношенню мало надійний, — а тому до прийняття 
в дивізію не бажаний. Для того аби скоріше позбутися цього небажаного 
сусідства, я просив [...] як най скоріше убрать Балаховича з його отрядом 
куди угодно, тільки не оставляти в Берестю і не посилати його в Ланьцут»76. 
Внаслідок таких категоричних протестів до злиття справа так й не дійшла, 
але «Добровольчий народний загін» все ж таки був залишений у Бресті, де 
перебував ще протягом майже трьох місяців, коли на початку червня 1920 р. 
був відправлений на фронт. Весь цей час він одержував допомогу (хоча й 
нерегулярно) від Експозитури польського військового міністерства до справ 
українських капітана Ю.Ульріха76. 

На відміну від 6-ї (колишньої 1-ї) стрілецької дивізії формування української 
бригади на Поділлі йшло досить повільними темпами. Як повідомляв референт 
Військової секції підполковник М.Дідківський, який 3 березня був 
командирований до Кам'янця-Подільського, полковник М.Шаповал мав на 
той час у своєму розпорядженні лише один піший курінь чисельністю 500 
багнетів та кінну сотню у 50 шабель. Медичну допомогу воякам надавав 
персонал санітарного загону Червоного Хреста. Інші підрозділи 4-ї стрілецької 
бригади, а саме легка артилерійська батарея та технічна согня. все ще 
знаходилися в стадії організації77. ІІостачання зброї, одягу, обозно-технічного 
та телефонного майна брала на себе польська сторона. Ця справа покладалася 
на групу генерала Ф.Крайовського78. Про ге. до середини місяця було одержано 
досить небагато — всього лише 350 рушниць та біля 8,5 тис. набоїв до них80. 

На території Ямпільського та Могилівського повітів діяли невеликі 
партизанські загони, до яких приєднувалися окремі українські вояки, котрі, 
захворівши на тиф, переховуваїися у цьому районі від «білих» та «червоних». 
За ініціативою голови уряду УІІР І.Мазепи сюди 25 лютого був направлений 
полковник О.Удовиченко, який об'єднав під своїм командуванням розрізнені 
загони, створивши таким чином Окрему стрілецьку бригаду. Під натиском 
більшовиків бригада з боями відходила на захід, досягнувши врешті польських 
позицій під Новою Ушицею, де була поповнена місцевими добровольцями та 
насильно мобілізованими українцями з армії генерала Н.Брєдова. Крім того, 
до неї приєдналися підрозділи донських та кубанських козаків. За інформацією 
відрядженого на Поділля референта Військової секції підполковники 
М.Дідківського загальна кількість озброєних людей у полковника О.Удовиченка 
на початку березня становила 1500 чоловік. Згідно з наказом військового 
міністра 20 березня 4-а стрілецька бригада полковника М.Шаповала та Окрема 
стрілецька бригада були зведені у 2-у стрілецьку дивізію. Очолив її полковник 
О.Удовиченко81. Для подальшого формування з'єднання погрібно було 
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одержати 3000 рушниць, 36 кулеметів, 8 легких польових гармати, 4 гаубиці, 
3,36 млн. набоїв, 5000 снарядів, 3000 повних комплектів одягу, взуття та 
нижньої білизни, 1000 коней82. 17 березня начальник Військової секції 
представив ці вимоги у своєму меморандумі заступнику польського військового 
міністра іенералу К.Соснковському83. Внаслідок цього 23 березня польське 
міністерство віддало наказ про забезпечення української дивізії зброєю та 
медикаментами, а 4 квітня про надання їй необхідного обмундирування84. 
Представлені вимоги були частково задоволені за рахунок щойно інтернованих 
білогвардійських частин генерала Н.Брєдова, коли у розпорядження полковника 
О.Удовиченка поляки передали 24 кулемети та 1750 рушниць85. 

