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ВСТУП 

Актуальність теми. Вивчення документальних джерел з історії 

боротьби за незалежність України є одним із пріоритетних напрямків 

українського джерелознавства. Ризький мир – прелімінарний договір від 

12 жовтня 1920 року та мирний договір від 18 березня 1921 року – 

залишається актуальним для історії України, країн Європи. Дослідження 

причин підписання Ризького миру з позицій урядів Української Народної 

Республіки і Української Соціалістичної Радянської Республіки стало 

можливим завдяки відкритому в 1990-х років доступу до колишніх 

«спецфондів» центральних державних архівів та бібліотек України. 

Доступ до фондів Міністерства закордонних справ УНР та Народного 

комісаріату закордонних справ УСРР забезпечив документальне 

дослідження зовнішньополітичної діяльності цих урядів періоду 1918-

1920-х років. 

Архівні фонди та збірники документів становлять джерельну базу 

дослідження. Її аналіз дозволить установити принципи комплектації 

документів в одиниці зберігання та сформулювати правила науково-

технічної обробки від моменту надходження до впорядкування в описи 

фондів у Центральному державному архіві вищих органів  влади та 

управління України. Аналіз документів у збірниках сприятиме 

визначенню критеріїв, за якими здійснювалася їх публікація. 

Опрацювання опублікованих та архівних фондів УНР і УСРР забезпечить 

повноту джерелознавчої основи дисертаційного дослідження, 

предметність і неупередженість у вивченні причин підписання Ризького 

миру.  

Дипломатичні документи урядів УНР та УСРР як основне джерело 

вивчення їх зовнішньої політики дозволяють встановити позицію 

кожного із учасників до переговорного процесу в Мінську та Ризі. 

Детальне дослідження цих джерел сприятиме з’ясуванню передумов та 
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наслідків підписання Ризьких мирних договорів для України. У 

документах представлені відомості про ставлення держав Європи до 

урядів УНР і УСРР, що є важливим джерелом у вивченні міжнародних 

відносин в Європі протягом 1918-1920 років.  

Таким чином, актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю 

всебічного дослідження документів, з яких випливає політична позиція 

урядів УНР і УСРР під час мирних переговорів у Мінську й Ризі та 

порівняння їх результатів з існуючими в польській та російській 

історичній літературі історіографічними традиціями, у котрих також 

сформульовано причини укладання Ризького миру. Нововиявлені 

документи у центральних державних архівах в Україні дають підстави 

для перегляду усталених історіографічних висновків щодо причин та 

наслідків підписання договорів Ризького миру для України. 

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

Дисертація включена до тематичного плану Інституту української 

археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України й 

виконана в рамках науково-дослідної теми «Документальні та 

історіографічні джерела з історії боротьби за суверенітет та незалежність 

України ХХ століття» (реєстраційний номер 0105U000401). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

вивчення дипломатичних документів урядів УНР і УСРР та аналіз 

історіографії процесу підготовки й підписання Ризького миру в серпні 

1920 року – березні 1921 року. 

Основні задачі дослідження: 

1. Вивчити стан дослідження проблеми та виявити стан джерельної 

бази. Охарактеризувати наявні у фондах центральних державних архівів 

України та опубліковані у збірниках дипломатичні документи урядів УНР 

і УСРР про Ризький мир із подальшим їх упорядкуванням.   

2. Узагальнити особливості української, радянської, російської, 

польської історіографічних традицій у дослідженні Ризького миру.  
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3. На основі дипломатичних документів УНР визначити урядову 

позицію щодо причин підписання Ризького миру, встановити офіційну 

політику європейських держав щодо УНР та розглянути Ризький мир у 

контексті зовнішньої політики УНР.  

4. Проаналізувати документи, що характеризують ставлення РСФРР 

щодо УСРР, політику російської делегації, до складу якої входили 

представники УСРР, на мирних переговорах в Мінську та Ризі. Дослідити 

джерела з історії формування більшовицького уряду в Україні.  

Об’єктом дослідження є джерела, що характеризують зовнішню 

політику урядів УНР і УСРР 1918-1920 рр.  

Предметом дослідження є дипломатичні документи урядів УНР і 

УСРР, у яких висвітлено передумови, хід та наслідки укладання Ризького 

миру.  

Методи дослідження. Метод дедукції дозволяє виявляти документи 

у збірниках та архівних фондах центральних державних архівів України. 

На основі встановленої документальної бази дослідження застосовано 

чотири основні методології з філософії науки. Індуктивізм дозволяє 

реконструювати позиції урядів УНР і УСРР щодо передумов, ходу та 

наслідків підписання мирних договорів у Ризі. Фальсифікаціонізм 

використовується при опрацюванні історіографічних традицій  у процесі 

застосовування чи ігнорування документів при підготовці історичних 

робіт. Методологія історизму вживається з метою уникнення 

упередженого ставлення до тієї чи іншої історіографічної традиції, у якій 

розглядається Ризький мир. Методологія конвенціоналізму передбачає 

встановлення уніфікованих понять та термінів, якими в дослідженні 

історії підписання Ризького миру стали норми міжнародного права.  

Наукова новизна. Виявлено і введено в обіг нові документи із 

трьох фондів: «Дипломатична місія УНР в Латвії», «Делегація УНР на 

мирній конференції в Парижі», «Посольство УНР в Німеччині» – у 

ЦДАВО України. Додатки до дисертації є першою спробою 
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систематизації та упорядкування дипломатичних документів УНР на 

матеріалах Ризького миру. Шляхом аналізу міжнародних договорів 

доведено, що Ризький мир був наслідком українсько-російської війни 

(грудень 1918 року – листопад 1920 року), за результатами якої РСФРР 

встановила маріонетковий більшовицький уряд на території України. 

Доповнено національну історіографічну традицію працями дипломатів і 

державних діячів УНР. Виявлено фальсифікації в радянській, 

упередженість та обмеженість у польській історіографіях в оцінках 

причин та наслідків Ризького миру для України. Обґрунтовано думку, що 

європейські держави зайняли нейтральну позицію в українсько-російській 

війні, оскільки будь-яке втручання в цю війну неминуче призвело б до 

погіршення їхніх взаємин із Росією. Доведено, що підписанням Ризьких 

мирних договорів Польща не виконала своїх зобов’язань перед УНР, 

порушивши тим самим чинний стан польсько-українського союзу. 

Спростовано поширене в радянській історіографії твердження про 

суверенність УСРР, оскільки уряд Х. Раковського був фактично 

адміністрацією РСФРР в Україні. Обґрунтовано, що уряд РСФРР 

декларував самостійність УСРР для забезпечення власних 

зовнішньополітичних інтересів. Доведено, що передумовою укладання 

мирних договорів у Ризі був ультиматум, який Росія поставила Польщі.  

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та 

комплексний огляд спогадів, статей, політичної літератури можна 

використовувати у вивченні Ризького миру в курсі української 

історіографії. Дослідження історії формування фондів, у яких 

зберігаються зовнішньополітичні документи УНР і УСРР, а також 

виявлення нових фактів з історії Ризького миру можна використати в 

курсах джерелознавства, архівознавства, історії України та історії 

міжнародних відносин. Автор дисертаційного дослідження готує збірник 

дипломатичних документів УНР з історії Ризького миру. 
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Апробація основних результатів дисертації представлена в 

доповідях на міжнародних конференціях: «Дні науки історичного 

факультету Київського національного університету імені Т.Шевченка: 

П’ята міжнародна наукова конференція молодих учених» 12-13 квітня 

2012 року; «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії 

науки: пошуки, роздуми, знахідки» 25-26 квітня 2012 року в Луганську; 

«Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних 

викликів» 2 листопада 2012 року в Києві; «Суспільно-політичні та 

соціокультурні процеси в Україні та світі» 31 травня 2013 року в Києві.  

Публікації. Основні положення й висновки дисертації викладено в 

семи публікаціях, із яких шість – у фахових виданнях, одна – у збірнику, 

який включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (Російський 

індекс наукового цитування).  

Структура дисертації зумовлена її метою та завданнями і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, тринадцяти підрозділів, 

висновків, списку використаних архівних матеріалів та літератури (344 

найменування) і дев’яти додатків. Повний обсяг дисертації – 266 сторінок 

тексту, із них основна частина становить 193 сторінок тексту. 
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РОЗДІЛ І. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
 

1.1. Стан дослідження проблеми  

Спеціального дослідження джерел урядів УНР і УСРР з історії 

Ризького миру немає. Так, у монографіх Прохора Ольшанського, Єжи 

Куманецького та Єжи Божецького Ризький мир розглядається в рамках 

радянської (російської) та польської історіографій, які в свою чергу 

відображають офіційну політику польської та російської делегацій. До 

складу останньої входили представники уряду УСРР.  

Джерельну базу монографій П. Ольшанського «Рижский мир» 

(1969) [295], «Рижский договор и развитие советско-польских отношении 

1921-1924» (1974) [294] складали офіційні документи мирної конференції 

в Мінську та Ризі зі збірників «Документы внешней политики» [192; 193; 

194], «Документы и материалы по истории советско-польских 

отношений» [195]. У монографіях Є. Куманецького «Po traktacie ryskim 

stosunki polsko-radzieckie 1921-1923» (1971) [330], «Pokój polsko-radziecki 

1921: geneza, rokowania traktat, komisje mieszane» (1985) [331] разом із 

вищезазначеними збірниками були залучені спогади членів польської 

делегації [224; 225; 252]. У монографіях Є. Божецького «The Soviet-Polish 

Peace of 1921 and the creation of interwar Europe» (2008) [327], «Pokój ryski 

1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej» (2012) 

[326] вже використано документи зі збірників «Польско-советская война 

1919-1920 (ранее неопубликованные документы и материалы)» (1994) 

[206; 207], «Ленин В. И. Неизвестные документы 1891-1922» (1999) [200], 

а також із фондів центральних та галузевих державних архівів Російської 

Федерації.  

У радянській історіографії Ризький мир розглядався в рамках 

завершення військової іноземної інтервенції і громадянської війни в Росії. 

Інтерпретація історії УНР та Ризького миру в роботах Бориса Штейна , 
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колишнього дипломата РСФРР, а пізніше упорядника збірників 

документів та автора монографій «История внешней политики СССР» 

(1945) [313], «“Русский вопрос” в 1920-1921 гг.» (1958) [323] стала 

основою для монографій науковців Миколи Супруненка «Україна в 

період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918-

1920 рр.)» (1951) [312], «Очерк Истории гражданской войны и 

иностранной военной интервенции на Украине (1918-1920)» (1966) [311], 

Івана Хмеля «З прапором миру крізь полум’я війни: Дипломатична 

діяльність Української РСР (1917-1920)» (1962) [318], Рема Симоненка 

«Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920)» 

(1963) [307] та «Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні 

(ІІ половина 1919 – березень 1921 р.)» (1965) [306], Олександра Карпенка 

«Імперіалістична інтервенція на Україні 1918-1920» (1964) [278]. 

Радянський підхід до дослідження Ризького миру, історії УНР і УСРР 

залишився незмінним для сучасної російської історіографії, що 

підтверджується статтями Геннадія Матвєєва (2013) [236; 254], Михайла 

Нарінського (2013) [237; 255], роботами з історії міжнародних відносин 

[264; 276; 305].  

Основою дослідження Ризького миру в польській історіографії 

традиційно залишаються спогади Яна Домбського [224], Станіслава 

Грабського [225], Александра Ладося [252]. У статтях Станіслава 

Домбровського [248], Пьотра Вандича [257; 258], Є.  Куманецького [251], 

З. Маньковського [253], В. Серчика [256] та монографіях Мечєслава 

Прушинського «Драма Пілсудського. Війна 1920 року» [299] , Роберта 

Потоцького «Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej: 1920-1939» 

(1999) [334], Яна Бруського «Petlurowcy» (2004) [328], Яна Пісулінського 

«Nie tylko Petlura: kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w 

latach 1918-1923» (2004) [333] причини підписання Ризького миру 

пояснюються за допомогою мемуарів членів польської делегації, без 

залучення архівних документів.  
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Ні в радянських (російських), ні в польських із вищезазначених 

монографій не аналізувалися джерела і, відповідно, позиції урядів УНР і 

УСРР щодо укладання Ризького миру.  

Частина українських досліджень, в яких розглядається Ризький мир, 

носить історіографічний, а не джерелознавчий характер, оскільки автори 

обґрунтовують свої висновки за допомогою радянських (російських) чи 

польських підходів. Наприклад, у дослідженні Ризького миру в контексті 

зовнішньої політики УНР Олександра Павлюка «Нариси з історії 

дипломатії України» (2001) [293] та монографії Ігоря Дацківа 

«Дипломатія українських державних утворень у захисті національних 

інтересів, 1917 – 1923 рр.» (2009) [265] обґрунтовуються висновки на 

основі польської історіографічної традиції. У дисертації Дениса 

Скляренка «Україна і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.)» (1999) 

[340], монографіях Олександра Реєнта «У робітнях історичної науки» 

(1999) [302] та Валерія Солдатенка «Українська революція: Історичний 

нарис» (1999) [309], «Україна в революційну добу: історичні есе – 

хронічки. Рік 1920» (2010) [308] яскраво простежується радянський вплив 

на висвітлення причини та наслідків Ризького миру для України.  

Після доступу з 1990-х років до колишніх «спецфондів» в 

центральних державних архівах і бібліотеках України з’явилася 

можливість для джерелознавчих досліджень. Публікація документів 

урядів УНР і УСРР здійснювалася в збірниках Володимира Сергійчука 

«Симон Петлюра: статті, листи, документи» третій (1999) [204] та 

четвертий (2006) [205] томи, «Неусвідомлення України: ставлення світу 

до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом 

сьогодення» (2002) [208], (2012) [209]; виданій під керівництвом Ірини 

Матяш праці «Історія української дипломатії: перші кроки на 

міжнародній арені (1917-1924 рр.): документи і матеріали» (2010) [197]; в 

упорядкованому Олександром Рубльовим та Наталією Рубльовою 
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збірнику «Україна – Польща 1920-1939 рр.: з історії дипломатичних 

відносин УСРР з Другою Річчю Посполитою» (2012) [212].  

Пріоритетним напрямком в українському джерелознавстві 

залишається дослідження історії архівів: від моменту їх упорядкування та 

передачі у фонди державних архівів. У монографії Марини Палієнко 

«Архівні центри української еміграції: (створення, функціонування, доля 

документальних колекцій)» (2008) [298], зокрема, наводиться історія 

архівних фондів УНР, які були перевезені з Кракова до Києва наприкінці 

Другої світової війни. У зв’язку з цим, в дисертації розглядається саме 

історія архіву НКЗС УСРР, архів МЗС та дипломатичних представництв 

УНР впродовж 1924 – 1980-х років.  

Більшість документів урядів УНР і УСРР продовжує зберігатися у 

фондах центральних державних історичних архівах в Україні. Деякі з цих 

джерел, зокрема доповідні записки Сергія Шелухина, голови делегації 

УНР на польсько-російські мирні переговори в Ризі, було використано в 

аналізі Ризького миру в монографіях Віктора Матвієнка «Українська 

дипломатія 1917-1921 років: на теренах постімперської Росії» (2002) 

[291], Вікторії Соловйової «Українська дипломатія у країнах центральної 

Європи 1917-1920 рр.» (2006) [310], Михайла Гетьманчука «Українське 

питання в радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-

1939 рр.)» (1998) [262], «Між Москвою та Варшавою: українське питання 

у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) 

(2008) [261] та дисертації Світлани Кобринської «Ризький мир як 

завершальний етап боротьби (1917-1921 рр.) за утвердження української 

державності» (1996) [338].  

Дипломатичні документи є унікальним джерелом для вивчення 

зовнішньої політики держави. В радянській практиці до дипломатичних 

документів відносили тільки зовнішньовідомчі документи: декларації, 

меморандуми, ноти [341, С. 307-308], хоча в сучасному словнику до 

дипломатичних документів відносять і внутрішньовідомчі: службові та 



13 
 

доповідні записки, політичні листи, звіти, інформаційно-довідкові 

відомості [344, С. 134]. Внутрішньовідомчі дипломатичні документи 

мають великий інформаційний потенціал для джерелознавчого аналізу 

зовнішньої політики держави.  

Документи С. Шелухина складають лише невелику частину 

комплексу дипломатичних документів з історії Ризького миру і не 

відображають офіційної позиції уряду УНР.  

У сучасних вітчизняних працях при дослідженні не тільки Ризького 

миру, а зовнішньої політики уряду УНР майже не використовуються 

звіти, доповідні записки, листи Андрія Лівицького, Отто Ейхельмана, 

Володимира Кедровського, Андрія Ніковського, Михайла Тишкевича, 

Арнольда Марголіна, Олександра Шульгина, Романа Смаль-Стоцького.  

За період від 17 серпня 1920 року до 18 березня 1921 року уряд УНР 

підготував багато дипломатичних документів, ключовою темою в яких 

були польсько-російські мирні переговори в Мінську та Ризі. У них 

розглядалися різні аспекти міжнародного життя в Європі: мирна 

конференція в Спа (Бельгія, липень 1920 року), конференція Балтійських 

держав в Ризі (серпень – грудень 1920 року), засідання Ліги Націй 

(грудень 1920 року). Паралельно наводилися відомості про переговори 

дипломатів УНР з європейськими державними діячами та інше. 

Пріоритетна роль надавалася українсько-російським відносинам грудня 

1918 року до листопада 1920 року, ставленню до більшовицького уряду в 

Україні, польсько-українським взаєминам періоду квітня – жовтня 1920 

року.  

На сьогодні немає джерелознавчого дослідження про формування 

більшовицького уряду Х. Раковського в Україні, про дипломатичну 

діяльність та міжнародну правосуб’єктність уряду УСРР до підписання 

мирних договорів в Ризі. У зв’язку з цим, вивчення архівних фондів і 

дипломатичних документів УСРР дозволить з’ясувати причини 

відсутності відповідних праць.  
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1.2. Джерельний комплекс та методологія дослідження  

Основу дисертаційного дослідження складають дипломатичні 

документи урядів УНР і УСРР, частина з яких вже опублікована в 

збірниках, а частина зберігається в архівних фондах. В історіографічних 

роботах у якості документальної основи дослідження, в першу чергу, 

використовуються збірники, а вже потім архіви. Збірники становили 

документальну основу для історіографічних традицій, особливо в умовах 

існування спецфондів у центральних державних архівах.  

Дипломатичні документи урядів УНР і УСРР опубліковані у 

збірниках 

Видання документів у збірниках здійснювалося у відповідності до 

чітких критеріїв: публікувалися лише ті документи, які не суперечили 

офіційній історіографічній традиції. Сьогодні можна встановити, яких 

документів не вистачало у збірниках та причини відсутності їх 

публікацій.  

Всі збірники документів із центральних державних архівів Росії, в 

яких розглядається Ризький мир, видано у Москві. Публікація 

аналогічних збірників документів із центральних державних архівів в 

Україні розпочалася лише після 1991 року, хоча систематичне видання 

документів з історії УНР здійснювалося за кордоном із 1956 року. 

Польський інститут міжнародних справ з 2005 року розпочав видавати 

серію «Польські дипломатичні документи», де заплановано опублікувати 

документи з історії закордонної політики Польщі від 1918 до 1989 року. 

Томи за 1920-1921 роки, в яких мають бути опубліковані документи 

уряду Польщі та польської делегації про Ризький мир, ще готуються до 

друку.  

Публікація документів переговорного процесу в Мінську та Ризі (17 

серпня 1920 – 18 березня 1921 років) здійснювалася протягом 1921-2012 

років. Першими стали видання із серії «Красные книги»: «Сборник 

дипломатических документов о русско-польских отношениях с 1918 по 
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1920 гг.» (1920) [199], «Советская Россия и Польша» (1921) [210] та 

«Советская Украина и Польша» (1921) [211]. Документи охоплювали 

період польсько-російської війни 1920-1921 років, проте в них немає 

жодного документа про мирну конференцію в Мінську, Ризі. Необхідно 

відзначити, що у першому виданні збірників дипломатичних документів 

РСФРР, підготовленому ще до мирних переговорів у Ризі, не йшлося про 

Радянську Україну. Проте у подальших збірниках, виданих після 

підписання Ризького миру, вже окремо представлені дипломатичні 

документи Радянської Росії та Радянської України до Польщі.  

До серії «Красные книги» входило також видання «В защиту 

Советской Украины. Сборник дипломатических документов и 

исторических материалов» (1921) [187], в якому опубліковано документи, 

які повинні були довести існування суверенної УСРР. Особливу увагу 

слід звернути на телеграму Християна Раковського до Георгія Чичеріна 

від 1 березня 1919 року [187, С. 19] та телеграфне листування уряду 

УСРР з німецьким урядом впродовж 9 травня – 22 липня 1919 року [187, 

С. 42-49]. Саме це видання серії «Красные книги» залишається 

актуальним у розумінні суверенності УСРР як головного дискусійного 

питання в контексті підписання прелімінарного договору в Ризі 12 жовтня 

1920 року.  

Вищезазначені видання були опубліковані французькою мовою 

1922 року у Берліні у збірнику «L'Ukraine sovietiste quatre annees de guerre 

et de blocus. Recueil des documents officiels d’apres les Livre rouges 

ukrainiens» [218]. Втім, до франкомовного видання не було включено ні 

телеграми Х. Раковського до Г. Чичеріна від 1 березня 1919 року, ні 

телеграмного листування з німецьким урядом про визнання УСРР. У 

першому документі йшлося про відмову УСРР вести переговори з УНР, а 

в листуванні норми міжнародного права Х. Раковський називав 

формальностями. У збірниках 1921 року не надавалося особливої уваги 

змісту цих документів, а, навпаки, підкреслювався революційний 
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характер уряду Х. Раковського в Україні. Але у збірнику для європейської 

аудиторії текст телеграми з відмовою німецького уряду визнати УСРР 

засвідчував відсутність законності кабінету Х. Раковського називатися 

суверенним в Україні. При цьому слід додати, що відмова УСРР вести 

переговори з УНР узгоджувалася з урядом РСФРР, а це однозначно 

вказувало на порушення суверенності УНР з боку РСФРР.  

Протягом 1925-1928 років НКЗС СРСР у трьох частинах видав 

збірник документів «Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях» за редакцією професора Юрія 

Ключникова й Андрія Сабаніна. У другій частині, виданій 1926 року, «От 

империалистической войны до снятия блокады с Советской России» [201] 

було опубліковано нові документи. Серед документів переговорного 

процесу в Мінську та Ризі надруковано пропозиції російської делегації, 

до складу якої входили представники УСРР, від 19 серпня 1920 року в 

Мінську, прелімінарний (12 жовтня 1920 року) і мирний (18 березня 1921 

року) договори. У цьому збірнику був опублікований Берестейський 

мирний договір від 9 лютого, підписаний Німеччиною, Австро-

Угорщиною, Болгарією, Туреччиною з одного боку та УНР – з іншого. 

Необхідно відзначити договори від 12 червня про прелімінарний мир і 17 

червня 1918 року про військове перемир’я, укладені між УНР і РСФРР. 

Разом із цим були представлені постанови НКЗС РСФРР про денонсацію 

Берестейського мирного договору від 13 листопада і скасування визнання 

самостійності України від 24 грудня 1918 року. В одному збірнику були 

надруковані міжнародні документи про взаємне визнання суверенності 

України та Росії (УНР і РСФРР) і скасування в односторонньому порядку 

цих міжнародних договорів постановами, що абсолютно не відповідає 

нормам міжнародного права. Причому у передмові до другої частини 

зазначалося, що публікація цих документів зумовлена необхідністю 

демонстрації боротьби Росії за мир, її міжнародне визнання після 

завершення «імперіалістичної» війни. Під документами не зазначалося 
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місце зберігання, що у передмові пояснювалося відсутністю технічної 

можливості.  

У 1944 році для службового користування співробітниками вищої 

партійної школи при ЦК ВКП(б) було видано перші два томи «Внешняя 

политика СССР» (відповідальний редактор Соломон Лозовський, 

редактор та автор приміток професор Борис Штейн, упорядник Анна 

Тисминець) [188; 189]. У томах, які охоплювали період за 1917-1924 

роки, були надруковані ноти, декларації, повідомлення НКЗС, інтерв’ю з 

державними діячами, опубліковані у попередніх збірниках, але жодних 

документів про переговорний процес у Мінську та Ризі не було. Навіть 

текст Ризького мирного договору від 18 березня 1921 року відсутній, за 

винятком лише посилання на другу частину збірника «Международная 

политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях». У 

примітках до заголовку цього документа зазначалося, що цей договір 

формально діяв до 17 вересня 1939 року [189, С. 81].  

На документи про міжнародну правосуб’єктність УНР у збірниках 

залишилися лише посилання на видання 1926 року. Утім, були 

опубліковані відповіді комісара закордонних справ РСФРР Г. Чичеріна на 

ноти голови уряду і міністра закордонних справ УНР Володимира 

Чехівського про присутність російських військових частин на території 

України у грудні 1918 – січні 1919 роках. У збірниках ці документи 

називаються телеграмами [188, С. 214-217], хоча листування між двома 

державами здійснюється через ноти, які в свою чергу можуть 

передаватися або через акредитованих послів, або через радіотелеграф. 

Можливо, упорядники документів свідомо називали дипломатичні ноти 

телеграмами з метою применшення значення цих документів. Необхідно 

також відзначити, що в якості посилання на ноти вказувалися відповідні 

публікації в московській урядовій газеті «Известия Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета». У газеті була надрукована і 

нота В. Чехівського, але до збірника документів її не включено.  



18 
 

Якщо у виданні «Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях» Україна ще розглядалася як 

рівноправний суб’єкт міжнародних відносин, то в перших двох томах 

видання «Внешняя политика СССР» УНР протиставлялася Росії як 

ворожа «контрреволюційна» держава, створена і підтримувана 

послідовно німецьким [188, С. 190], французьким [188, С. 237] і 

польським імперіалізмом. Такі висновки сформулював Б. Штейн у своїх 

коментарях із посиланням на документи, які не були опубліковані у томах 

збірника.  

Публікація документів УНР розпочалася 1956 року у Нью-Йорку з 

видання Українською Вільною Академією Наук першого тому «Симон 

Петлюра: статті, листи, документи» (редакційна колегія: Наталія 

Лівицька-Холодна, Левко Чикаленко) [202]. До першого тому були 

включені статті Симона Петлюри із журналу «Тризуб» (Париж), 

передруковані брошури та численні листи до державних, дипломатичних 

та військових діячів УНР. До редакційної колегії другого тому, виданого 

1979 року [203], долучився Тарас Гунчак. При створенні двох томів 

використовувалися документи з бібліотеки імені С. Петлюри в Парижі, 

архіву-музею Української Вільної Академії Наук у Нью-Йорку, 

монографії посла УНР в Туреччині Олександра Лотоцького «Симон 

Петлюра» (1936) [289] та рукописи голови дипломатичної місії УНР в 

Італії Євгена Онацького. До двох збірників увійшли листи С. Петлюри до 

Андрія Лівицького, Андрія Ніковського, Миколи Василька, Віктора 

Зелінського та інших. Крім документів внутрішнього значення, у двох 

томах були надруковані меморандуми й декларації до урядів держав 

світу.  

На відміну від радянських збірників, у котрих публікувалися 

виключно зовнішньополітичні документи, в українській археографічній 

традиції використовувалася європейська практика публікації державних 

документів. На відміну від радянської, в європейській та українській 
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археографічній традиції, крім зовнішньополітичних, публікувалися й 

внутрішньовідомчі дипломатичні документи. З огляду на відсутність 

доступу до архіву УНР перші збірники формувалися із документів 

С. Петлюри. Видання документів Головного Отамана стали основою для 

майбутніх публікацій документів з історії УНР. Зміст опублікованих 

документів вказує, що Ризький мир в історії УНР розглядався у контексті 

визвольної війни проти Росії, а перемир’я між Польщею та Росією – як 

черговий епізод цієї війни.  

Публікація нових документів про Ризький мир розпочалася 1959 

року із заснуванням серії «Документы внешней политики СССР» [192]. 

До третього тому, підготовленого колективом авторів під керівництвом 

Анатолія Міллера, включено лише ноти про перенесення місця 

переговорів з Мінська до Риги, протести, звернені до голови польської 

делегації та міністра закордонних справ Польщі після підписання 

прелімінарного договору від 12 жовтня 1920 року.  

Слід підкреслити, що в започаткованій серії припинилася публікація 

листування уряду РСФРР з різними «контрреволюційними» урядами, які 

утворилися на території Росії в ході «іноземної інтервенції та 

громадянської війни». У передмові до першого тому Б. Штейн пояснював, 

що «листування між урядом РСФРР і різними контрреволюційними 

урядами, які виникли на території Росії в результаті іноземної інтервенції 

і громадянської війни, не включені в том, бо це листування стосується не 

зовнішньої політики Радянського Союзу, а складає частину внутрішньої 

історії» [192, С. 9-10]. Такий висновок Б. Штейна, колишнього редактора 

видання «Внешняя политика СССР», а пізніше керівника перших двох 

томів збіринка «Документы внешней политики СССР», став основою для 

публікації документів у подальших томах та нових серіях збірників. На 

відміну від збірника «службового», закритого типу, нові принципи 

застосовувалися до видань загального користування. В зв’язку з цим у 

радянських збірниках в переліку дипломатичних документів повністю 
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зникають будь-які згадки про УНР як про самостійну державу і суб’єкт 

міжнародного права. Натомість заявлена УСРР, яка в документах 

виступає виключно у союзі з РСФРР.  

У відповідності до вищезазначеного археографічного принципу 

попередньої серії, починаючи з 1965 року, здійснюється публікація 

багатотомного збірника «Документы и материалы по истории польско-

советских отношений». Того ж року ці збірники видаються польською 

мовою у Варшаві. У виданні «Документы внешней политики СССР» 

замість посилання на архів зазначалося лише «Печат. по арх.» (печатается 

по архиву), у той час як у наступній серії «Документы и материалы по 

истории польско-советских отношений» вже детально наведено опис 

документа в архіві. У збірнику подані «Методы публикации документов» 

комісії з видання дипломатичних документів при МЗС СРСР, в яких 

зазначалося: «Якщо документ був раніше опублікований, то там 

вказується відповідне видання» [192, С. 6-7]. Проте під документами, які 

вже були опубліковані у збірнику «Международная политика новейшего 

времени в договорах, нотах и декларациях» (1926) і відповідно «Внешняя 

политика СССР» (1944), немає посилань на ці видання. Наприклад, під 

пропозицією від 17 серпня 1920 року [194, С. 137-139] зазначено, 

«Печат. по арх.», «Опубл. в газ. «Известия»», хоча цей документ був 

опублікований у попередніх виданнях [201, С. 47; 188, С. 487]. У серії 

«Документы и материалы по истории польско-советских отношений» вже 

зазначаються посилання на відповідні томи серії «Документы внешней 

политики СССР» або безпосередньо на архів. На нашу думку, такі заходи 

були зумовлені необхідністю витіснення збірників 1926 і 1944 років із 

заміною їх новими – виданими у 1959 та 1965 роках. Ці заходи означали 

заміну документальної основи для історичних досліджень, в яких вже не 

було згадок про договори «контрреволюційних» урядів з РСФРР.  

Найбільшу кількість документів про Ризький мир представлено у 

третьому томі серії «Документы и материалы по истории польско-



21 
 

советских отношений», який охоплює період із квітня 1920 року до 

березня 1921 року [195]. У ньому представлено чотири з п’яти протоколів 

засідань мирної конференції в Мінську періоду 17 серпня – 2 вересня за 

винятком протоколу третього засідання, яке відбулося 23 серпня 1920 

року. Публікація декларації, заяв, проектів прелімінарного договору та 

протести делегацій до підписання Ризького мирного договору 18 березня 

1921 року здійснювалися вибірково. На ряд відсутніх документів вказані 

посилання, а саме на вступну декларацію Карла Данішевського, голови 

російської делегації в Мінську, до складу якої входили представники 

УСРР, до Архіву зовнішньої політики СРСР (сучасний Архів зовнішньої 

політики Російської Федерації); на вступну декларацію голови польської 

делегації Яна Домбського до Архіву Міністерства закордонних справ 

Польщі. Заяви К. Данішевського, озвучені на засіданні 19 серпня 1920 

року, було стисло представлено в непрямій мові. У московській газеті 

«Известия ВЦИК» (№ 183-184 від 19 та 21 серпня) опубліковані вступні 

декларації та уривок третього засідання мирної конференції від 23 серпня 

(у тій же газеті під номерами 189-190 від 27-28 серпня 1920 року). Ці 

документи не публікувалися в офіційному збірнику, оскільки у тексті 

більшовицької декларації фігурувало ім’я Льва Троцького як першого 

поборника самостійного існування Польщі ще під час мирних переговорів 

у Бересті та «петлюрівський уряд». Адже, починаючи з 1929 року , Лев 

Троцький уже вважався «зрадником» і «ворогом народу», а про УНР із 

вищезазначених причин у радянській археографії взагалі намагалися не 

згадувати. Декларація польської делегації не публікувалася, оскільки в 

ній саме Польща виступала за «зречення Росії кровавого спадку царів» і 

утворення на її території України, Литви та Білорусії. Як зазначалося в 

документі, відповідно до принципів своєї політики «Польща вже визнала 

право українського народу на незалежність, Польща вела оборонну війну 

й щодо своїх сусідів повністю визнавала за ними право на 

самоврядування».  
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На третьому засіданні мирної конференції російська делегація 

приносила польській стороні свої вибачення за зміст розклеєного на 

стінах будинків у Мінську наказу. У цьому наказі польська делегація 

обвинувачувалася у шпигунстві та зриві мирних переговорів. Публікація 

у збірнику вибачень делегації РСФРР і УСРР суперечила б власній 

політиці останніх на мирній конференції, за якою саме польська сторона 

затягувала переговорний процес. Якраз про це заявляв голова 

більшовицької делегації в Мінську К. Данішевський. Включення цих 

документів до вищезазначеного збірника суперечило б миролюбній 

зовнішній політиці РСФРР, обґрунтування якої здійснювалося через 

публікацію дипломатичних документів. Перелік протоколів засідань 

мирної конференції в Мінську та Ризі (17 серпня – 12 жовтня 1920 року) 

та посилання на вищезазначені документи представлені в додатку М.  

Видання дипломатичних документів УСРР розпочалося зі збірника 

за редакцією Володимира Корецького і упорядника Івана Хміля 

«Українська РСР на міжнародній арені (1917-1923)» (1966) [216]. У 

передмові до видання зазначалося, що цей збірник є першим найбільш 

повним виданням, що покликане дати документальне висвітлення 

зовнішньополітичної та міжнародної діяльності УСРР з часу виникнення і 

до передачі зовнішньополітичних функцій у відання Союзу РСР (липень 

1923 року). Зазначалося також, що зовнішньополітичній діяльності УСРР 

були присвячені три тематичні збірки «Красные книги», які тематично і 

хронологічно були неповними і давно стали бібліографічною рідкістю  

[216, С. 3-4]. Автори передмови не відзначили, що перша частина 

збірника «Красные книги» «В защиту Советской Украины» ще з 1954 

року у відповідності до «Зведеного покажчика застарілих видань, що не 

підлягають використанню в бібліотеках громадського користування та 

книготорговій сітці», була передана на особливий режим зберігання до 

спеціальних фондів [342, С. 38]. Нині збірник «В защиту Советской 

Украины» зберігається лише в Державній науковій архівній бібліотеці в 



23 
 

Києві.  

