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іяльність української військової місії «Польщі в 1920 р. 
залишається й сьогодні малодослідженою сторінкою в іс- 
торії українськх національно-визвольних змагань 1917— 

1921 рр. У нечисленних працях з історії військово-диплома-
тичної діяльності уряду Української Народної  Республіки 
в 1919 —1921 рр. міститься обмаль даних з цієї теми1. Небагато 
відомостей про неї знайде читач і на сторінках досліджень, при- 
свячених українсько-польській військовій співпраці 1920 р., що 
належать перу українських2 та польських істориків3. Водночас 
діяльність української військової місії у Варшаві, за свідчення- 
ми сучасників, була чи не найголовнішою складовою усієї сис-
теми військово-дипломатичних заходів уряду УНР впродовж 
1920 р. Тож, спираючись здебільшого на архівні матеріали та 
документальні публікації, ми спробували глибше дослідити цю 
маловідому сторінку з історії української військової дипломатії 
доби визвольних змагань. 

Укладення у квітні 1920 р. у Варшаві союзної угоди між  
урядами Польщі та України означало принципові зміни в поль-

 382 



сько-українськнх стосунках. Відносини між обома державами 
перейшли в царину співпраці та боротьби проти спільного во-
рога — більшовицької Росії. Однак реалізація союзної угоди не 
була актом одномоментним і потребувала ще чимало часу та 
зусиль з боку обох сторін. Насамперед це стосувалося військового 
співробітництва між обома державами. В умовах масштабного 
збройного конфлікту з більшовицькою Росією цей аспект ук-
раїнсько-польських відносин набував першорядного значення. 
З метою максимального підвищити ефективність військової спів-
праці між збройними сигами обох держав українське керівниц-
тво здійснило в середині липня 1920 р. зміни у структурі війсь-
ково-дипломатичних установ УНР в Польщі. 15 липня на базі 
військової секції при дипломатичній місії УНР у Варшаві було 
створено українську військову місію в Польщі на чолі з генера-
лом Зелінським. 

На військову місію покладалося завдання представити ар-
мію УНР перед вищим польським командуванням та урядом. Її 
було акредитовано при Начальному Довудстві (головнокоман-
дуванні) Військ Польських. Місія повинна була зноситись із 
польською військовою владою у справах, що безпосередньо сто-
сувалися української армії, а також налагоджувати у Варшаві 
дипломатичні контакти військовими представництвами інозем-
них держав. Крім цього, до відання місії належало поширення 
серед польського суспільства інформації про збройну боротьбу 
армії УНР, постачання на фронт зброї та амуніції, призначе-
них польським головнокомандуванням для армії УНР, закупів-
ля військового майна в Польщі та за кордоном. Також місія 
відповідала за формування з перебуваючих у польських табо-
рах полонених-українців військових частин. Начальнику місії 
генералу В. Зелінському підлягала Українська збірна станиця 
у таборі Ланцут, що безпосередньо надсилала до армії УНР 
людські поповнення. Проте якщо раніше військова секція при 
дипломатичній місії УНР у Варшаві займалася головним чином 
питаннями, пов'язаними з українськими  військовополоненими 
на теренах Польщі, то створена на базі секції військова місія, 
окрім цього приділяла значну увагу військово-дипломатичній 
роботі та закордонним торговельним операціям. 

У складі місії діяли організаційний, інформаційний, у спра-
вах полонених та господарський відділи. Місія успадкувала 
від військової секції  свій кадровий склад на чолі відділів пере-
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бували відповідно підполковник М. Дідковський, сотник Стри-
жак, сотник Г. Драченко та полковник М. Бондаровський. Ко- 
мендантом місії був хорунжий К. Булгаков, канцелярію очолю-
вав сотник Ю. Осецький, молодший брат відомого українського 
генерала О. Осецького. На початку серпня 1920 р. у канцелярії 
військової місії почав працювати давній бойовий соратник гене-
рала В. Зелінського, полковник О. Вишнівський, що через бойо-
ві поранення був змушений залишити Дієву армію. 

Фінансове сіановище військової місії у Варшаві залишало 
бажати ліпшого. У зв'язку із загальними фінансовими трудно-
щами та невдачами на фронті значно скоротилися видатки на 
утримання дипломатичних та військових місій УНР за кордо-
ном. Унаслідок тривалої невиплати зарплати значно погірши-
лися матеріальні умови життя у багатьох співробітників місії. Бо-
лючим залишалося питання про штати української військової 
місії у Варшаві, оскільки вони все ще залишались фактично 
нерозробленими. Військове міністерство УНР затягувало їх ви-
роблення, а це ускладнювало нормалізацію скрутного фінансо-
вого становища місії. До всього цього додавалась ще й відсут-
ність у розпорядженні місії коштів, необхідних для закупівель 
зброї та військового майна за кордоном. Щоправда, в українсь-
кому уряді пояснювали цей стан як тимчасовий. В таких умо-
вах і довелося військовій місії УНР у Варшаві розгортати свою 
діяльність. Варто все ж віддати належне ії співробітникам, які 
докладали чимало зусиль, щоб попри фінансові негаразди від- 
дача від їхньої праці була максимальною. 

Вже в середині липня 1920 р. українська військова місія у 
Варшаві отримала низку цікавих пропозицій з-за кордону. 
Насамперед, до генерала В. Зелінського звернулись представ-
ники Норманської військової бригади з пропозицією прийняти 
бригаду на українську службу. В. Зелінський пообіцяв поро-
зумітися у цій справі з урядом УНР. Водночас надійшла про-
позиція від однієї з англійських фірм організувати український 
повітряний флот. Про це генерал В. Зелінський також повідомив 
військового міністра УНР полковника В.Сальського4. 

У своїй роботі військова місія спиралася також на контакти 
з польськими урядовими колами. Так, доповідаючи 17 липня 
1920 р. на засіданні Ради народних міністрів УНР у Ряшеві про 
стан постачання армії зброєю й одягом, начальник місії генерал 
В. Зелінський повідомив про можливість надання польським 
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урядом позички в 500 мли марок. Міністри ухвалили прохати 
генерала В. Зелінського продовжувати свою працю із забезпе-
чення армії і доручили міністру фінансів X. Барановському по-
дати на розгляд уряду проект уповноважень у справі позички5. 
До речі, тоді ж В. Зелінський поінформував членів уряду про 
заходи у справі прийняття на українську службу Нормансь-
кої бригади. Уряд доручив військовому міністру полковнику 
В. Сальському та міністру фінансів X. Барановському розробити 
відповідний проект. 