Зі свого боку Головне Командування війська Польського також виявило 
зацікавленість до дивізії полковника О.Удовиченка. Для детального з'ясування 
її стану з Варшави 26 березня був командирований підпоручик Фаренгольц, 
який мав детально вивчити бойовий склад з'єднання, моральний стан вояків, 
з'ясувати потреби у забезпеченні всіма видами постачання, визначивши таким 
чином можливість використання дивізії на фронті. У подорожі його 
супроводжував представник Військової секції поручик Овсієвський86. 
Результати відрядження виявилися позитивними. Польський офіцер був 
задоволений побаченим, маючи змогу наочно пересвідчитись у бойовій цінності 
українських військ87. Все це вплинуло на рішення Головного командування 
віддати накази про забезпечення частин полковника О.Удовиченка всім 
необхідним за рахунок місцевих запасів польської 18-ї піхотної дивізії та 6-ї 
Армії. Однак, з різних причин перші невеликі партії зброї почали надходити 
лише на початку травня 1920 р. 

У березні місяпі у військовому міністерстві УНР виникла думка про 
відкриття у Кам'янці-Подільському жандармської шкоди, із випускників якої 
в подальшому буде сформований окремий жандармський курінь (дивізіон). 
Реалізація завдання покладалася на Військову секцію. Першим кроком у цьому 
напрямку став лист генерала В.Зелінського, надісланий 12 березня начальнику 
польського Генерального штабу, в якому він просив дозволу на проведення 
закупівлі по одному примірнику різних підручників для майбутньої школи. 
Крім того, для «визсористування опиту організації жандармерії проситься 
приділення одного польського старшини, яко фахового інструктора»88. 
Виконуючи прохання української сторони, польський генштаб направив у 
розпорядження Секції ротмістра Грефиера, спільно з яким працівники 
організаційної референтури розробили положення про жандармську школу, її 
штатний розклад та програму підготовки. 31 березня ці документи були 
представлені військовому міністру В.Сальському для затвердження Головним 
Отаманом. Після погодження всіх формальностей 7 квітня ротмістр Грефнер 
виїхав до Кам'янця- Подільського, але вже через три тижні в стінах Військової 
секції з'явився його ад'ютант, котрий доповів, що при створенні жандармської 
школи в польських інструкторів виникли поважні труднощі (мала кількість 
слухачів, брак одягу, погане харчування), які затримують початок навчання. 29 
квітня з цього приводу генерал В.Зелінський надіслав військовому міністру 
УНР рапорт, де, зокрема, зазначав, що «з призначених в вишкіл біля 200 
козаків-видужуючих [...] вибрано лише 80 чоловік — решта непригодна. В 
Ланцуті та Берестю в сей час мається лише біля 300 козаків, з яких здатних до 
жандармерії може бути лише десяток або два [...] Відрядити людей до 
жандармського вишколу можливо було б лише по прибуттю до Берестя перших 
ешелонів з Німеччини, але з огляду на те, що час прибуття наших людей з 
Німеччини досі невідомий, справа укомплектування вишколу таким шляхом 
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занадто б затягнулась»89. Вихід зі складної ситуації було знайдено лише після 
того, коли поляки погодились провести мобілізацію українського населення у 
кількох повітах на Поділлі. Це дозволило збільшити до штатної чисельності всі 
три учбові сотні жандармської школи. Згодом позитивно була вирішена й 
справа постачання одягу — частину виділило зі своїх запасів інтендантське 
управління польської 6-ї армії, а частину окремим транспортом надіслало із 
Варшави Головне командування Війська Польського. Після цього робота школи 
пожвавилася так, що вже у середині травня розпочалося навчання, а в липні 
по завершеїпіі курсу був зроблений перший випуск слухачів, з яких був 
сформований окремий жандармський курінь (дивізіон) — перший регулярний 
підрозділ такого ролу в Армії УНР. 