Автори передмови підкреслювали, що головної уваги надано 

документам, які розкривають роль УСРР як суб’єкта міжнародного права 

і міжнародних відносин. Формування збірника здійснювалося на основі 

вже опублікованих документів із трьох частин збірника «Красные книги» 

(1921), перших двох томів «Внешняя политика СССР» (1944), перших 

п’яти томів «Документы внешней политики СССР» (1959-1961), чотирьох 

томів «Документы и материалы по истории польско-советских 

отношений» (1965-1966), публікацій із харківської газети «Коммунист» та 

деяких документів із фондів ЦДАВО України, тому нових документів про 

Ризький мир бути не могло.  

Автори позиціонували своє видання як збірник дипломатичних 

документів УСРР, хоча основну його частину складали партійні 

документи. Зовнішня політика УСРР розглядалася з 1917 року, хоча 

жодних документів, які фактично засвідчували б початок дипломатичної 

діяльності, у збірнику немає. У збірнику немає документів, які б 

вказували на початкову дату функціонування зовнішньополітичного 

відомства УСРР.  

Публікацію документів з історії УНР Т. Гунчак продовжив у 

двотомнику «Україна і Польща в документах 1918-1922 років» [213], 

[214], виданому 1983 року в Нью-Йорку. Упорядник вибрав документи, 

які характеризують військові й політичні взаємини між Україною і 

Польщею з архіву Юзефа Пілсудського, евакуйованого з Польщі до Нью-

Йорка 1939 року. У передмові зазначалося, що документи тематично 

відносяться до взаємин між УНР і Польщею, котрі включають в себе 

переговори, які призвели до підписання військово-політичного договору 

у квітні 1920 року, спільний похід на Київ та мирну конференцію в Ризі 

[214, С. 8]. У збірнику немає документів, виданих безпосередньо 

дипломатами УНР, хоча їхні копії представлені у додатках до доповідних 

польських дипломатів. Особливу увагу привертають телеграми Яна 
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Домбського та Мєчислава Кулінського, військового експерта у складі 

польської делегації, про загальний хід переговорного процесу в Ризі. 

[214, С. 204-211].  

Із серії «Джерела до новітньої історії України» Української Вільної 

Академії в США Т. Гунчак підготував другий том під назвою «Українська 

революція: документи 1919-1921 років», виданий 1984 року [215]. У 

ньому представлені документи військової місії УНР у Варшаві, 

дипломатичної місії УНР у Римі та чотирнадцять документів з архіву 

Ад'юнктури керівника Польської держави, що зберігаються в Інституті 

Ю. Пілсудського в Нью-Йорку. Упорядник мав змогу користуватися цими 

документами, оскільки частина архіву військової місії УНР у Варшаві 

після 1921 року знаходилася в особовому архіві генерала Тадеуша 

Розвадовського, який, у свою чергу, становить частину архіву 

Ю. Пілсудського. Робота з документами дипломатичної місії УНР у Римі 

стала можливою завдяки доступу до копій цих документів, зроблених у 

1960-х роках, які зберігаються в архіві-музеї Української православної 

церкви в Нью-Джерсі. Таким чином, у цьому збірнику представлено 

вибіркові обіжники (циркуляри), огляди діяльності МЗС УНР, які 

розсилалися дипломатичним представництвам УНР за кордоном, у тому 

числі й під час мирних переговорів у Мінську та Ризі, доповідні та листи 

військових представників УНР у Варшаві та Парижі.  

Після розпаду СРСР у Російській Федерації розпочалося видання 

внутрішньовідомчих дипломатичних документів НКЗС РСФРР. Такими 

роботами стали дві частини збірника «Польско-советская война 1919-

1920 (ранее неопубликованные документы и материалы)» [206; 207], 

виданих 1994 року, та видання 1999 року «Ленин В. И. Неизвестные 

документы 1891-1922» [200]. У двох виданнях використовуються 

документи з фондів колишнього Центрального партійного архіву, а з 1999 

року – Російського державного архіву соціально-політичної історії в 

Москві.  
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У двох частинах збірника документів «Польско-советская война 

1919-1920 (ранее неопубликованные документы и материалы)» за 

редакцією Івана Костюшка надруковано доповідні Адольфа Йоффе, 

голови російської делегації в Ризі; документи, телеграми записи «по 

прямому дроту» Г. Чичеріна, Л. Троцького, Х. Раковського; доповідні 

командувача Південно-Західного фронту РСФРР Миколи Муралова та 

інших. Аналіз представлених у збірнику документів дозволяє перевірити 

основні тенденції історіографічних традицій у дослідженні Ризького 

миру.  

Опубліковані документи дають підстави стверджувати, що 

зовнішньополітичні акції Росії були спрямовані проти УНР, хоча автори 

цих документів намагалися ігнорувати це питання. Для порівняння, у 

радянській історіографії військово-дипломатичні акції РСФРР щодо УНР 

свідомо не розглядалися, оскільки не вбачали альтернативи 

більшовицькій владі в Україні. Історія формування уряду і 

зовнішньополітичного відомства в документах суттєво відрізняється від 

історіографічної версії. Якщо у радянській традиції УСРР виступає як 

самостійна республіка з усіма ознаками суверенної влади, то за 

документами у збірнику вся внутрішня і зовнішня політика УСРР цілком 

визначалася урядом РСФРР. У збірнику наводяться документи, які 

характеризують масштаби та наслідки антибільшовицьких повстань в 

Україні, керованих старшинами (офіцерами) армії УНР. Разом з тим 

констатовано негативний вплив цих повстань на умови перебування 

російської армії на території України. У зв’язку з цими даними виникає 

необхідність переглянути усталені позиції в радянській і польській 

історіографічних традиціях. Наприклад, в радянській літературі завжди 

наголошувалося на підтримці населенням України більшовицької влади і 

протистояння «міжнародному імперіалізму» та «внутрішній 

контрреволюції». А в польських дослідженнях намагалися підкреслити 

слабкість впливу уряду і армії УНР на українське населення. Аналіз 
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внутрішньовідомчих документів дає підстави говорити про планування і 

підготовку Росії до війни проти Польщі. У документах висвітлені різні 

варіанти заходів російської дипломатії, які передбачали «радянізацію» за 

допомогою армії РСФРР і встановлення маріонеткового уряду в Польщі. 

У радянській історіографії і зовнішньополітичних документах РСФРР 

заперечувалися будь-які спроби втручання Росії у політичне життя 

Польщі.  

У контексті дослідження Ризького миру особливу цінність 

складають доповідні А. Йоффе, оскільки його тактика як голови 

російської делегації на мирних переговорах відрізнялася від поглядів 

Г. Чичеріна. Документи А. Йоффе свідчать про використання 

ультиматуму для впливу на польську делегацію. Він погрожував 

продовженням війни Росії проти Польщі, якщо делегація останньої 

затягуватиме переговори, хоча у зовнішньополітичних документах та 

радянській літературі завжди підкреслювалася миролюбна дипломатія 

Росії. У своїх доповідних записках А. Йоффе характеризував значення 

представників УСРР у складі російської делегації [207, С. 54-57, 66-68, 

82-84, 125-138, 142-146, 157-165].  

У збірнику «В. Ленин Неизвестные документи 1891-1922 годов» 

вміщено підписані головою уряду РСФРР документи про рішення 

більшовизувати Польщу за допомогою армії й затвердження 

дипломатичної стратегії російської делегації в Ризі [200, С. 397].  

На відміну від серії збірників 1959-1965 років, в яких публікувалися 

декларації та ноти пропагандистського та агітаційного змісту, в збірниках 

1994-2000 років опубліковано документи, які передували підготовці 

вищезазначених. Завдяки опублікованій внутрішній документації уряду і 

НКЗС Росії вдається з’ясувати мету її зовнішньополітичних акцій та 

очікування від підписання мирних договорів в Мінську та Ризі.  

Після розпаду СРСР в Україні розпочалося вивчення документів з 

історії УНР. Публікацію цих документів здійснював Володимир 
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Сергійчук. Він продовжив видання третього (1999) [204] та четвертого 

(2006) [205] томів «Симон Петлюра: статті, листи, документи» вже на 

основі архівних фондів ЦДАВО України. У збірниках, зокрема, 

надруковано листування С. Петлюри з головами уряду УНР, міністрами 

закордонних справ УНР, дипломатичними і військовими представниками 

УНР в Європі, командувачами армії УНР. У документах, які стосувалися 

Ризького миру, розглядалося багато питань: від причин підписання до 

подальших дій уряду і армії УНР. Незмінним залишався погляд на 

Ризький мир як військовий епізод у визвольній війни УНР проти Росії.  

Видання чотирьох томів статей, листів і документів С. Петлюри, яке 

розпочалося за кордоном і закінчилося в Україні , вказує на археографічну 

традицію. Вищезазначені томи становлять невід’ємну частину 

документальної основи дослідження не тільки Ризького миру чи 

зовнішньої політики, а й історії УНР.  

Крім цих видань, В. Сергійчук підготував 2002 року збірник 

дипломатичних документів «Неусвідомлення України: ставлення світу до 

української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення» 

[208] й перевидав його 2012 року [209]. На основі фондів МЗС УНР, які 

зберігаються у ЦДАВО України, він опублікував комплекс документів, в 

яких детально розглядається політика європейських держав щодо 

самостійної України. Це переважно документи дипломатичних і 

військових представників УНР в основних центрах європейської 

дипломатії, серед яких необхідно відзначити Париж, Лондон, Берлін та 

інші.  

У збірнику опубліковані документи про українсько-російські 

взаємини в грудні 1918 – лютому 1919 років, тобто обмін нотами між 

В. Чехівським і Г. Чичеріним та переговорний процес між 

дипломатичною місією УНР і представниками уряду Росії, членами 

РКП(б) у Москві [209, С. 221-257]. Якщо у збірнику «Внешняя политика 

СССР» (1944) опубліковані лише ноти Г. Чичеріна, то у «Неусвідомлення 
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України…» (2002, 2012 років) – обох керівників зовнішньополітичних 

відомств. Проблема Ризького миру розглядається у доповідних записках 

представників УНР в балтійських країнах Латвії та Естонії про хід та 

наслідки польсько-російських переговорів. Крім цього, надруковані 

доповідні записки голови делегації УНР на засіданнях Ліги Націй, 

оскільки на рішення в Женеві безпосередньо впливали результати мирних 

переговорів у Ризі. Збірник документів «Неусвідомлення України…» 

(2002), (2012) В. Сергійчука став першою спробою комплексної 

публікації документів зовнішньої політики УНР на основі архівних 

фондів.  

У Дипломатичній академії України 17 грудня 2010 року було 

презентовано збірник «Історія української дипломатії: перші кроки на 

міжнародній арені (1917-1924 рр.): документи і матеріали» [197], 

скомплектований під керівництвом Ірини Матяш. У статті від 

упорядників зазначено, що документи згруповано у три розділи за 

періодами: Центральна Рада, Гетьманат, УНР періоду Директорії. 

«Всередині кожного розділу документи розміщені у хронологічно-

тематичній послідовності (тобто тематично зв’язані між собою 

документи, які були створені протягом невеликого відрізку часу, не 

розкриваються документами іншої тематики» [197, С. 52]. У відповідності 

до таких критеріїв у збірнику надруковано зокрема меморандуми, 

декларації, ноти уряду УНР, обіжники МЗС, а також доповідні записки та 

листи Володимира Кедровського, Сергія Шелухина, Олександра 

Шульгина, Миколи Василька під час польсько-російських мирних 

переговорів в Ризі.  

Це видання стало другою спробою комплексної публікації 

дипломатичних документів з історії зовнішньої політики УНР, в якому 

зроблена певна систематизація. У збірнику «Історія української 

дипломатії…» надруковано значно більше документів про Ризький мир, 

ніж у виданні В. Сергійчука, а також додані примітки.  
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В щорічнику «Пам’ятки» Микола Горбатюк видав листи міністра 

закордонних спав УНР Андрія Ніковського до Симона Петлюри за 1920-

1921 роки [229]. Варто відзначити, що більшість документів 

А. Ніковського у збірнику «Історія української дипломатії…» були 

передруковані із публікацій М. Горбатюка.  

Наприкінці 2012 року Олександр Рубльов та Наталія Рубльова 

підготували збірник дипломатичних документів УСРР «Україна – Польща 

1920-1939 рр.: з історії дипломатичних відносин УСРР з Другою Річчю 

Посполитою». До збірника включено сім документів, в яких 

розглядається переговорний процес у Ризі: п’ять із них – це дві доповідні 

записки представника УСРР у складі російської делегації Еммануїла 

Квірінга, телеграма Х. Раковського та лист Олександра Ждан-Пушкіна 

про забезпечення інтересів УСРР під час переговорів з Польщею [212, 

С. 63-78]. Упорядники фактично засвідчили відсутність дипломатичних 

документів УСРР як для самостійної держави, що бере участь на мирних 

переговорах у Мінську та Ризі.  

 

Дипломатичні документи урядів УНР і УСРР, які зберігаються у 

фондах центральних державних архівах в Україні 

В основному архіви УНР і УСРР зберігаються у ЦДАВО України, а 

частина документів – у фондах Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України та Центральному державному 

історичному архіві України у Львові. Документи про історію формування 

сучасних фондів УНР і УСРР зберігаються в Центральному державному 

історичному архіві України у Києві.  

Сучасну назву ЦДАВО України отримав після перейменування 

Центрального архіву Жовтневої революції та соціалістичного 

будівництва вищих органів влади та управління (1943-2001) (Ф. 3665). 

Останній у свою чергу був сформований з фондів Центрального архіву 

революції (1922-1941) (Ф. 3357), Центрального архіву праці (1925-1941) 
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(Ф. 3356) та Центрального державного архіву (1931-1941) (Ф. 3355). 

Необхідно зазначити, що всі архіви знаходилися у Харкові, а після їх 

реорганізації ЦДАВО України був переведений до Києва. Крім 

вищезазначених, у ЦДАВО України також зберігається фонд «Архівного 

Управління при уряді УСРР» (Ф. 14), в якому зібрано звіти центральних 

архівів в Україні за 1923-1989 роки. Важливим є фонд Центрального 

державного історичного архіву (1944-1970 рр.) (Ф. 2245), який 

зберігається в ЦДІАК. Слід зауважити, що Центральний історичний архів 

завжди знаходився у Києві, а фонд про діяльність цього архіву спочатку 

зберігався в ЦДАВО України. Фонд Центрального Комітету  

Комуністичної Ппртії України (Ф. 1) зберігається у Центральному 

державному архіві громадських об’єднань, а особистий фонд 

М. Тишкевича (Ф. 681) – в ЦДІАЛ. Аналіз документів діяльності 

центральних державних архівів в Україні від моменту їх заснування до 

сучасності дозволить встановити обставини надходження архівів УНР і 

УСРР до архівів, умови їх обліку та принципи науково-технічної обробки 

документів.  

Головне завдання Центрального архіву революції у Харкові, 

організованого 1922 року, полягало у концентрації, упорядкуванні та 

науково-технічній обробці документів. У довідці про склад фондів цього 

архіву вказувалося на функціонування двох відділів: «епохи капіталізму» 

та «епохи громадянської війни». Другий відділ зберігав документи 

періоду лютого 1917-1921 років і складався з двох частин: фондів 

радянських інституцій та «контрреволюційних» урядів. У другій частині 

знаходилися документи періоду «Тимчасового уряду», «Центральної 

Ради», «УНР», «Гетьмана» і «Денікіна». Необхідно відзначити, що така 

класифікація, за винятком документів «Денікіна», досі зберігається в 

сучасній історичній науці у періодизації історії УНР. Групування 

документів періоду «Денікіна» з документами УНР на початку 1920-х 

років свідчить про ототожнення української та російської 
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«контрреволюції», хоча пізніше такий підхід не використовувався. 

Передача фондів Центрального архіву революції до новоствореного 

Архіву Жовтневої революції розпочалася 1 лютого 1939 року [67, Арк.1-

3]. 

У грудні 1923 року, у зв’язку із закінченням трирічної давності 

зберігання документів, до Центрального архіву революції від НКЗС УСРР 

надійшли 74 теки, а в січні-лютому 1924 року – ще вісім фондів, серед 

яких слід відзначити архіви Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету (1920-1923), Ради Комісарів УСРР (1920-1921), ЦК КП(б)У, 

Штабу військ Державного Політичного Управління. В останньому 

знаходився архів Міністерства Закордонних Справ УНР, отриманий від 

Кам’янець-Подільського окружного архіву ДПУ в кількості 100 тек 

(понад 3000 документів), який, як зазначалося у довідці, охоплював 

період 1918-1920 років. У фонді Центрального архіву революції, де мали 

б зберігатися відповідні довідки, половина справ і досі перебуває на 

секретному зберіганні. На підставі записки Х. Раковського від 25 

листопада 1921 року В. Леніну, Г. Чичеріну Л. Троцькому та іншим 

можна припустити, що спецвійська РСФРР здобули архіви УНР 

приблизно в жовтні-листопаді цього ж року під час чергової воєнної 

операції проти українських повстанців [43, Арк. 1-20].  

У фондах Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 

нараховувалося 11 зв'язок, а в Раді Комісарів УСРР – 695 документів [66, 

Арк. 20, 30]. Наведені дані свідчать про те, що вищі державні органи 

влади УСРР мали меншу кількість документів, ніж одне відомство УНР. 

У описах до фондів ВУЦВК (Ф. 1), Ради Міністрів УСРР (Ф. 2), 

складених у 1960-х роках, зазначалося, що документи за 1917-1919 роки 

не збереглися. Але на основі поданих звітів є всі підстави стверджувати, 

що малу кількість документів архів отримав безпосередньо від державних 

відомств. Невелика кількість документації центральних органів влади 

УСРР може свідчити про відсутність функціонування державного апарату 
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і, відповідно, повноцінного існування держави.  

У зв’язку із десятиріччям жовтневого перевороту в Росії 1917 року 

зросла інтенсивність науково-технічної обробки фондів «архівів 

революції». Так, у звіті за січень-березень 1926 року вже зазначалося, що 

вдалося описати справи «Ради Комісарів УСРР» за 1918-1919 (195 справ) 

та розібрати фонд МЗС УНР (3700 документів). У звіті за листопад-

грудень 1926 року вже з’явився перший перелік фондів із зазначенням 

кількості справ, які зберігалися у фондах. У Центральному архіві 

революції вже розрізняли корпус документів УНР, серед яких слід 

відзначити фонди МЗС та Державної Канцелярії, а серед фондів УСРР: 

НКЗС та Ради Комісарів [66, Арк. 38-50].  

З метою об’єднання фондів Центрального архіву революції, 

Центрального державного історичного архіву та Архіву праці у лютому 

1939 року планувалося створити Центральний архів Жовтневої революції. 

Як відомо, постановою уряду УСРР 13 серпня 1930 року було створено 

Центральний державний архів, в якому повинні були зберігатися 

документи УСРР після 1921 року, а після 1934 року отримані матеріали 

від Центрального архіву революції за 1920-1923 роки [84, Арк. 2-3]. У 

довідці про Центральний архів Жовтневої революції і соціалістичного 

будівництва, надісланій 18 липня 1946 року Головному архівному 

управлінню Міністерства внутрішніх справ СРСР було зазначено, що 

наприкінці 1943 року цей архів був перейменований в Центральний 

державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва, до 

складу якого було також додано фонди Центрального архіву праці [81, 

Арк. 1-7]. Втім, у довідці про фонди Центрального архіву революції 

зазначалося, що Архів Жовтневої революції був створений на початку 

1939 року з метою об’єднання штучно розірваних фондів, які зберігалися 

в Архіві революції та Державному історичному архіві [67, Арк. 1-3].  

Упорядкування документів у архівних справах здійснювалося у 

відповідності до проектів «Правила определения архивного фонда, 
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состава государственных архивных фондов и государственных архивов 

СССР и Союзных Республик» і «Правила систематизации архивных 

материалов в государственных архивах СССР», які від  1 липня 1938 року 

ставали єдиним і обов’язковим порядком систематизації архівних 

матеріалів. Згідно з новими інструкціями, до складу комплексу «епохи 

Великої Жовтневої Соціалістичної Революції і соціалістичного 

будівництва в СРСР» входили фонди більшовицьких та національних 

урядів. Ключовим у «Правила определения архивного фонда…» було 

положення про розшивку справ і роз’єднання документів з метою 

формування нових одиниць зберігання (справ) з дозволу керівника 

місцевого архівного управління або директора архіву [64, Арк. 11].  

У «Правилах систематизации архивных материалов …» вказувалися 

критерії, за якими повинна здійснюватися обробка фонду: структурний, 

хронологічний, предметний, кореспондентський, географічний та 

номінальний (справи, збірники, книги, протоколи, обіжники та інше). В 

інструкції заборонялося розпорошувати документи, які знаходилися в 

одній зв’язці, теці, коробках тощо, якщо не буде встановлено 

випадковість зберігання документа в певній справі. Дозволялося 

зберігати справи, в яких документи мали самостійне значення. Важливо 

відзначити, що сформовані з розсипу справи зберігалися самостійно і не 

об’єднувалися із уже існуючими одиницями зберігання [65, Арк.1-25].  

Вищезазначеними правилами активно користувалися працівники 

архіву особливо під час науково-технічного опрацювання документів 

УНР. Структура архіву МЗС УНР не відповідала новим вимогам, а тому її 

було замінено. Внаслідок цих дій утворилася інша структура архіву МЗС 

УНР, документи якого відображали не фактичну зовнішню політику УНР, 

а своєрідний каталог документів МЗС УНР. Нові зміни призвели до 

втрати цілісності архівного комплексу. Наприклад, А.  Лівицький, 

починаючи з вересня 1919 до березня 1921 року, займав різні посади в 

уряді УНР: міністра закордонних справ, голови дипломатичної місії у 
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Варшаві, голови уряду. У відповідності до нових правил його документи 

повинні зберігатися в урядових відомствах, які в свою чергу повинні 

зберігатися там у хронологічній послідовності. Але в нинішній структурі 

архіву документи А. Лівицького можна знайти в будь-якій справі, навіть у 

тій, яка не має жодного стосунку до зовнішньої політики. Традиційно 

документи поділені за хронологічним принципом, без розрізнення 

авторства документів. Для оптимального виконання поставлених завдань 

упорядники повинні були вивчити структуру та діяльність МЗС УНР, але 

скоріш за все у працівників архіву не було на це часу.  

Науково-технічна обробка фондів УНР і УСРР відповідно до нових 

інструкцій розпочалася у вересні 1941 року після евакуації в місто 

Златоуст на Уралі. З доповідної записки про роботу архівних органів 

Комісаріату внутрішніх справ УСРР за 1942 рік дізнаємося, що фондам 

УНР надавалася перевага над фондами УСРР у зв’язку з незадовільним 

фізичним станом документів [40, Арк. 29-31].  

У звіті за 1942 рік вказувалося, що протягом звітного року 

завершено розробку секретних, загальних та друкованих фондів. Під час 

нового архівно-технічного упорядкування секретних фондів із одного 

фонду МЗС УНР було утворено десять (подаються сучасні номери фондів 

ЦДАВО України): МЗС Центральної Ради (Ф. 2592), МЗС Гетьмана 

(Ф. 3766), МЗС УНР (Ф. 3696), посольство УНР у Німеччині (Ф. 3619), 

посольство УНР в Австрії (Ф. 3581), дипломатична місія УНР у Латвії 

(Ф. 3697), делегація Української Держави на мирних переговорах із 

РСФРР (Ф. 2607), генеральне консульство РСФРР у Києві (Ф. 2482), 

посольство Австро-Угорщини в Україні (Ф. 2608), посольство Німеччини 

в Україні. Такий поділ фондів був здійснений з архівами УНР, які 

захопили російські спецвійська наприкінці 1921 року, але саме ці архіви 

стали основою для систематизації нових документів. Тобто незначна 

частина документів визначила структуру сучасного комплексу архівних 

документів УНР.  
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Також у 1942 році було розпочато упорядкування фонду № 2 «Ради 

комісарів УСРР», документи якого до цього часу не утворювали справ, а 

«були лише випадковим об’єднанням документів з різних питань в одну 

обкладинку» [82, Арк. 1-9]. Більш того, у довідці з історії фонду було 

зазначено, що «структури управління справами Ради комісарів УСРР 

встановити не вдалося» [84, Арк. 1-2]. Структура фондів основних 

державних органів влади УСРР була створена архівістами, а не 

урядниками цих відомств.  

Протягом 1943-1944 років в ЦДІАК було створено два відділи: 

секретних і особливо секретних фондів. Перший відділ забезпечував 

зберігання фондів до 1917 року, а другий – фондів німецької влади в 

Україні 1941-1945 років та займався організацією секретного діловодства. 

Саме до цього відділу було реевакуйовано архівні фонди УНР і УСРР із 

Златоуста.  

У довідці про роботу Управління державних архівів при Комісаріаті 

внутрішніх справ УСРР за 1945 рік зазначалося, що до Києва з Праги в 

кількості одного вагона вивезено «Український архів», а з Кракова – 

вісімнадцять фондів УНР. Детальну інформацію про формування, склад і 

переміщення українських архівів з Чехії та Польщі до Києва 

представлено у монографії Марини Палієнко «Архівні центри української 

еміграції: (створення, функціонування, доля документальних колекцій)» 

(2008) [298, С. 253-326].  

До кінця 1946 року всі архівні фонди УНР було передано до 

харківських архівів. До вже існуючих фондів додані: МЗС УНР (Ф. 3696), 

посольств УНР у Німеччині (Ф. 3619) та Австрії (Ф. 3518), дипломатичної 

місії УНР в Латвії (Ф. 3697); з краківських архівів було сформовано 

описи до фонду «Особиста Канцелярія голови Ради Народних Міністрів 

УНР» (Ф. 3205), з «Празьких архівів» протягом 20-31 грудня 1947 року – 

дипломатичних місій УНР у Фінляндії (Ф. 3513), Чехословаччині 

(Ф. 3519), США (Ф. 3752), Угорщині (Ф. 3518), а опис фонду посольства у 
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Фінляндії (Ф. 3512) було сформовано 7 січня 1948 року. Варто 

підкреслити, що в Центральному архіві революції назву фонду «Державна 

Канцелярія» не змінювали, але вже 30 червня 1948 року його було 

перейменовано на «Канцелярія Директорії». Фонд посольства УСРР у 

Польщі склали 21 березня 1949 року, а формування фонду військової 

ліквідаційної місії УНР у Варшаві завершилося 11 грудня 1950 року.  

Кількість документів УНР, отриманих з Кракова, у декілька разів 

перевищували документи, які зберігалися в харківському архіві з 1924 

року. Проте нової систематизації архівних фондів не відбулося: отримані 

документи були механічно додані до вже існуючих фондів УНР. 

Документи дипломатичних місій УНР, які були отримані з Праги , 

утворили окремі фонди, але не були доповнені відповідними 

документами із фонду МЗС УНР (Ф. 3696).  

У «празьких» фондах знаходяться особові архіви Сергія Шелухина 

(Ф. 3695) та Отто Ейхельмана (Ф. 3882), в яких зберігаються особливо 

важливі документи для дослідження Ризького миру. Деякі копії 

документів із цих фондів можна знайти у фонді МЗС УНР, проте 

більшість є унікальними, як, наприклад, рукописи О. Ейхельмана чи 

оригінал уповноваження для С. Шелухина.  

До вже існуючих правил науково-технічної обробки архівних 

документів були додані нові «Инструкции по упорядочиванию 

документальных материалов россыпи, выделенных для постоянного 

хранения при экспертизе ценностей документальных материалов» від 

1951 року. У восьмому параграфі інструкцій підкреслювалося, що 

більшість документів розсипу – це документи «контрреволюційних» 

організацій, а тому особливу увагу слід звертати на «правильне» 

формулювання заголовків справ [83, Арк. 2]. У відповідності до нових 

вказівок протягом 4-29 грудня 1951 року із документів розсипу було 

сформовано інші описи для фондів МЗС УНР (Ф. 3696), посольства УНР в 

Австрії (Ф. 3581) та посольства УНР у Німеччині (Ф. 3619). Із цього 
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розсипу було створено чотири нових фонди: торговельно-фінансова місія 

УНР у Варшаві (Ф. 2486), дипломатична місія УНР у Румунії (Ф. 2471), 

делегація на мирну конференцію в Парижі (Ф. 3603), а 5 грудня 1955 року 

– дипломатична місія УНР у Швейцарії (Ф. 4211). Необхідно підкреслити, 

що під «розсипом» в радянській архівній практиці розумілося 

впорядкування документів, оформлених не за структурно-хронологічним 

критерієм, особливо якщо назви справ у них «неправильні». Протягом 22-

25 січня було оформлено ще три нових фонди дипломатичних місій УНР 

у Греції (Ф. 4441), Голландії та Бельгії (Ф. 4442), Англії (Ф. 4443), а з 

9 березня 1963 року – ще й в Італії (Ф. 4472). Більше нових фондів не 

утворювалося, а нові сформовані справи додавалися вже до існуючих  

фондів. Аналізуючи кількісний склад справ у фондах УНР, варто 

підкреслити, що нові фонди дипломатичних місій, крім тих, що надійшли 

із Праги, створювалися з фонду МЗС (Ф. 3696). Утім, це не вплинуло на 

кількісне та якісне наповнення фондів, особливо таких важливих для 

дослідження зовнішньої політики УНР, як дипломатичних місій УНР в 

Англії та Швейцарії.  

У липні 1999 року до ЦДАВО України з Федерального архіву 

Швейцарії був переданий фонд дипломатичної місії УНР у Берні. Нові 

документи додані до вже існуючого фонду (Ф. 4211), в якому 

налічувалася одна справа. На відміну від фондів із Праги, куди дипломати 

УНР самостійно пересилали документи місії, фонд із Берна 

безпосередньо був переданий до федерального архіву урядником місії.  

Аналіз цього фонду засвідчив, що в ньому зберігалося листування голів 

делегації УНР у Парижі, дипломатичної місії УНР в Англії та Польщі, а 

також обіжники та огляди МЗС УНР. Дипломатична місія УНР у 

Швейцарії ще за час свого існування стала своєрідним центром 

зберігання важливої документації, а тому її цілком справедливо 

необхідно розглядати разом із фондами з Кракова та Праги.  
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На підставі актів перевірки необлікованих справ від 8 лютого 2012 

року до опису фонду «Делегація УНР на Мирній конференції в Парижі» 

(Ф.3603) внесено 5 справ та до опису фонду «Посольства УНР в Берліні» 

(Ф. 3619) – 9 справ. На підставі такого ж акту від 30 травня 2012 року до 

опису фонду «Дипломатичні місії УНР в Латвії» (Ф. 3697) внесено 

5 справ. Вищезазначені 19 справ було сформовано протягом лютого, 

червня та грудня 1984 року. Втім, їх так і не було внесено до опису, а 

тому вони зберігалися на стелажах архіву і не були доступними для 

наукового використання.  

У діловодстві УНР існував розподіл на звичайні та таємні 

документи. Останні завжди зберігалися окремо. У необлікованих справах 

зберігалися саме таємні документи, які були відсутні у архівах УНР. У 

дисертаціях, збірниках, монографіях, виданих до лютого 2012 року, 

відсутній зміст цих документів, а отже й важливі відомості із зовнішньої 

політики УНР. Відповідно до правил 1938 року, ці документи не було 

розподілено між іншими справами, оскільки вони увійшли до складу 

фонду як самостійні одиниці зберігання.  

В архівах Центрального державного архіву Жовтневої революції і 

Центрального державного історичного архіву формування справ у фонди 

здійснювалося за структурним і хронологічним принципом, що призвело 

до розпорошення документів, сформованих за тематичною ознакою. У 

зв’язку з цим для повноцінної евристичної роботи необхідно було 

розглянути повністю один із найбільших фондів УНР та сімнадцять 

фондів дипломатичних представництв. Крім цього, необхідно було 

дослідити фонди: «Особиста Канцелярія міністра» (Ф. 3205), «Державна 

Канцелярія», яка була перейменована на фонд «Канцелярії Директорії» 

(Ф. 1429), та особові фонди С. Шелухина й О. Ейхельмана. 

На підставі аналізу цих документів вдалося частково відновити 

автентичну структуру архіву МЗС УНР станом на 1921 рік. Ця інформація 

зберігалася на відповідних листках-аркушах із назвами «Діло» і 
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«Справи», розпорошених по всьому фонду. Такий архів був значно 

зручнішим і більш збалансованим, ніж фонди, створені у Центральному 

державному архіві Жовтневої революції. Для прикладу, після науково-

технічної обробки фонд дипломатичної місії УНР у Румунії (Ф. 2471) на 

сьогодні нараховує лише одну справу, а дипломатичної місії УНР у 

Польщі (Ф. 2211) – чотири справи, що абсолютно не відображає процес 

документообігу між центром і цими закордонними представництвами.  

Власна структура архіву МЗС УНР передбачала поділ на «Діла» та 

«Справи». Наприклад, до «Діло ХІІ. Північні та Прибалтійські держави» 

входили «справи» «Данії», «Швеції і Норвегії», «Фінляндії», «Естонії», 

«Латвії», а до «Діла ХІV. Кавказ» відповідно справи «Терщини», 

«Донщини» та «Грузії». Самостійно існували: «Діло»: «Німеччина», 

«Совдепія», «Російська еміграція», «Італія» а також об’єднані: 

«Чехословаччина і Югославія», «Велика Британія та Америка», «Франція 

та Бельгія» та інші. У фонді «Діло VІ. Польща» існували «Справи» 

«Ризький трактат, заключений між Польщею і Радянською Росією», 

«Військово-ліквідаційна місія», «Зносини місії УНР у Варшаві з урядом 

Польської Республіки», а у «Ділі ІV. Румунія» виділялися «Доклади 

Мацієвича, голови місії УНР в Румунії, за місяць січень-жовтень 1921 

року», «Зносини місії з урядом Румунії та представниками чужоземних 

держав».  

Архів МЗС УНР був упорядкований протягом ще 1921 року, а ось 

цілісного архіву в НКЗС УСРР (Ф. 4) не було. Відповідно до передмови 

фонду, формування опису справ було завершено 2 квітня 1964 року. 

Хоча, як засвідчують покажчики кількості справ у списках фондів, справи 

було сформовано ще 1942 року, аналогічно з архівами УНР. Фонди НКЗС, 

Ради комісарів УСРР та всіх п’яти повноважних представництв УСРР за 

кордоном разом із архівами УНР також перебували на секретному режимі 

зберігання.  
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На нашу думку, затягування опису справ, які уже понад 50 років 

зберігаються з моменту передачі їх до архіву, було ідеологічно 

зумовленим. Відсутність функціонування до 20 лютого 1921 року 

зовнішньополітичного представництва УСРР вимагало особливого 

підходу у формуванні опису цього фонду. Структура опису цього фонду 

скоріш за все відповідає принципам архівного упорядкування, ніж 

структурі діловодства НКЗС УСРР. У першому описі за період 1918-1920 

років представлені документи, які не мають безпосереднього відношення 

до зовнішньої політики УСРР. Ймовірно, ці документи були внесені до 

згаданого фонду для забезпечення візуальної діяльності відомства за ці 

роки.  

 

Джерелознавча характеристика дипломатичних документів урядів 

УНР і УСРР 

Огляд збірників та архівних фондів був здійснений з метою 

встановлення документальної основи дослідження Ризького миру для 

подальшої систематизації дипломатичних документів урядів УНР і УСРР. 

У відповідності до завдань та предмету дисертаційного дослідження саме 

дипломатичні документи є підставою для вивчення позиції урядів УНР і 

УСРР щодо причин та наслідків підписання Ризького миру. Аналіз 

дипломатичних документів – документальної основи зовнішньої політики 

суверенних держав – дозволить порівняти їх з історичною літературою.  

У статті «Класифікація джерел з історії українського 

державотворення 1917-1920 рр.» Я. Калакура виділив основні групи 

джерел з історії державотворчого процесу 1917-1920 років. Відповідно до 

цих критеріїв дипломатичні документи належать до офіційних документів 

та матеріалів, які відклалися в процесі діяльності всіх гілок і органів 

влади та управління держави [232, С. 600]. 