З огляду на вкрай незадовільний стан матеріального забез-
печення армії УНР генерал В. Зелінський сподівався налаго-
дити закупівлю військового майна за кордоном, щоб таким чи-
ном поліпшити ситуацію. За його дорученням в середині лип-
ня до Берліна виїхав начальник IV (господарського) відділу 
військової місії полковник М. Бондаровський. Очікувалось, 
що найближчим часом Польща надасть українському урядові 
значну позичку, тож полковник М. Бондаровський мав заку-
пити в Німеччині зброю та військове майно для української 
армії в рахунок цього кредиту. Відразу після свого приїзду до 
Берліна М. Бондаровський розпочав переговори з. німецьки-
ми урядовими та військовими колами про .можливість закупів-
лі значної партії військового майна. Переговори були цілком 
успішними. Водночас з'ясувалася можливість придбати пев-
ну кількість зброї в Данії та Голландії. 21 липня німецький 
уряд дав офіційний дозвіл на продаж українцям військової 
амуніції. На запрошення військового міністерства Німеччини 
полковник М. Бондаровський 22 липня мав оглянути майно на 
складах, проте український представник зволікав — обіцяний 
кредит на 40 млн польських марок, що мав бути переведений 
до «Deutsher Bank» в Даицігу, затримувався. «Без акредитиву 
трудно шо-небудь починати і боюсь, що оскандалимось, — до-
повідав полковник М. Бондаровський генералу В. Зелінському 
23 липня. — Відношення таке, що псувати не варто, а головне 
не гаяти часу»6. М. Бондаровський розраховував здійснити для 
початку закупівлю 75 тис. російських рушниць з 1800 набоїв на 
кожну. Єдиною, але головною перешкодою для цього була 
відсутність обіцяних коштів. «Взагалі цілий день — з 9 годин 
до пізнього вечора ведуться балачки — відсутність грошей не 
дає можливостн догодитися до кінця», — повідомляв М. Бон-
даровський. У своїх звітах він благав придбати офіційно хоча 
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б мінімальну партію військового майна. «Це має політичне зна-
чення в нашій майбутній праці з німцями, коли це буде визнано 
необхідним»7. 

У Берліні полковник Бондаровський отримав також від 
німецьких політичних та військових кіл пропозицію прийняти 
на українську службу 10 — 15 тис. німецьких старшин та вояків. 
Це були німецькі добровольчі частини, сформовані генералом 
Е.Людендорфом в 1919 р. Разом з перебуваючими в Німеччині 
військовими формуваннями колишньої Західної Добровольчої 
російсько-білогвардійської армії князя П. Бермонта-Авалова 
вони мали утворити окрему дивізію, що надійшла б у розпо-
рядження Головної Команди армії для збройної боротьби з 
більшовиками8. 

Полковник М. Бондаровський передав ці пропозиції до Вар-
шави, генералу В. Зелінському. Проте повідомлені про це уря- 
дові українські чиновники не поспішали з відповіддю і запити 
М. Бондаровського залишалися безрезультатними. Тим часом у 
Берліні поставилися до справи дуже серйозно. В разі згоди 
українцям було обіцяно офіційну підтримку акції з боку урядів 
Німеччини та Франції, а також продаж значної кількості зброї 
та військового майна з розрахунком в українській валюті9. Про-
те справа затягувалась. Зрештою з'ясувалось, що Польща не 
виділила в розпорядження українського уряду довгоочікува-
ного кредиту. Місія полковника М. Бондаровського фактично 
повисла у повітрі. Прибулий до Берліна міністр фінансів УНР 
X. Барановський закупив незначну партію військового майна, 
проте ситуацію це не врятувало. Потенційні партнери виявилися 
неплатоспроможними, і німецька сторона швидко втратила 
інтерес до українців. Полковник М. Бондаровський був змуше-
ний від’їхати з Німеччини фактично ні з чим. 

Таким чином, спроби генерала В. Зелінського налагодити 
наприкінці липня 1920 р. закупівлю військового майна для ар-
мії УНР в країнах Європи зусиллями української військової 
місії у Варшаві не увінчалися успіхом. Цьому перешкодило на-
самперед скрутне фінансове становище уряду УНР та невиплата 
Польщею обіцяних кредитів. 

На цей час унаслідок значного погіршення становища на 
фронті та загальних фінансово-економічних труднощів у Поль- 
щі українська армія стала отримувати від польської влади 
значно менший обсяг необхідного її військового майна та гро-
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шового забезпечення, ніж це було передбачено. Поляки дуже 
ощадливо поставились до видачі українським військам усього 
необхідного. Було встановлено відповідний порядок постачання 
армії УНР. Всі вимоги на військове майно мали надсилатись ук- 
раїнським командуванням до штабу 6-ї польської армії, і лише 
коли останній був не в змозі їх задовольнити — до української 
військової місії у Варшаві10. Своєю чергою, місія подавала їх 
польському Начальному Довудству. Категорично заборонялося 
звертатіся безпосередньо до польських установ, усі відноси-
ни між українською Амією та вищим польським командуван-
ням мали відбуватися лише за посередництва місії генерала 
В. Зелінського. Крім того військова місія у Варшаві відповіда-
ла за постачання всім необхідним українських військових фор- 
мувань у польських таборах11. 

Проте реальний стан забезпечення армії УНР, незважаючи 
на вироблений його чіткий порядок, залишав бажати ліпшого. 
Упродовж другої половини липня 1920 р. українські части-
ни, що тримали лінію оборони на західному березі р. Збруч, 
не отримали від польської влади нічого. Усі заходи генерала 
В. Зелінського у Варшаві були марними — військового майна 
справді не вистачало. До того ж польська армія, зазнаючи по-
разок, відступала під натиском більшовиків. Ворог наступав на 
Варшаву, під загрозу було поставлено саме державне існування 
Польщі, і поляки на деякий час втратили інтерес до українсь-
ких справ. 

Єдиним джерелом для людського поповнення української 
армії у цей час були табори для полонених у Польщі, де пе-
ребувало чимало українців. У Галичині, куди армія УНР від-
ступила, польська влада заборонила їй проводити мобілізацію. 
Формуванням у польських таборах поповнень для УНР та 
надходженням їх на фронт також відала українська військова 
місія у Варшаві, начальник якої, генерал Зелінський, був ще 
й інспектором всіх українських формувань у Польщі. 

У таборах Пікуличі, Брест-Лнтовський, Стржалків, Домб'є 
перебував значний контингент українців. Переважна їх біль-
шість надійшла сюди з інших країн Східної Європи, проте було 
й чимало військовополонених колишньої Української Галицької 
армії. Праця з організації українців-полонених у польських та-
борах була добре налагоджена ще впродовж першої половини 
1920 р. зусиллями військової секції української дипломатичної 
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місії у Варшаві. Військовополонених-українців надсилали до 
Ланцута, де діяла Українська збірна станиця на чолі із сотни-
ком І. Гончаренком12. Тут серед них проводилась національно- 
патріотична виховна робота. З Ланцута вони відправлялися 
до армії УНР вже як поповнення. Українська збірна станиця 
здійснювала свою роботу під контролем начальника військової 
місії у Варшаві генерала В. Зелінського та під безпосереднім 
доглядом начальника III відділу місії (у справах полонених) 
сотника І. Драченка. 