Вирішального значення для успішного формування боєздатних українських 
частин генерал В.Зелінський надавав поліпшенню побутових умов життя 
старшин та козаків, а також проведенню серед них широкої національно- 
просвітницької роботи. 5 квітня 1920 р. він, як Інспектор всіх формувань у 
Польщі, відвідав Брсст-Литовський, здійснивши огляд 6-ї Стрілецької дивізії, 
в якій на той час налічувалось 459 старшин та 1768 вояків90. Практично 
жодна сторона таборового життя не пройшла повз увагу генерала, який провів 
опитування претензій з боку особового складу, оглянув казарми, ознайомився 
зі станом санітарної, ветеринарної та харчової частин з'єднання. Зовнішній 
вигляд вояків, одягнутих «одноманітно по кольору одяга»91, справив на нього 
позитивне враження. Це була заслуга працівників української Військової секції 
та Експозитури польського військового міністерства, адже завдяки їх старанням 
дивізія ще у Ланцуті одержала майже 2 тис. комплектів одягу, близько 2 тис. 
пар черевиків, понад 3 тис. комплектів нижньої білизни92. Особлива увага під 
час цієї інспекції була звернута на дивізійну «Просвіту» та національно-виховну 
роботу, що проводилась серед особового складу. Командирам частин та служб 
генерал В.Зелінський залишив різноманітні рекомендації і побажання. «Всьому 
командному складу дивізії висловлюю свою щиру подяку за проявлену ним 
роботу з початку формування дивізії, — оголосив він у наказі від 10 квітня. — 
Прошу зрозуміти, що всі мої зауваження, які були зроблені мною під час 
огляду не треба лічити, як докір інспектора, а лише як пораду і вказівки 
старого вояка, котрий бажає, від щирого серця, допомогти командному 
персоналу в його надзвичайній роботі по організації блискучої Української 
дивізії на радість і славу неньки України»93. 

Генерал В.Зелінський приділяв значну увагу організації збірного пункту 
українців-полонених в Ланцуті. 5 квітня з'явився його наказ про призначення 
начальником збірного пункту голови перевірочно-організаційної комісії 
підполковника В.Абази. Йому надавались повноваження «користуватись по 
відношенню до скупчених в Ланцуті військових-українців правами командира 
дивізії — щодо розпорядку вну грішнього життя»94. Постійно вживались заходи з 
налагодження у таборах культурно-освітньої роботи. «Кожному стало ясним, 
зрозумілим, що військо може бути чгіцне своєю внутрішньою організацією, 
сильне духом лише толі, коли воно складається з високоморальних, свідомих 
свого завдання елементів, — зазначаз генерал В.Зелінський у наказі від 13 
квітня. — Зміцнити духа, підняти мораіьність і поширити свідомість можна 
лише інтенсивно і розумно проведеною культурно-освігньою працею»95. Для 
організації і керівництва культурно-ссвітльою справою у Бресті військовою 
секцією були відряджені туди сотники Г.Драченко та О.Луцький. Культурно- 
просвігницькі осередки створювалися також і в інших таборах. 

Впродовж березня-квітня 1920 р. у персональному складі Військової секції 
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сталися певні зміни. Зокрема, початку березня на вакантну посаду обер- 
старшини для доручень був призначений поручик Овсієвський, крім того на 
роботу до канцелярії прийняли ще одну друкарку — С.Барчинську96. 17 квітня 
наказом Головної команди Армії УНР Секцію залишив її політичний референт 
полковник О.Даннльчук, який відтепер мав виконувати обов'язки військового 
агента при українській делегації на Паризькій мнрній конференції97. На його 
місце був призначений керівник Інформаційного бюро булавний старшина 
для доручень сотник В.Стрижак. 

Таким чином, робота очолюваної генералом В.Зелінським Військової секції 
навесні 1920 р. значно пожвавилася. Це було тим більше важливо, що 22-25 
квітня між представниками польського уряду та дипломатичній місії УНР у 
Варшаві було підписано міжнародну угоду. Польща визнавала незалежність 
України з урядом УНР на чолі і зобов'язувалась негайно надати їй збройну 
підтримку проти більшовицької Росії. Згідно з таємною військовою 
конвенцією, що була складовою частиною Варшавської угоди (її, до речі, з 
українського боку підписали начальник Генштабу Армії УНР генерал-хорунжий 
В.Сінклер та референт військової секції підполковник М.Дідківський), на 
теренах Польщі продовжувалась організація українських частин «аж до часу, 
коли така організація буде можлива на власній території»98. Польське військове 
командування зобов'язувалося і надалі постачати українські частини зброєю, 
амуніцією, одягом тощо. 