В енциклопедіях подаються різні визначення дипломатичних 

документів. Наприклад, в «Українській архівній енциклопедії» (2008) 
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дипломатичним документом називають «документ, що містить 

інформацію зовнішньополітичного характеру». До такої документації 

відносять лише меморандуми, особисті та вербальні ноти, пам’ятні 

записки та приватні листи [343, С. 364-365]. А ось уже в «Українському 

дипломатичному словнику» (2011) під поняттям дипломатичний 

документ розуміється «дипломатичне листування» як «форма 

міждержавної комунікації через взаємні обміни і передачу 

дипломатичними каналами різного роду офіційної кореспонденції та 

документації дипломатичного характеру». Крім зовнішньополітичних, 

виділяють внутрішньовідомчі дипломатичні документи, до яких відносять 

«службові та доповідні записки, політичні листи, звіти та інформаційно-

довідкові відомості» [344, С. 134]. Варто зазначити, що в основі двох 

вищенаведених визначень використана аналогічна стаття із 

«Дипломатичного словника» 1984 року. Зокрема, в «Українському 

дипломатичному словнику» (2011) запозичена назва «дипломатичне 

листування» та частково визначення поняття, а в «Українській архівній 

енциклопедії» (2008) – класифікація, за якої до дипломатичних 

документів відносилися виключно зовнішньополітичні документи  [341, 

С. 307-308].  

У радянській традиції під дипломатичними документами завжди 

розглядалися тільки зовнішньополітичні. Наприклад, у першому томі 

збірника «Внешняя политика СССР» (1944) були включені тільки 

«опубліковані офіційні урядові документи: дипломатичне листування, 

ноти, декларації, повідомлення НКЗС, комюніке, інтерв’ю державних 

діячів та інше» [188, С. 3]. У першому томі іншого збірника «Документы 

внешней политики СССР» (1959) комісія з видання дипломатичних 

документів при МЗС СРСР надала перелік видів документів, які лягли в 

основу публікації: декрети, постанови, міжнародні договори, ноти та інші 

радянські документи [192, С. 6].  
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У радянській археографічній традиції публікувалися тільки 

зовнішньополітичні документи агітаційного і пропагандистського змісту. 

Публікація внутрішньовідомчих документів не тільки б підтвердила 

агітаційний характер, а дозволила б встановити фактичну зовнішню 

політику Росії. Внутрішньовідомчі дипломатичні документи мають 

набагато більший інформаційний потенціал, оскільки саме на основі цих 

даних визначалася зовнішня політика держави, готувалися обіжники, 

інструкції для власних представників за кордоном та тексти декларацій, 

меморандумів, нот для іноземних представників. Дипломатична 

документація урядів УНР і УСРР також поділялася на 

зовнішньополітичні та внутрішньовідомчі документи.  

Вся дипломатична документація УНР готувалася в Міністерстві 

закордонних справ та дипломатичних представництвах. Огляд процесу 

становлення і функціонування МЗС та дипломатичних представництв за 

період від лютого 1918 до квітня 1921 років підготував Отто Ейхельман , 

товариш (віце-міністр) міністра закордонних справ УНР, 12 квітня 1921 

року голові уряду В’ячеславу Прокоповичу. У детальній історії 

зовнішньої політики УНР зазначалося, що після проголошення 

Центральною Радою Третього Універсалу Генеральний Секретаріат 

Міжнаціональних Справ було перейменовано в Секретаріат Закордонних 

Справ. А після проголошення Четвертого універсалу 9 січня 1918 року 

Секретаріат був перейменований в Міністерство Закордонних Справ. 

Головним завдання нового відомства було здобуття визнання УНР 

закордонними державами. Першим кроком для виконання поставленого 

завдання стало підписання Берестейського договору 9 лютого 1918 року, 

за результатами якого були надіслані чотири посольства УНР до 

Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. З жовтня 1918 

року було надіслано посольство до Фінляндії та Швейцарії, яке 

функціонувало як місія, а також відкрито консульство в Мюнхені.  
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Після завершення Першої світової війни та початку роботи мирної 

конференції в Парижі уряд УНР розпочав надсилати дипломатичні місії 

до держав Антанти та нейтральних держав. У період з січня по березень 

1919 року була відправлена делегація на мирну конференцію в Париж і – 

паралельно – до Великої Британії, Італії, Сполучених Штатів Америки, 

Чехо-Словаччини, Угорщини, Швеції та Норвегії, Бельгії та Голландії, 

Греції, Республік Кавказу, Ватикану, Румунії, Данії.  

У своїй доповідних записках О. Ейхельман зазначив, що останні 

дипломатичні місії УНР були надіслані у жовтні 1919 року до Польщі, 

Латвії та Естонії [62, Арк. 2-4]. Проте фактично місії до балтійських 

держав були надіслані після домовленостей голови дипломатичної місії 

УНР у Варшаві А. Лівицького з відповідними представниками цих країн 

наприкінці 1919 року.  

Крім документів з історії зовнішньої політики УНР, в архівних 

фондах зберігся реєстр дипломатичних представництв та консульств 

станом на 20 грудня 1920 року. Відповідно до цього документа 

функціонувало п’ять посольств УНР в Європі: у Німеччині (керуючий 

справами, радник Роман Смаль-Стоцький), в Австрії (виконуючий 

обов’язки посла Григорій Сидоренко), у Туреччині (заступник посла Іван 

Токаржевський-Карашевич), у Фінляндії (секретар Петро Сливенко). 

Посольство в Швейцарії функціонувало як дипломатична місія (голова 

Микола Василько), оскільки федеральний уряд Швейцарії не встановив 

дипломатичних взаємин з УНР. Посольство в Болгарії, як і дипломатичні 

місії в Данії, Ватикані (голова Михайло Тишкевич), на Кавказі (Іван 

Красковський), Швеції та Норвегії (керуючий справами М.  Дімонд) та 

Греції у зв’язку з тяжким військовим і фінансовим становищем уряду 

УНР припинили свою діяльність. Тому наприкінці 1920 року 

функціонували дев’ять місій: у Польщі (виконуючий обов’язки голови 

Леонід Михайлів), у Румунії (голова Кость Мацієвич), у Великій Британії 

(голова Арнольд Марголін), в Італії (радник, керуючий справами Теодор 
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Галіп), в Бельгії та Голландії (голова Андрій Яковлів), в Угорщині 

(виконуючий обов’язки голови Володимир Сікевич), в Сполучених 

Штатах Америки (виконуючий обов’язки голови Юліан Бачинський) та у 

Чехо-Словаччині (голова Максим Славинський) [136, Арк. 1].  

Делегація на мирну конференцію в Париж, на чолі якої з липня 1919 

року до кінця 1920 року перебував Михайло Тишкевич, замінена на 

дипломатичну місію в Парижі, головою якої з січня 1921 року став 

Олександр Шульгин. Протягом листопада-грудня 1920 року О. Шульгин 

був головою делегації УНР на засіданнях Ліги Націй в Женеві. 

Дипломатичні місії в Латвії та Естонії функціонували під керівництвом 

голови місії в Латвії Володимира Кедровського; у зв’язку зі зміною 

офіційної політики урядів Латвії та Естонії до УНР припинили своє 

існування 24 січня 1921 року.  

Після підписання Ризького миру 18 березня 1921 року чинними 

залишились тільки вісім дипломатичних місій: у Польщі, Румунії, Англії, 

Італії, Франції, Бельгії та Голландії, Угорщині, Чехо-Словаччині та три 

консульства в Берліні (Й. Фонфе), Мюнхені (В. Оренчук) та відновлене 

від 16 листопада 1920 року консульство у Гданську (К. Павлюк).  

Історія становлення Міністерства закордонних справ та створення 

мережі дипломатичних представництв засвідчує самостійну зовнішню 

політику УНР. До підписання прелімінарного договору в Ризі від 12 

жовтня 1920 року МЗС УНР через свої представництва в Європі 

поширювало інформацію про визвольну війну спільно із союзною 

польською армією проти російської більшовицької армії в Україні. У 

свою чергу дипломатичні представництва надавали в Міністерство 

відомості про ставлення урядів європейських держав до визвольної війни 

УНР.  

Офіційна позиція уряду УНР у своїй зовнішній політиці була 

представлена в деклараціях, нотах та меморандумах до урядів світу. У 

МЗС УНР ці зовнішньополітичні документи готували товариш 
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(заступник) міністра закордонних справ О. Ейхельман спільно з 

директорами Департаменту чужоземних зносин та Дипломатичного 

відділу. Ці тексти передавалися дипломатичним представництвам для 

європейських урядів як готові документи або як основа для майбутніх 

декларацій, нот чи меморандумів.  

Право готувати тексти зовнішньополітичних документів також мав 

голова дипломатичного представництва. Таким правом користувався 

М. Тишкевич на мирних конференціях в Сан-Ремо (Італія, квітень 1920 

року), Спа (Бельгія, липень 1920 року), В. Кедровський на конференції 

Балтійських держав у Ризі (Латвія, серпень-грудень 1920 року) та 

О. Шульгин на засіданнях Ліги Націй в Женеві (Швейцарія, листопад-

грудень 1920 року). Копії декларацій, нот і меморандумів обов’язково 

надсилалися і зберігалися в МЗС УНР.  

Від початку польсько-української воєнної кампанії до кінця 1920 

року уряд УНР підготував різні зовнішньополітичні документи. У 

декларації від 2 червня 1920 року повідомлялося про трирічну війну 

України проти Росії за самостійне державне існування. У цьому 

документі доводилися право українського народу на самовизначення і 

вказувалося на визвольну війну проти Росії як засіб для досягнення своєї 

мети. Два різних меморандуми видано 3 серпня 1920 року урядові Польщі 

та «До Держав і Народів». У меморандумі до уряду Польщі наводилися 

чотири пункти мирних умов, за якими Україна готова припинити війну 

проти Росії і встановити з нею добросусідські відносини. У  меморандумі 

до держав світу наголошувалося, що українська республіканська армія і 

уряд УНР на чолі з головою держави С. Петлюрою не може і не має права 

пропонувати миру з Росією, доки російська більшовицька армія не 

залишить території України. Вищезазначені документи були підготовлені 

в момент відступу союзної польської та української армії з території 

України, проте їх зміст вказує на готовність ведення війни до 

переможного кінця. 
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Спеціально для держав-учасниць конференції Балтійських держав 

(серпень-грудень 1920 року) був підготований меморандум, в якому 

обґрунтовувалася необхідність існування самостійної України на 

території колишньої Російської імперії. У ньому подавалася коротка 

історія державного існування України від 1648 року. Цей документ мав 

важливе зовнішньополітичне значення, оскільки на Балтійській 

конференції брали участь представники УНР як представники України , і 

ця конференція проходила паралельно з польсько-російськими мирними 

переговорами в Мінську та Ризі. Якщо на Балтійській конференції 

делегація УНР була представлена окремо, то представники УСРР входили 

до складу російської делегації на мирній конференції з Польщею. На 

відміну від дипломатів УНР, репрезентанти від уряду Х. Раковського 

взагалі не здійснювали самостійних дипломатичних акцій, і тим більше, 

не видавали документів, які б засвідчували її права виступати від імені 

України.  

Після підписання прелімінарного договору дипломатична місія УНР 

у Варшаві передала меморандум уряду Польщі 5 грудня 1920 року. У 

ньому висловлювався протест проти визнання Польщею російської 

окупаційної влади в Україні під назвою УСРР.  

Дипломатичні ноти мають нижчий статус від декларацій та 

меморандумів, але це не применшує їхнього значення, оскільки вони 

подавалися значно частіше за декларації чи меморандуми. На мирній 

конференції у Спа (Бельгія) голова М. Тишкевич і члени делегації УНР 

А. Марголін, А. Яковлів, М. Василько подали три ноти Леону Делакруа 

(фр. – Léon Delacroix). Українські дипломати домагалися виступу на 

мирній конференції з метою визнання державами Антанти самостійності 

УНР і надання ними військової допомоги у війні проти Росії. По одній 

ноті М. Тишкевич особисто передав Еразму Пільцу, польському 

представнику в Парижі та Жоржу Лейгу (фр. – Georges Leygues), голові 

уряду й міністру закордонних справ Франції. У цих документах 
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характеризувалася спільна польсько-українська війна проти Росії і умови 

можливого військового перемир’я.  

За час польсько-російських переговорів у Мінську та Ризі до 

міністра закордонних справ Польщі Євстахія Сапіги було надіслано п’ять 

нот. Дві ноти за підписом А. Лівицького, голови дипломатичної місії УНР 

у Варшаві, та три від Андрія Ніковського, міністра закордонних справ 

УНР. У своїх нотах на підставі політичного і військового договорів, 

підписаних у Варшаві 21 квітня 1920 року, А. Лівицький вимагав від 

уряду Польщі захисту державних інтересів УНР. Він також застерігав 

Є. Сапігу від визнання фіктивного більшовицького уряду в Україні.  

У зв’язку з можливим підписанням прелімінарного договору і 

військового перемир’я С. Шелухин і В. Кедровський 7 жовтня 1921 року 

подали ноту-протест голові польської делегації Я. Домбському. 

Дипломати УНР розіслали цю ноту всім закордонним представництвам у 

Ризі, в якій наводилися аргументи щодо маріонеткового статусу УСРР і 

говорилося про всенародну збройну боротьбу проти російської армії в 

Україні. У ноті від 12 жовтня 1920 року, тобто одразу після підписання 

прелімінарного договору в Ризі, М. Тишкевич писав до Джорджа Лейга, 

що підписання військового перемир’я загрожує арміям УНР та 

П. Врангеля, а отже, французькому впливу на Чорному морі.  

В окремій ноті до комісара Великої Британії в країнах Балтії сера 

Стефана Джорджа Талентса (англ. – Sir Stephen George Tallents) 

В. Кедровський як голова дипломатичної місії УНР у Латвії прохав про 

неофіційну допомогу зброєю для української армії у війні проти 

російських військ. У ноті до міністра закордонних справ Латвії Зігфрида 

Меєровича (латв. – Zigfrīds Anna Meierovics) В. Кедровський протестував 

проти початку переговорів латвійського уряду з російською делегацією 

про визнання уряду Х. Раковського в Україні.  
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Повний перелік зовнішніх дипломатичних документів УНР за 

період проведення мирної конференції в Мінську та Ризі представлений у 

додатку А «Список нот, меморандумів, декларації УНР». 

У внутрішньовідомчих дипломатичних документах фактично 

відображена зовнішня політика УНР. У доповідних записках голів та 

членів дипломатичних представництв зазначені відомості про ставлення 

різних держав до самостійної України та її визвольної війни проти Росії. 

Саме на основі цих даних готувалися звіти, огляди, обіжники МЗС УНР.  

Звіти про зовнішню політику УНР готувалися в Дипломатичному 

відділі, Департаменті чужоземних зносин в МЗС і подавалися на підпис 

А. Ніковському. В «Огляді сучасного міжнародного становища УНР і 

закордонної політики» та «Огляді міжнародної політичної ситуації та 

зв’язаної з нею діяльністю МЗС за час урядування сучасної Ради 

Міністрів» представлена зовнішня політика від травня 1920 до березня 

1921 року. У цих узагальнюючих працях окремо представлена позиції 

європейських держав щодо України та її війни за самостійність. 

Особливої уваги надано українсько-російським відносинам і 

характеристиці кабінету Х. Раковського в Україні. При вивченні 

вищезазначених оглядів необхідно зауважити, що А. Ніковський став 

міністром закордонних справ УНР тільки наприкінці травня 1920 року, а 

до того часу цю посаду займав А. Лівицький. Завдання зовнішньої 

політики УНР були сформульовані у другій половині 1919 року, коли 

М. Тишкевич зайняв посаду голови делегації УНР на мирній конференції 

в Парижі (вересень 1919 року), а А. Лівицький – голови дипломатичної 

місії УНР у Варшаві (жовтень 1919 року). Зовнішня політика УНР була 

спрямована на пошук союзних держав у війні проти Росії. Висновки в 

«Оглядах …» вже представлені від впливом підписання мирних договорів 

у Ризі. У «Конспекті огляду сучасного міжнародного становища УНР і 

закордонної політики УНР» представлений систематизований перелік 



49 
 

всіх декларацій, меморандумів, нот та обіжників з короткими 

коментарями до них.  

У період від червня 1920 року до лютого 1921 року готувалися 

щомісячні огляди діяльності МЗС УНР. У цих документах детально 

аналізувався перебіг та результати мирних конференцій в Європі, зміст 

переговорів українських дипломатів з європейськими державними 

діячами. Особлива увага надавалася подіям в Україні та діяльності 

опозиційних до УНР різних політичних і військових організацій. На 

основі відомостей, наданих Похідною військовою канцелярією армії УНР, 

готувався «Огляд стратегічних і політичних подій в Україні» за період від 

20 червня 1920 року до 31 січня 1921 року. У них детально представлені 

військові дії української та союзної польської армій, а також дислокація і 

тактика повстанських загонів, керованих старшинами (офіцерами) армії 

УНР. З актуальних політичних питань у міністерстві готувалися 

спеціальні реферати, серед яких варто назвати найважливіші: «Російська 

реакція і гетьманська інтрига серед української еміграції», «Германсько-

російська акція проти уряду УНР та пана Головного Отамана»,  «Врангель 

і Україна» та інші (детальніше дивись додаток Б).  

Вищезазначені огляди зовнішньої політики УНР зберігалися в МЗС, 

а для дипломатичних представників за кордоном готувалися обіжники за 

дорученнями голови Директорії та уряду УНР. У пояснювальній записці 

для реєстру обіжників зазначалося, що ці дипломатичні документи 

служать для реалізації поставлених завдань та характеристики досягнень 

української дипломатії; у них роз’яснювався комплекс принципових 

питань та позиція уряду щодо подій міжнародного політичного життя 

[118, Арк. 410-411].  

Від червня до кінця 1920 року було підготовлено 34, а протягом 

1921 року – 59 документів. Всі обіжники можна поділити на такі 

тематичні групи: польсько-українських відносин, ставлення УНР до армії 

П. Врангеля, стан армії УНР. Окрему групу обіжників складали 
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рекомендації для впорядкування документообігу між міністерством та 

закордонними представництвами. Готувалися збірники, присвячені 

результатам засідання Ліги Націй, зміні політики балтійських держав 

щодо УНР у зв’язку з підписання мирних договорів у Ризі. Розроблялися 

проекти створення союзу чорноморських держав, у справі Червоного 

Хреста, готувалися інструкції щодо антиурядової діяльності серед 

української еміграції та зовнішньополітичних акцій більшовиків у Європі. 

Іноді обіжники розсилалися з метою збору важливої інформації для 

міністерства, як, наприклад, запит про ставлення європейських урядів і 

польського посольства в цих державах до України у зв’язку з 

підписанням Ризького миру.  

В обіжниках УНР Ризький мир розглядається у контексті польсько-

українських взаємин на підставі політичної та військової конвенцій, 

підписаних у Варшаві 21 та 24 квітня 1920 року. У восьми документах в 

хронологічній послідовності відтворено всі заходи українських 

дипломатів та дії (чи, точніше, бездіяльність) членів польської делегації у 

виконанні Польщею своїх зобов’язань перед УНР. Саме в обіжниках 

спочатку була представлена урядова позиції УНР щодо причин укладання 

Ризького миру, яка потім повторювалася у щомісячному та піврічному 

оглядах діяльності МЗС. Відповідно до позиції уряду УНР представленої 

у вищезазначених документах Польща визнала УСРР під загрозою 

продовження війни проти Росії і початком зимової кампанії. Списки 

обіжників за їх тематичним групами представлені в додатку В.  

Для якісної підготовки звітів, рефератів, обіжників та орієнтації у 

зовнішньополітичному становищі України Андрій Ніковський і Отто 

Ейхельман листувалися з головами дипломатичних представництв. У цих 

листах обговорювалися міжнародні, політичні та правові аспекти 

зовнішньої політики УНР.  

Найбільше Андрій Ніковський листувався з головами уряду 

Андрієм Лівицьким та В’ячеславом Прокоповичем, дипломатичними 
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представниками у Варшаві Леонідом Михайловим, Станіславом 

Стемповським, Віктором Зелінським, у Ризі – з Володимиром 

Кедровським, у Лондоні – з Арнольдом Марголіним та іншими. На 

міністра великий вплив мав його колега по партії Сергій Шелухин, 

особливо після підписання прелімінарного договору в Ризі. Утім, у своїй 

доповідній О. Ейхельман спростував висновки С. Шелухина про причини 

підписання Ризького перемир’я, і А. Ніковському довелося змінити свою 

позицію.  

Доповідні записки О. Ейхельмана «Про міжнародно-правовий 

статус УНР» (липень 1920), «Про прелімінарний Ризький договір від 12 

жовтня 1920 року» (жовтень 1920), «Про Ризький мир від 18 березня 1921 

року» (березень 1921) стали основою для текстів декларацій, 

меморандумів, нот УНР. У цих документах на основі міжнародно-

правових норм доводилося існування УНР як самостійної держави, що на 

основі політичного і військового союзу з Польщею веде визвольну війну 

проти спільного ворога [122, Арк. 15]. Саме О. Ейхельман звернув увагу 

на безпрецедентний в історії міжнародних відносин факт, коли на мирних 

переговорах у Ризі дві держави (РСФРР і УСРР) були представлені 

однією делегацією [167, Арк. 5-7].  

Цікавою є позиція товариша міністра закордонних справ щодо 

фінансового інтересу, який стимулював Польщу до підписання Ризького 

договору від 18 березня 1921 року. За мирним договором Росія визнавала 

себе правонаступницею Російської імперії і зобов’язувалася виплатити 

всі зовнішні борги. Між державами Антанти і Польщею в рамках 

Версальського миру був підписаний договір, за яким Польща повинна 

була виплатити частину боргів Російської імперії, оскільки входила до її 

складу. Після визнання Ризького миру, держави Антанти змушені були 

вже звертатися за поверненням боргів до Росії, а не до Польщі [140, Арк. 

68-75] [152, Арк.33-36].  
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В особовому фонді О. Ейхельмана зберігається чернетка листа, в 

якому коротко описана історія взаємин України та Росії протягом 1917-

1920 років. У рамках дисертаційного дослідження було встановлено, що 

цей лист адресувався голові уряду та міністру закордонних справ Франції 

Жоржу Лейгу (фр. – Georges Leygues). Датування цього листа слід 

віднести до другої половини жовтня – першої половини листопада 1920 

року. У листі також наголошувалося, що за наявної достатньої кількості 

зброї та набоїв до армії УНР можна буде мобілізувати величезну кількість 

козаків, бо старшин (тобто офіцерського складу) вистачало. Навіть якщо 

лист О. Ейхельмана не був надісланий, цей документ залишається 

важливим для розуміння зовнішньої політики УНР, національної 

історіографічної традиції історії України 1917-1921 років.  

За проханням А. Ніковського, який в свою чергу отримав 

розпорядження від Симона Петлюри, О. Ейхельман провів службове 

розслідування про згоду А. Лівицького на визнання УСРР. У листі до 

А. Ніковського О. Ейхельман аргументовано довів, що А. Лівицький не 

вів подібних розмов з Я. Домбським [140, Арк. 57-63]. Ці висновки лише 

підтвердили резолюцію С. Петлюри і спростували висновки С. Шелухина, 

що визнання Польщею кабінету Х. Раковського в Україні було здійснено 

за згодою А. Лівицького.  

В особовому фонді О. Ейхельмана збереглася чернетка російською 

мовою – обіжник від 25 листопада 1920 року про причини підписання 

прелімінарного договору в Ризі. Свої документи О. Ейхельман писав 

російською мовою, а в МЗС УНР його роботи вже перекладали 

українською. Якщо під обіжником від 25 листопада стоїть підпис 

А. Ніковського, то вже під обіжниками, підготовленими після ратифікації 

мирного договору від 6 травня та 4 червня 1921 року, записано «товариш 

міністра О. Ейхельман». Перелік документів А. Ніковського і 

О. Ейхельмана представлений в додатку Г. 
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Вищезазначені звіти, огляди, обіжники, листи та доповідні записки 

керівників МЗС, безумовно, складають невід’ємну частину 

внутрішньовідомчої дипломатичної документації УНР. Проте основу цих 

документів становлять доповідні і листи голів посольств, місії і делегації 

УНР в Європі. Вже у перших обіжниках Андрія Лівицького  від 15 вересня 

1919 року, на той час міністра закордонних справ УНР, зазначалося, що 

доповідні та звіти голів дипломатичних представників складають 

інформаційну основу для зовнішньої політики УНР [171, Арк. 18]. 

Необхідно підкреслити, що доповідні записки для міністерства готували 

тільки голови дипломатичних представництв, які могли долучати до своїх 

звітів відомості із доповідних записок радників або військових аташе при 

місії чи посольстві. Разом із тим, інформаційний потенціал доповідних чи 

звітів членів представництва не слід применшувати, оскільки голова на 

власний розсуд міг не включити деяких даних до звіту, у той час, як 

пропущені дані могли мати важливе значення для джерелознавчого 

дослідження.  

У зовнішній політиці УНР балтійський напрямок був пріоритетним, 

оскільки уряди Англії та Франції були зацікавлені у створенні союзу 

держав між Росією та Німеччиною. З цією метою на конференції 

Балтійських держав протягом серпня-грудня 1920 року розпочалася 

робота над створенням політичного і військово-оборонного союзу 

держав, утворених на території колишньої Російської імперії. У цій 

конференції також брали участь дипломати та військові представники 

УНР. Після перенесення у вересні 1920 року польсько-російських мирних 

переговорів з Мінська до Риги Латвія набуває особливого 

дипломатичного значення не тільки для Східної, а й всієї Європи. 

Доповідні записки голови дипломатичної місії УНР у Латвії Володимира 

Кедровського, голови делегації УНР на мирну конференцію в Ризі Сергія 

Шелухина та секретаря дипломатичної місії в Ревелі Михайла Паращука є 

основними для дослідження Ризького миру.  
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У доповідних записках голови дипломатичної місії УНР 

В. Кедровського подається детальна інформація про перебіг та результати 

двох мирних конференцій у Ризі: балтійської та польсько-російської. 

Якщо Балтійська конференція розпочала свою роботу 3  серпня, і 31 

серпня вже відбулося підписання політичного договору між державами 

Польщі, Фінляндії, Латвії, Литви, Естонії та України (УНР), то на 25 

грудня 1920 року вже планувався обмін ратифікаційними грамотами. 

Польсько-російська мирна конференція продовжила свою роботу в Ризі 

21 вересня, а 12 жовтня 1920 вже був підписаний прелімінарний мирний 

договір і військове перемир’я. Робота над мирним договором розпочалися 

17 листопада 1920 року і тривала до підписання мирного договору в Ризі 

18 березня 1921 року. 

Голова дипломатичної місії УНР у Латвії Володимир Кедровський 

готував доповідні записки про завдання та діяльність Балтійської мирної 

конференції і участь у ній делегації від УНР. Він обґрунтовував 

необхідність ратифікації політичного договору від 31 серпня 1920 року. У 

пояснювальній записці від 18 листопада А. Ніковський використав 

основні аргументи В. Кедровського. Участь делегації УНР на конференції 

Балтійських держав давала підстави дипломатам сподіватися на 

лояльність Франції до України у своїй політиці на Сході Європи. Проте 

підписання польсько-російського військового перемир’я, початок роботи 

над мирним договором, відмова прийняти балтійські держави до складу 

Ліги Націй унеможливило обмін ратифікаційними грамотами. Зі змісту 

доповідних зрозуміло, що В. Кедровський розчарувався в орієнтації на 

Польщу та Францію, а тому пропонував пошук дипломатичних контактів 

у напрямку Великої Британії та Німеччини. Невдачу дипломатії УНР на 

мирних конференціях в Ризі він сприймав як особисту поразку, проте 

його вини в цьому не було. У першу чергу підписання прелімінарного 

договору Росії з Польщею вказувало на поразку зовнішньої політики 

уряду Франції, що призвело до втрати її впливу у Східній Європі. 
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Зрештою відмова прийняти до складу Ліги Націй держав, які утворилися 

на території колишньої Російської імперії, означало поразку дипломатії 

Великої Британії, тобто фактично союзу держав Антанти.  

Цікавими є доповідні записки про розмову з представниками УСРР 

у складі російської делегації в Ризі Дмитром Мануїльським та 

Олександром Шумським – представниками уряду Х. Раковського. 

Розмову з Д. Мануїльським 23 вересня вів секретар дипломатичної місії 

УНР в Естонії Михайло Паращук. Вона була передана А. Ніковському у 

доповідній 29 вересня 1920 року. На зустрічі піднімалися питання, серед 

яких головним було суверенність кабінету Х. Раковського. У ході 

розмови Д. Мануїльський заявив, що УСРР суверенна держава і 

перебуває у союзі з Росією, хоча і має з нею спільну армію та фінанси. 

Він також повідомив, що уряд Х. Раковського не мав державних та 

військових діячів, а тому запросив російських фахівців. У категоричній 

формі Д. Мануїльський заявив, що на мир чи будь-які інші відносини з 

урядом УНР вони не підуть. Жодних розмов з польською делегацією про 

УНР також бути не може. Зрештою він зізнався, що їхнє становище на 

Україні хитке, а ім’я С. Петлюри має великі симпатії серед населення 

[158, Арк. 74]. Розмова з О. Шумським від 21 грудня, яку вів 

В. Кедровський у присутності працівників дипломатичної місії УНР , 

представлена у доповідній від 26 грудня 1920 року.  

Унікальними є доповідні записки про переговори В. Кедровського і 

дипломата з місії УНР у Варшаві Тимоша Олесіюка з головою польської 

делегації Яном Домбським до підписання прелімінарного договору 

12 жовтня 1920 року. У розмові від 29 вересня Я. Домбський обіцяв 

захищати інтереси УНР відповідно до укладеної політичної конвенції 

21 квітня 1920 року. Ця доповідна раніше не використовувалася у 

вивченні польсько-українських взаємин, оскільки до червня 2012 року 

цей документ зберігався у необлікованій справі. У наступних доповідних 

В. Кедровський характеризував зустрічі з польською делегацією, дебати з 
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польським представником на конференції Балтійських держав до 

підписання прелімінарного договору. Саме В. Кедровський першим 

назвав підписання військового перемир’я в Ризі «зрадою Польщі». З 

початком роботи мирної конференції над остаточним договором він 

продовжив подавати зміст розмов Яна Домбського та Адольфа Йоффе. 

Після підписання військового перемир’я у його доповідних подається 

діяльність інформаційного бюро РСФРР в Ризі та наслідки підписання 

миру з Росією для місії УНР. В першу чергу це стосувалося початку 

переговорів Латвії про визнання УСРР.  

Оригінали доповідних записок та листів С. Шелухина підписані як 

«Документи делегації УНР на мировій конференції в Ризі» в описі фонду 

3696 МЗС УНР у ЦДАВО України. Їхні копії зберігаються у фонді 1429 

«Канцелярії Директорії», або, як цей фонд називався до перейменування, 

«Державної Канцелярії». Необхідно зауважити, що в автентичній 

структурі архіву МЗС УНР доповідні С. Шелухина ніколи не виділялися, 

а складали лише частину документального комплексу зовнішньої 

політики. Повний перелік доповідних записок і повідомлень делегації 

УНР в Ризі представлений у журналах вхідних і вихідних документів 

[144, Арк. 1-4]. За жовтень С. Шелухин підготував всього чотири 

доповідні записки. У своїй першій записці від 10 жовтня він висловлював 

особисте ставлення до дипломатичної роботи УНР у Парижі та Варшаві, 

описував реакцію французьких представників під час переговорів у Ризі. 

У доповідній записці від 14 жовтня була представлена розмова з 

польським дипломатом у Латвії Вітольдом Каменецьким на четвертому 

засіданні Ради Уповноважених Балтійської конференції в Ризі 11 жовтня 

1920 року. У першій своїй доповідній записці від 15 жовтня він вказав на 

схожість переговорів у Ризі та Бересті – з тієї відмінністю, що 1918 року 

«так звану більшовицьку Україну» визнано не було. У другій доповідній, 

що також датована 15 жовтня, він пропонував змінити закордонну 

політику УНР, яка чомусь полягала у відставці М. Тишкевича з посади 
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голови делегації на мирній конференції в Парижі і орієнтації УНР на 

Велику Британію.  

Після повернення С. Шелухина до Відня висновки у листах за 

листопад кардинально відрізняються від висновків, поданих у доповідних 

за жовтень 1920 року. Його документи безумовно складають частину 

документального комплексу дослідження Ризького миру, оскільки 

порушують питання різкої зміни політики польської делегації до уряду 

УНР на користь російської делегації. На його думку, головна причина цієї 

зміни полягала нібито у згоді А. Лівицького на визнання УСРР, хоча уряд 

УНР погоджувався на підписання Польщею сепаратного миру тільки за 

умови визнання Росією в Україні уряду УНР. Упереджене ставлення до 

А. Лівицького та окремих українських дипломатів завадили С. Шелухину 

зробити правильні висновки щодо причин підписання прелімінарного 

договору 12 жовтня 1920 року.  

У документах Михайла Паращука, секретаря дипломатичної місії 

УНР в Естонії, повідомляється про динаміку відносин балтійських урядів 

з Росією під час мирних переговорів у Ризі. Він подає зміст розмов із 

російським дипломатом в Естонії Ісидором Гуковським після військових 

успіхів армії РСФРР проти військ П. Врангеля та армії УНР в листопаді 

1920 року. Покажчик доповідних записок та політичних листів 

В. Кедровського та С. Шелухина і М. Паращука представлений в 

додатку Д.  

Завдяки зусиллям Андрія Лівицького Варшава була єдиним 

дипломатичним центром, за допомогою якого уряд УНР міг 

продовжувати зовнішню політку, тим самим продовжуючи визвольну 

війну. Саме за результатами дипломатичної роботи А. Лівицького 

наприкінці 1919 року до Латвії та Естонії були надіслані дипломатичні 

місії УНР. Після підписання політичної і військової конвенції 21 і 24 

квітня 1920 року європейські держави були готові визнати самостійність 

України за умови відвоювання території України. На сьогоднішній день 
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доповідні записки, звіти та листи А. Лівицького майже не 

використовуються для дослідження зовнішньої політики УНР, хоча 

тільки ці документи повинні слугувати основою для предметного 

вивчення дипломатії УНР, особливо за 1919-1920 роки. Можливо, 

недостатня увага до спадщини А. Лівицького пов’язана із відсутністю 

систематичного зібрання його документів з усіх фондів УНР, хоча така 

робота повинна була передбачатися у відповідності до правил 

упорядкування архівних розсипів. При цьому слід зауважити, що 

більшість звітів та листи А. Лівицького зберігаються у фонді 

дипломатичної місії УНР у Швейцарії, який ЦДАВО України отримав в 

середині 1999 року.  

Крім дипломатичної місії у Варшаві, функціонували військова місія 

на чолі з Віктором Зелінським і торговельно-фінансова на чолі з Іваном 

Фещенком-Чопівським. Основне завдання цих місій полягало у 

забезпеченні дипломатичної, фінансової й військової підтримки 

визвольної війни уряду і армії УНР проти російських більшовицьких 

військ на території України.  

Фактично основні напрямки зовнішньої політики і дипломатії УНР 

представлені у листах А. Лівицького до С. Петлюри, В. Прокоповича, 

А. Ніковського М.Тишкевича, К. Мацієвича та В. Кедровського. З 

початком польсько-російських мирних переговорів від Польщі 

вимагалося виконання своєї частини зобов’язань відповідно до 

політичного і військового договорів. Польська делегація повинна була 

захищати державні інтереси УНР, які полягали у недопущенні делегації 

від уряду Х. Раковського до участі у переговорах як представника від 

України. Успіхи польської і української армії на фронтах давали підстави 

сподіватися на поступки з російської сторони під час підписання 

військового перемир’я: очікувалося відкликання російських військ з 

території України. На мирних переговорах планувалася самостійна участь 
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делегації УНР на чолі з А. Лівицьким, як це обіцяв представник 

Ю. Пілсудського [97, Арк. 76].  