Значні втрати в боях на р. Збруч, що їх зазнала армія 
УНР впродовж другої половини липня 1920 р., викликали не-
обхідність, на думку українського командування, прискорити 
надходження поповнень із Ланцута. Командуючий армією ге-
нерал М. Омелянович-Павлснко звернувся до Головного отама-
на військ УНР С. Петлюри з доповіддю, в якій прохав вжити 
заходів для якомога швидшого надходження до Дієвої армії 
4000 вояків-українців, що перебували у польських таборах13. 
С. Петлюра підтримав вимоги командарма. «Всі ланцутські по-
повнення необхідним вважаю переправити до Дієвої армії, бо 
остання, терилючи втрати, не має жадних поповнень і стає мен-
ше боєздатною. Прошу зауважити ген. Зелінському, що попов-
нення з Ланцуту і з інших міст повинно негайно переправити 
до нашої армії через Чортків і що всяке загаювання цієї справи 
для нас приносить найтяжчі наслідки... Щодня йдуть за Збруч 
тяжкі бої, в яких гинуть наші люди, а поповнень немає. Так 
довго ми витримати не можемо», — писав С. Петлюра заступ-
нику голови Ради народних міністрів А. Лівицькому 24 липня 
1920 р.14 З метою якомога швидшого транспортування попов-
нень з Ланцута туди було вислано командармом кількох стар-
шин. 28 липня С. Петлюра надіслав генералу В. Зелінському 
телеграму з вимогою негайно надіслати ланцутські поповнення у 
розпорядження штабу армії УНР15. 

Варто зазначити, що генерал В. Зелінський не був прихиль-
ником прискорення темпів роботи Української збірної станиці 
в Ланцуті, оскільки це означало б скорочення часу на проведен-
ня серед полонених національно-виховної роботи. В. Зелінський 
віддавав перевагу якості перед кількістю, проте був змушений 
зробити відповідні розпорядження начальнику станції сотнику 
І. Гончаренкові. Як наслідок, вже наприкінці липня 1920 р. до 
Дієвої армії надійшли Ізначні поповнення з Ланцута; так, лише 
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3-тя Залізна і 4-та Київська дивізії отримали 950 вояків16. Про-
те людські ресурси Ланцутської станиці швидко вичерпувались. 
Кілька тисяч укрнінських військовополонених, переведених до 
польських таборів з Німеччини, були ненадійним елементом, 
оскільки в їх середовищі активно велася більшовицька пропа-
ганда. З Угорщини за підтримки угорського уряду адмірала 
М. Хорті було переведено до Польщі весь наявний контингент 
полонених-українців, але він був незначним. Справа з вико-
ристанням військовополонених-галичан, що перебували в поль-
ських таборах, гальмувалася ворожістю галичан до уряду УНР 
та протидією з боку польської влади. Тож станиці довелося пра-
цювати в умовах нестачі людських ресурсів, що дедалі більше 
ставало відчутним. Всього лише протягом 20 липня – 20 серпня 
1920 р. Українською збірною станицею в Ланцуті було надіс-
лано до Дієвої армії 2431 чоловік17. 

У зв'язку з погіршенням становища на фронті виникла мож-
ливість мирних переговорів між Польщею та більшовицькою 
Росією. У відповідь на запити військової місії УНР у Варшаві 
начальник польського Генштабу генерал Т. Розвадовський пові-
домив 28 липня генерала В. Зелінського про те, що українська 
сторона також буде на них представлена18. У разі рішення про 
початок мирних переговорів обіцялось негайно повідомити цро 
це українську військову місію у Варшаві. 

З наближенням до Варшави на початку серпші російсько- 
більшовицьких військ становище стало катастрофічним. Уряд 
УНР був змушений вживати різних заходів на випадок поразки 
Польщі. Природним союзником у продовженні боротьби з біль-
шовиками, на думку українського керівництва була Румунія. 
Протягом першої половини серпня 1920 р. генерал В. Зелінсь-
кий налагодив контакти у Варшаві з румунським дипломатич-
ним представництвом, був прийнятий румунським послом19. 
Було обговорено можливість переходу українських частин че-
рез терен Румунії до Південної України і продовження таким 
чином антибільшовицької збройної боротьби. Та ця можливість 
залишилася невикористаною. Перемога польських військ у Вар-
шавській битві означала перелом в бойових діях. Зазнавши ни-
щівної поразки, більшовицькі війська незабаром розпочали за-
гальний відступ. 

За дорученням Головного отамана С. Петлюри генерал 
В. Зелінський клопотався перед вищим поліським командуван-
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ням про приєднання до армії УНР 6-ї Стрілецької українсь-
кої дивізії полковника М. Безручка, що діяла окремо в складі 
3-ї польської армії. Завдяки енергійним заходам генерала 
В. Зелінського згоду на це незабаром було отримано. 16 серпня 
начальник польського Генштабу генерал П. Розвадовський пові-
домив В. Зелінського про вимарш 6-ї дивізії до української ар-
мії20. Щоправда, події на фронті дещо відтягнули її повернення 
до складу військ УНР. 

Поліпшення справ на фронті позитивно позначилось і на за-
безпеченні армії УНР майном та грошовим задоволенням з боку 
польської влади, яке знову почало налагоджуватись. Віднови-
лось і перерване бойовими подіями сполучення Варшави з міс-
цем постою української армії. «На великий жаль, досі Місія не 
мала з Вами, пане генерале, безпосереднього зв'язку, — писав 
16 серпня генерал В. Зелінський командарму генералу М. Оме-
ляновичу-Павленку. — Надіюсь і надзвичайно цьому радий, 
що віднині таки зв'язок у нас буде тісно підтримуватись. Я всю 
свою енергію і вміння покладаю тут, аби допомогти, як тільки 
можу, нашій армії, але, не знаючи, що власне потрібно, не мо-
жу як слід цього перевести, не дивлячися на те, що Місія тут 
безпосередньо має змогу багато більше дістати від поляків, ніж 
це може зробити наша армія при посредстві штабу 6 польської 
армії або штабу фронта»21. 18 серпня генерал В. Зелінський мав 
розмову з польським військовим міністром генералом К. Сосн- 
ковським у справі забезпечення армії УНР військовим майном. 
Передбачалось розширення постачання українських військ за 
рахунок військових трофеїв та закордонної допомоги. «Раді до-
помогти, але у самих брак всього, до одягу включно, — заявив 
генерал К. Соснковський, — чекаємо багато з Франції — коли 
прийде, то все дамо для Вашої гарної армії»22. 