Вже 26 квітня польські війська перейшли в наступ на окуповані 
більшовиками терени України. У складі польських армій діяли й вже 
сформовані 2-га й 6-та Стрілецька українські дивізії. Початок бойових дій 
ставив до Військової секції прн українській дипломатичній місії у Варшаві 
нові вимоги. Від її співробітників вимагалося значно прискорити темпи 
формування нових частин та якомога швидше організовувати надходження з 
таборів поповнень на фронт. Наприкінці квітня 1920 р. розпорядженням 
польської влади у Брест-Литовському розпочалося пришвидшеними темпами 
формування української 6-ї запасної бригади на чолі з генералом О.Феденяком- 
Білинським99. Потрібно було відповідним чином забезпечити належні умови 
цьому формуванню. Відчувалося потреба і в організації праці українського 
збірного пункту в Ланцуті. Проте вся попередня робота військової секції та її 
кадровий склад давали підстави сподіватися на успішне виконання завдань, 
що стояли перед нею. Від’їжджаючи 30 квітня з Варшави до Кам’янця-
Подільського, Головний отаман С.Петлюра висловив генералу В.Зелінському 
та іншим співробітникам секції подяку за попередню працю та висловив 
переконаність в тому, що вони чесно працюватимуть на користь Батьківщини 
і надалі100. «Не маю сумніву, шо наша праця і надалі буде чесна, — повідомляв 
генерал В. Зелінський у наказі по секції, — але звертаюсь з щирим проханням 
до всіх моїх співробітників і закликаю їх до праці об'єднаної одною думкою і 
взаємним довір’ям і допомогою однин одному101. 

Перед військовою секцією тепер постало також завдання налагодити 
постачання польською владою українських військ, що перебували на фронті. 
Тут існували певні труднощі, пов’язані з позицією польської сторони. Так, 
лише після тривалих нагадувань генерала В Зелінського перед вищим 
польським командуванням 6 травня з Варшави було вислано до 2-ї української 
дивізії полковника О.Удовиченка 1000 комплектів одягу, а через п'ять днів 
надіслано ще 1500 комплектів обмундирування102. В середині травня війська 
цього з'єднання одержали по лінії польських Головного командування та 
військового міністерства 1 польову гармату, 33 кулемети, 1031 рушницю та  
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932 багнети, 120 тис. набоїв, 20 телефонних апаратів, 100 км телефонного 
кабелю103. Варто зазначити, що у розпорядженні польського військового 
керівництва часто не було потрібної кількості зброї і військового майна, 
внаслідок чого потерпали й польські частини. Спостерігаючи таке становище, 
генерал В.Зелінський звернув увагу па можливість придбання зброї, одягу та 
військового майна для Армії УНР за кордоном за значно нижчими в порівнянні 
з Україною цінами. «Зараз Секція в Варшаві встановила контакт з різними 
фірмами та імпортними конторами, які пропонують все, що потрібно для нас, 
— доповідав 7 травня генерал В Зелінський військовому міністру УНР, — але, 
не маючи відповідних повноважень та апарату контрольного, а також кредитів, 
конкретно балакати Секція не може» . Він пропонував надати військовій секції 
відповідні повноваження і тим самим дати змогу їй проводити закупівлю 
військового майна за кордоном. Ці пропозиції знайшли підтримку в начальника 
відділу закордонних закупівель Головної управи постачання Армії УНР сотника 
М.Тележинського, проте справа з їх реалізацією затягувалася104. Тим часом до 
генерала В.Зелінського у Варшаві звертались представники різних іноземних 
фірм, пропонуючи придбати зброю та військове майно. Звичайно, відсутність 
кредитів, закупівельної, кредитної, контрольної комісій при військовій секції 
не давали їй можливості розпочати конкретні заходи у цій справі. «Треба 
бути тут, щоб зрозуміти, що центр єдино можливої праці по забезпеченню 
армії, то Варшава — до того часу, поки у нас не буде Одеси, — повідомляв 
генерал В.3елінський у звіті 15 травня. — Тут зараз стільки прибуває різних 
представників із всього світа, що коли б були засоби — через місяць можна 
мати склади на Україні, забезпечені на значну армію... Розуміючи ту 
відповідальність, яка покладена на кожного з нас в сучасний момент, а зокрема 
на секцію, рахую своїм обов'язком донести, що секція готова все зробити, щоб 
допомогти як організуємій армії, так і взагалі нашій справі, що кожний тут 
розривається на частини, щоб поспіти всюди, зав'язати контакт з тими чи 
іншнмн колами, починаючи від польських і кінчаючи французькими, 
англійськими і датськими, які всі, може лише з метою наживи, раді зав'язати 
зносини і дати, що нам потрібно»106. 
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