Після відмови Г. Чичеріна і бездіяльності польського уряду саме за 

пропозицією А. Лівицького вирішено відправити до Риги ще одну 

делегацію, яка вже повинна була входити до складу польської делегації. 

Підписання військового перемир’я А. Лівицький сприймав як особисту 

власну невдачу. У листі до Л. Михайлова від 26 лютого 1921 року він 

вимагав, щоб поляки не виставляли на ганьбу «перед українським 

громадянством мене, який зв’язав добру славу свого імені з вірою в 

щирість польської нації» [56, Арк. 156].  

Крім ризьких переговорів, у листах розглядалося ставлення 

українських дипломатів до діяльності М. Тишкевича та фактичного 

впливу французького генерала Макса Вейгана на дії польського 

генерального штабу. На відміну від С. Шелухина, документи 

О. Ейхельмана та А. Лівицького майже не використовуються у 

дослідженні проблеми Ризького миру, хоча їх зміст достовірніший і 

узгоджується з опублікованими і неопублікованими документами з 

центральних архівів у Москві.  

Доповідні та листи виконуючого обов’язки голови Леоніда 

Михайліва є невід’ємною частиною документів варшавської 

дипломатичної місії, в яких розглядається Ризька мирна конференція. 

Унікальність документів полягає у тому, що в них характеризується 

внутрішня політична ситуація в Польщі, позиція політичних партій у 

ставленні до союзу з УНР і, внаслідок цього, припинення війни з Росією. 

У документах періоду від липня 1920 року до березня 1921 року 

розглядається польсько-українські взаємини у контексті мирних 

конференції в Європі. Зокрема, у доповідних Л. Михайліва подані 

відомості польських дипломатів про результати переговорів на мирній 

конференції у місті Спа (Бельгія), які відрізняються від відомостей 

представників УНР на цій же конференції. Необхідно зауважити, що в 
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дослідженнях про Ризький мир обов’язково розглядаються результати 

вищезазначеної конференції на політику польської делегації в Ризі. 

Багато нових даних представлено щодо реакції польського уряду на 

підписання прелімінарного договору, а також на ратифікацію мирного 

договору. Після призначення А. Лівицького головою уряду УНР 

Л. Михайлів, уже як голова дипломатичної місії УНР у Варшаві, 

продовжив готувати детальні доповідні про зовнішньополітичне 

становище і польсько-українські взаємини.  

Доповідні записки голови військової місії УНР у Варшаві Віктора 

Зелінського частково опубліковані в другому томі «Українська 

революція. Документи 1919-1921» за редакцією Тараса Гунчака (1984), а 

решта зберігається в архіві ЦДАВО. У його доповідних представлені 

переговори з французькими генералами Максимом Вейганом (фр. – 

Maxime Weygand) та Анрі Нісселем (фр. – Henri Albert Niessel), 

англійським генерал-лейтенантом Адріаном Картоном де Віяром (англ. – 

Adrian Carton de Wiart), головою військової місії Антанти у Варшаві. На 

підставі цих документів можна зробити висновок: урядова позиція 

Франції та Великої Британії щодо України за квітень – листопад 1920 

року відрізнялася від інформації у розмовах з керівниками та діячами 

військової місії Антанти в Польщі. На відміну від уряду Франції  та 

Великої Британії, англійські і французькі генерали не приховували свого 

прихильного ставилися до самостійної України і були зацікавлені в 

успішному завершенні війни проти російської більшовицької армії. У 

перемозі над більшовицькою армією були зацікавлені Тадеуш 

Розвадовський, польський генерал, Петр Махровим, генералом армії 

П. Врангеля, Борис Пермикін, генерал армії «Російського політичного 

комітету». Наявні документи вказують на існування різних поглядів на 

українську справу як серед європейських урядів, так і серед російської 

еміграції і навіть вищого військового командування Польщі. Крім цього , 

В. Зелінський зустрічався з англійським журналістом та іншими 
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впливовими діячами, з якими він обговорював продовження визвольної 

війни УНР. Уряд УНР підписав політичну конвенцію з «Російським 

політичним комітетом» Бориса Савінкова, але досягти відповідних 

домовленостей з урядом «Збройних сил півдня Росії» Петра Врангеля не 

вдалося.  

У листах голови торговельно-фінансової місії Івана Фещенка-

Чопівського характеризувалася міжнародна правосуб’єктність уряду УНР 

у зв’язку з підписанням військового перемир’я. Він підготував заяву, яка 

була поширена через дипломатичні місії в європейських державах і 

здійснила великий вплив на правосуб’єктність уряду УСРР. У документі 

зазначалося, що уряд УНР не визнавав результатів прелімінарного миру, а 

тому всі договори, які уклав уряд УСРР не вважаються обов’язковими для 

виконання урядом УНР. Крім цього, він підтверджував, що події на 

українському фронті 15-18 листопада 1920 року не були військовою 

катастрофою, бо головною причиною відходу армії УНР була відсутність 

достатньої кількості набоїв для самостійного продовження війни [128, 

Арк. 110].  

Після ратифікації польським парламентом Ризького мирного 

договору від 18 березня 1921 року дипломатична місія УНР була 

перейменована на Центральний комітет української еміграції, а військова 

місія – у Ліквідаційну військову місію. Фактично у Варшаві уряд УНР 

продовжував боротьбу за відновлення своєї влади в Україні через 

дипломатичні акції в європейських столицях. Документи дипломатичної, 

військової і торговельно-фінансової місії УНР у Варшаві представлені в 

додатку Е. 

Під час польсько-російських мирних переговорів С. Петлюра 

інтенсивно листувався з А. Лівицьким та А. Ніковським. Зміст листів 

С. Петлюри свідчить про аналіз оперативних доповідних і листів, на 

основі яких визначалася подальша визвольна війна і відповідно зовнішня 

політика УНР. Більшість з них надруковано у чотирьох томах збірника 
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«Симон Петлюра: статті, листи документи» (1956, 1979, 1999, 2006). У 

цих документах обґрунтовується, що відсутність достатньої кількості 

зброї та набоїв у армії УНР, і це було головною причиною відступу армії 

УНР на територію Польщі. Військове перемир’я у Ризі в жодному разі не 

розглядалося як завершення війни з Росією, а було лише епізодом у війні 

України за незалежність. У зовнішній політиці уряд УНР продовжував 

орієнтуватися на Польщу та Францію, у зв’язку з цим Головний Отаман 

(Президент УНР) був особливо зацікавлений у продовженні діяльності 

Михайла Тишкевича як представника України в Парижі.  

Польсько-російські мирні переговори, які проходили в Мінську і 

Ризі, мали загальноєвропейське значення, оскільки від них залежало 

встановлення системи міжнародних договорів після закінчення Першої 

світової війни. Від результату цих переговорів залежало співвідношення 

сил не тільки у Східній, а й у Західній Європі.  

У дипломатичних документах делегації УНР на Мирній конференції 

в Парижі, дипломатичних місіях УНР у Великій Британії, Бельгії та 

Голландії, Швейцарії та посольстві в Німеччині простежується політика 

європейських держав щодо самостійності України. Фактично ця політика 

була сформована і озвучена українськими дипломатами під час мирних 

конференцій в Сан-Ремо та Спа ще до початку польсько-російських 

переговорів у Мінську та Ризі. Політика Франції й Англії і, відповідно, 

всіх європейських держав полягала у нейтралітеті й невтручанні до 

української війни. За результатами Першої світової війни перемогли  

держави Антанти, а держави Четвертного союзу зазнали поразки. У 

зв’язку з цим на території Німеччини та Австро-Угорщини були утворені 

Австрія, Угорщина, Польща, Чехо-Словаччина та інші держави. Зовнішня 

політика новоутворених держав повністю узгоджувалася з рішенням Ради 

Антанти, а фактично – Великої Британії. Зовнішня політика нейтральних 

держав, наприклад, Данії, Швейцарії, Швеції та Норвегії, формально 

залишалася незалежною, але не могла суперечити політиці Великої 
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Британії. Німеччина, Австрія, Туреччина та інші держави Четвертного 

союзу взагалі не відігравали вирішальної ролі в європейській дипломатії.  

У доповідних записках Михайла Тишкевича, голови делегації УНР 

на Мирній конференції в Парижі (вересень 1919 – листопад 1920 року), 

підготовлених паралельно з переговорами в Мінську та Ризі , лише 

підтверджується нейтральність Англії і, відповідно, Франції щодо 

української війни. Із документів, підготовлених після конференції в Сан-

Ремо та Спа, було встановлено, що свою зовнішню політику Франція 

вимушена була узгоджувати з Англією. У свою чергу, уряд Англії 

вимушений був рахуватися із громадською думкою своєї країни, яка 

виступала проти будь-яких військових інтервенцій в Росію. Разом з тим 

уряди Англії і Франції були готові визнати самостійну Україну, якщо така 

самостійність буде доведена у війні проти Росії. Висновки М. Тишкевича 

щодо політики європейських держав до України є важливими для 

розуміння позиції цих держав щодо переговорів у Ризі. В історичній 

літературі досі не розглядалося питання політики європейських держав 

щодо України на основі дипломатичних документів УНР. Огляд цих 

документів у контексті Ризького миру є важливим, оскільки в радянській 

історіографії домінує версія, що європейські державі підтримували УНР в 

рамках своєї зовнішньої політики. Натомість у польській історіографічній 

літературі наголошується відсутність будь-якої інформації про 

повноцінне існування УНР серед європейських держав.  

У своїх доповідних записках М. Тишкевич підкреслював, що зміни 

у внутрішній політиці УНР не впливали на статус суб’єкта міжнародного 

права України [76, Арк. 67-68]. Тобто зміни урядів УНР не змінювали 

факту існування України як самостійної держави. Крім доповідних про 

переговори з Філіпом Керром (англ. – Philip Henry Kerr), Фердинантом 

Фошем (фр. – Ferdinand Foch) та іншими видатними політичними 

діячами, М. Тишкевич систематично готував звіти про свою діяльність на 

посаді голови делегації УНР на Мирній конференції в Парижі [74, Арк. 
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23-27; 157, Арк. 26-27; 77, Арк. 101-103]. Факти, наведені у цих 

доповідних записках, однозначно доводять, що завдяки головуванню 

М. Тишкевича зріс престиж та популярність ідеї існування Української 

Республіки в Європі. У сучасних монографіях та дисертаціях для аналізу 

зовнішньої політики УНР дослідники використовують документи 

політичних опонентів дипломатії уряду УНР під час мирної конференції в 

Парижі і особисто М. Тишкевича. Це можна пояснити відсутністю 

доступу науковців до вивчення документів М. Тишкевича, оскільки 

більшість його документів до початку 2012 року зберігалася у 

необлікованих справах фонду 3603 «Делегація УНР в Парижі», фонді 

4211 дипломатичної місії УНР у Швейцарії та в рукописному вигляді у 

фонді 1429 «Державна Канцелярія», або в її сучасній назві «Канцелярія 

Директорії». Проте висновки політичних опонентів не відображають 

реального міжнародного становища УНР. Деякі дипломати УНР, 

наприклад, Арнольд Марголін, Олександр Шульгин, Микола Василько не 

симпатизували М. Тишкевичу, проте вони в жодному разі не 

заперечували його професійних здобутків для УНР на Мирній 

конференції в Парижі. Представлені у доповідних записках висновки 

М. Тишкевича лягли в основу зовнішньої політики УНР протягом вересня 

1919 – листопада 1920 років.  

До складу делегації УНР у Парижі входили генерал Адамович та 

полковник Володимир Колосовський, які вели переговори з керівниками 

військових відомств європейських держав на мирних конференціях. У 

доповідних генерала Адамовича, підготовлених для М. Тишкевича за 

червень-серпень 1920 року, йдеться про переговори з вищим військовим і 

політичним керівництвом Франції про причини затримки визнання УНР. 

Більшість документів генерала Адамовича стали доступними  в архіві 

лише у лютому 2012 року. Аналогічні доповідні записки готував 

полковник В. Колосовський, в них проаналізовано ставлення офіційної 

Франції до української війни. Необхідно відзначити, що у березні 1920 
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року він дуже шанобливо ставився до діяльності М.  Тишкевича [77, 

Арк. 108-110], а вже через рік кардинально змінює своє ставлення до 

свого керівника [75, Арк. 9-12].  

У документах Миколи Шумицького, радника голови делегації, слід 

відзначити аналіз європейської політики від закінчення Першої світової 

війни до початку 1921 року та її наслідків для Сходу Європи. Втім, у 

своїх доповідних записках він розглядав внутрішні протиріччя в 

делегації. Варто виокремити складений ним реєстр нот М. Тишкевича від 

19 вересня 1919 року до 16 червня 1920 року. Перелік доповідних записок 

із зазначенням місцем зберігання представлений у додатку Ж.  

Позиція Англії щодо УНР була не менш важливою, ніж позиція 

Франції. У доповідних записках Арнольда Марголіна, голови 

дипломатичної місії УНР у Великій Британії, представлені результати 

таємних переговорів із впливовими європейськими політиками на мирних 

конференціях у Сан-Ремо та Спа. Головним питанням залишалося 

визнання України і купівля зброї та набоїв до неї для продовження війни 

проти Росії. Як і доповідні М. Тишкевича, звіти А. Марголіна формували 

зовнішньополітичні акції УНР у відповідності до фактичного 

міжнародного становища в Європі. Паралельно А. Марголін готував 

пакети документів, які засвідчували суверенність УНР та її міжнародний 

статус для прийняття її до складу Ліги Націй. Голова дипломатичної місії 

у Великій Британії готував реферати про відносини України і 

більшовицької Росії, виплати Німеччини боргів Україні, повернення 

українських військовополонених з Європи до армії УНР. У Лондоні він 

вів переговори з впливовими англійськими дипломатами Робертом 

Сесілем (англ. – Edgar Algernon Robert Gascoyne-Cecil), Гербертом 

Асквітом (англ. – Herbert Henry Asquith), керівником британської «Trade 

Union» Робертом Вільямсом (англ. – Robert Williams), прем’єр-міністрами 

Румунії, Греції та іншими європейськими політиками. У доповідних 

записках, які А. Марголін підготував паралельно з польсько-російськими 



66 
 

мирними переговорами, лише підтвердилася пасивність і нейтралітет 

англійського уряду до України у зв’язку з Ризьким миром.  

Як відзначав Андрій Яковлів, голова дипломатичної місії УНР в 

Бельгії та Голландії, результати конференції у Сан-Ремо лише підсилили 

зростання інтересу європейських урядів до українського питання. 

Більшість доповідних А. Яковліва написані до підписання політичного і 

військового договорів між Польщею та Україною. Під час мирних 

переговорів у Ризі він підготував доповідну записку про можливі умови 

визнання самостійності України. На відміну від М. Тишкевича і 

А. Марголіна, А. Яковлів вважав, що юридичне визнання України 

державами Антанти можливе тільки після надання урядом УНР концесій 

для європейських держав. Він доводив, що саме за таким принципом 

держави Антанти визнали Чехо-Словаччину, Польщу та балтійські 

країни. Чехо-Словаччина та Польща зобов’язувалися виплатити грошову 

винагороду Франції кожна за свою державу, а балтійські країни – віддати 

на певний період у користування Англії свої ліси. Для України А. Яковлів 

пропонував надати в якості концесій ліси Волині та порт Одеси [149, 

Арк. 1-4].  

Микола Василько як голова дипломатичної місії УНР у Швейцарії 

входив до складу делегації УНР на мирній конференції в Спа. Як і 

М. Тишкевич та А. Марголін, він підготував доповідну про ставлення 

Девіда Ллойд Джорджа (англ. – David Lloyd George), голови уряду Англії, 

і Еразма Пільца (поль. – Erazm Piltz), польського дипломата на мирній 

конференції, до України. У його доповідній записці наводяться раніше 

невідомі факти з історії повоєнної Європи, які дозволяють зрозуміти в 

першу чергу політику Англії та Франції щодо українського питання. У 

розмові з Девідом Ллойд Джорджем було встановлено, що Україна 

належить до сфери французького впливу на підставі антантівського 

таємного договору («Договір між Францією і Англією щодо діяльності на 

півдні Росії» від 23 грудня 1917 року). Голова англійського уряду не 
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пожертвував би жодним англійським солдатом для підсилення 

французького впливу в цьому регіоні. Він помилково вважав УНР 

результатом діяльності польського імперіалізму, який в Англії 

ненавидять, і тому не надав жодної і, тим більше, військової допомоги. 

Слід зауважити, що розмова носила таємний характер, проте ці відомості 

дають чітке розуміння урядової позиції Англії щодо України [141, 

Арк. 64-74].  

Як виконувач обов’язків посла УНР у Німеччині, М. Василько 

відвідав міністра закордонних справ Німеччини Вальтера Сімонса (нім. – 

Walter Simons) для обговорення німецько-українських відносин – від 

Берестейського договору до польсько-української війни проти Росії [117, 

Арк. 31-38]. У своїх доповідних М. Василько аналізував зовнішню 

політику УНР – від польсько-українського союзу до засідань Ліги Націй.  

Утім найбільшою його заслугою є формування зовнішньої політики 

УНР наприкінці 1919 року. За результатами Версальського мирного 

договору 28 червня 1919 року існування самостійної України  не 

передбачалося, але існування України було в інтересах Румунії, Польщі 

та Чехо-Словаччини. Під час зустрічей з дипломатами вищезазначених 

держав було з’ясовано їхнє небажання мати спільні кордони з «Великою 

Росією». Завдяки зусиллям М. Василька у зовнішній політиці УНР 

відбулася зміна пріоритетів: замість Франції та Англії – на Румунію та 

Польщу. Перелік документів й листів А. Марголніа, М. Василька та 

А. Яковліва представлені в додатку К. 

Для зовнішньої політики УНР діяльність посольства в Німеччині не 

відігравала суттєвої ролі. У листі до Миколи Порша від 14 серпня 1919 

року А. Лівицький писав, що Німеччина втратила своє значення у 

європейській політиці, а тому зближення України з Німеччиною 

означатиме ізоляцію її з боку держав Антанти [79, Арк. 1-2]. Тим не 

менше Берлін залишався важливим дипломатичним центром, в якому 

українським дипломатам можна було вести переговори з європейськими 
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послами. За час польсько-російських переговорів Роман Смаль-Стоцький 

як керівник посольства у своїх доповідних представляв переговори з 

англійськими і французькими дипломатами, міністром В. Сімонсом та 

референтами МЗС Німеччини, німецькими журналістами та ін.. Урядова 

позиція Німеччини щодо української війни проти Росії не відрізнялася від 

позиції держав Антанти і полягала у невтручанні і нейтральності.  

Невід’ємну частину його документів складають аналітичні 

доповідні про зовнішню політику Англії, Франції, діяльність генералів 

П. Врангеля, П. Скоропадського, політичні настрої в Німеччині. У 

розпорядженні посольства УНР у Німеччині було багато інформації, 

проте головне завдання представника УНР полягало у скрупульозній 

перевірці даних для підготовки звітів, які відповідали реальному стану 

справ. У своїх доповідних Р. Смаль-Стоцький передбачав занепад 

зовнішньої політики Франції, і його прогнози виявилися правдивими.  

Саме Р. Смаль-Стоцькому належить схематичний поділ зовнішньої 

політики УНР на польсько-румунсько-французьку та англо-німецьку 

орієнтації [73, Арк. 1]. Цю схему він розробив ще у січні 1920 року і 

разом із А. Марголіним намагався змінити дипломатичний напрямок 

уряду УНР в Європі з польсько-французького на англо-німецький [55, 

Арк. 346-349]. Проте такі заходи були засуджені А. Ніковським [45, Арк. 

360-361] та М. Васильком [108, Арк. 191-192]. Незважаючи на пасивну 

роль Німеччини у зовнішній політиці в Європі, Берлін залишався 

символічним центром для колишніх держав Четвертного союзу. Аналіз 

позицій цих держав до Ризького миру та війни УНР проти Росії дає 

підстави для повного розгляду політики європейських держав щодо 

України. Документи Р. Смаль-Стоцького представлені у додатку Л.  

Окремо слід зупинитися на доповідних записках Олександра 

Шульгина, голови делегації УНР до Ліги Націй в Женеві, а з січня 1921 

року – голови дипломатичної місії УНР у Франції. Прийом нових держав, 

утворених на території колишньої Російської імперії до складу Ліги Націй 
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відбувалися в листопаді-грудні 1920 року, тобто після капітуляції армії 

П. Врангеля і відходу армії УНР на територію Польщі. У своїх 

доповідних О. Шульгин доводить, що результати війни вплинули на 

відмову прийняти до складу Ліги Націй не тільки УНР, а й всі держави 

утворені на території колишньої Російської імперії. Разом із 

А. Марголіним О. Шульгин готував перелік міжнародних договорів і 

подавав їх до секретаріату Ліги Націй. Ці документи засвідчували 

суверенність УНР і військову інтервенцію Росії щодо України. Він був 

одним із небагатьох дипломатів УНР, хто постійно давав інтерв’ю і сам 

писав аналітичні статті про міжнародне становище УНР у зв’язку з 

підписанням мирних договорів у Ризі. На посаді голови дипломатичної 

місії УНР у Франції навіть вже після ратифікації Ризького миру 

О. Шульгин готував таємні доповідні записки, в яких доводив, що 

існування самостійної України залежить від результатів війни проти 

Росії. Тільки в середині 1921 року О. Шульгин дійшов висновків, на яких 

наголошував А. Лівицький в середині 1919 року. Документи та листи 

О. Шульгина представлені в додатку Ж. 

На відміну від уряду УНР, уряд УСРР до 20 лютого 1921 року не 

мав зовнішньополітичного відомства, хоча ще за постановою від 21 

березня 1920 року воно повинно було існувати. НКЗС УСРР утворився 

пізніше від відкриття на початку січня 1921 року дипломатичної місії 

УСРР в Москві. Для порівняння: посольство УСРР у Варшаві з’явилося 

лише у жовтні 1921 року. Будь-який зовнішньополітичний зв'язок УСРР, 

тобто зв'язок із Польщею, до серпня 1921 року здійснювався через 

російське посольство у Ризі. За таких умов немає підстав говорити про 

самостійну зовнішню політику УСРР. Навіть якщо брати до уваги 

спільність дипломатії РСФРР і УСРР, в останньої навіть не було 

формальних ознак, фактично відповідного відомства для реалізації хоча б 

такої політики.  
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Тим не менше відсутність зовнішньополітичного відомства і 

дипломатичних представництв за кордоном не заважало видавати 

декларації та ноти від імені більшовицького уряду в Україні. Більше того, 

наприкінці 1921 року з’являються перші збірники дипломатичних 

документів, в яких навіть констатується існування революційної 

більшовицької республіки в Україні. У фонді 4 «Народний Комісаріат 

Закордонних Справ УСРР» в ЦДАВО України зберігаються справи, в 

котрих зібрані ноти, видані від імені більшовицького уряду в Україні, та 

список їх публікацій у збірниках документів. Безпосередньо на аркушах 

цих документів стояла позначка «Х. Раковському» для ознайомлення, які 

скоріш за все надсилалися з Москви. Проте текст «нот» в архівних 

справах відрізняється від тексту, опублікованого у збірниках. У 

вищезазначеному фонді зберігаються копії нот за 1921 рік, передруковані 

з харківської газети «Коммунист» із зазначенням випуску та дати. У 

зв’язку з цим складається враження, що ці зовнішньополітичні документи 

надсилалися не з відомства до редакції, а навпаки – від редакції до НКЗС 

УСРР.  

Для ознайомлення Х. Раковському також надсилалися протоколи 

засідань у Ризі за період від 24 вересня до 12 жовтня та протоколи 

засідань різних комісій. Повністю протоколи засідань у Ризі досі не 

опубліковано у збірниках документів, проте їх частково публікували на 

сторінках газети «Известия В.Ц.И.К.» ще 1920 року з відповідним 

редагуванням і коригуванням тексту. У архівному фонді представлено 

п’ять протоколів із додатками (від 24, 27, 28 вересня, 4 та 12 жовтня 1920 

року). Досі додатки до протоколів, в яких записані заяви голів делегації, у 

досліджені Ризького миру не використовувалися.  

Із доповідних представників уряду Х. Раковського у складі 

російської делегації в Мінську та Ризі можна назвати лише звіт [178, Арк. 

54] та статтю [235] Дмитра Мануїльського, доповіді Еммануїла Квірінга 

[5], [212, С. 68-84]. Окремо слід виділити другий номер бюлетеня за 
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листопад 1920 року [226] та першого звіту НКЗС УСРР за лютий 1921 

року [296].  

Вищенаведені дипломатичні документи не дають жодних підстав 

говорити про УСРР як про суверенну державу і відповідно – про 

самостійну зовнішню політику, як це декларувалося на мирних 

переговорах у Мінську та Ризі. Для вивчення підстав, що дозволили 

представникам УСРР брати участь на мирних переговорах у складі 

делегації РСФРР, необхідно звернутися до опублікованих документів 

Георгія Чичеріна й Адольфа Йоффе. Для вивчення підстав підписання 

Польщею прелімінарного договору і військового перемир’я в Ризі 12 

жовтня 1920 року з таким урядом Х. Раковського в Україні необхідно 

звернутися до новітніх досліджень. Цими дослідженнями є монографія 

Єжи Божецького та стаття Геннадія Матвеєва, оскільки в них 

використано раніше невідомі документи з історії підписання Ризького 

миру.  

Методологія дослідження 

До класичних методологій філософії науки прийнято відносити 

методології iндуктивiзму, фальсифiкацiонiзму, історизму та 

конвенцiоналiзму. Ці методології детально охарактеризовані у 

монографіях доктора філософських наук, професора Вадима Чуйка 

«Рефлексія основоположень методологій філософії науки» (2000) [320, 

С. 51-58], «Когнітивізм як об'єкт когітології» (2007) [319, С.  95-106]. У 

монографії «Сучасні методологічні концепції дослідження історії 

української філософії» (2012) [303, С. 57-118] та дисертації 

«Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії 

української філософії» (2013) [339, С. 14-19] доктор філософських наук, 

професор Сергій Руденко здійснив спробу адаптувати вищезазначені 

методології до гуманітарних наук, зокрема історії філософії.  

Застосування методологій індуктивізму, фальсифікаціонізму, 

історизму та конвенціоналізму для вивчення Ризького миру за 
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дипломатичними документами урядів УНР і УСРР можливе за умови 

наявності джерельної бази. Проте для встановлення джерельної бази з 

фондів центральних державних архівів в Україні та опублікованих 

документів необхідно використовувати спеціальні методи. У другому 

розділі праці «Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ – 

середини ХХ ст.» (2000) за редакцією Ігоря Гирича та Володимира 

Ляхоцького наводяться спеціальні методи для виявлення та відбору 

джерел [260, С. 14-17]. Цей пошук зводиться до виявлення документів, 

які зберігаються у фондах центральних державних архівів в Україні та  

опублікованих у збірниках. Дедуктивний метод передбачає аналіз 

збірників документів для встановлення достовірності вже опублікованих 

документів. Архівна евристика як метод передбачає пошук документів у 

фондах за допомогою путівників, внутрішніх архівних покажчиків, 

картотек і описів фондів. Для колишніх «спецфондів» науково-

довідниковий апарат недостатньо розроблений, а тому для роботи з 

архівними фондами МЗС УНР і НКЗС УСРР основними є описи фондів. 

Опрацювання збірників та архівних фондів забезпечує роботу з 

джерельною базою для дослідження Ризького миру за дипломатичними 

документами урядів УНР і УСРР.   

Індуктивізм, або дескриптивна (описова) методологія, 

використовується для опису документів УНР і УСРР, опублікованих у 

збірниках та архівних фондах. Її застосування дозволяє з’ясувати 

кількісний покажчик документів, їх зміст, межі документальної основи 

дослідження. При аналізі документальної бази можна встановити 

офіційну й неофіційну позиції урядів УНР і УСРР.  

Індуктивізм дозволяє встановити документальну базу окремо для 

урядів УНР і УСРР. Документальною основою для з’ясування політики 

уряду УНР щодо Ризького миру є архів МЗС, який зберігається у різних 

фондах ЦДАВО України. Частина його документів вже була опублікована 

у збірниках. Їхній аналіз дозволить встановити особливості діловодства, 
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пріоритетність та статус окремих документів у системі документообігу 

МЗС УНР. Наприклад, Ризький мир розглядався у доповідних, листах та 

звітах Володимира Кедровського, Сергія Шелухина, Отто Ейхельмана та 

інших ключових державних і дипломатичних діячів УНР. Проте для 

офіційної позиції уряду УНР не всі із вищезазначених документів мають 

однакову цінність, оскільки деякі відомості, зазначені в них, не 

відповідали дійсності. Наприклад, відомості, подані у доповідних 

С. Шелухина, не відповідали дійсності, що було встановлено на підставі 

аналізу інших документів. Для предметного та комплексного аналізу 

необхідно аналізувати позицію уряду УНР щодо Ризького миру у 

контексті його зовнішньої політики та політики європейських держав 

щодо УНР. Основою для такого вивчення є інформація, зазначена у 

доповідних записках, звітах та листах, які зберігаються в фондах МЗС та 

дипломатичних представництв у ЦДАВО України.  

Документальною основою для з’ясування політики уряду УСРР 

щодо Ризького миру є архів НКЗС, який, на відміну від МЗС УНР, 

зберігається в окремому фонді ЦДАВО. Документообіг УСРР суттєво 

відрізняється від аналогічного процесу в УНР, а тому висновки про 

позицію уряду УСРР безпосередньо залежатимуть від кількості 

документів. Разом з тим аналіз наявних джерел дозволить встановити 

причину невеликої кількості документів зовнішньополітичного відомства 

як для самостійної держави, що декларує суверенність влади в Україні.  

Методологія фальсифікаціонізму використовується для дослідження 

історіографії, оскільки до своїх історичних досліджень автори включали 

лише ті дані й відомості, які не суперечать головній ідеї встановленої 

традиції, і тому використовують обмежену документальну основу. Це 

пояснюється або обмеженим доступом до архівних фондів з історії 

зовнішньої політики Росії, Польщі чи України, або обмеженими 

опублікованими документами у збірниках. У зв’язку з цим у дослідженні 

може не вистачати основних документів, а тому такі висновки не будуть 
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повноцінними. Навіть за умови відкритого доступу науковця до архівних 

фондів як основи документального дослідження висновки в літературі 

можуть відповідати вже встановленій історіографічній традиції, а не 

змісту документів. Особливо це стосується питань історії міжнародних 

відносин, війн та інших загальнодержавних проблем.  

Методологія історизму використовується для уникнення 

упередженого ставлення до тієї чи іншої історіографічної традиції при 

вивченні альтернативних підходів у дослідженні Ризького миру. Ця 

методологія передбачає існування різних історіографічних традицій.  

Ризький мир залишається предметом дослідження юридичних наук і 

міжнародного права. Дані та висновки дипломатичних документів урядів 

УНР і УСРР розглядатимуться у відповідності до норм міжнародного 

права. Для цього у дисертації використовується методологія 

конвенціоналізму, що передбачає визначення загальноприйнятих понять, 

якими можна вважати міжнародне право.  

Огляд збірників документів засвідчив, що публікація джерел з 

історії Ризького миру безпосередньо залежала від політичного режиму в 

державі. Через публікацію документів уряд СРСР продовжував 

декларувати свою зовнішньою політику та свої інтереси у підписанні 

Ризьких мирних договорів. Незважаючи на декларування «відкритої 

дипломатії», у СРСР публікувалися тільки міжнародні договори та 

офіційні заяви російських дипломатів. На сторінках збірників Ризький 

мир був представлений тільки текстами договорів, хоча після 1959 року 

почали з’являтися нові документи про переговорний процес. Після 

розпаду СРСР у Російській Федерації почали видаватися документи 

внутрішнього характеру, які дають інше уявлення про фактичну 

зовнішню політику РСФРР на мирній конференції в Мінську та Ризі.  

Видання документів з історії УНР, в тому числі і про Ризький мир, 

було започатковано урядом УНР ще 1921 року. Проте у зв’язку із 

військовою окупацією України російською армією це завдання довелося 
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відкласти. Частково публікація збірників здійснювалася за кордоном у 

Франції та США, але повноцінні видання стали можливими після 

здобуття незалежності України. Саме після 1991 року були видані 

дипломатичні документи з архівних фондів УНР і УСРР.    

Дослідження процесу формування архівів УНР і УСРР від моменту 

їх надходження до упорядкування в описи колишніх «спецфондів» 

дозволяє з’ясувати принципи та критерії наукової обробки документів. 

Проведений аналіз засвідчив, що науково-технічна обробка документів 

здійснювалася у контексті «військової інтервенції і громадянської війни в 

Росії». Документи архіву УНР не відповідали встановленим правилам, а  

тому його структура підлягала переробці у відповідності до встановлених 

норм. Таким чином структура архіву МЗС УНР вратила свою 

автентичність, хоча в дисертаційному дослідженні частково була 

відновлена.  

Якщо архіви УНР були надіслані до України в ході військових 

операцій радянських спецслужб, то архіви УСРР надходили на зберігання 

безпосередньо від профільних відомств. Джерелознавчий аналіз 

засвідчив, що кількість документів, яка зберігається сьогодні в ЦДАВО 

України дорівнює кількості документів отриманих Центральним 

державних архівом революції в 1924 році. Тобто невелика кількість 

документів, як для зовнішньополітичного відомства УСРР, є свідченням 

ефективної дипломатичної діяльності уряду УСРР, особливо під час 

мирних переговорів в Мінську та Ризі. Порівняння документів, котрі 

опубліковані у збірниках із документами, які зберігаються в архівних 

фондах, дають повне право говорити, що самостійної зовнішньої політики 

в УСРР не існувало. 

Таким чином, хронологічний огляд збірників документів дозволив 

встановити особливості відбору і публікації документів УНР і УСРР. У 

своїй зовнішній політиці Радянська Росія декларувала принцип 

«відкритої дипломатії», в зв’язку з чим намагалася публікувати офіційні 
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документи. Серійні видання «Красные книги» «Международная политика 

новейшего времени в договорах, нотах и декларациях» 1920-х років стали 

основою для збірників сталінських часів внутрішнього користування 

«Внешняя политика СССР» 1940-х років. У подальших серіях 

«Документы внешней политики СССР» та «Документы и материалы по 

истории польско-советских отношений» 1950-1960-х років продовжували 

публікувати нові архівні документи, але вже без передруку і навіть згадки 

про документи у попередніх виданнях. У першу чергу це стосувалося 

документів «контрреволюційних урядів», оскільки такі документи 

стосувалися не зовнішньої, а внутрішньої історії Радянського Союзу. У 

нових збірниках не друкувалися документи, які могли скомпрометувати 

«відкриту і миролюбну зовнішню політику» Радянської Росії. Вибіркові 

публікації дипломатичних документів у вищезазначених збірниках стали 

документальною основою для всіх подальших історіографічних робіт з 

історії зовнішньої політики Радянської Росії, в тому числі Ризького миру. 

Вибіркова публікація документів стала основою для підручників, 

монографій, дисертацій з історії України 1917-1921 років в радянській 

історіографічній традиції.  