Значним успіхом української військової дипломатії стало на-
лагодження місією контактів з французьким генералом М. Вей- 
ганом, що прибув до Варшави наприкінці липня. Один з най- 
відоміших французьких воєначальників, колишній начальник 
штабу командуючого збройними силами Антанти маршала Фо- 
ша, генерал Вейган прибув до Польщі за рішенням Найвищої 
Ради Антанти із завданням врятувати країну від поразки у вій-
ні з більшовиками. У Варшаві він обійняв посаду радника при 
начальникові Генштабу генералові Т. Розвадовському. Упродовж 
усього свого перебування в Польщі він кілька разів зустрічався 
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з генералом В. Зелінським, виявляючи інтерес до українського 
національно-визвольного руху. Генерал В. Зелінський розумів 
усю важливість цих зустрічей. Він поінформував Вейгана про 
цілі й завдання української національно-визвольної боротьби, 
політичну програму уряду УНР, роль україиської армії у війні з 
більшовиками тощо. З цією ж метою В. Зелінський передав 
М. Вейгану низку меморандумів, статей та інших матеріалів, 
що стосувалися української визвольної боротьби. Водночас ук-
раїнський генерал попрохав М. Вейгана посприяти зі свого боку 
визнанню УНР державами Антанти, а також допомогти забезпе-
ченню армії УНР зброєю та військовим майном для успішного 
продовження боротьби з більшовиками23. 

25 серпня, у заповнений різними офіційними церемоніями та 
урочистостями день свого від'їзду до Парижа, генерал М. Вей- 
ган знайшов час, щоб востаннє прийняти генерала В. Зелінсь-
кого. Він запевнив начальника української військової місії 
в тому, що радий був ближче познайомитись з українською 
справою, охоче дозволив звертатися в разі потреби до нього 
в Париж та пообіцяв у свою чергу тримати зв'язок з військовою 
місією УНР у Варшаві. На запитання В. Зелінського, чи може 
Україна розраховувати на підтримку Франції, генерал Вейган 
відповів позитивно: «Безумовно, може. Я не забуду про це в Па-
рижі і з свого боку зроблю в цьому напрямку все можливе»24. Як 
писав потім В. Зелінський, при прощанні «з великою при-
вітливістю генерал Вейган проводив мене не тільки до дверей 
свого кабінету, але і до виходних дверей слідуючої кімнати»25. 

Контакти з генералом М. Вейганом шли дуже важливе зна-
чення для налагодження зв'язків між урядом УНР та Антантою. 
Впливова постать одного з найвідоміших французьких військо-
виків, колишнього начальника штабу об'єднаних союзницьких 
збройних сил, викликала своєю участю в «українській справі» 
інтерес до України з бежу англійських та французьких війсь-
кових і дипломатичних кіл. Вже незабаром діючі у Варшаві 
військові місії Франції та Англії виявили бажання налагодити 
зв'язки з українською військовою місією генерала В. Зелінсько-
го. Остання розгорнула працю в напрямі широкого висвітлення 
перед іноземними представниками сучасного стану українсько-
го національно-визвольного руху тощо. Ці заходи зустріли го-
товність до співпраці, особливо з боку начальника англійської 
військової місії у Варшаві генерала Картона де Віарта, що вия-
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вив прихильне ставлення до українців26. На жаль, урядові кола 
в Лондоні та Парижі далеко не завжди поділяли подібні настрої 
своїх підлеглих. 

Крім дипломатичної роботи, на порядку денному українсь-
кої військової місії у Варшаві залишалось найголовнішим 
у цей час питання матеріального та людського поповнення ар-
мії УНР. Як і раніше, війська гостро потребували зброї та 
амуніції. Вже 26 серпня заступник військового міністра УНР 
генерал О. Галкін повідомив генерала В. Зелінського про те, що з 
огляду на успіхи польської армії «Головний отаман лічить су-
часний момент найбільш відповідним для одержання від поль-
ської військової влади цих так гостро потрібних нам зинасів»27. 
27 серпня начальник польського Генштабу Т. Розвадовський 
запропонував генералу В. Зелінському якомога швидше пода-
ти відомості на потрібну українській армії кількість зброї, яку 
планувалося надати із захопленого в більшовиків військового 
майна28. 4 вересня генерал О. Галкін надіслав В. Зелінському 
повторні вказівки активізувати роботу в цьому напрямі. Війсь-
ковій місії у Варшаві на цей час вже вдалося надіслати до ар-
мії УНР партію зброї для старшин. 6 вересня 1920 р. на ім'я 
генерала В. Зелінського надійшов лист від командарма генера-
ла М. Омеляновича-Павленка: «Високоповажний нане генерал. 
Від себе, старшин та козаків Дієвої армії приношу Вам велику 
подяку за надіслані Вами старшинську зброю та кокарди. Це 
все робить враження, що про нас думають, що про нас не забу-
вають і це нас морально підтримує в важкі часи нашого бойово-
го життя...»29 В. Зелінський справді докладав неабияких зусиль 
для налагодження матеріального постачання української армії. 
«До того часу, поки ця справа не буде взята на себе Англією 
або Францією, гадаю необхідним користуватись нашими відно-
синами з поляками і витягнути від них все, що тільки можли-
во», — доповідав він Головному отаманові С. Петлюрі30. Проте 
значна частина вимог на матеріальне забезпечення, що їх пред-
ставляла місія, залишалася незадоволеною внаслідок загальної 
нестачі військового майна. 

Від дій української військової місії у Варшаві часто залежа-
ли і військово-політичні питання принципового значення. Так, 
9 вересня генерал О. Галкін надіслав генералу В. Зелінському 
повідомлення: «Головний отаман наказав прохати Вас рішуче 
настоювати на тім, що наша армія як союзна польській армії, 
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повинна трактуватись Голосним польським командуванням яко 
самостійна одиниця у відношенні її внутрішнього розпорядку, 
а не як мала складова частина польської армії...»31 Для успіш-
ного виконання подібних завдань від співробітників військової 
місії вимагалися політичний такт і дипломатичний хист, яких 
їм зрештою не бракувало. «Повинен зазначити, що справа від-
пуску майна залежить від політичного напрямку нашої справи 
взагалі... — повідомляв В. Зелінський С. Петлюрі 22 вере-
сня. — Взагалі рахую своїм обов’язком докласти, що за остан-
ні часи праця місії становиться все в більш тяжкі умови»32. 
Це спостереження було досить влучним. Знесилена війною Польща 
втратила інтерес до ідей про створення Української держави як 
гаранта миру в Східній Європі. Серед польського суспільства 
та значної частини правлячих кіл поширювалась думка про те, 
що надання збройної допомоги українцям у квітні 1920 р. було 
глибоко хибним кроком, який втягнув країну в кровопролитну 
війну з більшовицькою Росією. Ця думка мала прихильників 
і серед вищих польських військових чинників, що неабияк уск-
ладнювало працю української військової місії у Варшаві. 