Публікація внутрішньовідомчих урядових, дипломатичних та 

партійних документів у збірниках «Польско-советская война 1919-1920 

(ранее неопубликованные документы и материалы)» (1994) та 

«Ленин В. И. Неизвестные документы 1891-1922» (1999) засвідчила 

відмінність між декларативною, офіційною, і фактичною зовнішньою 

політикою Росії. У збірниках опублікована лише частина документів, але 

за їх змістом можна зробити висновок про штучність і маріонетковий 

статус кабінету Х. Раковського в Україні. На підтвердження цього 

статусу варто назвати видання, підготовлене наприкінці 2012 року – 

«Україна – Польща 1920-1939 рр.: З історії дипломатичних відносин 

УСРР з Другою Річчю Посполитою». У ньому опублікована незначна 

частина документів представників УСРР у складі російської делегації на 
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мирних переговорах у Ризі, яка підтверджує фіктивність суверенності 

УСРР.  

До проголошення незалежності України архівний фонд НКЗС  УСРР 

в ЦДАВО України зберігався у «спецфонді». Дослідження справ, що 

складають цей фонд, засвідчило невелику кількість документів як для 

профільного відомства, що відповідно до декларацій існувало з кінця 

1917 року. При цьому мала кількість документів була передана до архіву 

безпосередньо від відомства, а тому висловлювання, що документи були 

знищені під час евакуації чи реевакуації, не відповідають дійсності. Мала 

кількість документів може свідчити тільки про відсутність існування 

відомства і, відповідно, відсутність самостійної  зовнішньої політики 

УСРР. Фонд № 4 «Народного Комісаріату Закордонних Справ УСРР» 

зберігався у «спецфондах», щоб архівісти могли штучно включити до 

його складу архівні документи, надавши тим самим солідності самому 

фонду. Найбільш цінними документами у цьому фонді залишаються копії 

протоколів засідань у Ризі, які дозволяють безпосередньо ознайомитися з 

ходом переговорного процесу.  

Видання дипломатичних документів УНР здійснювалося без 

державного замовлення і фінансування, при тому, що архіви МЗС УНР з 

кінця Другої світової війни знаходилися в Радянському Союзі. Тим не 

менше це не заважало видавати документи УНР, використовуючи 

приватні архіви дипломатів та військових діячів України та Польщі за 

кордоном. За таким принципом були видані перші два томи із серії 

«Симон Петлюра: статті, листи, документи», двотомне видання «Україна і 

Польща в документах 1918-1922» та «Українська революція, документи 

1919-1921 років». Зі здобуттям незалежності України була продовжена 

публікація третього та четвертого томів серії «Симон Петлюра: статті, 

листи, документи», а також видано збірники «Неусвідомлення України» 

та «Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені 

(1917-1924 рр.): документи і матеріали».  
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Публікація документів у вищезазначених збірниках здійснювалася 

після науково-технічної обробки архіву УНР відповідно до норм 

радянського архівного діловодства. У зв’язку з цим була змінена 

структура архіву МЗС УНР. Нова систематизація у фондах ЦДАВО 

України фактично створила інший підхід для документального 

дослідження зовнішньої політики УНР, хоча відновити автентичну 

структуру архіву УНР і відповідно зовнішню політику в цих документах 

можливо.  

На основі опублікованих та архівних дипломатичних документів 

можна встановити види документів, які б дозволили з’ясувати позицію 

уряду УНР щодо Ризького миру, політику європейських держав щодо 

України та характеристику кабінету Х. Раковського.  

Археографічний аналіз та вивчення фондів центральних державних 

архівів України дозволяє встановити документальну основу дослідження 

Ризького миру у відповідності до урядових позицій УНР і УСРР.  
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РОЗДІЛ ІІ. РИЗЬКИЙ МИР В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ТРАДИЦІЯХ  

 

Ризький мир в історіографії представлений у монографіях, 

дисертаціях, розділах підручників, аналітичних статтях та спогадах. В 

історичній та науковій літературі навіть склалися історіографічні традиції 

дослідження Ризького миру. В основі історіографічних традицій лежить 

апологетика тієї чи іншої сторони в переговорному процесі. На 

сьогоднішній день польська та радянська (російська) історіографічні 

традиції залишаються найбільш популярними в дослідженні Ризького 

миру. Із фондів центральних бібліотек України стала доступною 

література українських державних і громадських діячів, яка є основою 

української історіографічної традиції, у тому числі й дослідження 

Ризького миру.  

 

2.1. Ризький мир в українській історіографії  

Основу української історіографічної традиції складають роботи 

політичних, дипломатичних та військових діячів УНР, видані за 

кордоном. Першим свої висновки про Ризький мир висловив Сергій 

Шелухин у листі до С.Петлюри від 17 листопада 1920 року [93, Арк. 149-

153]. Зміст цього листа був опублікований у газеті «Український вістник» 

від 7 лютого 1921 року в статті з назвою «Лекція для Головного Отамана» 

від автора «Правдивого» [240, С. 1-2]. Пізніше його було передруковано у 

львівському журналі «Немезида» 1936 року [234, С. 37-49], а 1948 року 

навіть видано окремою брошурою з назвою «Лист до С.Петлюри про 

Ризький договір» у Парижі [322, С. 6-12]. Розвивати свої висновки 

С.Шелухин продовжував у статтях: «Україна перед Лігою Націй» у 

журналі «Воля» (1921) [246, С. 443-446], «До законності» (1922) [243, 

С. 6], виданій у газеті «Український прапор», книжці «Петлюрівці у світлі 

права» (1922) [245], монографії «Варшавський договір між поляками і 
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С. Петлюрою 21 квітня 1920 року» (1926) [321] та рефераті «Історико-

правові підстави української державності» (1929) [244]. Суть його 

висновків зводилася до того, що визнання УСРР, і, як наслідок, 

підписання прелімінарного договору між Польщею і Росією відбулося за 

згодою голови дипломатичної місії УНР у Варшаві Андрія Лівицького. 

Проте такі висновки ще у грудні 1920 року були спростовані в 

документах С. Петлюри [45, Арк. 368-369] та Отто Ейхельмана [140, 

Арк. 57-63]. А в статті «Відповідь Шелухину» в журналі «Воля» (1921) 

Олександр Шульгин указав на абсурдність підписання ризького 

перемир’я у зв’язку з міфічною згодою А. Лівицького [247]. Пізніше у 

своїх спогадах «Ризьке Андрусово» (1936) В. Кедровський також 

зазначить, що згода А. Лівицького була неправдою [221, С. 19].  

Уряд УНР не вважав за потрібне спростовувати в пресі чи 

популярній літературі переконаня «голови делегації УНР на польсько-

російські мирні переговори в Ризі», бо саме так називалася посада 

С. Шелухина. При ознайомленні з зовнішньою політикою УНР та 

міжнародною ситуацією навколо мирних переговорів у Мінську та Ризі 

судження С. Шелухина здаються принаймні дивними. Проте саме такі 

одіозні висновки лягли в основу сучасних наукових досліджень з історії 

Ризького миру. Погляди С. Шелухина на причину підписання 

прелімінарного договору стали основними в монографіях Ісидора 

Нагаєвського «Історія української держави двадцятого століття» (1989) 

[292, С. 360-365], Віктора Матвієнка «Українська дипломатія 1917-1921 

років: на теренах постімперської Росії» (2002) [291, С. 357], Вікторії 

Соловйової «Українська дипломатія у країнах центральної Європи 1917-

1920 рр.» (2006) [310, С. 320-335], Михайла Гетьманчука «Українське 

питання в радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-

1939 рр.)» (1998) [262, С. 61-62] та «Між Москвою та Варшавою: 

українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного 

періоду (1918-1939 рр.) (2008) [261, С. 97], а також дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата юридичних наук Світлани Кобринської 

«Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр.) за 

утвердження української державності» (1996) [338].  

У вищезазначених роботах розглядалася постать С. Шелухина як 

професійного юриста, а його висновки як остаточні й безапеляційні. 

Відповідно до посилань у своїх дослідженнях науковці не 

використовували доповідних голови делегації УНР, підготованих у Ризі 

протягом 10-15 жовтня 1920 року. Дослідники не звернули увагу, що 

висновки в цих доповідних кардинально відрізняються від листів, 

написаних до А. Ніковського та С. Петлюри за листопад 1920 року. З 

метою перевірки достовірності відомостей у листах, які наводив 

С. Шелухин, учені не розглядали доповідних інших дипломатів УНР.  

Якщо поява статті «Лекція для Головного Отамана» [240, С. 1-2] у 

газеті «Український вістник» у лютому не мала великого значення, то 

стаття С. Шелухина «Україна перед Лігою Націй» [246, С. 443-446] у 

журналі «Воля» за березень 1921 року викликала значний резонанс. У 

листі від 9 березня 1921 року до А. Ніковського, міністра закордонних 

справ і однопартійця, М. Василько обурювався публіцистичною 

діяльністю С. Шелухина – також члена партії соціалістів-федералістів. 

Він писав, що член партії, представники якої входять до уряду, не має 

права писати такі статті проти голови держави й членів уряду. Зокрема, 

М. Василько писав, що «виключення Шелухина з партії поклало б кінець і 

його дошкішетству; бо все те, що він робить зараз, як би воно божевільно 

й не було, завжди оцінюється з тієї точки погляду, що він є членом 

серйозної партії – але коли буде стояти поза партією, або стане на чолі 

декількох дурнів (будь-якої нової партії) в той мент його будуть 

оцінювати по дійсній їх вартості, себто як продукта творчости цілком 

невмінимого божевільного» [93, Арк. 222]. Уривок із цього листа яскраво 

ілюструє ставлення дипломатів УНР до міркувань С. Шелухина з приводу 
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причини підписання прелімінарного договору та військового перемир’я 

12 жовтня 1920 року.  

Голова УНР С.Петлюра подав свої висновки про підписання 

військового перемир’я в Ризі в листі до А. Лівицького від 28 листопада 

1920 року. Пізніше розширив свої міркування в статті «До завдань нашої 

закордонної політики» (1923) у журналі «Трибуна України»  [241], 

брошурі, виданій під псевдонімом О. Ряст, – «Сучасна українська 

еміграція та її завдання» (1923) [202, С. 300-341] та вступній статті до 

журналу «Тризуб» [202, С. 342-346]. У цьому листі, як і в подальших 

статтях, наголошувалося, що підписання військового перемир’я 12 

жовтня 1920 року між Польщею та Росією, відхід армії УНР на територію 

Польщі у зв’язку з нестачею зброї та набоїв боєприпасів був лише 

військовим епізодом і не означав припинення війни за самостійну 

України.  

Причини укладання Ризького миру обговорювалися на сторінках 

журналу «Трибуна України» також. У статті «Як ми опинилися за 

Збручем?» (1923) полковник армії УНР Микола Капустянський вважав, 

що підписання перемир’я зумовлено впливом голови англійського уряду 

Девіда Ллойд Джорджа на польську дипломатію [233, С. 42-43].  

У сучасній історіографічній монографії Сергія Литвина «Суд 

історії: Симон Петлюра і петлюріана» (2001) також зазначається, що 

«порада і тиск Антанти» на Польщу, особливо вплив Д. Ллойд Джорджа, 

були вирішальними у підписанні перемир’я [282, С. 388]. Утім, такий 

висновок спростовується обіжником міністра закордонних справ Польщі 

Євстахія Сапіги від 10 вересня 1920 року [195, С. 368] та спогадами 

С. Грабського [225, С. 178]. Уряд Великої Британії не впливав на 

польський уряд і польську делегацію в Ризі. У своїй зовнішній політиці 

Польща більше залежала від уряду Франції, який якраз був проти 

підписання будь-якого договору з Росією.  
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У публікаціях дипломатів УНР Ризький мир розглядався в контексті 

українсько-російської війни. Протягом 1930 року в Парижі були видані 

брошурки А. Лівицького, О. Шульгина та Р. Смаль-Стоцького з метою 

поширення інформації про оборонну війну України проти Росії за 1917-

1920 роки. У вступному слові до перекладу «Договору про Лігу Націй» 

(1930) А. Лівицький розглядав політику європейських держав щодо 

України. На його думку, держави Антанти не підтримували самостійної 

України через укладання Берестейського договору. З метою 

«пацифікації» народів Східної Європи уряди європейських держав не 

бажали підтримувати визвольної війни України та народів Кавказу. За 

результатами Першої світової війни Австро-Угорщина була поділена 

союзниками, але Росію, яка підписала Берестейських договір і тим самим 

фактично зрадила держави Антанти, ніхто не ділив. Відмову від 

розподілу Росії А. Лівицький пояснює тим, що європейські держави не 

бажали створювати нового військового конфлікту в Європі [191, С. 4-6]. 

Саме тому в підписанні Ризького миру була зацікавлена більшість 

європейських держав і насамперед Польща.  

Особливості зовнішньої політики європейських держав до України 

проаналізував Олександр Шульгин у роботі «Vers l’independance de 

l’Ukraine (etude sur l’evolution politique du pays)» (1930). На додаток до 

висновків А. Лівицького він уточнював, що підписання перемир’я Ризі 

вплинуло на ситуацію на українському фронті, що безпосередньо 

зумовило відмову Ліги Націй прийняти УНР до свого складу [336, С. 26-

32]. Юридичне визнання Англією і Францією могло відбутися лише за 

умови повернення армією УНР території України без військової допомоги 

союзників. У свою чергу, жодна з союзних держав без попереднього 

рішення урядів Англії та Франції не могла визнати УНР. Свою роботу, у 

якій детально охарактеризував інтервенцію Росії проти України з 

подальшою окупацією та встановлення на її території маріонеткового 
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більшовицького уряду, О. Шульгин підготував французькою мовою для 

європейської аудиторії.  

Пізніше О. Шульгин видав збірник статей і документів 

«Державність чи гайдамаччина?» (1931) [325] та «Без території. Ідеологія 

та чин уряду УНР на чужині» (1934) [324], у яких продовжував 

аналізувати зовнішню політику європейських держав до України, 

причини підписання Ризького миру та обґрунтовував законність уряду 

УНР на противагу кабінету Х. Раковського.  

У передмові до збірника документів «Application of the Ukrainian 

Republic for Admission to the League of Nations» (1930) Роман Смаль-

Стоцький сформулював причини української визвольної війни та позицію 

УНР до укладання Ризького миру між Польщею і Росією. Він 

наголошував, що уряд УНР звернувся за допомогою до Ліги Націй із 

метою завершення війни в Україні, зумовленої нападом армії РСФРР. 

Засідання Ліги Націй відбувалися паралельно з засіданнями мирної 

конференції в Ризі, за результатами якої Росія встановила фіктивний уряд 

в Україні [217, С. 3-5]. У додатку представлені міжнародні договори, в 

яких європейські держави визнають незалежність УНР. Фактично це 

перша спроба реалізації публікації дипломатичних документів, 

здійснення якої планувалася в рамках видання «Синьо-Жовтої книги 

уряду УНР» 1921 року [147, Арк. 1-2]. Передмова Р. Смаль-Стоцького і 

міжнародно-правові документи перекладені в збірнику англійською та 

французькою мовами для доступності європейської аудиторії.  

Найповніше позиція українського уряду щодо мирних переговорів у 

Ризі представлена в спогадах голови дипломатичної місії УНР у Латвії 

В. Кедровського «Ризьке-Андрусово…», виданих 1936 року [221]. 

Український дипломат уперше надрукував деякі уривки дипломатичних 

документів УНР, проаналізував процес мирних переговорів, 

охарактеризував політику польської, російської делегацій 

використовуючи записи зі свого щоденника. У підписанні Ризького 
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перемир’я він звинувачував польську сторону, яка зрадила свого 

українського союзника. Як полковник армії УНР В. Кедровський звертав 

увагу на успішність бойових операцій українського й польського війська 

на фронтах, що давало підстави польській делегації вимагати від 

більшовиків прийнятних умов миру для УНР. На відміну від ультиматуму 

про негайне підписання військового перемир’я, він надавав особливого 

значення таємним зустрічам голів делегацій. У роботі наведений зміст 

розмов із військовими французькими представниками, міністром 

закордонних справ Латвії, президентом Естонії та детально відтворена 

зустріч із О. Шумським – представником УСРР у складі російської 

делегації.  

У спогадах засвідчено переговори з Осипом Назаруком, членом 

галицької делегації (від ЗУНР), щодо мирної конференції в Ризі та 

прокоментовано ставлення уряду УНР до Східної Галичини. Мемуари 

О. Назарука «Галицька делегація в Ризі: Спомини сучасника» [222] були 

видані ще 1930 року та стосувалися переважно приватних розмов із 

членами російської делегації А. Йоффе та Д. Мануїльським, де зокрема 

говорилося й про зустріч з дипломатом УНР. Цінність цих спогадів 

полягає в унікальних відомостях про взаємини між членами російської 

делегації, наведені коментарях А. Йоффе, і власних спостереженнях 

О. Назарука. У цих мемуарах чітко простежується позиція уряду Західної 

Української Народної Республіки.  

Для характеристики умови визнання мандатів членів делегації від 

більшовицького уряду в Україні В. Кедровський використав посилання на 

перші надруковані спогади про Ризький мир Миколи Бережанського. 

Колишній редактор російськомовної газети в Латвії опублікував 

«Польско-советский мир в Риге (из записок бывшего редактора)» 1922 

року в берлінському журналі «Историк и современник: историко-

литературный сборник» [219; 220].  
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Проте головне місце в спогадах «Ризьке-Андрусово…» посідають 

дискусії з членами польської делегації, особливо під час зустрічі 7 жовтня 

1920 року. Заяву Я. Домбського українським дипломатам про те, що 

визнання УСРР було узгоджено з А. Лівицьким у Варшаві, 

В. Кедровський підтвердив, але довів, що інформація, подана в заяві, не 

відповідала дійсності й була неправдивою [221, С. 19]. Слід зауважити, 

що спогади В. Кедровського, на відміну від документів С. Шелухина, 

мають меншу популярність у сучасних українських дослідженнях 

Ризького миру.  

У вищезазначених виданнях фактично відтворена українсько-

російська війна відповідно до урядової позиції УНР. Усі зазначені тези 

обов’язково обґрунтовувалися міжнародними документами й детальним 

аналізом фактичної військово-політичної ситуації в Європі. Ризький мир 

не розглядався в рамках українсько-польських взаємин, а поставив через 

війну України проти Росії за самостійну державу. Основні положення, 

зазначені в роботах дипломатів і міністрів УНР, можна представити в 

таких тезах: уряд РСФРР без оголошення війни здійснив військову 

інтервенцію в Україну, називаючи її «громадянською війною»; для 

продовження війни за державну незалежність УНР уклала політичний і 

військовий договори з Республікою Польща; під час мирних переговорів 

у Мінську та Ризі до російської делегації входили представники уряду 

Х. Раковського для репрезентації українського уряду; УСРР як держава 

була фікцією, а маріонетковий уряд Х. Раковського був адміністрацією 

російського уряду в Україні; підписанням військового перемир’я з Росією 

Польща не тільки не виконала своїх зобов’язань, а фактично та юридично 

зрадила свого українського союзника відповідно до військово-

політичного договору з УНР; підписання Ризького миру юридично 

оформило окупацію України Росією.  

Якщо видання дипломатів УНР призначалося переважно для вищого 

керівництва європейських держав, то для широкої громадськості 
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обговорення історії УНР і Ризького миру здійснювалося на сторінках 

журналів. Своєрідним апологетом уряду УНР був Іван Кедрин 

(Рудницький), який на сторінках польських та українських часописів 

послідовно відстоював інтереси УНР. Після заснування журналу 

«Biuletyn Polsko-Ukraiński» у вересні-жовтні 1932 року у Варшаві на його 

сторінках одразу розпочалася дискусія про Ризький мир. Так, у  статті 

«Polemika o traktacie ryskim i jej wyniki» (1933) Іван Кедрин спростовував 

висновки Адольфа Бохенського (поль. – Adolf Bocheński) про те, що з 

правового погляду польська делегація мала право підписати мир із 

Росією. У свою чергу І. Кедрин доводить, що Ризький мир кардинально 

перекреслював договори, підписані у Варшаві, а тому ця тема 

залишається незручною в польсько-українських відносинах. Український 

журналіст зазначив, що найбільше незручностей у дискусії щодо Ризького 

миру полягає у відсутності доступу до архівних документів. Він 

підкреслював, що, крім відомих, існує ціла низка неопублікованих 

документів, які додатково можуть пояснити перебіг подій на польсько-

російських мирних переговорах [249, С. 2-3]. Дискусії щодо підписання 

Ризького миру на сторінках журналу «Biuletyn Polsko-Ukraiński» 

припинилися, і більше це питання не розглядалося.  

У своїй публікації «Паралелі в історії України: з нагоди 50-річчя 

Ризького миру» (1971), уперше опублікованій у журналі «Альманах 

Українського Національного Союзу» за 1971 рік, І. Кедрин 

висловлювався більш категорично в оцінках Ризького миру. Він писав, 

що «Польща як держава і нарід зрадили Україну, зламавши підписаний з 

нею договір та поділившись землями свого союзника з російським 

ворогом». Саме тому Ризький мир є «зрадою в класичному розумінні» 

[279, С. 24-25]. Необхідно зазначити, що І. Кедрин мав можливість 

спілкуватися з членами польської делегації і, зокрема, з Леоном 

Василевським, який вважається «щирим прихильником» східної політики 

Ю. Пілсудського.  
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Голова уряду УНР Ісак Мазепа визнавав факт порушення Польщею 

договору, укладеного з УНР. У своїй роботі «Україна в огні й бурі 

революції 1917-1921» він писав, що польський уряд, підписавши Ризьке 

перемир’я, порушив договір від 21 квітня 1920 року [290, С. 433]. Слід 

зазначити, що І. Мазепа подав у відставку з посади голови уряду на знак 

протесту щодо підписання військового та політичного договорів у 

Варшаві, а свій твір він видав 1942 року в Празі. У зв’язку з цим 

концепція його роботи відрізняється від аналогічних праць С. Петлюри, 

А. Лівицького, О. Шульгина і Р. Смаль-Стоцького. Ця відмінність полягає 

в характеристиці подій в Україні: І. Мазепа називає події 1917-1921 років 

«революцією», у той час як ці події розглядаються в роботах дипломатів 

УНР виключно як війна України проти Росії.  

Дослідження наслідків Ризького миру продовжив аналізувати 

Микола Лівицький у роботах «Проблеми Української міжнародної дії» 

(1963) [288], «Перспективи української визвольної політики» (1965) [287], 

«Відносини Захід-Схід і проблеми поневолених Москвою націй» (1975) 

[285, С. 366-382], «Державний Центр УНР в екзилі між 1920 і 1940 

роками» (1984) [286]. Основна увага приділена функціонуванню УСРР як 

суб’єкта міжнародного права після підписання Ризького миру. Утім, 

М. Лівицький доводить, що уряд УСРР не мав ознак самостійної держави, 

а був лише російським окупаційним режимом. Варто зауважити, що в 

роботах дипломатів УНР це положення не викликало сумнівів, а тому не 

було потреби його розглядати. Актуалізація дослідження міжнародної 

правосуб’єктності УСРР з’явилася після завершення Другої світової 

війни, коли після створення СРСР була відновлена діяльність 

зовнішньополітичного відомства УСРР. На сьогоднішній день немає 

спеціального дослідження міжнародно-правового статусу УСРР, а тому 

роботи М. Лівицького досі становлять невід’ємну частину 

історіографічної бази.  
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Після початку Другої світової війни доступ до архівів УНР був 

обмежений, а тому заслуга М. Лівицького полягала в обґрунтуванні 

незаконності уряду УСРР називатися українським урядом.  

Серед сучасних українських істориків урядову позицію УНР на 

підписання Ризького миру підтримує Володимир Сергійчук у своїй 

вступній статті до збірника документів «Неусвідомлення України…» 

(2002) [208], [209], монографії «Симон Петлюра» (2004) [304, С. 352-360] 

та статті «Ризький договір 1921 року як четвертий поділ України між 

Москвою і Варшавою» (2008) [242, С. 476-483]. Крім документів УНР, які 

зберігаються в ЦДАВО України, у цих роботах використано фонди 

Центрального військового архіву у Варшаві, епістолярну спадщину 

С. Петлюри та члена делегації УНР у Ризі Тимоша Олесіюка.  

Слід окремо відзначити публікацію Владислава Верстюка «Ризький 

мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну 

Республіку» (2011) [227], передруковану в польському збірнику 

«Zapomniany pokój» 2013 року [259]. У цій статті автор розглядає Ризький 

мир в контексті української революції 1917-1921 років і констатує 

підписання мирних договорів без оцінки статусу уряду Х. Раковського в 

Україні. Дипломатичну діяльність уряду УСРР, зокрема під час мирних 

переговорів у Мінську та Ризі, досліджував Олександр Гісем у своїй 

дисертації «Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-

1923 рр.» (2008) [337, С. 35-37, 172]. 

Отже, в українській історіографії Ризький мир розглядається у 

контексті українсько-російської війни. Висновки С. Шелухина, що 

визнання Польщею більшовицького уряду в Україні відбулося за згодою 

А. Лівицького, не підтримувалися у роботах дипломатів УНР, але широко 

використовуються у сучасних дослідженнях. Міжнародна 

правосуб’єктність УСРР вивчається сучасними істориками, а у працях 

дипломатів УНР уряд Х. Раковського характеризувався як маріонетковий 

встановлений в Україні за допомогою російської більшовицької армії .  
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2.2. Ризький мир у радянській історіографії 

Російська історіографічна традиція є правонаступницею радянської 

у дослідженні Ризького миру й історії України 1917-1921 років. Навіть 

використання опублікованих та архівних документів у сучасній 

російській історіографії не вплинуло на перегляд радянських догм в 

історичній науці. Дослідження Ризького миру в сучасній російській 

історіографії змінилося хіба що в долучені до аналізу раніше заборонених 

аспектів – таких, як, наприклад, діяльність А. Йоффе на посаді голови 

російської делегації в Ризі. Проте Ризький мир продовжує розглядатися 

як завершення військової інтервенції та громадянської війни в Росії.  

До радянської історіографії відносимо роботи, у яких дослідження 

зовнішньої політики РСФРР загалом і Ризького миру зокрема зводиться 

до використання офіційної позиції НКЗС РСФРР і РКП(б). Фактично 

радянська історіографія виступає як частина політики РСФРР, оскільки 

дублює офіційні дипломатичні документи зовнішньополітичного 

відомства.  

Відповідно до «лінії партії» Ризький мир розглядається як 

завершення військової інтервенції та громадянської війни, а не в 

контексті зовнішньої політики РСФРР. У радянській історіографії умовно 

можна виділити три періоди в дослідженні Ризького миру: від початку 

мирних переговорів у Мінську до початку сталінської диктатури в СРСР 

(1920 – 1930 роки); період тоталітарного режиму й диктатури в 

історичній науці (1930 – 1956 роки); від розвінчання культу особи 

Сталіна до розпаду СРСР (1956 – 1991 роки). Саме на останній період 

припадає найбільша кількість монографій, колективних видань з історії 

зовнішньої політики РСФРР, Ризького миру та УСРР. Роботи третього 

періоду можна вважати основою радянської історіографічної традиції. 

Після розпаду СРСР у сучасній російській історіографії розпочалося 

«переосмислення» історії та підготовка нових підручників, колективних 

монографій, аналітичних статей з історії Ризького миру.  
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У літературі першого періоду обґрунтовувалася боротьба РСФРР за 

мирне співіснування з різними державами. У статті Л. Нежинського та 

О. Ревякіна «Г. В. Чичерин – «красный нарком» или «реальный 

политик»» зазначається, що зовнішня політика РСФРР базувалася на 

протиріччі та функціональній несумісності двох головних принципів: 

мирного співіснування країн із різним соціальним ладом і пролетарським 

інтернаціоналізмом [238, С. 103]. Після Першого Інтернаціоналу в Москві 

(2-6 березня 1919 року), метою якого було повалення «буржуазного» і 

встановлення «соціалістичного» ладу в усіх державах, Політбюро ЦК 

РКП(б) втручається в справи НКЗС РСФРР. Партійне керівництво поряд 

із Комінтерном і комуністичними партіями за кордоном використовувало 

дипломатичні представництва як головні канали для здійснення 

революційного процесу. А ось вже в доповіді на восьмій конференції 

РКП(б) 5 грудня 1919 року Г. Чичерін наголошував, що РСФРР «бажає 

жити в мирі з усіма народами» [238, С. 110-111]. Власне, два 

вищезазначених документи були підставою для проведення двох різних 

напрямків у зовнішній політиці РСФРР.  

У відповідності до нового задекларованого принципу дипломатії 

почала з’являтися агітаційна література, у якій робилися спроби довести 

агресивну політику сусідніх держав до більшовицьких республік. Одразу 

після підписання прелімінарного договору й військового перемир’я в Ризі 

Д. Мануїльський, який входив до складу російської делегації як 

представник уряду УСРР, підготував статтю «О рижских переговорах» 

(1920) для журналу «Коммунистический Интернационал». Він 

наголошував, що укладання нелегкого миру в Ризі було здійснено за 

рахунок територіальних поступок російської делегації заради уникнення 

військової зимової кампанії [235, С. 3077-3082]. Незважаючи на 

престижний статус журналу, на цю статтю майже немає посилань у 

радянській історичній літературі третього періоду. Крім «територіальних 
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поступок», у ній було сказано про спроби «білогвардійської Польщі» 

протиставити більшовицькому уряду в Україні «контрреволюційний».  

В інших виданнях головна увага зверталася на військову 

інтервенцію Польщі до Росії з метою окупації та встановлення 

маріонеткового уряду в Україні. Відтак, армія УНР розглядалася як 

частина польських військ, а УСРР – як повноцінна держава, яка ніколи не 

зазіхала на польську суверенність. Такі узагальнювальні позиції були 

висловлені в роботах М. Павловича (Волонтер) «Україна як об’єкт 

міжнародної контрреволюції» (1920) [297], М. Горлова «Чего хочет от нас 

панская Польша?» (1923) [263], Б. Козельського «Шлях зрадництва й 

авантюр (петлюрівське повстанство)» (1927) [280], М. Філіппова 

«Украинская контрреволюция на службе Англии, Франции, Польши» 

(1927) [317]. Ці видання доцільніше називати пропагандою, ніж 

історичною літературою, бо в них відсутні посилання на будь-які 

документи, замість яких використовувалися агітаційні гасла.  

Виняток становить праця «Десять лет советской дипломатии» 

(1927), підготована НКЗС СРСР. На основі витягів із документів у цій 

роботі доводиться, що радянська зовнішня політика спрямована на 

«боротьбу за мир» та «розвиток міжнародних відносин». У зв’язку з цим 

укладання Ризького миру з Польщею розглядається як черговий крок для 

встановлення нормальних відносин із сусідніми державами [190, С. 61]. 

Слід зауважити, що участь УСРР як самостійної республіки в підписанні 

договорів у Ризі ігнорується, бо в цьому виданні УСРР становить 

інтегровану частину РСФРР. Слід зазначити, що на мирних переговорах у 

Мінську та Ризі постійно декларувалася суверенність УСРР. Швидше за 

все, завдання авторів у монографії «Десять лет советской дипломатии» 

полягало у формуванні нового політичного бачення, яке відповідало 

державним інтересам СРСР.  

Висновки про зовнішню політику РСФРР і Ризький мир у літературі 

другого періоду радянської історіографії кардинально відрізняються від 
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висновків першого. Замість «миролюбної» радянської дипломатії, 

представленої в нотах Г. Чичеріна та А. Йоффе, зовнішня політика 

РСФРР спирається на свою армію. Протягом 1930-1940-х років 

військовий фактор відігравав вирішальну роль не тільки в історичних 

дослідженнях, а й зовнішній політиці Радянського Союзу. Після 

закінчення Другої світової війни розпочалася підготовка нових робіт, які 

повинні були сформувати новий підхід у дослідженні зовнішньої 

політики СРСР. Особливо це стосувалося Ризького миру, який в 

односторонньому порядку був скасований по відношенню до Польщі у 

вересні 1939 року.  

Так, у колективній роботі «на правах рукопису» Олександра 

Трояновського та Бориса Штейна «История внешней политики СССР» 

(1945) зазначається, що зовнішня політика Росії протиставила іноземній 

збройній інтервенції аргументи сили, які відіграли вирішальну роль під 

час польсько-російської війни. У роботі наводилися й інші фактори, 

наприклад: систематична пропаганда миру, уміння в потрібний момент 

піти на значні матеріальні поступки та інше [313, С. 175].  

Колективна праця Б. Штейна і О. Трояновського 

розповсюджувалася на правах рукопису, тобто була доступна для 

вузького кола користувачів, а для загального користування був видано 

тритомник «История дипломатии» (1945). У першому томі також 

вказується на військовий фактор у російській зовнішній політиці, 

зокрема, звертається увага на можливість нового наступу російської армії 

на Польщу за відсутності укладання військового перемир’я в Ризі [272, 

С. 85-86]. Такий висновок був використаний у монографії Миколи 

Супруненка «Україна в період іноземної воєнної інтервенції і 

громадянської війни (1918-1920 рр.)» (1951): «боячись розгрому, Польща 

вирішила підписати мир, незважаючи на сильний тиск Антанти» [312, 

С. 296]. У своїй монографії М. Супруненко не зупинявся на детальному 
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огляді умов підписання Польщею прелімінарного договору й військового 

перемир’я 12 жовтня 1920 року, обмежившись лише його констатацією.  

У лекціях, які читалися у Вищій партійній школі при ЦК ВКП (б), 

військовий фактор у зовнішній політиці РСФРР розглядався більш 

детально. Так, Федір Зуєв у своїй лекції «Внешняя политика Советской 

России в период иностранной интервенции», прочитаній і виданій 1951 

року окремою брошурою, наголошував на катастрофічному становищі 

Польщі. Водночас він зазначав, що армія РСФРР призупинила 

контрнаступ польських військ і готувалася до нового контрудару. Історик 

мав на увазі події після «Варшавської битви», тобто наприкінці серпня 

1920 року. Автор зауважував, що польський уряд, не маючи сил для 

продовження війни і з тривогою очікуючи нового контрнаступу, 

вимушений був відмовитися від захоплення Правобережної України , 

Білорусії й попросити миру [266, С. 38]. На жаль, у лекції не були 

зазначені документи чи архіви, на основі яких Ф. Зуєв робив свої 

висновки. Проте сьогодні на основі доступних опублікованих документів 

із центральних державних архівів Москви, а також історіографічних 

досліджень можна вважати, що він використовував внутрішньовідомчі 

урядові, військові та дипломатичні документи РСФРР.  

Після смерті Сталіна Ф. Зуєв видав монографію «Международный 

империализм – организатор нападения панской Польши на Советскую 

Россию (1919-1920)» (1954), у якій дещо змінено вплив військового 

фактора у зовнішній політиці Росії. Для характеристики радянської 

дипломатії вже використовуються стенограми засідань мирних 

переговорів у Мінську та Ризі, опубліковані в московській газеті 

«Известия ВЦИК». Перше місце серед факторів, які примусили польську 

делегацію підписати прелімінарний договір, тепер відводиться 

територіальним поступкам російської делегації для швидкого досягнення 

миру [267, С. 218-219]. На нашу думку, це видання було здійснене для 

підтвердження союзних відносин із радянською Польщею, особливо після 
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Другої світової війни. Саме це видання було доступним для загального 

використання науковцями за кордоном.  

Проте поява монографії 1954 року не змінила змісту лекцій для 

слухачів Вищої партійної школи вже при ЦК КПРС. У спільній лекції з 

Іваном Івашиним «Международные отношения в период проведения 

Великой Октябрьской социалистической революции: внешняя политика 

Советского государства в годы иностранной военной интервенции и 

гражданской войны» (1955) [268, С. 60] та в навчальному посібнику 

«История международных отношений и внешней политики СССР (1870-

1957 гг)» [274, С. 116] Ризький мир так само розглядався за лекцією 

Ф. Зуєва зразка 1951 року. На прикладі зазначених робіт яскраво 

простежуються особливості формування історіографічного процесу, коли 

один автор готував різні праці: одну для загального користування, іншу – 

для вивчення у Вищій партійній школі. Про миролюбну зовнішню 

політику РСФРР на мирній конференції в Мінську та Ризі повідомлялося 

для широкого загалу, а для майбутніх партійних кадрів підкреслювалася 

сила армії РСФРР.  