Під безпосереднім керівництвом генерала В. Зелінського 
продовжувала свою працю Українська збірна станиця в Лан-
цуті. На кінець серпня 1920 р. основний контингент військово- 
полонених-україиців, що перебували в польських таборах, вже 
було використано. Залишалася незначна кількість галичан, які 
загалом уникали співпраці з урядом УНР. В умовах значного 
скорочення кількості людських поповнень для української 
армії (на цей чаї Лаицутська станиця вее ще була їх єдиним 
джерелом) польська військова влада погодилась на проведення 
вербувальної акції серед більшовицьких військовополонених. 
Тих з полонених більшовиків, які висловили бажання перейти 
на службу до армії УНР було переведено до Ланцута. Внаслі-
док цієї кампанії до станиці надійшло декілька тисяч полоне-
них-українців, в томі числі близько 200 колишніх старшин33. 
Їх вишкіл проводився у спеціально організованих з цією метою 
на початку вересня 1920 р. 6 запасних куренях (за кількістю 
стрілецьких дивізій). Потім надіслані до Ланцута представни-
ки частин забирали бійців на фронт34. Генералу В. Зелінсько-
му знову довелося мати справу з вимогами прискорити надхо-
дження поповнень до армії, незважаючи на те, що проведення 
з полоненими відповідної національно-виховної роботи тривало 
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й так лише 10 днів. «Цей короткий термін скорочувати без шко-
ди для справи не можна, — доповідав В. Зелінський С. Пет-
люрі 8 вересня. — Небажано, щоб не прослухавши бесід, людей 
вихвачувано зі станиці. Краще, коли Станиця буде надсилати 
в армію менше число, але сильне духом і своїми переконан-
нями, ніж велику кількість людей, не іспитаних і не певних 
в своїх поглядах»35. Цього разу міркування В. Зелінського було 
взято до уваги і працю збірної станиці не прискорювали. Проте 
необхідні для неї людські ресурси швидко вичерпувались. 

Діяльність української військової місії у Варшаві у цей час 
ускладнював і конфлікт з військовим міністерством України. 
Проти місії з боку останнього було висунеио низку звинува-
чень, підтриманих Головною управою постачання армії УНР 
та деякими урядовими структурами. Місії закидали нескоорди- 
нованість її роботи з відомствами головної управи постачання, 
неконтрольованість грошових видатків та порушення встанов-
леного порядку постачання тощо. Оскільки йшлося про знач-
ні кошти, з'явилися неминучі у таких випадках звинувачення 
співробітників місії, особливо її IV (господарського) відділу 
на чолі з полковником М. Бондаровським, у хабарництві. Ці 
звинувачення не були пред'явлені офіційно, але набули гучно-
го розголосу. Таке становище загрожувало персоналу місії дис-
кредитацією перед польською військовою владою. Вважаючи це 
зведенням особистих рахунків, генерал В. Зелінський вимагав 
проведення слідства. «Гадаю, що зараз, коли дорога кожна хви-
лина і треба добувати від поляків необхідне для нашої армії, 
не час зводити особисті рахунки і доводити до того, що поля-
ки будуть вимагати зміни членів місії... — доповідав він Голов-
ному отаманові С. Петлюрі 22 вересня. — Досі доручена мені 
місія рахувалась, яко представництво кращих людей, а зараз її 
виставляють яко зібрання зрадників і мятежників, забуваючи 
те, що місія зробила»36. 

У такій атмосфері нормальна праця військової місії бу-
ла неможливою. 22 вересня 1920 р. начальник місії генерал 
В. Зелінський у супроводі свого ад'ютанта поручника Мірзи- 
Давидовича від'їхав до Ставки Головного отамана37. Виконую-
чим його обов'язки залишився полковник М. Бондаровський. На 
своєму шляху В. Зелінський відвідав Ланцут, де оглянув табір 
та умови праці Української збірної станиці, а також Львів. Він 
повернувся до Варшави 1 жовтня — подорож була тривалою, 
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але плідною. Генералу В. Зелінському вдалося домогтися при-
пинення чуток про фінансові зловживання у віііськовій місії. 
У Ставці Головного отамана справу пообіцяли розслідувати, 
але не афішувати. Було вжито також заходів, необхідних для 
налагодження праці IV відділу місії у контакті з армійськими 
та урядовими органами військового постачання. 

Службова поїздка генерала В. Зелінського до Ставки Голов-
ного отамана збіглася в часі з успіхами на фронті. Перейшовши 
до рішучого контрнаступу, українська армія завдала поразки 
військам пропівника і зайняла частину Поділля. «Надзвичайно 
приємно, що перша умова для покращення нашого політично-
го становища (реальна сила й власний терен) — цілком зараз 
є... — писав В. Зелінський у листі до військового агента УНР 
в Парижі полковника В. Колосовського 6 жовтня 1920 р. — Ко-
ли ж в найближчому часі створити міцну армію не вдасться, то 
при наступі більшовиків може бути катастрофа»38. 

Військові невдачі більшовицької Росії викликали пожвав-
лення дипломатичної активності антибільшовицьких сил. У Ри-
зі відбулася Балтійська конференція держав, що вели збройну 
боротьбу з більшовиками. Україну представляв підполковник 
М. Дідковсвкпй, начальник І відділу військової місії у Вар-
шаві, спеціально відряджений для цього до Риги39. 

На теренах Польщі формувалися також різноманітні росій-
ські, козачі та білоруські частини для боротьби з більшовика-
ми. Такими були 3-тя російсько-білогвардінська армія генерала 
Перемнкіна, політичною надбудовою якої був Російський Полі-
тичний комітет (РПК) у Варшаві, Народна білоруська армія 
генерала С. Булак-Балаховича та Окрема козача бригада оса-
вула Яковлева. Керівництво цими збройними формуваннями 
намагався здійснювати РПК та представник кримського біло-
гвардійського уряду П. Врангеля генерал П. Махров. Става-
ло очевидним, що Польща не продовжуватиме війну. Виникла 
можливість того, що антибільшовицькі збройні формування за-
лишаться наодинці з переважаючими силами ворога. За таких 
обставин лише єдність дій могла принести їм успіх. 

Вже 25 вересня 1920 р. генерал В. Зелінський, перебуваючи 
під час службової поїздки у Львові, отримав листа від командира 
Окремої козачої бригади осавула Яковлева, у якому той 
пропонував виробити умови військової угоди між армією УНР та 
бригадою для спільної боротьби проти більшовиків40. Повер-
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нувшись до Варшави, генерал В. Зелінський 3 жовтня надіслав 
осавулу Яковлеву листа з принциповою згодою на укладення 
подібної угоди. 

Того ж дня В. Зелінський у присутності начальника III від-
ділу місії сотника Г. Драченка прийняв командира Української 
бригади Народної білоруської армії отамана Іскру. Іскра повідо-
мив, що очолювана ним бригада (2000 вояків) прагне перейти до 
складу армії УНР, на що дав дозвіл генерал С. Булак-Бала- 
хович, бажаючи «піднести Україні щирий подарунок»41. Генерал 
В. Зелінський від імені Головного отамана дав згоду на це 
приєднання, яке мало відбутися після завершення озброєння та 
укомплектування бригади, а також погодився зустрітись з гене-
ралом С. Булак-Балаховичем д ля обговорення можливості бойо-
вої співпраці між обома арміями42. 

6 жовтня до Варшави прибув осавул Яковлев, який негай-
но зустрівся з генералом В. Зеліінським. Обговоривши стан ко-
зачої бригади та політичне кредо її командира, В. Зелінський 
надіслав Головному отаманові С. Петлюрі докладну доповідь 
у цій справі43. 

Значення військового союзу армії УНР з козачими та бі-
лоруськими збройними формуваннями відразу ж зрозуміли 
у Ставці Головного отамана. Він міг стати серйозним політичним 
козирем уряду УНР в переговорах з білогвардійським уря-
дом барона П. Врангеля, на необхідності проведення яких пос-
тійно наполягали перед українськими представниками диплома-
ти Антанти. Водночас це могло піднести авторитет українського 
уряду як осередку об'єднання всіх антибільшовицьких сил для 
продовження війни. В тому, що польсько-більшовицька війна 
вже фактично скінчилася, жодних сумнівів бути вже не могло — 
після недовгих переговорів 12 жовтня 1920 р. у Ризі пред-
ставниками обох держав було підписано угоду про перемир'я. 
Польща зобов'язувалась припинити підтримку всіх антибільшо-
вицьких організацій та армій, які до 2 листопада мали залиши-
ти її терен. 

Проте в справі приєднання бригади осавула Яковлева до ар-
мії УНР несподівано виникли перешкоди. Претензії на керів-
ництво бригадою заявив штао 3-ї російсько-білогвардійської 
армії. Осавула Яковлева було усунено з посади генералом Мах-
ровим, частина старшин бригади заявила протест проти угоди 
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з армією УНР тощо. В цих умовах місія генерала В. Зелінсько-
го у Варшаві зайняла вичікувальну позицію. 

Нарешті 17 жовтня осавул Яковлев повідомив В. Зелінського, 
що ситуація в бригаді стабілізувалась, його дії повністю 
підтримує її особовий склад, і він як командир бригади готовий 
негайно приступити до переговорів44. 

25 жовтня у Варшаві розпочалися переговори, на яких ук-
раїнську сторону представляли генерал В. Зелінський, полков-
ник М. Бондаровський, сотник Стрижак та інші співробітники 
української військової місії, а розгорнуту на цей час з бригади 
Окрему козачу дивізію — штабс-капітан Шкуцко і корнет Кре-
менецький. Переговори були успішними. 29 жовтня представ-
никами обох сторін було укладено згоду, згідно з якою козача 
дивізія (понад 1700 бійців) переходила в оперативну підлеглість 
штабу армії УНР45. 

Ризькі домовленості означали докорінні зміни для українсь-
ко-польських відносин. 17 жовтня військовий міністр Польщі 
генерал К. Соснковський дав обід у міністерстві на честь ук-
раїнської військової місії у Варшаві. У своїй промові генерал 
К. Соснковський заявив, що незважаючи на перемир'я з біль-
шовиками ставлення Польщі до українців залишається дружнім 
та союзницьким. У приватній розмові з генералом В. Зелінсь- 
ким К. Соснковський вказав, що надання Польщею матеріальної 
допомоги, хоч поки що и незначної, армії УНР триватиме 
й надалі, але таємно46. Внаслідок Ризьких домовленостей мав 
бути змінений і правовий статус української військової місії 
у Варшаві. Про це заявив генералу В. Зелінському і міністр 
закордонних справ Польщі Л. Сапега. Було вирішено, що місія 
продовжуватиме свою працю, але під іншою назвою — «Ук-
раїнська Військова Ліквідаційна комісія». Всі її співробітники 
мали одягнути цивільний одяг47. Таким чином, під тиском полі-
тичних обставин передбачалося часткове згортання діяльності 
місії. 

На цей час Українська збірна станиця в Ланцуті фактично 
припинила свою роботу з огляду на вичерпання людських 
ресурсів та зміну правового підґрунтя своєї діяльності піс-
ля Ризьких домовленостей. До речі, укладення між поляка-
ми та більшовиками перемир'я у станиці відзначили виставою 
М. Кропивиицького «Пошились у дурні» у виконанні табірно-
го театру48. 17 жовтня 1920 р. Українська збірна станиця була 
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евакуйована з Ланцута до Проскурова, на український терен. 
Це означало завершення її діяльності. 27 жовтня наказом Го-
ловного отамана С. Петлюри станицю було розформовано49. Її 
особовий склад, майно та організаційний апарат передавались 
у розпорядження начальника запасних і місцевих частин, куди 
надходила значна кількість мобшпзовавих. 

Наприкінці жовтня 1920 р. значно пожвавились диплома- 
тичні контакти місії у Варшаві. Це було викликано передусім 
зацікавленістю держав Антати — передусім Франції та Анг-
лії — у продовженні збройної боротьби проти більшовиків. У 
центрі їх уваги опинилася армія УНР, яка після закінчення 
терміну перемир’я збиралася відновити бойові дії. Дипломати 
Антанти мали намір забезпечити єдність операцій української 
армії з діями російсько-білогвардійських збройних формувань 
генерала Перемикіна. Лише це, на думку аигло-французьких 
представників, давало надію на успіх військових операцій. 

21 жовтня генерала В. Зелінського прийняв новопризначе-
ний начальник французької військової місії у Варшаві генерал 
Г. Ніссель. Під час розмови Г. Ніссель наполягав на необхід-
ності для українців порозумітися з командуванмм російсько- 
білогвардійської армії генерала Перемнкіна, яку підтримують 
держави Антанти. У відповідь В. Зелінський заявив, що єди-
ною перешкодою цьому є небажання білогвардійського уря-
ду П. Врангеля визнати УНР50. В ході наступних зустрічей з 
В. Зелінським генерал Г. Ніссель постійно підкреслював зна-
чення військового союзу з російськими білогвардійцями. Проте 
генералові В. Зелінському вдалося переконати французького 
представника в тому, що в разі укладення подібного союзу бі-
логвардійські війська мають підпорядкуватись українському го-
ловнокомандуваншо, а не навпаки51. Це відіграло чималу роль 
в ході переговорів, що велися безпосередньо між представника-
ми вищого командування обох армій, оскільки генерал Г. Ніс-
сель значною мірою вплинув на позицію росіян. Як наслідок, 
уже незабаром було укладено військову угоду, згідно в якою 
3-тя російсько-білогвардійська армія підпорядковувалась опера-
тивним розпорядженням Головної команди армії УНР. 