Якщо Ф. Зуєв готував лекції та підручники для партійної школи, то 

Андрій Лихолат, консультант Управління пропаганди і агітації ЦК 

ВКП (б) [41, Арк. 24], готував книжки для загального користування. У 

монографії «Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні  (1917-

1922 рр.)» (1955) [284], доповненій і перекладеній українською мовою з 

російської – «Разгром националистической контрреволюции на Украине 

(1917-1922 гг.)» (1949) [283], зберігалися «сталінські» історіографічні 

традиції. В якості основи дослідження використовуватися твори Сталіна, 

говорилося про підготовку нового удару армії РСФРР «по панській 

Польщі», а також тиск Антанти на Польщу з метою перешкодити 

підписанню миру. Автор не пояснює, чому представники РСФРР і УСРР 

погодилися на територіальні поступки на користь Польщі, якщо суперник 

був виснажений і планувався новий наступ армії РСФРР [284, С. 501-502]. 
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На нашу думку, питання про територіальні поступки під час переговорів 

у Ризі зберігалися в історіографічній традиції з метою виправдання 

анексії Східної Галичини і Західної Білорусії у вересні 1939 року як 

повернення окупованих Польщею території.  

Окремо варто наголосити на дослідженні Петра Удовиченка «З 

історії зовнішньої політики УРСР (1919-1922 рр.)» (1957), у якому 

використано перший звіт зовнішньополітичного відомства УСРР за 

лютий 1921 року. З огляду за засекреченість архівних документів НКЗС 

УСРР опублікований звіт залишався єдиним документом, на основі якого 

здійснювалося вивчення становлення й функціонування профільного 

відомства [314, С. 23-25].  

У третьому періоді радянської історіографії, зокрема в дослідженні 

Ризького миру, припинилося цитування робіт Сталіна, натомість 

розпочалося використання документів в архівах і збірниках, а також 

включено огляд іноземної літератури, спогадів та аналітичних статей. 

Зовнішня політика РСФРР в історіографічних роботах представлена як 

відкрита та миролюбна, а використання армії взагалі не згадується у 

контексті дипломатії.  

Формуванню нових підходів до вивчення Ризького миру передувало 

створення нової документальної бази, представленої у виглядів збірників: 

«Документы внешней политики СССР» та «Документы и материалы по 

истории советско-польских отношений». Публікація серії збірників 

повинна була задовольнити науково-пошукові інтереси дослідників, а 

величезна кількість примірників знімала проблему пошуку раніше 

виданих збірників із серії «Красные книги» (1921), тритомника 

«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и 

декларациях» (1926), томів «Внешняя политика СССР» (1944).  

Редактором і автором приміток до перших двох томів збірника 

документів «Внешняя политика СССР» був Б. Штейн, він залишився 

керівником у підготовці перших двох томів «Документы внешней 
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политики СССР». Саме Б. Штейн у передмові до першого тому 

вищезазначеної серії пояснював, що «листування між урядом РСФРР і 

різними контрреволюційними урядами, які виникли на території Росії в 

результаті іноземної інтервенції і громадянської війни, не включені в том, 

бо це листування стосується не до зовнішньої політики Радянського 

Союзу, а складає частину внутрішньої історії» [192, С. 9-10]. Це правило 

залишалося й для серії збірника «Документы и материалы по истории 

советско-польских отношений».  

Відповідно до нової археографічної методики Б. Штейн 1958 року 

написав свою книжку «“Русский вопрос” в 1920-1921 гг.» [323], у якій 

лише зазначив, що Польща вимушена була підписати мирні договори в 

Ризі. Уперше в радянській історіографії Б. Штейн у двох своїх працях 

«История внешней политика СССР» (1945) та «“Русский вопрос” в 1920-

1921 гг.» (1958) подав історію УНР. Його видання стали офіційною 

позицією радянської історіографії та основою для монографій Миколи 

Супруненка «Україна в період іноземної воєнної інтервенції і 

громадянської війни (1918-1920 рр.)» (1951) [312], «Очерк Истории 

гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине 

(1918-1920)» (1966) [311], Івана Хмеля «З прапором миру крізь полум’я 

війни: Дипломатична діяльність Української РСР (1917-1920)» (1962) 

[318], Рема Симоненка «Українська РСР у боротьбі проти 

імперіалістичної агресії (1919-1920)» (1963) [307] та «Провал політики 

міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 – березень 1921 

р.)» (1965) [306], Олександра Карпенка «Імперіалістична інтервенція на 

Україні 1918-1920» (1964) [278]. Підходи та висновки Б. Штейна до 

історії УНР продовжують використовуватися навіть у сучасній російській 

та українській науковій літературі.  

Формування через збірники документальної бази вимагало 

створення нових історіографічних робіт. Так, як було зазначено в 

анотації, у першому систематичному виданні І. Івашина «Очерки истории 



98 
 

внешней политики СССР», виданому 1958 року, Ризький мир не 

розглядався в контексті зовнішньої політики РСФРР. У змісті книжки 

після Берестейської конференції 1918 року одразу йшла Генуезька 

конференція 1922 року. Для більш детального вивчення польсько-

радянської війни в роботі рекомендувалася монографія Ф. Зуєва 

«Международный империализм – организатор нападения панской 

Польши на Советскую Россию (1919-1920)» [269, С. 72]. Необхідно 

нагадати, що І. Івашин та Ф. Зуєв спільно готували лекцію для Вищої 

партійної школи. Відповідно до радянської традиції Ризький мир 

розглядався як завершення іноземної інтервенції та громадянської війни в 

Росії, а тому не був унесений до «першого систематичного видання».  

У першому томі «Истории международных отношений и внешней 

политики СССР» (1961) повідомляється про наміри Юзефа Пілсудського 

окупувати Україну та підтримувати «контрреволюційного отамана 

Петлюру». Замість Франції, організатором нападу Польщі на Росію 

виступає вже ціла Антанта, а підписання договорів у Ризі обмежується 

констатацією фактів, без будь-якого аналізу [275, С. 149-152].  

У другому виданні «Истории дипломатии» (1965) головним 

документом передумови підписання прелімінарного договору в Ризі 

називається декларація Всеросійського Центрального Виконавчого 

Комітету від 23 вересня. Із усього документа автори другого видання 

вважали за потрібне повідомити лише про право російської делегації 

змінити свої умови, якщо перемир’я не буде підписано до 5 жовтня [273, 

С. 205]. На думку авторів, саме це положення мало вирішальне значення 

для підписання договору від 12 жовтня 1920 року.  

У монографіях І. Хміля «З прапором миру крізь полум’я війни» 

(1961), Р. Симоненка «Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної 

агресії (1919-1920)» (1963) та «Провал політики міжнародного 

імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 – березень 1921 р.)» (1965), 

О. Карпенка «Імперіалістична інтервенція на Україні 1918-1920», 
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М. Супруненка «Очерки истории гражданской войны и иностранной 

военной интервенции на Украине (1918-1920)» (1966) Ризький мир 

розглядається в рамках «збройної інтервенції і громадянської війни в 

Росії». Причини підписання прелімінарного договору розглядаються 

відповідно до декларації ВЦВК, нот Г. Чичеріна та А. Йоффе. Спільним 

для всіх цих книжок є питання Східної Галичини на мирній конференції 

[318, С. 318; 307, С. 57; 306, С. 248; 278, С. 238; 311, С. 418], дослідження 

польського й французького напрямку в дипломатії УНР, спроби довести 

міжнародну правосуб’єктність УСРР [307, С. 55-57]. Для вищеназваних 

монографій, виданих у Києві, властивий опис переговорного процесу в 

Мінську та Ризі за нотами та стенограмами засідань. Разом з тим у 

монографіях існують суттєві відмінності. Наприклад, у роботі 

О. Карпенка, усе ще повідомлено про «страх польського уряду перед 

контрнаступом більшовицької армії» [278, С. 234], а в монографії 

М. Супруненка, виданій 1966 року, відсутнє речення «про страх перед 

розгромом», яке ще було у виданні 1951 року.  

Першими монографіями про Ризький мир у радянській історіографії 

стали роботи Прохора Ольшанського «Рижский мир: Из истории борьбы 

Советского правительства за установление мирных отношений с 

Польшей» (1969) [295] та «Рижский договор и развитие советско-

польских отношении 1921-1924» (1974) [294]. Ці дослідження 

підготовлено на основі збірників, архівних документів з центральних 

державних архівів у Москві та Варшаві, а також польської емігрантської 

літератури. У виданні використовуються висновки «сталінського 

періоду» про підготовку військового наступу армії РСФРР [295, С. 134], 

але зазначається, що зимової кампанії вдалося уникнути завдяки «великій 

перемозі миролюбної зовнішньої політики Росії». Крім цього , у цих двох 

роботах використовується терміни «уряд» та «армія» щодо УНР, а сама 

держава розглядається як повноправний суб’єкт міжнародного права. 

Аналізується зовнішня політика УНР в Європі та вказуються відмінності 
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між політичними завданнями УНР, «Російського політичного комітету» у 

Варшаві Б. Савінкова та «Збройних сил півдня Росії» генерала 

П. Врангеля. Уперше в науковій радянській історіографії відзначається 

ключова роль А. Йоффе в підписанні Ризького миру.  

Перші радянські колективні роботи з історії України 1917-1921 роки 

з’явилися в тритомнику з назвою «Українська РСР в період громадянської 

війни» за редакцією М. Супруненка. У третьому томі, виданому 1970 

року, аналіз Ризького миру обмежується констатацією підписанням 

договорів, які означали завершення громадянської війни в Україні [316, 

С. 368]. Варто зауважити, що поняття «громадянська війна» може 

застосовуватися до Росії. Поняття «громадянська війна» щодо України 

могло вживатися, якби Україна була самостійною державою, а це, 

відповідно до радянської теорії і практики державного будівництва та 

радянської історіографії, було виявом контрреволюції. Свідоме 

використання в радянській історіографічній традиції словосполучення 

«громадянська війна в Україні» здійснено з метою подати події в Україні 

1917-1920 років як боротьбу двох політичних сил у межах однієї держави. 

На підтвердження цього слід навести висновки до всіх трьох томів: 

«боротьба з петлюрівцями не мала національного характеру боротьби 

Червоної армії проти самостійності України», оскільки «це була класова 

боротьба в найбільш гострій формі громадянської війни» [316, С. 422].  

У наступній колективній праці, зокрема у п’ятому томі «Історії 

Української РСР» (1977), відтворювалася історична схема, запропонована 

П. Ольшанським. У тексті зазначалося, що під наступом своєї армії 

російська делегація запропонувала Польщі мир на вигідних умовах, а з 

метою пришвидшення підписання миру були запропоновані кордони, 

східніші за «лінію Керзона» [277, С. 498-499]. Таке формулювання 

дозволило в радянській історіографії представити армію РСФРР як 

потужну військову силу, яка здатна змінити державний устрій у Польщі, 

але російська делегація пропонує ворогу мир на вигідних умовах. У 
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зв’язку з цим цікавими є висновки, наведені в роботі Миколи Лебедева 

«СССР в мировой политике 1917-1982» (1982), де зазначається, що Росія 

виснажена й вимушена піти на значні територіальні поступки перед 

Польщею [281, С. 42].  

Після розпаду СРСР радянська традиція не втратила своєї 

актуальності. У сучасній історичній літературі Ризький мир розглядається 

в десятому томі «Українські визвольні змагання 1917-1921 рр.» (1999) 

[315, С. 241-244] серії «Україна крізь віки», підготованому Олександром 

Реєнтом і Олександром Рубльовим, і в монографії О. Реєнта «У робітнях 

історичної науки» (1999) [302, С. 258-263]. Тексти майже ідентичні, а 

Ризький мир розглядається в контексті «Радянсько-польської війни». 

Визвольна війна УНР називається відчайдушним кроком Директорії, яка 

заради створення небільшовицької України заплатила непомірно високу 

ціну – західноукраїнські території. У роботах зазначено, що «Пілсудський 

хотів відірвати Україну від Росії» [315, С. 244].  

На основі радянських видань, документів УСРР у збірниках і 

центральних архівах підготував дисертацію Денис Скляренко «Україна і 

Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.)» (1999) [340]. Висновки цього 

наукового дослідження повністю відображають позиції радянської 

історіографічної школи.  

Утім, радянська традиція найповніше представлена у роботах 

Валерія Солдатенка. У своїй роботі «Українська революція: Історичний 

нарис» (1999) він вважає, що після шаленого опору більшовицьким 

військам «знесилені невпинним боями поляки погодилися на перемир’я» 

[309, С. 854]. У доповненому виданні «Україна в революційну добу: 

історичні есе – хронічки. Рік 1920» (2010), розрахованому на науковців, 

зазначалося: польське суспільство «смертельно перелякане приходом під 

мури Варшави червоних частин», а «перемоги червоної армії лякали тоді 

багатьох, і Захід був всерйоз стурбований тим, щоб не допустити 

поширення революційної пожежі в Європу» [308, С. 191]. Фактично такі 
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пояснення В. Солдатенка є детальними коментарями до видання 

Б. Штейна «История внешней политики СССР» 1945 року у відповідності 

до сталінської історіографічної традиції.  

Таким чином, у радянській традиції причини підписання Ризького 

миру варіювалися від прагматичних розрахунків мирного співіснування 

до використання армії як засобу до підписання перемир’я. Зрештою, в 

історичній літературі було закріплено, що передумовою підписання 

Ризького миру була миролюбна зовнішня політика Росії, яка була готова 

територіально поступитися Польщі для швидкого підписання перемир’я. 

Акцент на відчуженні до Польщі земель від України і Білорусії робився 

для підкреслення неагресивної політики російської делегації на мирних 

переговорах у Ризі.  

Сучасна російська історіографія продовжує розглядати Ризький мир 

у контексті польсько-російської війни [206, С. 3-19], третього походу 

Антанти [264], [305]. У передмові до збірника «Польско-советская 

война…» (1994) на основі архівних документів розкриваються два 

можливі напрямки зовнішньої політики Росії щодо Польщі. Перший 

вектор передбачав урегулювання взаємин із Польщею на основі 

етнографічних кордонів, другий – перехід від оборонної до наступальної 

війни з метою «радянізації» Польщі і подальшого руйнування 

Версальської системи [206, С. 13-14]. У цій же вступній статті Іван 

Костюшко тільки констатує підписання Ризького миру й звертає увагу на 

висловлювання В. Леніна про те, що Польща без війни могла отримати 

значно більше земель за мирною пропозицією від 28 січня, ніж після 

війни за прелімінарним договором від 12 жовтня 1920 року [206, С. 17]. 

Тобто ще на початку 1920 року уряд Росії був готовий запропонувати 

Польщі кордон без участі УСРР, яка в радянській історіографії 

позиціонується як суверенна республіка. З цього випливає, що в 

російській, як і в радянській традиції українське питання окремо не 

розглядається в контексті польсько-російської війни. Це може свідчити, 



103 
 

що питання України автоматично включене до історії Росії, а така позиція 

свідчить про обмеженість дослідження історії підписання Ризького миру 

через вплив радянської історіографії.  

У польському збірнику «Забутий мир» уміщено статті Михайла 

Наринського, професора кафедри міжнародних відносин Московського 

державного університету імені М. В. Ломоносова, «Советско-польская 

война и Рижский мирный договор 1921 года» [237] та Геннадія Матвєєва, 

професора кафедри Західних і Південних слов’ян Московського 

державного університету імені М. В. Ломоносова, «Тактика А. А. Иоффе 

на переговорах о прелиминарном мире в Риге 22 сентября – 12 октября 

1920 года» [236], передруковані з російського журналу «Восточная 

Европа. Перспективы» за 2011 рік.  

Якщо стаття М. Наринського була перекладена польською мовою 

без змін [255], то до своєї статті в польському збірнику Г. Матвєєв 

уперше використав новий архівний документ. Цей документ не був 

зазначений у монографіях польських авторів, але дає чітке уявлення про 

причини підписання прелімінарного договору від 12 жовтня 1920 року. 

Ще в статті Г. Матвеєва «Тактика А. А. Иоффе на переговорах о 

прелиминарном мире в Риге 22 сентярбя – 12 октября 1920 года» (2011) у 

російському журналі зверталася увага на ключову роль саме голови 

російської делегації при укладанні прелімінарного договору в Ризі. Автор 

відзначив успіх російської дипломатії не тільки на ризьких, а й на 

мінських переговорах, оскільки польська делегація зрадила свого 

українського союзника С. Петлюру, визнавши повноваження 

представників УСРР [236, С. 42]. Російський науковець продовжує 

доводити, що А. Йоффе найбільший успіх у своїй дипломатичній кар’єрі 

здобув на мирних переговорах у Ризі, що дозволило Росії завершити 

процес мирного врегулювання питання кордонів зі своїми західними 

сусідами. Успішність дипломатичної тактики А. Йоффе полягала у 

наступному: висунення максимально неприйнятних для польської 
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делегації умов; проведення переговорів у форматі таємних зустрічей голів 

і секретарів двох делегацій; територіальні поступки з російського боку в 

питаннях про кордони; обговорення питання державної приналежності 

Східної Галичини. На переконання Г. Матвєєва використання цієї тактики 

дозволило А. Йоффе підписати мирні договори в Ризі [236, С. 46].  

У своїй польській статі, опублікованій у 2013 році, Г. Матвєєв цитує 

документ, підписаний 5 жовтня, не зазначений ні в першій монографії 

підготованій Я. Домбським, ні в останній монографії, підготованій 

Є. Божецьким, присвяченій Ризькому миру. У цьому документі вказано 

чотири положення майбутнього військового перемир’я та прелімінарного 

договору, за одним із яких Польща зобов’язується підписати договір саме 

з більшовицькою Україною [254, С. 227].  

Варто зауважити, що в радянській історіографії другого періоду 

діяльність А. Йоффе взагалі не розглядалася, оскільки він був 

прибічником Льва Троцького, а тому автоматично ставав «ворогом 

народу». В історіографії третього періоду ім’я А. Йоффе згадувалося 

виключно з ототожненням його діяльності з миролюбними принципами 

ленінської зовнішньої політики. Дослідження діяльності А. Йоффе в 

статтях Г. Матвєєва є першим документальним дослідженням фактичної 

політики російської делегації на мирних переговорах у Ризі.  

Уперше роботи Адольфа Йоффе за назвою «Дипломат революции» 

[270] видав Фелікс Крайзель 1998 року в Кембриджі штату Массачусетс 

США. Основою збірника стали автобіографії та рукописи дипломата, які з 

сімейного архіву передала його дочка Надія Йоффе. Ці праці досі не 

залучалися до наукових досліджень ні зовнішньої політики РСФРР, ні 

Ризького миру.  

Працю «Мирное наступление советской власти», у якій, зокрема, і 

аналізується Ризький мир, А. Йоффе написав у квітні 1921 року. Для 

першого дипломата РСФРР було очевидно, що ні військова сила, ні 

результат війни не були на користь Польщі, а тому перемир’я було 
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підписане тільки перед страхом фактичної війни. Як зазначає автор, 

перехід польської делегації до реальної політики в укладанні мирного 

договору відбувся одразу після ліквідації «Врангеліади». Голова 

російської делегації в Ризі був переконаний, що польська ініціатива щодо 

створення нових небільшовицьких, ворожих до «Росії і України» 

республік, за принципом «самовизначення» була продовженням політики 

німецького імперіалізму. Ураховуючи дату написання роботи, можна 

стверджувати, що дискурс радянської історіографії щодо реалізації 

Польщею імперіалістичних вигод Франції створив саме А.  Йоффе. 

Безумовно, завданням цитованої праці була агітація й пропаганда 

миролюбності Росії, як це систематично підкреслював А. Йоффе у 

непідписаних статтях в газеті «Известия ВЦИК» та в інтерв’ю іноземним 

журналістам у Ризі. Тому він не згадував про таємну дипломатію і завжди 

поряд із Росією називав Україну [231, С. 149-150]. Публіцистична 

діяльність А. Йоффе була частиною його дипломатичної стратегії.  

Окремо слід зупинитися на роботі А. Йоффе «Внешняя политика 

Советской России», опублікованій німецькою та російською мовами 

НКЗС РСФРР у червні 1918 року. Він, зокрема, зазначав, що 

більшовицька перемога призвела до «збирання» й централізації Росії. 

Вороги більшовизму називали цей процес «собирание русских земель», 

тобто більшовизацією, яка передбачала перенесення на околиці 

внутрішньої класової боротьби. Сам А. Йоффе підкреслював, що це була 

боротьба не за Єдину, а за Радянську Росію [230, С. 71].  

У статті Михайла Наринського «Советско-польская война и 

Рижский мирный договор 1921 года» (2011) спростовується радянська 

позиція, за якою керівники Антанти підштовхували Польщу до 

військового походу проти РСФРР [237, С. 25]. Натомість, автор 

наголошує, що керівники уряду Росії вбачали в боротьбі проти режиму 

Ю. Пілсудського громадянську війну та поширення справи становлення 

світової революції [237, С. 26]. Науковець указує, що найбільш важливий 
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аспект Ризького миру полягає не в територіальних поступках, а у відмові 

від концепції формування європейської революції.  

У 2012 році Інститут міжнародних відносин Московського 

державного університету імені М. В. Ломоносова видав другий том 

підручника «История международных отношений: межвоенный период и 

Вторая мировая война» за редакцією А. Торкунова і М. Наринського. У 

підрозділі «Советско-польская война 1920 г. Рижский мир» зберігається 

радянська традиція розглядати цю війну в контексті громадянської, що 

завершилася перемогою більшовиків [276, С. 50-53].  

У радянській історіографії висновки про укладання Ризького миру 

залежали від цільової аудиторії. Так, у виданнях для «внутрішнього» 

користування чи у лекціях для партійної школи підкреслювалося 

значення більшовицької армії у дипломатії РСФРР, а у працях для 

публічного читання зазначалося про ленінську миролюбну зовнішню 

політику. Разом з тим в усіх книжках Ризький мир розглядався у 

контексті військової інтервенції та громадянської війни в Росії. У 

російській як і в радянській історіографії опускається питання 

представництва УСРР на мирних переговорах в Мінську та Ризі, а 

дослідження статусу УНР не вписується до концепції про громадянську 

війну. У зв’язку з цим слід зазначити, що російська історіографія 

дослідження історії України 1917-1921 років суттєво не відрізняться від 

радянської традиції. 

 

2.3. Ризький мир у польській історіографії  

Основу польської історіографічної традиції дослідження Ризького 

миру становлять спогади голови польської делегації Яна Домбського 

(поль. – Jan Dąbski), секретаря Александра Ладося (поль. – Aleksandr 

Ładoś) та члена делегації Станіслава Грабського (поль. – Stanisław 

Grabski). Видання своїх спогадів члени польської делегації здійснили 

значно пізніше від моменту підписання мирних договорів у Ризі. Так, 
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Я. Домбський опублікував спогади про Ризький мир тільки 1931 року з 

нагоди десятої річниці підписання договору від 18 березня 1921 року. 

Написати свої спогади про мирні переговори в Ризі планував член 

польської делегації Л. Василевський, принаймні так він обіцяв І. Кедрину, 

але не встиг цього виконати [279, С. 16]. Позиція Л. Василевського на 

мирних переговорах відображена в спогадах А. Ладося, опублікованих у 

варшавському журналі «Niepodłeglość» 1937 року, цілий том якого 

присвячений діяльності Л. Василевського [252]. Свої мемуари 

С. Грабський написав після закінчення Другої світової війни, але 

опубліковані вони були лише 1989 року.  

Монографія Я. Домбського «Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, 

tajne uklady s Joffem, listy» (1931) залишається канонічною в польській 

традиції вивчення Ризького миру. У передмові до свого видання голова 

польської делегації писав, що не порушуватиме внутрішніх 

суперечностей в делегації, а висвітлюватиме лише зовнішню сторону 

переговорного процесу [224, С. 3]. У його роботі вперше заявлено про 

таємний характер мирних переговорів у Ризі [224, С. 104-122], наведено 

зміст декларації К. Данішевського від 23 серпня 1920 року [224, С. 57-59], 

протест польської делегації щодо неналежних умов її перебування в 

Мінську [224, С. 68] та відмову російської делегації від захисту інтересів 

Східної Галичини. Подано свідчення про підготовку армії РСФРР до 

нового контрнаступу у вересні 1920 року [224, С. 75].  

Голова польської делегації звертав увагу й на польсько-український 

союз. На його переконання, «уряду Петлюри» не вдалося розбудити 

ентузіазму українців, без чого «організувати нову державу неможливо». 

Хоча на тій же сторінці було зазначено, що в «українській справі» 

російська делегація як у Мінську, та і в Ризі була абсолютно 

непоступливою, а підтримання польською делегацією цієї справи 

загрожувало подальшою війною, якої Польща витримати не могла [224, 

С. 78]. Останнє твердження разом із польсько-українським військово-
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політичним союзом не стало популярним в історіографічній традиції у 

встановленні причин підписання Ризького миру. Наприкінці спогадів 

Я. Домбський визнав, що більшовицькі Україна і Білорусь є фікціями, 

створені для маскування російського імперіалізму [224, С. 184]; проте й 

ця теза теж не використовувалася в польській літературі. Інакше як могла 

Польща визнавати фіктивну УСРР, коли в той час Польща мала чинний 

договір із союзною УНР. Натомість необґрунтовані тези про стриманість 

українського руху до польсько-українського союзу, нездатність українців 

до державного будівництва та відмова Польщі від задуму «створити» 

українську державу не тільки здобули поширення, а й доповнювалися 

такими ж теоретичними міркуваннями.  

На відміну від Я. Домбського, С. Грабський звертав основну увагу 

на формування політики на мирних переговорах, починаючи від 

обговорення в уряді до фактичної політики польської делегації в Ризі. Він 

описував домовленості в приватних зустрічах з А. Йоффе щодо основ 

майбутнього прелімінарного договору [225, С. 177] та з англійським 

військовим представником у Ризі Стефаном Талентсом (англ. – Sir 

Stephen George Tallents) [225, С. 178]. У мемуарах завжди йшлося про 

його негативне ставлення до війни Польщі заради України, оскільки це 

було не в інтересах першої й неминуче призвело б до війни проти Росії. Зі 

спогадів стає відомо, що саме С. Грабський був ініціатором у поданні 

пропозицій до інструкції для делегації в Ризі [225, С. 166], формуванні 

більшості в польській делегації, яка й уклала перемир’я до початку зими 

[225, С. 169-170]. Як він сам зазначає, перемир’я було укладене на основі 

забезпечення життєвих інтересів двох держав: для Росії це були 

українські чорноземи, доступ до Донецького басейну та Чорного моря, 

для Польщі це було Вільно – найбільший після Львова центр польської 

цивілізації на Сході. Цей компроміс було узгоджено ще в Мінську з 

Карлом Радеком: Польща припиняє «втручатися» у справи України й 

перекреслює свій договір з УНР, а Росія перекреслює свій антипольський 
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союз із Литвою й дозволяє зайняти Вільно [225, С. 171]. Услід за 

Я. Домбським С. Грабський на основі власних спостережень підсумовує, 

що українці всупереч запевненням С. Петлюри зайняли більшовицьку 

сторону замість польської [225, С. 173].  

Спогади про своє життя, у тому числі й про переговори в Мінську 

та Ризі, С. Грабський записав протягом 1946-1948 років. Родина автора 

передала рукопис до Народної Бібліотеки у Варшаві 1967 року [225, 

С. 14], який було опублікований 1989 року. Необхідно зазначити, що свої 

погляди С. Грабський писав після перебування з вересня 1939 року у 

в’язниці Комісаріату внутрішніх справ у Львові та Москві за «участь у 

контрреволюції», але 10 жовтня 1941 року на прохання польського 

еміграційного уряду він був звільнений  й переїхав з Москви до Лондона. 

У зв’язку з цим у його спогадах трапляються такі вирази як «буржуазний 

націоналіст», «інтервенція», «відривання України від Росії», «Союз», 

який був створений лише наприкінці 1922 року, хоча С. Грабський 

згадував події вересня-жовтня 1920 року. Такі зміни не вплинули на 

якість спогадів, оскільки сам автор згадує свої публікації в газетах  

періоду 1920-1921 років.  

У спогадах А. Ладося «Wasilewski w rokowaniach ryskich 

(Wspomnienia osobiste)» (1937), крім відомостей з таємних переговорів 

про умови припинення війни Росії проти Польщі [252, С. 236], указується 

на причини пасивності та нейтральності прихильників політики 

Ю. Пілсудського [252, С. 237]. Зокрема, зазначалося, що сам 

Л. Василевський не хотів продовження війни проти Росії, а вірив у 

створення в основі з Польщею федерації народів на руїнах більшовицької 

держави. Зрештою, А. Ладось дійшов висновку, що питання кордонів, 

програма федерації та приналежність Мінська до Польщі були програні 

[252, С. 239]. Ніхто з членів польської делегації не визнав факту зради 

українського союзника.  
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Крім названих мемуарів, на польську історіографічну традицію 

вплинули спогади редактора російськомовної газети «Сегодня» в Ризі 

Миколи Бережанського «Польско-советский мир в Риге». Ці спогади були 

видані у двох частинах журналу «Историк и современник» 1922 року в 

Берліні [219; 220] і стали першою друкованою працею про Ризький мир. 

У своїй публікації автор наводить документи, маловідомі інтерв’ю, 

характеризує атмосферу переговорного процесу в Ризі, а також погляди 

присутніх європейських дипломатичних і військових діячів. Саме в цій 

роботі наголошується на перемозі польської й слабкості армії РСФРР, 

ішлося про директиви з Москви для А. Йоффе щодо негайного 

підписання військового перемир’я. У своїх спогадах М. Бережанський 

указує на порушення Польщею договору з УНР, а Росії з Литвою у 

зв’язку з підписанням прелімінарного договору. Йому не було відомо про 

зміст таємних переговорів, але він зробив припущення й не помилився, 

коли писав про дипломатію «зачинених дверей», невластиву «відкритій» 

дипломатії РСФРР. Спогади М. Бережанського мали великий вплив на 

польську історіографію, бо значна частина фактичної інформації була 

використана в роботах Я. Домбського та пізніших дослідженнях 

польської історіографічної традиції.  

У подальших роках польська історіографія формувалася на 

комбінуванні інформації вищезазначених видань. Встановлення 

комуністичного режиму в Польщі вплинуло на розвиток польської 

історіографії, яка розподілилися на еміграційний та радянський 

напрямки. Після окупації армією СРСР частини території Польщі у 

вересні 1939 року керівники уряду Республіки Польща вимушені були 

емігрувати до Великої Британії, США, Франції та інших держав. Разом із 

ними були евакуйовані головні державні архіви, а тому польська 

історична наука продовжила свій розвиток за кордоном. В історичних 

дослідженнях пріоритетними стали радянській традиції.  
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Розвиток польської (національної) історіографічної традиції 

продовжувався за кордоном. На основі своєї дисертації, захищеної в 

університеті Фулхем (Лондон), Станіслав Домбровський (англ. – 

Stanisław Dąbrowski) подав до журналу «Polish Review» однойменну 

статтю «The peace treaty of Riga» (1960) [248, С. 1-34]. На основі аналізу 

спогадів Я. Домбського, номерів газети «Известия ВЦИК», окремих праць 

С. Грабського, монографії Ф. Зуєва та інтерв’ю європейських військових і 

дипломатичних представників у Ризі було відтворено переговорний 

процес у Мінську та Ризі. У статті розглядаються дві принципові тези: 

відповідно до першої – Ризький мир є компромісом щодо територіального 

питання [246, С. 16-17], відповідно до другої – політика польської 

делегації на мирних переговорах є результатом боротьби політичних 

програм Р. Дмовського та Ю. Пілсудського [248, С. 11]. Автор не 

приділяв особливої уваги Україні, не розрізняючи навіть УНР від УСРР. 

Саме тому він опускає ультиматум від 24 вересня 1920 року й не 

розглядає «боротьби» за Україну.  

Жодних нових документів чи висновків С. Домбровський не надав. 

Фактично це була узагальнювальна праця з використанням доступної на 

той час літератури. Разом із тим, опубліковане дослідження було 

важливим з огляду формування польської історіографічної традиції у 

вивченні Ризького миру. На відміну від видань польською чи російською 

мовами, стаття англійською мовою була більш доступною для 

ознайомлення з її висновками для широкого кола істориків.  

Дослідження Ризького миру в польській історіографії продовжував 

Пьотр Вандич (англ. – Piotr Wandycz) – професор Йєльського 

університету в США, до 1939 року навчався в середній школі Львова. 

Якщо С. Домбровський ігнорував українське питання, то П. Вандич 

першим почав розглядати польсько-українські взаємини в контексті 

Ризького миру. П. Вандич указував на безкомпромісність російської 

делегації в питанні визнання УСРР й зазначав, що відмова Польщі від 
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захисту інтересів УНР була єдиною умовою досягнення миру з Росією. 

Цю тезу він обґрунтував у своєму рефераті «Z zagadnień współpracy 

polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920 odczyt o współpracy polsko-

ukraińskiej w 1920» [258, С. 3-24], виголошеному на запрошення 

Інституту імені Ю. Пілсудського в Нью-Йорку 17 березня 1967 року. 

Ризький мир для П. Вандича також є компромісом «між суспільством в 

Польщі і більшовицьким урядом», який означав припинення концепції 

Ю. Пілсудського й польсько-української співпраці.  

В іншій своїй статті «Pseudohistoria» (1971) учений звернув увагу на 

відсутність нових опублікованих документів для дослідження Ризького 

миру [257]. Стаття була надрукована після появи монографії 

П. Ольшанського «Рижский мир» (1969) та першої праці Є. Куманецького 

«Po traktacie ryskim stosunki polsko-radzieckie 1921-1923» (1971), 

присвяченій польсько-російським відносинам після Ризького миру, але 

для П. Вандича найбільш удалою роботою залишається праця 

Я. Домбського. Він удало підкреслив залежність історіографії від 

публікації документів, або вільного доступу до архівів. Реферат 

П. Вандича був опублікований у паризькому журналі «Zeszyty 

historyczne» 1976 року, а тому нічого нового , крім акценту на 

українському факторі під час мирних переговорів у Ризі, дослідник не 

додав.  

Радянська історіографічна традиція вплинула на розвиток 

досліджень Ризького миру в Польщі. Услід за виданням 1964 року 

третього тому «Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-

radzieckich» 1969 року був підготований четвертий том колективного 

дослідження «Historia Polski» (1966) за редакцією Леона Гросфельда 

(поль. – Leon Grosfeld) і Тадеуша Єдрущака (поль. – Tadeusz Jędruszczak). 

У першій частині четверного тому зазначалося, що контрнаступ армії 

РСФРР був природною реакцією на «похід польської армії в Україну». У 

роботі лише констатувалося, що переговори розпочалися в Мінську й 
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закінчилися в Ризі підписанням мирних договорів, проте не вказувалися 

причини підписання миру, за яким був установлений східний кордон 

Польщі [329, С. 406-410].  

Після виходу монографії П. Ольшанського «Рижский мир: из 

истории борьбы Советского правительства за установление мирных 

отношений с Польшей (конец 1918-март 1921 г.)» 1969 року Єжи 

Куманецький підготував працю «Po traktacie ryskim stosunki polsko-

radzieckie 1921-1923» (1971) [330], яка тематично була продовженням 

першого радянського видання про Ризький мир. Пізніше П. Ольшанський 

опублікував свою другу монографію «Рижский договор и развитие 

советско-польских отношении 1921-1924» (1974), яка за структурою 

відповідає вищезазначеному польському виданню 1971 року. Свою другу 

монографію «Pokój polsko-radziecki 1921: geneza, rokowania traktat, 

komisje mieszane», яка нагадує «Рижский мир…» П. Ольшанського, 

Є. Куманецький опублікував лише 1985 року [331].  