У цей час генерал В. Зелінський мав неодноразові зустрічі 
з англійським військовим представником генералом Картоном де 
Віартом. Останній жваво цікавився становищем на фронті, пер-
спективами майбутного наступу та, порівняно зі своїми фран-
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цузькимп колегами, набагато більше опікувався долею українсь-
кої армії. 3а посередництва В. Зелінського Картон де Віарт 
вжив заходів з метою налагодити постійний зв'язок між анг- 
лійською місією та армією УНР52. «Французькі офіційні пред- 
ставники надзвичайно схвильовані завішенням зброї на нашому 
фронті. Турбують мене щоденно запитами, її буде наша армія 
продовжувати боротьбу з більшовиками після ратифікації поль- 
сько-большевицького миру... — доповідав генерал В. Зелінсь-
кий Головному отаманові С. Петлюрі 30 жовтня. — Англійці 
теж зацікавлені вищезазначеними питаннями, але тримаються 
більш спокійно і майже весело... Я певний, що коли Англія пе-
реконається в нашій здібності як в бойовому відношенню, так 
і в адміністраційному на занятому терені України, вона в пику 
Франції та на користь собі виявить бажання приголубити «ба-
гату Україну»53. Відбувалися контакти української військової 
місії з румунськими та італійськими військовими представниц-
твами у Варшаві. 

2 листопада 1920 р. закінчувався термін часу, впродовж 
якого терен Польщі мали залишити антибільшовицькі полі-
тичні організації та збройні формування. Цього дня генерал 
В. Зелінський видав наказ по українській військовій місії 
в Польщі, згідно з яким її перейменовують в Українську 
Військову Ліквідаційну комісію (УВЛК). Як було попередньо 
домовлено з польською владою, її юридичний статус зазнав 
змін, необхідних для подальшого легального існування. Зок-
рема, якщо раніше місію було акредитовано при польському 
Начальному Довудстві, то тепер комісію було приділено до вій-
ськового міністерства Польщі. Було скасовано і розформовано 
І (організаційний) відділ; таким чином, комісія складалася те-
пер з трьох відділів, при чому відділ у справах військовополо-
нених також фактично став зайвим54. 

Як запевнила генерала В. Зелінського польська військова 
влада, зміна назви місії не означала припинення її діяльності. 
В разі успіху армії УНР на фронті комісія мала й надалі пос-
тачати її всім необхідним. Польська «Спілка гендльова» за 
директивами військового міністерства Польщі мала надавати 
в розпорядження комісії військове майно. У листі, що надійшов 
2 листопада на адресу місії від Начального Довудства Військ 
Польських, знову підтверджувалися ці положення 
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На початку листопада 1920 р. поляки передали у позпоря-
дження української армії значну кількість зброї та амуніції. 
4 листопада комісією генерала В. Зелінського було відправлено 
з Варшави до армії 3 тис. англійських рушниць і 600 тис. на-
боїв до них. 6 листопада – 5 тис. шинелей та штанів, 20 тис.. 
сорочок тощо55. Господарський відділ УВЛК отримав дозвіл 
польської влади на транзит з Гданська закупленої партії комп-
лектів військового одягу. Водночас у Варшаві В. Зелінським ве-
лися успішні переговори з англійською фірмою, яка погодилась 
надати в кредит для армії УНР 100 тис. комплектів військового 
одягу впродовж 5 місяців (при чому перша партія очікувалася 
протягом 4—6 найближчих тижнів). 

За посередництва генерала В. Зелінського було розпочато 
переговори між представниками білогвардійського уряду баро-
на П. Врангеля генералами Махровим та Юзефовичсм і делега-
цією уряду УНР на чолі з С. Стемпковським, яка перебувала 
у Варшаві для переговорів з Російським Політичним коміте-
том. 8 листопада, на прийомі у В. Зелінського, генерал Мах-
ров заявив, що російський уряд П. Врангеля визнає незалеж-
ність УНР та сучасний український уряд на чолі з Головним 
отаманом С. Петлюрою до скликання Українських Установчих 
зборів56. «Гадаю, Пане Отамане, настав слушний час і мент 
використати сприяючу для нас ситуацію і негайно приступити 
до переговорів з Врангелем у Варшаві, припинивши їх в Бу-
карешті...» — повідомляв генерал В. Зелінський С. Петлюру 
10 листопада57. Водночас В. Зелінського як військового пред-
ставника було включено до складу делегації С. Стемпковського 
для переговорів з очолюваним Б. Савінковим Російським Полі-
тичним комітетом у Варшаві. 

10 листопада генерал Зелінський отримав повідомлення 
від військового міністра про розпорядження С. Петлюри йому 
як начальнику УВЛК або ж полковнику М. Бондаровсько-
му прибути до Кам'янця-Подільського для особистої доповіді 
в справі «дальнійшого існування дорученої Вам місії»58. Як ви-
явилось, ці повідомлення було зроблено ще 6 листопада. 10 лис-
топада комісія отримала (цього разу без затримок) підписаний 
військовим міністром генералом О. Галкіним наказ про звіль- 
нення В. Зелінського з посади начальника УВЛК, скорочення 
штату її співробітників до 4—5 чоловік та призначенні її новим 
начальником полковника М. Бондаровського59. 
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Генерал В. Зелінський сприйняв цей наказ як непорозумін-
ня. До військового міністра у Ким'инець-Подільський негайно 
виїхав сотник Г. Драчонко для доповіді. Комісія ж поки що 
залишалась у попередньому складі. Ці дії В. Зелінського фак-
тично означали невиконання наказу і могли потягнути за собою 
важкі наслідки. Проте 10 листопада 1920 р. на українсько-біль-
шовицькому фронті розпочалась генеральна битва. Внаслідок 
несподіваного наступу переважаючих сил ворога та важких 
втрат вже перші дні обернулися для армії УНР катастрофою. 
Війська розпочали відступ до кордону з Польщею, за яким їх 
чекало роззброєння та інтернування. Евакуація державних ус-
танов супроводжувалась хаосом та сум'яттям. Сотника Г. Дра-
ченка у військовому міністерстві прийняли похапцем; не маючи 
навіть можливості докладно з'ясувати справу, він повернувся 
до Варшави60. 

Звістки, що їх привіз сотник Г. Драченко, свідчили про 
близькість остаточної поразки української армії. Генерал 
В. Зелінський та його співробітники сприйняли їх досить боліс-
но. «Наша армія відступила майже до Збруча і напередодні ін-
тернування в Польщі на ласку поляків, як це було рік тому на-
зад, — писав В. Зелінський полковнику В. Колосовському в ці 
дні. — Надзвичайна праця цілого року загублена»61. Ці події 
ще більше переконали генерала В. Зелінського у необхідності 
збереження комісії у сучасному складі. Він визнавав доцільним 
лише розформувати відділ у справах військовополонених. 
Враховуючи можливість інтернування армії УНР в Польщі, що 
ставала дедалі реальнішою, В. Зелінський розгорнув у Варшаві 
підготовчу працю у цьому напрямі. Він вимагав від військо-
вого міністерства Польщі, щоб облік і контроль за військовим 
майном, яке буде відібрано в української армії, було передано 
робітничим командам, що діяли при УВЛК, а також встанов-
лення чіткого порядку роззброєння з метою уникнення грабун-
ків тощо62. І хоча ці заходи здійснювалися комісією без будь-якого 
контакту з урядом чн військовим міністерством УНР, їх 
доцільність виявилась повною мірою 21 листопада 1920 р., коли 
українська армія відступила на терен Польщі. Розпочалося пла-
номірне роззброєння та інтернування українських частин. 

21 листопада генерал В. Зелінський направив на ім'я Голов-
ного отамана С. Петлюри рапорт, у якому висловив протест 
проти скорочення УВЛК. «Зараз, завдяки катастрофічному 
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положенню армії, я, до підтвердження Вами наказу ч. 108, не 
приступаю до ліквідаційної праці, а навпаки, приймаю всі за-
ходи тут перед польською владою на випадок перехода нашою 
армією границі (що й сталося цього дня. — М. К.)»63. У надіс-
ланому С. Петлюрі того ж дня меморандумі В. Зелінський під-
креслював значний обсяг праці, що чекала комісію після пере-
ходу армії УНР за Збруч, адже потрібно зберегти війсь-
кове майно, забезпечити особовий склад необхідними умовами 
проживання тощо. Це, на його думку, робило вкрай небажаним 
зменшення кількості її співробітників. «При тім положенню, яке 
зараз склалось, існування комісії з відповідним складом 
співробітників вимагається не лише інтересами армії, але й ін-
тересами державними, — писав В. Зелінський. — Цю не обхід-
ність нашого відповідного військового апарату у Варшаві визнає 
також і польська влада»64. Він прохав також інформувати ко-
місію про стан та кількість армії, її потреби тощо. 

Справді, з відступом уряду та армії УНР на терен Польщі 
навряд чи була доцільність скорочувати кількість співробітни-
ків установи, яка мала опікуватись багатотисячними масами 
українських старшин і вояків, інтернованих у польських табо-
рах, та представляти їх інтереси перед польською військовою 
владою. Очевидно, позицію генерала В. Зелінського підтримав і 
міністр закордонних справ А. Ніковський, цінуючи диплома- 
тичну активність його співробітників у старому складі. В уся-
кому разі, обмеження компетенції комісії лише господарськими 
справами, на чому постійно наполягало військове міністерство, 
було визнано небажаним. 23 листопада Головний отаман С. Пет-
люра поставив на загальному рапорті генерала В. Зелінського ре-
золюцію: «Воєнміну. Для належних вказівок після одержання 
од мене директив Вам». Резолюція генерала О. Галкіна була ще 
більш стислою: «В доклад»65. 

Звичайно, з метою пристосувати працю комісії до умов, 
що виникли, передбачалась певна реорганізація її структури, 
проте в цілому її склад не зазнав кардинальних змін. Перед 
комісією, яку продовжував очолювати генерал В. Зелінський, 
постали нові складні завдання, пов'язані зі значними військово- 
політичними змінами. Проте нагромаджений співробітниками 
комісії досвід попередньої військово-дииломатичної роботи да- 
вав підстави сподіватися на успіх і в нових умовах боротьби за 
українську державу. Адже зміна назви не вилинула суттєво 
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на характер завдань і напрями діяльності комісії, хоча тепер 
і «ліквідаційної». Українське керівництво виходило з необхід-
ності продовження боротьби за незалежність Батьківщини, свою 
підтримку в чому обіцяла і польська військова влада. «Уряд 
УНР, його апарати і військо, хоч і в змінених обставинах, не 
підлягають і не можуть підлягати ліквідації, бо в противно-
му разі допущена була би явна несправедливість і насильство 
над правно-державною організацією Українського народу, який 
в невимовно тяжких услов'ях дав послугу як Речі Посполитій, 
так і цілому європейському світові своєю неустанною боротьбою 
проти соціально-економічної анархії та безладдя правового, що 
нав'язують цілому світові більшовики», — так сформулював 
свою позицію лідер українського національно-визвольного ру-
ху, Головний отаман С. Петлюра 3 грудня 1920 р.66 

Таким чином, упродовж більш як чотирьох місяців (ли-
пень — листопад 1920 р.) Українська військова місія генерала 
В. Зелінського представляла у союзній Варшаві інтереси ук-
раїнської армії. Місія успішно продовжила розпочату війсь-
ковою секцією при дипломатичній місії УНР у Польщі діяль-
ність, досягнувши чималих успіхів. Організоване місією над-
ходження до війська колишніх українських військовополонених 
з таборів Польщі, Німеччини та інших східноєвропейських 
країн тривалий час залишалося єдиним джерелом поповнен-
ня армії УНР. Важливу роль при цьому відіграли Українська 
збірна станиця в Ланцуті та III відділ військової місії на чолі 
з сотником Г. Драченком. Значних зусиль докладав також гос-
подарський відділ місії полковника М. Бондаровського з метою 
нормалізувати матеріальне забезпечення армії УНР всім необ-
хідним з боку польської влади. Наполеглива праця співробітни-
ків місії дозволила армії отримати певну кількість зброї та вій-
ськового майна н умовах їх цілковитої нестачі на фронті. Але 
найвагоміших результатів місія досягнула в царині військово-
дипломатичної роботи. Нею було значно розширено контакти 
з іноземними дипломатами у Варшаві. Під час численних зуст-
річей з представниками Франції, Англії, Італії, Румунії та ін-
ших країн співробітники української військової місії і особливо 
її начальник, генерал В. Зелінський, вживали всіх заходів для 
надання цими державами допомоги Україні у її збройній бо-
ротьбі за незалежність. Проводилась широка інформаційна ро-
бота з метою ознайомлення іноземних дипломатів з українським 
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національно-визвольним рухом, відбувались постійні контакти 
з військовими представниками держав Антанти, налагоджува-
лися торговельно-економічиі зв'язки із закордонними фірмами 
та підприємствами. 

Влітку — восени 1920 р. Варшава стала тим «вікном до Єв-
ропи», крізь яке українська дипломатія налагодила спорадичні 
контакти з державами Західної Європи. Значна заслуга в цьо-
му належала військовій місії УНР у Польщі, співробітники 
якої, незважаючи на складну політичну ситуацію та фінансові 
труднощі, своєю невтомною працею нагадували іноземним дип-
ломатам про існування Української держави, що в нерівному 
безперервному двобої з ворогом відстоювала своє право на сво-
боду. 
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