Монографія Є. Куманецького «Po traktacie ryskim stosunki polsko-

radzieckie» (1971) була опублікована на три роки раніше за аналогічну 

роботу П. Ольшанського. У ній розглядається військова й дипломатична 

діяльність уряду УНР за документами «Архіву нових актів» у Варшаві та 

Центрального державного архіву внутрішніх справ Польщі. Необхідно 

підкреслити, що документи про взаємини з урядом УНР 

використовувалися з державного архіву міністерства внутрішніх, а не 

закордонних справ Польщі. Тобто у відповідності до місця зберігання 

архівних документів взаємини між Польщею та УНР розглядалися не як 

зовнішня, а внутрішня політика.  

У вступі до своєї монографії «Pokój polsko-radziecki 1921» (1985) 

Є. Куманецький зазначив, що, на відміну від радянської історіографії, у 

Польщі немає монографії про «Ризький мир 18 березня 1921 року» [331, 

С. 5]. Монографії Є. Куманецького стали яскравим прикладом впливу 

радянської історіографії на польську, оскільки документальну основу 
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складали збірники, видані в Москві, а документи з центральних 

державних архівів Варшави не суперечили опублікованим у збірниках. 

Архівні документи були дібрані таким чином щоб «підтвердити» 

«узгодження з Францією переговорів Ю. Пілсудського з С. Петлюрою» 

[331, С. 21] та «втручання» уряду Великої Британії в зовнішню політику 

Польщі [331, С. 23]. У другому розділі «Ризькі переговори (21 ІХ 1920 – 

18 ІІІ 1921)» [331, С. 38-62] не було використано жодного нового 

архівного документа. Питання чинності військово-політичного договору 

від 21 та 24 квітня 1920 року та визнання представництва повноважень 

делегатів від УСРР розглянуто на основі спогадів М. Бережанського [331, 

С. 42]. Щоправда, необхідно наголосити на використанні Є. Куманецьким 

рукопису С. Грабського, що 1985 року ще не був опублікований і 

зберігався в Національній бібліотеці у Варшаві [331, С. 22], та інтерв’ю 

А. Ладося [331, С. 39], які Є. Куманецький записав особисто. 

Разом з тим, Є. Куманецький повторює вже традиційні польські 

тези про дві концепції інкорпорації та федерації Р. Дмовського та 

Ю. Пілсудського [331, С. 12], а компроміс був передумовою підписання 

прелімінарного договіру від 12 жовтня 1920 року [331, С. 50-51]. Ризький 

мир розглядався як завершення війни між Польщею та Росією [331, 

С. 15], хоча Ризький договір був підписаний ще й УСРР. На питанні 

суверенності кабінету Х. Раковського в Україні в монографії взагалі не 

наголошувалося.  

Після розпаду СРСР Є. Куманецький написав статтю «Dwa oblicza 

dyplomacji radzieckiej: rokowania w Mińsku i Rydze» (1991)  [251], у якій 

уже наголосив на таємній дипломатії російської делегації, що, власне, і 

стало єдиною новою тезою. У своїй публікації автор указав на порушення 

Росією договору з Литвою [251, С. 166], хоча про це ще 1922 року 

говорив М. Бережанський, спогади якого активно використовуються в 

статті. Власне, зі списку використаної літератури цієї статі стало відомо, 

що Є. Куманецький особисто брав інтерв’ю в А. Ладося [251, С. 170], 
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хоча цього не було зазначено в останній його монографії. Не змінилися 

лише висновки автора щодо України: так і не було дано оцінки 

міжнародно-правовому статусу УСРР та порушенню Польщею військово-

політичних договорів із УНР.  

У першому виданні «Historia Polski» (1992) Єжі Тополського (поль. 

– Jerzy Topolski) уже за незалежної Польщі ставлення до уряду УНР 

змінилося. На відміну від попередніх робіт, у ньому було записано, що 

політика Ю. Пілсудського зазнала невдачі, і договір з УНР було 

порушено, а він вибачався перед козаками армії УНР у таборі 

військовополонених [335, С. 223-224].  

Але таких висновків було небагато. У збірнику «Warszawskie 

Zeszyty Ukrainoznawcze» З. Маньковський (поль. – Z. Mankowski) подав 

статтю «Traktat ryski i jego konsekwencje» (1996), у якій за допомогою 

свідчень С. Грабського намагався довести, що українці допомагали 

більшовикам, а не полякам. Автор підбив підсумки, що Ризький мир для 

Польщі був позитивним явищем [253, С. 109]. В основі публікації 

В. Серчика (поль. – W. Serczyk) «Perspektywy sojuszu polsko-ukraińskiego 

na tle sytuacji Europy Środkowej» (1996) також лежать спогади 

С. Грабського [256, С. 88]. У цьому ж збірнику був надрукований 

спільний комунікат польських і українських істориків від 7-9 червня 1994 

року про польсько-українські взаємини 1920 року. У ньому, зокрема, 

зазначалося, що політика Ю. Пілсудського була спрямована на визнання 

незалежності України, про що свідчить союз із Україною 1920 року. Але 

війна Польщі з Росією унеможливила продовження української політики. 

Союз Ю. Пілсудського – С. Петлюри був перекреслений Ризьким миром 

[250, С. 245-250]. У відповідності до такої інструкції готувалися всі 

сучасні монографії в Польщі, і навіть сучасні дослідження в Україні.  

Своєрідним продовженням апологета політичних намірів 

Ю. Пілсудського стала монографія Мечєслава Прушинського «Драма 

Пілсудського. Війна 1920 року», перекладена українською мовою 1997 
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року. У ній автор доводить, що створення УНР було в інтересах Польщі, 

зокрема Ю. Пілсудського, проте в Ризі перемогу здобули його опоненти 

[299, С. 310-311]. Автор не пояснює, чому така важлива подія як 

укладання мирного договору з Росією пройшла без втручання й участі  

керівника держави й не отримала жодного спротиву при ратифікації 

Ризького мирного договору 18 березня 1921 року.  

У сучасних польських монографіях поряд із польськими 

використовуються мемуари О. Назарука, В. Кедровського, І. Мазепи, 

цитуються архівні документи з польських та українських архівів. У 

монографії «Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej: 1920-1939» 

(1999) Роберт Потоцький (поль. – Robert Potocki) при з’ясуванні причин 

підписання Ризького миру звертається до цитат В. Кедровського, ноти 

протесту С. Шелухина, визнає порушення Польщею політичної конвенції 

з Україною. Але автор повертається до заяви польської делегації «про 

існування України Петлюри і України Раковського», висновків 

Я. Домбського та С. Грабського, що продовження війни не було в 

інтересах Польщі [334, С. 112-118].  

У своїй монографії «Petlurowcy», уперше виданій 2000 року й 

перевиданій 2004 року, Ян Бруський (поль. – Jan Bruski) за роботами 

українських державних діячів відтворює причини підписання Ризького 

миру, але не дає власного бачення й не кваліфікує дій польської делегації 

в Ризі [328, С. 204-213]. Багато нових архівних документів із польських 

архівів процитовано в монографії Яна Пісулінського (поль. – Jan 

Pisuliński) «Nie tylko Petlura: kwestia ukraińska w polskiej polityce 

zagranicznej w latach 1918-1923» (2004). Але при висвітленні участі 

представників УНР на мирних переговорах науковець обмежився 

висновком, що «на сьогодні оцінка рішення польської делегації 

залишається неоднозначною» [333, С. 278]. Подальша оцінка подій, як 

завжди, зводилася до аналізу двох польських політичних сил у ставленні 

до самостійної України. Тому й не дивно, що у висновку до підрозділу 
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«Rokowania pokojowe w Rydze» незалежно від попереднього аналізу 

переговорного процесу відтворено погляди Я. Домбського та 

С. Грабського [333, C. 295].  

У відповідності до польської історіографічної традиції Михайло 

Палій (англ. – Michael Palij) підготував монографію «The Ukrainian-Polish 

Defensive Alliance, 1919-1921: An Aspect of the Ukrainian Revolution» 

(1995). У своєму досліджені він головним чином використовує 

опубліковані праці польських дипломатів та істориків, які й зумовили 

відповідні висновки. На його думку, «критичне військове і політичне 

становище зробили Польщу і Росію більш миролюбними» та спонукало їх 

до підписаня перемир’я за рахунок України, Литви і Білорусії [332, 

С. 155].  

Польську історіографічну традицію у своїх роботах підтримують і 

двоє українських істориків: Олександр Павлюк у «Нарисах з історії 

дипломатії України» (2001) та Ігор Дацків «Дипломатія українських 

державних утворень у захисті національних інтересів, 1917 – 1923 рр.» 

(2009). Так, О. Павлюк у розділі «Українсько-польський союз і 

радянсько-польська війна 1920 р.» написав: «Розпочавши переговори з 

Москвою за спиною уряду УНР і уклавши сепаратний мир, 

Ю. Пілсудський тим самим в односторонньому порядку розірвав 

домовленості з С. Петлюрою. Втім провідну роль у визначенні поведінки 

польської делегації відігравав уже не сам Ю. Пілсудський і його посланці 

в складі делегації, скільки члени делегації від сейму на чолі з ендеком 

С. Грабським. Забезпечивши власні інтереси, Варшава зрадила свого 

нерівноправного союзника» [293, С. 387-388]. Наведення цитати було 

зроблено з метою ілюстрації домінантного погляду в сучасній українській 

історичній літературі. У своїй монографії І. Дацків зазначив, що 

«архітекторами» Ризького миру були Р. Дмовський і С. Грабський [265, 

С. 376-378]. Проте ці автори у своїх наукових роботах не назвали 

документальних чи історіографічних підстав для таких висновків.   
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На сьогоднішній день у польській історіографії головною роботою 

про Ризький мир залишається монографія професора Йєльського 

університету Єжи Божецького (англ. – Jerzy Borzecki) «The Soviet-Polish 

Peace of 1921 and the creation of interwar Europe» (2008) [327]. З 

виправленнями й доповненнями автор переклав польською мовою своє 

видання під назвою «Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się 

międzywojennej Europy Wschodniej» наприкінці 2012 року [326]. На 

відміну від попередніх досліджень Ризького миру, Є. Божецький долучив 

раніше невідоме листування між Г. Чичеріним і А. Йоффе з фондів 

Архіву зовнішньої політики Російської Федерації та з інших центральних 

державних архівів у Москві. Завдяки цим документам йому вдалося 

спростувати ряд історіографічних позицій як у польській, так і в 

радянській традиціях.  

У вступі Є. Божецький одразу заявив, що Ризький мир всупереч 

поширеним банальним висновкам про польський диктат був 

компромісом. Для доведення своєї позиції та роз’яснення суті 

компромісу, Ризький мир розглядається на фоні польсько-російської 

війни 1919-1920 років. Водночас у вступі зазначалося також, що 

підписанням Ризького миру Польща залишила ідею незалежної України й 

офіційно визнала УСРР [326, С. 17-19]. Для кращого розуміння історії 

України автор відтворює радянське, російське, бачення України в рамках 

польсько-російської війни.  

У своїй монографії Є. Божецький навів достатньо раніше невідомих 

архівних документів, які прямо вказують, що Росія погоджувалася на 

підписання військового перемир’я з Польщею тільки за умови визнання 

УСРР. Фактично це означає документальне підтвердження української 

історіографічної традиції, за якою Ризький мир є наслідком ультиматуму 

Росії, поставленого Польщі, визнати кабінет Х. Раковського в Україні на 

противагу УНР, що його Польща успішно здійснила. Проте автор 
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повторює висновки Я. Домбського, С. Домбровського, П. Вандича, 

Є. Куманецького про те, що Ризький мир був компромісом.  

Таким чином, огляд літератури засвідчив, що історіографічні 

традиції фактично відтворюють офіційну позицію своїх держав під час 

мирних переговорів. В українській національній історіографічній традиції 

Ризький мир розглядається як складова українсько-російської війни 

грудня 1918 – листопада 1920 років, за результатами якої Росія 

встановила маріонетковий уряд в Україні. Праці українських дипломатів 

зберігалися у спецфондах, а тому не були доступними для наукового 

використання. Для дослідження Ризького миру в українській літературі 

використовуються підходи польської та радянської історіографії. Проте в 

сучасних українських дослідженнях неможливо знайти продовження 

історіографічної традиції УНР, за якою Ризький мир розглядається в 

контексті українсько-російської війни. 

У роботах радянської історіографії всі висновки узгоджуються з 

офіційними документами, у яких підкреслюється миролюбність 

зовнішньої політики Радянської Росії. В усіх виданнях указується на 

мирні пропозиції, бажання йти на поступки, а у зв’язку з розглядом 

питання суверенності кабінету Х. Раковського в Україні обов’язково 

зазначається про УСРР. Традиційно підписання Ризького миру означало 

завершення військової інтервенції та громадянської війни в Росії. 

Необхідно підкреслити, що поняття «громадянська війна» вживалася 

тільки до Росії, бо територія України розглядалася як складова частина 

Росії.  

У працях польських істориків, в основному використовується 

комбінація спогадів Я. Домбського, С. Грабського, які зводяться до 

внутрішньопартійної боротьби в Польщі за підписання миру з Росією. 

Відповідно до цієї традиції підписання військового перемир’я з Росією 

було наслідком перемоги опонентів політичної концепції 

Ю. Пілсудського. Виняток становить монографія Є. Божецького, бо в ній 
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використано архівні документи з архівів Москви, які дозволяють 

класифікувати причину підписання прелімінарного договору й 

військового перемир’я в Ризі як компроміс.  
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РОЗДІЛ ІІІ. РИЗЬКИЙ МИР У ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ 

УРЯДУ УНР 

 

3.1. Джерела з історії українсько-російської війни  

У дипломатичних та урядових документах УНР події в Україні 

1918-1921 років розглядалися як українсько-російська війна. За 

результатами цієї війни на окупованій російською армією території 

України було встановлено маріонетковий уряд Х. Раковського. 

Проголошення УСРР відбулося після підписання 12 жовтня 1920 року 

військового перемир’я й прелімінарного договору в Ризі. За допомогою 

міжнародних договорів у своїх дипломатичних документах Андрій 

Лівицький, Андрій Ніковський, Отто Ейхельман, Сергій Шелухин, 

Володимир Кедровський доводять стан війни Росії проти Україні та 

фіктивність УСРР. Ці документи були підготовлені під час польсько-

російських мирних переговорів у Мінську та Ризі. На основі відомостей у 

вищезазначених джерел доцільно представити історію українсько-

російської війни. 

За Берестейським договором від 9 лютого 1918 року Україна 

визнавалася самостійною державою Німеччиною, Австро-Угорщиною, 

Болгарією, Туреччиною. Відповідно до шостої статті Берестейського 

договору від 3 березня 1918 року, підписаного між Німеччиною, Австро-

Угорщиною, Болгарією, Туреччиною і Росією, остання зобов’язувалася 

почати мирні переговори з Україною. Пізніше вже між УНР та РСФРР у 

Києві 12 червня було підписано прелімінарний договір [201, С. 142-144], 

а 17 червня 1918 року – військове перемир’я [201, С. 146-147]. Від імені 

Росії мирні договори підписали Християн Раковський і Дмитро 

Мануїльський. Але вже 13 листопада 1918 року НКЗС Росії денонсував 

Берестейський договір [201, С. 198-200], [188, С. 162-164], а 24 грудня 

1918 року визнання України самостійною державою [201, С. 209], [188, 

С. 190]. Без оголошення війни армія РСФРР здійснила збройну 
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інтервенцію під виглядом боротьби прихильників більшовицької влади в 

середині самої Україні за «інтернаціональною» допомогою РСФРР.  

З цього приводу голова уряду й міністр закордонних справ УНР 

Володимир Чехівський надсилав ноти до комісара закордонних справ 

Росії Георгія Чичеріна. У ноті від 31 грудня 1918 року В. Чехівський 

зазначив, що уряд УНР вважає за необхідне вимагати від влади Росії 

припинення просування радянських військ на територію України. У 

документі пропонувалося відновити мирні переговори, розпочаті в Києві 

у червні 1918 року [209, С. 257-258]. У ноті від 3 січня 1919 року були 

названі 9-та Курська, 4-та Брянська, 17-та стрілецька дивізії російської 

армії та партизанські загони, які захопили міста України. У документі 

зазначалося, що уряд УНР не надсилав свої війська для оборони зайнятої 

території [92, Арк. 1]. Не отримавши відповіді на попередні ноти, 

В. Чехівський надсилає ноту від 4 січня 1919 року у якій зауважив, що 

російські війська не припиняють наступ і від Росії не надійшло жодної 

відповіді [92, Арк. 10]. 

Офіційна позиція Росії, представлена в нотах Г. Чичеріна, полягала 

в заперечені факту присутності російських військових частин на території 

України. У першій ноті від 4 січня наголошувалося, що перераховані 

російські військові частини не направлялися в Україну, а бойові дії 

ведуться «між військами Директорії і самостійним українським 

більшовицьким урядом». Разом з тим уряд Росії запропонував виступити 

посередником «між двома урядами в Україні» [92, Арк. 5-6]. Показовою 

стала нота Г. Чичеріна від 6 січня, у якій він назвав скликання 

українського передпарламенту «Трудовий Конгрес» «фальсифікацією 

волі робітничого і селянського населення України» [188, С. 215-216].  

У ноті від 9 січня 1919 року, зокрема, зазначалося, що комісар 

закордонних справ Росії, заперечуючи участь російських військ у нападі 

на Україну, одночасно пропонує уряду УНР вступити в мирні переговори 

за умови зміни курсу внутрішньої політики до партії комуністів  в Україні 
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і рад робітничих депутатів. У документі було зроблено висновок, що уряд 

Росії втручається у внутрішні справи українського народу й силою 

штиків бажає встановити в Україні той лад, який задовольнятиме уряд 

Росії [209, С. 223-226]. В останній ноті від 10 січня 1919 року 

В. Чехівський заявив про готовність делегації виїхати до Москви, 

наполягаючи на виведенні російських військ із території України [86, 

Арк. 6]. Утім Г. Чичерін у ноті від 10 січня 1919 року продовжував 

заперечувати присутність російських військ в Україні, називаючи їх 

військами українського більшовицького уряду [209, С. 227-229].  

Окремо слід зупинитися на ноті Християна Раковського, який уже 

виступав як голова більшовицького уряду в Україні, хоча у червні 1918 

року він від імені Росії підписував договір з Україною. У ноті до 

В. Чехівського від 9 січня 1919 року Х.Раковський писав, що уряд УНР 

даремно намагається поставити питання взаємин між Росією та Україною 

не в соціальну, а в національну площину. Він доводив: «…біля 

більшовицької Росії утворилися самостійні більшовицькі республіки в 

Латвії, в Литві, а останнім часом і в Білорусії, в яких ми бачимо вірних 

союзників, а не об’єктів для нашої начебто завойовницької політики…» 

[92, Арк. 25-26].  

Уряд УНР з метою припинення наступу частин армії РСФРР в 

Україну прийняв пропозицію Росії виступити посередником «між двома 

урядами в Україні». До Москви було надіслано дипломатичну місію УНР 

на чолі з Семеном Мазуренком. Упродовж 17 січня – 4 лютого 1919 року 

було проведено сім засідань. 

На першому засіданні з представниками російського уряду й 

Центрального Комітету Російської комуністичної партії (більшовиків)  

С. Мазуренко від УНР представив основні положення для мирних 

переговорів: визнання нейтралітету суверенної УНР; цілковите 

невтручання російського уряду у внутрішні справи України; чітке 

визначення відношення Росії до військ на території України. З боку УНР 
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було наголошено на недопущенні формування чи переходу ворожих Росії 

військових організацій по території України. Утім, якщо представник 

НКЗС Росії Яків Камінський, як і Г. Чичерін, спростовував приналежність 

військових частин до армії РСФРР, то представник ЦК РКП(б) Дмитро 

Мануїльський не приховував своїх симпатій до ідейних завдань цих 

військ. У підсумку першого засідання сторони домовилися про письмову 

підготовку мирних пропозицій своїх урядів [209, С. 232-233]. Проте на 

другому засіданні Д. Мануїльський заявив, що він не має письмових 

пропозицій російського уряду, що стало причиною відмови С.  Мазуренка 

оголосити свої пропозиції [209, С. 234]. На третьому засіданні 

Д. Мануїльський від імені Росії почав вимагати від УНР оголошення 

війни Антанті, Дону, Криму та встановлення диктатури робітничого 

класу, проте С. Мазуренко зазначив: Росія нічого позитивного для УНР 

не пропонує, за винятком порад, по які абсолютно не було ніякої 

необхідності приїжджати у складі дипломатичної місії до Москви [209, 

С. 240-241]. На п’ятому засіданні С. Мазуренко попередив, що у випадку 

захоплення комуністами Києва вся робота буде анульована , і місія буде 

вимушена відмовитися від своїх повноважень на переговорах [209, 

С. 255]. На останньому засіданні С. Мазуренко заявив, що після падіння 

Києва він знімає з себе відповідальність за виконання будь-яких 

домовленостей [209, С. 256]. Як відомо, у ноті Х. Раковського до 

Г. Чичеріна від 1 березня 1919 року було заявлено, що «переговори з 

урядом УНР є шкідливими для революційної справи», а тому краще 

припинити будь-які контакти з УНР [187, С. 19].  

З метою припинення війни проти російської армії уряд УНР 

відправляв військові делегації. Перша військова делегація УНР на чолі з 

Олександром Красовським була надіслана в листопаді 1919 року. У його 

звіті «Про хід та наслідки переговорів з більшовиками» детально 

представлено переговори з військовим представником від РСФРР 

Миколою Мураловим та Миколою Крестінським, комісаром фінансів 
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РСФРР і секретарем ЦК РКП(б). Предметом переговорів з М. Мураловим 

було обговорення можливості спільних операцій українських і російських 

військ проти армії генерала А. Денікіна. У свою чергу, військова 

делегація УНР вимагала від Росії постачання зброєю та амуніцією для 

своєї армії, а також повторного політичного визнання самостійності 

України. У зв’язку з відсутністю відповідних повноважень М. Муралов 

відмовився вирішувати поставлені питання, натомість українській 

делегації було запропоновано поїхати до Москви. Уже в Москві в грудні 

1919 року в розмові з М. Крестинським було з’ясовано, що Росія ніколи 

не погодитися на існування «Великої України» [290, С. 549-551], [87, 

Арк. 32-33]. Під «Великою Україною» слід розуміти територію 

Наддніпрянщини, яка за результатами мирних переговорів у Києві в 

червні 1918 року входила до складу Української держави.  

Військова делегація УНР залишила Москву 3 грудня 1919 року, але 

вже на VІІІ Всеросійській конференції РКП(б) 2-4 грудня активно 

обговорювалося питання майбутнього України. На цій конференції було 

підготовано резолюцію від 3 грудня «Про радянську владу в Україні» 

[198, С. 459-461]. Відповідно до резолюції 11 грудня 1919 року був 

створений «Всеукраїнський революційний комітет» (саме так тоді 

називався майбутній більшовицький уряд в Україні). У лютому 1920 року 

за пропозицією Х. Раковського «Всеукрревком» був перейменований в 

«Раду Народних Комісарів» [206, С. 44-45].  

У листі до Симона Петлюри від 20 лютого 1920 року Ісак Мазепа, 

тоді ще голова уряду УНР, писав про другу військову делегацію УНР, 

направлену до армії РСФРР 26 грудня 1919 року. Утім, ця делегація, як і 

перша, не мала ніяких наслідків. У листі зазначалося, що офіційно Росія 

визнала «незалежну більшовицьку Україну», але зберігає єдину армію, 

фінанси, сполучення, пошту та телеграф тощо. У кінці листа голова уряду 

УНР підсумовує, що «більшовицька Росія – це найголовніший і 

найлютіший наш ворог» [170, Арк. 5-12]. 
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У листі до Костя Мацієвича від 22 лютого 1920 року А.  Лівицький 

писав, що І. Мазепа цілком переконався у відсутності надії на 

порозуміння з більшовиками. Він також переконався, що більшовики й 

А. Денікін є репрезентантами «єдиної неділимої Росії», а тому сподівання 

на союз або порозуміння з ними є дитячою ілюзією. Ніколи Росія того чи 

іншого кольору добровільно не згодиться на відокремлення України [89, 

Арк.1-3].  

На посаді голови дипломатичної місії УНР у Польщі А.  Лівицький 

готував ноти, у яких характеризував спроби Росії у зовнішній політиці 

виступати від імені України. Так, у ноті від 17 лютого 1920 року він 

протестує проти пропозиції уряду Росії від 28 січня 1920 року розпочати 

мирні переговори з Польщею також від імені «тимчасового уряду в 

Україні» [193, С. 332]. У дипломатичному документі зазначалося, що 

єдиним законним урядом України є уряд УНР, який отримав свої 

повноваження від Центральної Ради та згодом Трудового Конгресу. Будь-

яка інша репрезентація України не має законних підстав, а всі спроби 

виступити від імені уряду України є узурпацією влади й діями приватного 

характеру. У зв’язку з цим уряд УНР заявляє, що Польща з Україною не 

воює, натомість Україна вимушена вести війну проти Росії, яка 

намагається окупувати Україну та в будь-який спосіб включити її до 

складу Російської республіки [68, Арк.1-4]. У ноті від 2 березня 1920 року 

зазначалося, що Росія готова розпочати мирні переговори з Польщею, 

Фінляндією та Латвією, але тільки не з УНР. Як зазначив А.  Лівицький це 

свідчить про збереження завойовницьких намірів Росії щодо України, а 

тому між Україною і Росією триває стан війни. Уряд Росії , користуючись 

тимчасовими військовими успіхами, вважає себе повноважним 

розпоряджатися долею захопленої території України та репрезентувати її 

в зовнішній політиці [121, Арк. 24-25].  

З початком польсько-російських мирних переговорів у Мінську та 

Ризі А. Лівицький нагадував Є. Сапізі у ноті від 30 серпня 1920 року, що 
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Х.Раковський – представник більшовицької окупаційної влади, а тому 

Польща не повинна визнавати представництва УСРР [197, С. 420-421]. У 

другій ноті від 20 вересня 1920 до Є. Сапіги, А. Лівицький писав, що 

суверенітет УСРР не підтверджений жодними правовими чи фактичними 

документами [121, Арк. 54]. У документах Х. Раковський як голова 

більшовицького уряду в Україні згадується в січні та березні 1919 року, а 

починаючи з лютого 1920 року – ще й як комісар закордонних справ 

УСРР. До складу російської делегації на мирних переговорах у Ризі у 

вересні-жовтні 1920 року входив Д. Мануїльський як представник уряду 

УСРР, хоча ще в січні-лютому 1919 року у Москві він вів переговори з 

дипломатичною місією УНР як представник РСФРР і РКП(б). Необхідно 

зауважити, що у червні 1918 року в Києві Х. Раковський і 

Д. Мануїльським від імені РСФРР підписали мирний договір із Сергієм 

Шелухиним як представником УНР.  

Під час польсько-російських мирних переговорів у Ризі були 

присутні голова делегації УНР мирної конференції Сергій Шелухин та 

голова дипломатичної місії УНР в Латвії Володимир Кедровський. 7 

жовтня 1920 року вони підготували й поширили між усіма 

дипломатичними представництвами ноту. У цьому документі 

зазначалося, що Росія створила маріонетковий більшовицький уряд в 

Україні та на мирних переговорах представила його як законного 

представника інтересів українського народу. Хоча Україна не тільки не 

воювала проти Польщі, а й була її союзницею у визвольній війні проти 

Росії, і українське населення «кипить боротьбою проти більшовиків» 

[197, С. 425-426].  

Політика Росії щодо самостійної України відображена в працях 

російського дипломата Адольфа Йоффе, який підписав Берестейський і 

Ризький мирні договори, тим самим надавши уряду РСФРР статусу 

суб’єкта міжнародного права. У червні 1918 року він опублікував 

німецькою та російською мовами працю «Внешняя политика Советской 
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России», у якій зазначив, що більшовицька перемога призвела до 

«збирання» й централізації Росії. Цей процес «більшовизації» передбачав 

боротьбу не за єдину, а за більшовицьку Росію за рахунок перенесення 

«класової боротьби» на окраїни [230, С. 71]. На першому таємному 

засіданні голів делегацій у Ризі 1 жовтня 1920 року А.  Йоффе заявив Яну 

Домбському, голові польської делегації, що Росія може визнати 

самостійність України, але ніколи не погодиться на існування в Україні 

уряду, ворожого Росії [224, С. 105]. У праці «Мирное наступление 

советской власти» А. Йоффе писав, що всі небільшовицькі «буферні» 

держави між Польщею та Росією автоматично класифікувалися як ворожі 

до Росії [231, С. 150].  

Ще до підписання прелімінарного договору й військового перемир’я 

на четвертому засіданні конференції Балтійських держав 11 жовтня 1920 

року в Ризі між дипломатами УНР і Польщі продовжувалася дискусія 

щодо законності УСРР. Так, С. Шелухин зазначив, що «більшовицький 

уряд є фіктивним представництвом за зразком проголошеного в Харкові 

1917 року, яке в жодному разі не репрезентує більшості всієї країни». 

Фактично «червона Україна» не мала власної армії й не відігравала у 

війні з Польщею автономної ролі. Але під час мирних переговорів з 

Польщею Росія представила цей фіктивний уряд, і Польща веде з ним 

переговори й навіть уклала договір. У свою чергу В. Кедровський 

поцікавився у польського дипломата в Латвії Вітольда Каменецького, як 

Польща підписуватиме перемир’я з державою, з якою ніколи не воювала. 

Пізніше В. Кедровський додав, що між Польщею та Україною існує 

військова конвенція, за якою обидві сторони зобов’язуються не 

підписувати сепаратного миру з Росією. Відсутність делегації УНР на 

польсько-російських мирних переговорах була порушенням цієї конвенції 

[162, Арк. 123-124]. 

Після підписання прелімінарного договору в Ризі 12 жовтня 1920 

року О. Ейхельман підготував міжнародно-правовий аналіз цього 
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договору. Він писав, що вперше в історії міжнародних відносин одна 

сторона одночасно була представлена двома державами: Росією і 

Україною, що суперечить принципу суверенності держави. Представники 

від двох більшовицьких урядів були призначені одним загальним 

мандатом. Польська делегація повинна була підписати окремо договори з 

Росією та Україною як самостійними суб’єктами міжнародного права. 

Значна частина постанов Ризького миру не стосувалася прав України; 

російська делегація не відстоювала інтереси України, а лише 

використовувала представництво більшовицького уряду в Україні 

виключно для користі Росії [140, Арк. 68-75; 152, Арк. 33-36].  

В обіжнику МЗС УНР зазначалося, що підписання прелімінарного 

договору в Ризі 12 жовтня 1920 року стало перемогою більшовицької 

дипломатії. Російський більшовицький уряд від 1917 року добивався 

свого визнання державами Антанти, проте всі його спроби виявлялися 

невдалими. Польща, як держава Антанти, на території колишньої 

Російської імперії визнавала не один, а одразу три більшовицькі уряди: в 

Росії, Україні та Білорусії. Відповідно до другої статті прелімінарного 

договору Польща позбавлялася можливості виконання всіх політичних і 

військових зобов’язань, які вона прийняла перед УНР [118, Арк. 241-246]. 

Уряд і армія УНР вже самостійно продовжували визвольну війну 

проти російського війська. У листі від 23 листопада 1920 року до 

українських дипломатів С. Петлюра писав, що головною причиною 

військових невдач і переходу української армії на територію Польщі була 

відсутність необхідної кількості набоїв та амуніції. Армія УНР, 

розстрілявши всі набої, відступила, щоб зберегти свою єдність, а в 

майбутньому боєздатність [98, Арк. 70].  

Отже, у дипломатичних документах УНР Ризький мир розглядався у 

контексті українсько-російської війни, за результатами якої РСФРР 

встановила маріонетковий більшовицький уряд в Україні. 
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3.2. Джерела з історії політики європейських держав щодо УНР  

У сучасній українській історіографії популярною залишається теза, 

що держави Антанти не визнавали Україну. Проте це не заважало 

європейським урядам неофіційно вести переговори з українськими та 

російськими (РСФРР) представниками на мирних конференціях Сан-Ремо 

(Італія), Спа (Бельгія), а також при зустрічах у Лондоні, Парижі, Берліні 

та інших європейських столицях. Приватні розмови, представлені в 

доповідних дипломатів, більш інформаційні за офіційні публічні 

документи, бо в них відображено не декларативне, а реальне 

співвідношення сил, потенціал та наміри національних урядів у своїх 

зовнішньополітичних чи військових акціях.  

Найкраще політику європейських держав щодо України 

охарактеризував посол Великої Британії в Німеччині Віктор Хай (англ. – 

Victor Alexander Sereld Hay). У грудні 1920 року в розмові з Романом 

Смаль-Стоцьким, виконувачем обов’язків посла УНР в Німеччині, він, 

зокрема, зазначив, що Україну не визнає жодна європейська держава, 

оскільки це неминуче б призвело до конфлікту з Росією [45, Арк. 523-

531]. Для підтвердження цього висловлювання необхідно коротко 

розглянути ставлення європейських держав до самостійності України від 

Версальського мирного договору 28 червня 1919 року до рішення Ліги 

Націй про відмову щодо включення до свого складу нових держав, 

утворених на території колишньої Російської імперії.  

За результатами роботи мирної конференції в Парижі Україна не 

визнавалася самостійною державою, а розглядалася лише як складова 

частина Росії. У проекті мирного договору не передбачалося навіть 

автономії в складі Росії, не кажучи вже про існування самостійної 

української держави. У зв’язку з цим Г. Сидоренко, на той час голова 

делегації УНР, подав ноту-протест голові мирної конференції 
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Ж. Клемансо, у якій звернув увагу на бажанні Антанти відновити 

«Велику Росію» [77, Арк. 55-57].  

Рішення Ради Антанти були офіційною позицією для всіх 

європейських держав. Серед членів «Ради П’ятьох» Антанти самостійна 

Україна сприймалася як німецько-більшовицька авантюра купки 

недозрілих політиків, а український народ вважався темним і національно 

несвідомим. Таке уявлення про Україну поширювали польські дипломати 

та представники небільшовицької Росії в Парижі та Лондоні. Про це 

дізнався М. Тишкевич у розмові з легатом Папи Римського Бенедикта ХV 

(лат. – Benedictus PP. XV). За спеціальним дорученням Бенедикта ХV 

папський легат з’ясував ставлення до України в «Раді П’ятьох Антанти». 

Детальне обґрунтування цих висновків представлене в першій доповідній 

М. Тишкевича на посаді голови делегації УНР у Парижі [74, Арк. 23-27]. 

На підтвердження цих висновків необхідно навести коментар 

В. Верстюка у статті «Ризький мирний договір 1921 р. і завершення 

боротьби за Українську Народну Республіку». У розмові з Г. Сидоренком, 

першим головою делегації УНР на мирній конференції в Парижі , Жорж 

Клемансо відверто заявив, що Франція ніколи не згодиться на 

незалежність України, навіть якби Україна взяла на себе всі борги 

колишньої Росії; коли Україна відбудеться як самостійна держава, то 

неминуче стане союзником Німеччини, і тоді у Франції виникнуть 

складні проблеми [227, С. 365; 259, С. 286]. Після візитів М. Тишкевича 

до президента Франції, маршала Фердинанда Фоша (фр. – Ferdinand Foch) 

та інших впливових діячів у Парижі уряд і армію УНР почали розглядати 

як антибільшовицьку силу в Східній Європі.  

Після капітуляції армій О. Колчака та А. Денікіна Велика Британія 

полишила спроби підтримки військової інтервенції в Росії , проте Франція 

ще за допомогою армії П. Врангеля намагалася відбудувати «єдину і 

неподільну Росію». Наприкінці 1919 року держави Європи вимушені були 

вже рахуватися з існуванням РСФРР. У розмові з міністром закордонних 
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справ Бельгії Полем Гаймансом (фр. – Paul Louis Adrien Henri Hymans) 

Андрій Яковлів, голова дипломатичної місії УНР у Бельгії та Голландії, 

доводив, що «єдиної, неподільної Росії» давно не існує, бо de facto було 

визнано незалежність балтійських та кавказьких держав, а Бессарабію 

передано до Румунії [174, Арк. 1-5].  

Визнання УНР Польщею, державою Антанти, суттєво не вплинуло на 

зміну політики європейських держав визнавати самостійну Україну як 

противагу РСФРР. Наприклад, президент Франції Александр Мільєран 

(фр. – Alexandre Millerand) «не бажав дратувати Росію визнанням 

самостійності України» [171, Арк. 120-126].  

За результатами мирної конференції в Сан-Ремо, яка проходила 19-26 

квітня 1920 року, М. Тишкевич підготував два звіти до С. Петлюри від 6 

травня 1920 року та А. Ніковського від 20 липня 1920 року. Якщо в 

першій доповідній повідомлялося про агресивну політику більшовицької 

Росії до України на цій конференції, то в другій наводилися 

висловлювання впливових керівників європейських держав щодо 

України. Зокрема, маршал Ф. Фош у розмові з М. Тишкевичем зазначив, 

що Франція готова б визнати Україну, але у своїй зовнішній політиці 

вимушена орієнтуватися на Англію [45, Арк. 20-21]. На цій же 

конференції Філіп Керр (англ. – Philip Henry Kerr), особистий секретар 

Д. Ллойд Джорджа й фактичний керівник зовнішньої політики Великої 

Британії, у розмові з А. Марголіним зазначив, що Англія не бажає 

втручатися до української війни, але згодна визнати самостійність 

України за умови повернення українською армією Києва та Одеси. 

Англійський дипломат делікатно підкреслив, що «ми не визнаємо 

Радянську Росію, як же ми можемо з нею взагалі говорити про політичні 

питання» [111, Арк. 15-16; 169, Арк. 15-16]. 

На мирній конференції в Спа 5-16 липня 1920 року позиції 

європейських держав щодо визнання України не змінилися. У ході 

розмови М. Тишкевича з Ф. Керром останній зазначив, що Англія 
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прихильно ставиться до України й готова її юридично визнати, коли армія 

УНР поверне Київ та Одесу. У свою чергу, М. Тишкевич повідомив, що 

Україна вже три роки воює проти Росії й втратила півмільйона загиблих і 

мільйон поранених, а тому потребує допомоги зброєю. Проте Ф.  Керр 

категорично заявив, що Англія не дасть жодного солдата, ні грошей, ні 

амуніції [45, Арк. 207-208]. А в розмові з А. Марголіним англійський 

дипломат узагалі заявив, що українська справа – це внутрішня справа 

Росії [45, Арк. 209]. Значно категоричніше про УНР висловлювався Девід 

Ллойд Джордж (англ. – David Lloyd George), голова уряду Англії. Він 

помилково вважав українську самостійність за прояв польського 

імперіалізму [55, Арк. 328-338; 141, Арк. 64-74]. Зовнішня політика 

Франції продовжувала узгоджуватися з Англією, хоча секретар 

А. Мільєрана запевняв, що визнання України Францією безпосередньо 

залежало від українських успіхів на фронті [77, Арк. 23-25, 44-46]. У 

цьому випадку доцільно процитувати адмірала УНР Костянтина 

Остроградського в його бесіді з французьким генералом в Бухаресті у 

травні 1920 року: «Нам треба не прихильності, а чобіт і набоїв … будь-які 

розмови про теоретичну прихильність до нас – пусті слова … не треба 

зараз турбуватися за гроші, ми достатньо багаті, а головніше – чесні, і 

свої борги платитимемо, і обов’язки виконаємо» [47, Арк. 6]. За 

повідомленням Євгена Голіцинського, голови дипломатичної місії УНР в 

Естонії, а перед цим у США, Антанта вже в лютому 1920 року не те що 

воювати, а навіть фінансово нікому допомагати не могла у війні проти 

Росії [197, С. 385-386].  

На відміну від Англії та Франції, існування самостійної України було 

в інтересах Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини, бо ці держави, як 

підкреслював представник Румунії у Швейцарії, не бажали «Великої 

Росії» [91, Арк. 7]. Голова уряду Румунії О. Вайда-Воєвода неодноразово 

говорив у Парижі, що Румунія, Польща і Україна – це три необхідні 

держави на Сході Європи. Він радив Україні порозумітися з Польщею, бо 
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свою зовнішню політику Румунія також вимушена узгоджувати з 

Польщею [171, Арк. 109-112]. За результатами Першої світової війни 

Франція розглядала Польщу як противагу Німеччині і для представництва 

своїх інтересів у Східній Європі.  

З огляду на важливий статус Польщі у Східній Європі дипломатична 

місія УНР прибула на мирні переговори до Варшави ще 8 жовтня 1919 

року. За період своєї діяльності А. Лівицький як голова дипломатичної 

місії УНР у Варшаві підготував дві доповідні, які охоплюють період від 3 

жовтня 1919 року до 1 квітня 1920 року [90, Арк.6-21; 172, Арк.18-23]. 

Крім польсько-українського переговорного процесу, який розпочався 28 

жовтня 1919 року й закінчився 21 квітня 1920 року підписанням 

військово-політичного союзу, у цих звітах виявляємо, що найбільшого 

успіху дипломатія УНР здобула саме за цей період. Завдяки 

дипломатичним акціям А. Лівицького у Варшаві зросла дипломатична 

підтримка європейських держав Україні у війні проти Росії. Всі візити й 

переговори з послами європейських держав А. Лівицький детально 

представив у своїй доповідній.  

У листі до М. Тишкевича 17 лютого 1920 року С. Петлюра писав, що 

Польща може не витримати війни з Росією, а для формування української 

армії необхідні були набої та обмундирування. В армії РСФРР війна 

проти армії УНР була непопулярна, у зв’язку з чим уряд УНР планував 

деморалізувати більшовицьке військо за допомогою агітації [171, Арк. 97-

103]. У листі до К. Мацієвича 22 лютого 1920 року А. Лівицький 

іронізував, що уряд РСФРР веде мирні переговори з «білогвардійською» 

Фінляндією і «буржуазними» Естонією, Литвою, Латвією і Польщею, але 

з самостійним соціалістичним урядом УНР не бажає говорити. За таких 

умов, як писав А. Лівицький, неможливо говорити про мир, а тільки про 

визвольну війну [91, Арк. 1-3]. Відповідно до пропаганди та агітації 

комуністичної партії під термінами «білогвардійські» і «буржуазні» слід 
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розуміти «небільшовицькі», а отже «ворожі» більшовицькій Росії 

держави.  

Підписання політичної та військової конвенцій відповідно 21 квітня і  

24 квітня 1920 року між Польщею і Україною давали підстави 

українському уряду розраховувати на військову допомогу Польщі. У 

листі до М. Тишкевича 27 квітня 1920 року А. Лівицький сподівався, що 

факт підписання польсько-українського договору вплине на позитивне 

ставлення держав Антанти до самостійної України [172, Арк. 18-23]. 

Відповідно до четвертої статті політичної конвенції Польща 

зобов’язувалася не підписувати жодних міжнародних договорів проти 

України [197, С. 397].  

На підставі домовленостей з Польщею уряд УНР сподівався купити в 

неї військове майно для озброєння армії та самостійної визвольної війни. 

Утім, свій погляд на озброєння армії УНР найкраще висловив голова 

польської надзвичайної дипломатичної місії до Естонії та Литви Бронілав 

Буффал (поль. – Bronisław Bouffałł): «Але як-же так, допомогти українцям 

сформувати своє військо і пустити його самого йти, а собі від того нічого 

не мати» [197, С. 382].  

У польській і навіть українській історіографії популярною є теза, що 

Варшавська угода не легітимна, бо не була ратифікована польським 

сеймом. Але в тексті документа зазначено, що договір вступає в силу 

після його підписання, і жодних додаткових умов не передбачалося [197, 

С. 397].  

Існування самостійної України було насамперед в інтересах 

новостворених держав на території колишньої Російської імперії. З цією 

метою 3 серпня 1920 року в Ризі було скликано конференцію Балтійських 

держав, у якій взяли участь Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія та 

УНР. Завданням держав на цій конференції було взаємне визнання й 

створення військового оборонного союзу проти Німеччини та Росії. У 

доповідних В. Кедровського наголошувалося, що ця конференція 
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скликана виключно в інтересах Франції та Англії для створення союзу 

суверенних держав з метою розмежування Росії та Німеччини. За 

результатами роботи Балтійської конференції передбачалася підготовка 

політичної, військової, економічної та інших конвенцій [162, Арк. 105-

107]. У пояснювальній записці до ратифікації політичної конвенції 

урядом УНР А. Ніковський на підставі доповідної записки 

В. Кедровського доводив, що союз Балтійських держав за участю Польщі 

та України став би важливим чинником на противагу російського 

«імперіалізму». Цей союз усував небезпеку «балканізації» Східної 

Європи, унеможливлював реставрацію Росії; запобігав можливості спроб 

Німеччини відбудувати Росію в її довоєнних кордонах [138, Арк. 59-60]. 

Проте в ході підготовки військової конвенції виявилося, що потрібно 

готувати дві оборонні конвенції: проти Німеччини та проти Росії окремо. 

Так, Фінляндія не мала спільних кордонів із Німеччиною і тому у разі 

нападу на союзну державу погоджувалася допомогти тільки фінансовими 

або матеріальними, але тільки не людськими ресурсами. А Литва 

відмовилася підписувати будь-які конвенції, спрямовані проти Росії. 

Таким чином, у випадку нападу Німеччини або Росії на одну із союзних 

держав головний тягар війни лягав на Україну та Польщу [158, Арк. 231-

232]. 

Позиція нейтралітету та невтручання держав Антанти, у першу 

чергу Англії, до української війни була загальною для всіх союзних, 

нейтральних і навіть переможених держав. За дорученням А. Ніковського 

на початку жовтня 1920 року Микола Василько здійснив візит до 

Вальтера Сімонса (нім. – Walter Simons), міністра закордонних справ 

Німеччини. У ході розмови було з’ясовано, що Німеччина не відмовиться 

від Берестейського миру, а тому підтверджувалося визнання України 

самостійною державою з чим Росія повинна рахуватися. Також було 

зауважено, що для Німеччини значно приємніше працювати з 

національним, ніж із більшовицьким урядом в Україні, хоча В. Сімонс не 
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називав уряд Х. Раковського фіктивним чи маріонетковим. Щодо 

допомоги уряду УНР у війні німецький міністр закордонних справ 

відповів, що військова допомога українській армії означатиме допомогу 

Польщі як її союзниці, а в цій війні Німеччина зайняла позицію 

нейтралітету [117, Арк. 31-38].  

Після відмови прийняти балтійські країни до Ліги Націй уряди цих 

держав змінили своє офіційне ставлення з привітного до ворожого щодо 

дипломатичних представників УНР. У зв’язку з цим дипломатичні місії 

УНР у Ризі та Таллінні з 1 лютого 1921 року припинили свою діяльність. 

У доповідних дипломатичних представників УНР у балтійських країнах 

зазначалося, що причиною зміни ставлення до національного уряду в 

Україні стала небезпека перед військовим вторгненням Росії за відмови 

визнавати уряд УСРР. Уряди цих країн сподівалися на членство в Лізі 

Націй, оскільки в такому разі ці держави були б захищені від Росії 

країнами Антанти. Після відмови у Лізі Націй гарантією суверенності 

могло стати тільки підписання мирних договорів із Росією, де головною 

умовою було визнання УСРР. В узагальнювальному огляді А. Ніковський 

дійшов висновку, що відмова прийняти балтійські держави до Ліги Націй 

лише зміцнила більшовицькі впливи в регіоні й значення місцевих лівих 

партій, які впливали на свої уряди щодо зміни зовнішньої політики щодо 

УНР. Уряди цих держав через страх перед більшовицькою Росією 

підписали торговельні угоди з урядом УСРР [138, Арк. 64]. Незважаючи 

на вимушене визнання уряду Х. Раковського, Фінляндія, Латвія та 

Естонія бажали підтримувати неофіційні відносини з урядом УНР [148, 

Арк. 23-24]. 

Засідання Ліги Націй щодо прийняття до її складу нових держав, які 

утворилися на території колишньої Російської імперії  відбулися у грудні 

1920 року. Засідання в Женеві відбулися вже після капітуляції армії 

П. Врангеля і відходу армії УНР на територію Польщі , і ці події, 

безумовно, вплинули на рішення Ліги Націй. Голова делегації УНР 
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Олександр Шульгин у розмові з міністром закордонних справ Чехо-

Словаччини Едвардом Бенешем з’ясував, що члени Ліги Націй не 

бажають визнавати УНР, бо тим самим беруть на себе відповідальність за 

майбутню війну проти Росії, до якої вони не готові. Члени Ліги Націй 

бояться реакції Росії на прийняття УНР як незалежної держави  [45, Арк. 

417-420]. У відповідності до § 10 Статуту держави Ліги Націй 

зобов’язувалися обороняти своїх членів у випадку війни [138, Арк. 121]. 

У випадку прийняття УНР до Ліги Націй це б зобов’язувало всіх членів 

оголосити війну Росії. У дискусії О. Шульгин доводив необов’язковість 

відкритого військового виступу за умови фінансової допомоги або 

принаймні своєчасного постачання купленої урядом УНР зброї для своєї 

армії [209, С. 79-86].  

Дослідження політики держав Європи щодо самостійної України є 

можливим завдяки дипломатичним документам УНР під час мирної 

конференції в Мінську та Ризі. У цих документах розкривається зміст 

переговорів дипломатів УНР із керівниками європейських держав під час 

мирних конференцій у Сан-Ремо, Спа, а також на засіданнях Ліги Націй. 

У доповідних записках наводяться погляди керівників Великої Британії 

(Д. Ллойд Джордж, Ф. Керр), Франції (Ж. Клемансо, Ж. Лейгу, Ф. Фош) 

Бельгії (Поль Гайманс), Німеччини (В.Сімонос) та інших провідних 

держав на українську справу в Європі. В Європі самостійна Україна 

асоціювалася виключно з урядом УНР, але уряди європейських держави 

не бажали втручатися до українсько-російської війни. Офіційно ці 

держави зайняли позицію нейтралітету, хоча фактично не бажали псувати 

взаємин з РСФРР через втручання у «внутрішні справи Росії».   

 

3.3. Джерела з історії польсько-українських взаємин за час мирних 

переговорів у Мінську та Ризі  

Офіційна позиція УНР щодо мирних переговорів у Ризі 

представлена в обіжнику (циркулярі) про польсько-українські взаємини 
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до послів і голів місій УНР за кордоном. У документі повідомлялося, що 

Польща під загрозою війни проти Росії припинила захищати інтереси 

свого союзника – УНР. Підписанням договору від 12 жовтня 1920 року 

Польща не тільки не виконала частину своїх зобов’язань за політичною 

конвенцією 21 квітня 1920 року з УНР, а й навіть порушила їх, визнавши 

на території України інший уряд [118, Арк. 241-246]. Українським 

дипломатам, як і сучасникам мирних переговорів у Ризі, не було відомо 

про таємні переговори голів делегацій, не кажучи вже про інструкції 

В. Леніна до А. Йоффе. Але висновок в обіжнику про те, що Ризький 

прелімінарний договір і військове перемир’я є наслідком ультиматуму 

Росії до Польщі, підтверджується архівними документами А. Йоффе та 

В. Леніна, які представлені в новітніх історичних дослідженнях та 

збірниках документів. 

У підготовці обіжника від 25 листопада 1920 року 

використовувалися відомості з доповідних Володимира Кедровського, 

Тимоша Олесіюка та Сергія Шелухина, проте висновкам останнього не 

виявилося місця в документі.  

Перші свої висновки Сергій Шелухин як представник УНР на 

мирній конференції сформулював у доповідній від 15 жовтня, де  сказано, 

що «Польща намагається забрати собі якнайбільше чужих територій». На 

його думку, саме з цією метою польська делегація й визнала 

представництво уряду УСРР. Після підписання перемир’я в Ризі Польща 

забезпечила собі право на володіння українськими землями, які б за 

умови існування УНР їй не належали. На його переконання, мирні 

переговори в Ризі були схожими на переговори в Бересті. Але, якщо за 

Берестейським мирним договором 9 лютого 1918 року більшовицький 

уряд в Україні не був визнаний, і німецькі війська звільнили Україну, то 

польський уряд, навпаки, визнав маріонетковий, причому навіть ще й 

фіктивний уряд Х. Раковського в Україні, хоча польська армія так само 

перемагала на фронті [45, Арк. 380-381; 143, Арк. 41-42]. Висновки 
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С. Шелухина про диктування Польщею своїх умов російській стороні на 

мирній конференції було зроблено після розмови 7 жовтня з 

Я. Домбським – головою польської делегації в Ризі – під час візиту 

дипломатичних представників УНР до польської делегації. При зустрічі 

С. Шелухин наголосив, що в умовах успіхів і перемог польської та 

української армій польська делегація могла легко відкинути вимоги 

російської делегації щодо визнання УСРР, а не приймати їх. Крім того, у 

Ризі були відомі інструкції з Москви, за якими А. Йоффе дозволялися йти 

на всі можливі поступки для досягнення миру найближчим часом [45, 

Арк. 371-373; 143, Арк. 24-26].  

Повертаючись із Риги, 21 жовтня С. Шелухин зупинився в 

посольстві УНР у Берліні, де також поділився своїми міркуваннями про 

перемир’я в Ризі. У першому інформаційному бюлетені, підготованому 

посольством, повідомлялося, що 7 жовтня С. Шелухин спільно з 

В. Кедровським і Т. Олесіюком передали ноту Я. Домбському [79, 

Арк. 44-48]. У цьому дипломатичному документі зазначалося, що Росія 

створила маріонетковий уряд в Україні й на мирних переговорах 

представила його як законного представника інтересів українського 

народу, хоча Україна не тільки не воювала проти Польщі, але й є її 

союзницею у визвольній війні проти Росії. До того ж , українське 

населення «кипить боротьбою проти більшовиків» [197, С. 425-426].  

Утім, С. Шелухин змінює свої висновки вже у своїх листах до 

Андрія Ніковського [197, С. 427-432] та Симона Петлюри [93, Арк. 149-

153] відповідно 4 та 17 листопада 1920 року. У цих листах він звинувачує 

Андрія Лівицького – голову дипломатичної місії УНР у Варшаві, а з 14 

жовтня голову уряду УНР – у згоді щодо визнання Польщею УСРР. При 

цьому він наводить факти з перших власних доповідних, які раніше 

ігнорував. Під час зустрічі представників УНР з членами польської 

делегації 7 жовтня Я. Домбський заявив, що визнання УСРР було 

узгоджено з А. Лівицьким ще у Варшаві. У своєму листі до Ніковського 
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С.Шелухин навіть дописав підтвердження від Т. Олесіюка слів 

Я. Домбського [197, С. 427]. У своїх спогадах В. Кедровський детально 

описав цю зустріч з членами польської делегації, але зазначив, що заява 

Я. Домбського була неправдивою, і нічого про слова Т. Олесіюка не 

згадав. В. Кедровський згадував, що навіть сам С. Шелухин не повірив у 

слова голови польської делегації й зауважив, що якби А. Лівицький так 

зробив, то він був би зрадником [221, С. 19]. Проте це не завадило 

С. Шелухину пізніше змінити свої погляди. 

Крім заяви Я. Домбського, про згоду А. Лівицького щодо визнання 

Польщею УСРР, що беззастережно стало основою нових висновків, 

С. Шелухин почав шукати втручання А. Лівицького щодо свого 

призначення. За переконаннями С. Шелухина, у зв’язку з затримкою 

надсилання на його ім’я повноважень він утратив час для з’ясування умов 

на мирній конференції в Ризі для зустрічей з Євстахієм Сапігою, 

міністром закордонних справ та Юзефом Пілсудським . Цією ж причиною 

він пояснює й свій пізній від’їзд до Риги, куди прибув аж 4 жовтня. 

Призначення С. Шелухина на посаду голови делегації УНР на мирну 

конференцію в Ризі було здійснено урядом за відома А.  Ніковського та 

О. Ейхельмана. Разом із С. Шелухиним розглядалася й кандидатура 

Максима Славинського. Від України на мирних переговорах з Росією у 

червні 1918 року в Києві брали участь і С. Шелухин, і М. Славинський. 

Обидва дипломати прекрасно орієнтувалися в українсько-російських 

міжнародно-правових відносинах, тому цілком закономірно, що 

кандидатура М. Славинського розглядалася одночасно з С. Шелухиним. 

Дійсно, А. Лівицький першим подав пропозицію про склад делегації на 

мирну конференцію в Ризі, у якій головою був запропонований 

М. Славинський, а С. Шелухин – його заступником [128, Арк. 108]. Але 

С. Шелухин у своїх доповідних представляв цей проект як офіційне 

призначення навіть за відсутності підпису А. Ніковського чи 

О. Ейхельмана. У листі від 22 вересня голова торговельно-фінансової 
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місії УНР у Варшаві Іван Фещенко-Чопівський писав, що в першу чергу 

С. Шелухин своєчасно не виїхав до Риги у зв’язку з тяжким станом свого 

здоров’я [45, Арк. 82]. Але у своїх листах до А. Ніковського та 

С. Петлюри С. Шелухин звинувачує саме А. Лівицького в запізнілому 

отриманні повноважень. За логікою його листів виходить, що 

А. Лівицький цілеспрямовано намагався перешкодити С. Шелухину 

захищати інтереси УНР. Утім, ні старі, ні нові висновки С. Шелухина не 

підтверджуються документально українськими, російськими чи навіть 

польськими дипломатами. 

Копії листів та доповідних записок С. Шелухина було надіслано до 

Державної Канцелярії УНР. Після ознайомлення з цими документами 

С. Петлюра видав резолюцію від 13 грудня 1920 року, за якою одіозна 

заява Я. Домбського називалася непорозумінням і навмисним 

перекручуванням слів А. Лівицького з метою «оправдания зла». 

Міністерство закордонних справ УНР повинно роз’яснити це 

С. Шелухину і В. Кедровському [45, Арк. 368-369]. За дорученням 

С. Петлюри, А. Ніковський у листі до товариша О. Ейхельмана попросив 

провести розслідування щодо ймовірної заяви А.Лівицького. На основі 

спільного звіту В. Кедровського та Т. Олесіюка від 29 вересня [45, Арк. 

368-369] та доповідної С. Шелухина від 10 жовтня О. Ейхельман 

встановив, що Я. Домбський порушив договір між Польщею та УНР. Для 

виправдання своїх дій голова польської делегації вдався до аргументу, 

який, як йому здавалося, він знайшов у розмові з А. Лівицьким. Якщо б у 

Я. Домбського був такий козир, як згода А. Лівицького на визнання УСРР 

на мирних переговорах у Ризі, то він би використав його у розмові з 

Т. Олесіюком, а польський дипломат у Латвії Вітольд Каменецький не 

вибачався б перед С. Шелухиним за визнання Польщею УСРР [140, 

Арк. 57-63]. У своєму розслідуванні О. Ейхельман згадує статтю у 

львівській газеті «Український вістник», в якій начебто Т.  Олесіюк 

додатково до службового звіту мав надати пояснення, які б підтвердили 
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правдивість заяви Я. Домбського. У номері цієї газети від 7 лютого 1921 

року надруковано статтю «Лекція для Головного Отамана» (від нашого 

кореспондента) автора «Правдивого», в якій фактично представлений 

лист С. Шелухина до С. Петлюри [240]. Жодної іншої інформації щодо 

підтвердження заяви Я. Домбського на згоду А. Лівицького у номерах 

газети до кінця 1921 року немає. Надруковано лише статтю «Ризький 

мир» в трьох частинах у числах за вересень-листопад 1921 року, але і в 

ній немає схожих відомостей. 

Позиція А. Лівицького щодо польсько-російських переговорів у 

Мінську та Ризі представлена у двох його нотах до Є. Сапіги від 30 

серпня та 20 вересня 1920 року. У першому з документів зазначалося, що 

радянський уряд Росії планує вдатися до маневру, який спрямований 

проти національної української самостійності. Цей маневр полягає у 

включенні більшовицької окупаційної влади як співучасника у мирних 

переговорах з урядом Польської республіки. Ця влада називає себе 

Соціалістична Радянська Українська Республіка з її резиденцією в 

Харкові на чолі з румунським емігрантом Х. Раковським. На підставі 

політичного договору між Польщею і УНР А. Лівицький вимагав не 

визнавати участі представників уряду УСРР [197, С.420-421]. Вже у 

другій ноті А. Лівицький підкреслював, що ситуація на фронті змінилася 

завдяки спільним військовим успіхам польської та української армій, а 

тому відсутність делегації УНР на мирних переговорах абсолютно 

невиправдана. У дипломатичному документі ще раз було зауважено, що 

немає ні документальних, ні фактичних підстав розглядати УСРР як 

суверенну державу [121, Арк. 54; 151, Арк. 99-100].  

Ще до початку засідань у Ризі, у листі до В. Кедровського від 17 

вересня, А. Лівицький сформулював інтереси УНР. Він, зокрема, писав, 

що офіційна участь у конференції в Ризі є політичним завданням уряду 

УНР. Разом з цим полякам необхідно «товмачити», що суверенність 

більшовицького уряду в Україні – це «фікція і шулерство». Уряд УНР 
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погодиться на мир між Польщею та Росією лише за умови передачі влади 

в Україні законному уряду Директорії УНР» [128, Арк. 95]. 

На польсько-російську мирну конференцію в Ризі від уряду УНР 

було відправлено дві делегації: перша делегація на чолі з А.Лівицьким, 

друга – з С. Шелухиним. Міністр закордонних справ Польщі Є. Сапіга у 

радіотелеграмі від 11 вересня запропонував комісару закордонних справ 

Росії Г. Чичеріну допустити делегацію УНР на чолі з А. Лівицьким до 

участі в мирних переговорах. У відповіді від 12 вересня Г.  Чичерін 

відмовився від такої пропозиції, пояснивши це тим, що ніякої 

демократичної України взагалі не існує, тому що Україна є самостійною 

більшовицькою республікою, союзна Росії і бере участь у мирних 

переговорах [194, С. 178]. Водночас А. Лівицький вимагав від Ради 

Оборони Польщі дати відповідь на зухвалу телеграму Г. Чичеріна, але 

проти цього виступили всі польські політичні партії. На вимогу 

А. Лівицького Я. Домбський на мирних переговорах повинен вимагати 

від Росії декларації про суверенітет України, з подальшими вимогами 

українського характеру «радянської влади на Україні» [290, С. 430]. 

Другу делегацію від УНР на чолі з С. Шелухиним, яка мала брати участь 

вже у складі польської делегації [118, Арк. 241-246], до мирних 

переговорів відмовився допускати Леон Василевський – заступник голови 

польської делегації і прихильник політики Ю. Пілсудського [80, Арк. 19-

20]. Він заявив, що про допущення української делегації на мирні 

переговори не може бути й мови [221, С. 21]. У своїх спогадах секретар 

польської делегації Александр Ладось писав, що Л. Василевський не хотів 

продовження війни проти Росії, а вірив у створення федерації народів за 

зразком Польської Республіки 1772 року. Нова федерація повинна була 

утворитися на руїнах більшовицької (російської) держави [252, С. 239].  

Дипломатичні акції А. Лівицького перед польським урядом 

суперечили безпідставним підозрам С. Шелухина. Так звані прихильники 

політики Ю. Пілсудського, як і власне, керівник держави, ні в Раді 
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Оборони, ні в польському уряді, ні в парламенті не вживали жодних 

заходів на підтримку УНР.  

У приватних розмовах з В. Кедровським і Т. Олесіюком до 29 

вересня 1920 року Я. Домбський продовжував декларувати, що Польща 

не відмовляється від політичної і військової конвенції з УНР. Визнання 

Польщею представництва УСРР він пояснював необхідністю з тактичних 

мотивів, щоб одразу не розривати переговори. За словами голови 

польської делегації польські повноваження, які прийняла російська 

делегація, передбачають тільки переговори з РСФРР. Він навіть вказував, 

що польська делегація в дебатах і деклараціях свідомо не  вживає назви 

«УСРР», а користується виключно «РСФРР» [166, Арк. 55-57]. Його слова 

підтверджуються протоколами засідань [35, Арк. 60-94]. Крім того, під 

час дискусій на засіданнях мирної конференції Я. Домбський 

використовував аргументи саме А. Лівицького. Наприклад, на засіданні 4 

жовтня у своїй заяві голова польської делегації наголосив, що «російська 

делегація представляє удавані суверенні, а насправді цілком залежні від 

більшовицької Росії територіальні більшовицькі організації». Російська 

армія маскує під новою формою старі загарбання під час переговорів про 

перемир’я [35, Арк. 70-72]. Я. Домбський також обіцяв, що при 

формулюванні сторін у договорі польська делегація, на підставі своїх 

повноважень, опротестує повноваження УСРР як учасника переговорного 

процесу. Голова польської делегації запевняв, що польська сторона буде 

затягувати переговори, доки Україна не організує військової сили для 

продовження самостійної війни. Разом з тим Я. Домбський підкреслював, 

що участь української делегації є неможливою. У випадку участі 

делегації УНР у мирних переговорах російська сторона одразу б зірвала 

переговори, а польська делегація не може взяти на себе таку 

відповідальність [166, Арк. 55-57].  

Відповідно до протоколу першого засідання головної комісії від 28 

вересня було представлено тільки один проект прелімінарного договору 
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від російської делегації. У ході засідання А. Йоффе нагадав, що мирні 

пропозиції 24 вересня залишатимуться чинними тільки до 5 жовтня. У 

своїй монографії Є. Божецький на підставі доповідніх А. Йоффе від 30 

вересня до Г. Чичеріна довів, що ініціатором проведення таємних 

зустрічей голів делегацій був Я. Домбський [326, С. 130]. У його роботі 

також процитовано особисту інструкцію В. Леніна для А. Йоффе, додану 

до протоколу пленарної сесії ЦК РКП(б) від 23 вересня. Від руки В. Ленін 

написав, що порозуміння з Польщею можливе тільки за умови визнання 

Польщею більшовицької України та Білорусії [326, С. 200]. Саме тому, на 

першому таємному засіданні 1 жовтня А. Йоффе заявив, що Росія 

однозначно буде воювати за Україну [224, C. 78]. У телеграмі В. Леніна 

до А. Йоффе від 2 жовтня рекомендувалося оголосити, що Польща 

відповідатиме за зимову кампанію, якщо не буде встановлено будь-яких 

домовленостей до вказаного терміну [200, С. 397]. Причому, як зазначав у 

спогадах С. Грабський, саме Польща повинна визнати більшовицькі 

уряди в Україні та Білорусії [225, С. 175]. У своїй статті Г. Матвєєв цитує 

документ, підписаний 5 жовтня, який не зазначений у монографіях 

Я. Домбського та Є. Божецького. У цьому документі вказано: Польща 

зобов’язувалася підписати договір саме з більшовицькою Україною [254, 

С. 227]. Цей документ доводить, що Я. Домбський не тільки не 

опротестував, а навіть визнав представництво від УСРР. Росія 

передбачала продовження війни, якщо Польща відмовилася б визнати 

уряд УСРР законним урядом в Україні. У своїй статті, присвяченій 

дипломатичній діяльності А. Йоффе на мирній конференції в Ризі, 

Г. Матвєєв довів, що голова більшовицької делегації примусив польську 

сторону підписати протокол до 5 жовтня 1920 року [254, С. 227-229]. У 

спогадах, написаних у квітні 1921 року, тобто відразу після ратифікації 

Ризького мирного договору А. Йоффе зазначав, що Польща підписала 

мир тільки під загрозою фактичної війни [231, С. 149-150]. 
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Після п’яти днів таємних зустрічей протягом 1-5 жовтня і під 

загрозою з боку Росії почати зимову військову кампанію, Я. Домбський 

прийняв головну вимогу А. Йоффе і змінив своє ставлення до 

представників УНР. На підтвердження реальних змін Є. Божецький у 

своїй монографії наводить рапорт від 6 жовтня 1920 року майора 

польської армії Полякевича до генерала Кулінського, в якому польські 

ліві партії вже почали шукати аргументів «для ліквідації своїх стосунків з 

Петлюрою» [326, С. 188].  

Замість того, щоб визнати факт порушення своєї частини 

політичного і військового договорів з УНР, зради свого союзника, голова 

і члени польської делегації доводили протилежне. На четвертому 

засіданні Балтійської конференції від 11 жовтня, в якій брали участь 

представники УНР В. Кедровський та С. Шелухин, голова конференції й 

міністр закордонних справ Латвії Зігмунд Мєєрович запитав польського 

дипломата в Ризі Вітольда Каменецького про хід польсько-російських 

переговорів. Польський посол, який, до речі, був членом польської 

делегації і прихильником політики Ю. Пілсудського, розповів про 

готовий текст прелімінарного договору між Польщею, з одного боку і 

більшовицькими Росією та Україною – з другого. Представник від УНР 

С. Шелухин зауважив, що більшовицький уряд в Україні є фіктивним і в 

жодному разі не представляє волі населення всієї України. Росія створила 

цей маріонетковий уряд, а Польща веде з ним переговори. 

В. Каменецький відповів, що Польща визнає незалежність Української 

держави, і у боротьбі двох урядів в Україні симпатії Польщі – на боці 

національного уряду. Утім, Польща не може продовжувати війну через 

внутрішній конфлікт в Україні. На запитання В. Кедровського, як Польща 

може підписати мир з більшовицькою Україною, якщо ніколи з нею не 

воювала, польський посол не відповів, але зазначив, що Польща буде 

продовжувати виконувати свою частину договору з УНР. Навіть більше, 

він вважає, що прелімінарний договір, підписаний Польщею з УСРР від 
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12 жовтня, не суперечить договору Польщі з УНР від 21 квітня 1920 року. 

Після цього В. Кедровський нагадав, що між Польщею і Україною існує 

політична конвенція, а відповідно до четвертої статті цього договору 

Польща зобов’язується не підписувати жодних міжнародних договорів, 

спрямованих проти УНР. Польсько-український договір порушений тим 

фактом, що УНР не представлена на польсько-російських переговорах. 

Польський посол не зміг відповісти на це питання, бо, як він зазначив, 

йому не відомий точний текст конвенції [162, Арк. 123-124].  

Якщо В. Каменецький у приватній розмові з С. Шелухиним 7 

жовтня пояснював необхідністю для Польщі підписати військове 

перемир’я до дати, встановленої у більшовицькій декларації [45, Арк.371-

373; 143, Арк. 24-26], то 11 жовтня він уже заявляє, що Польща не може 

воювати через внутрішню боротьбу в Україні [162, Арк. 123-124]. На 

засіданні 11 жовтня В. Каменецький повторював заяву Я. Домбського, що 

визнання УСРР відбулося нібито у порозумінні з А. Лівицьким, хоча ще 7 

жовтня у розмові з С. Шелухиним він цього не говорив.  

У доповідній від 15 жовтня 1920 року В. Кедровський зазначав, що 

Я. Домбський не виконав своїх обіцянок поставити на обговорення 

«українське питання» та опротестувати повноваження представників 

уряду Х. Раковського. Тому з юридичного боку Польща зрадила УНР , 

«признавши і оформивши юридичне існування окупаційного Радянського 

правительства України» [165, Арк. 56-58]. Про таємні засідання польської 

та російської делегацій, на яких вирішувалося головне питання Ризької 

конференції, не було відомо В. Кедровському, а Я. Домбський не зізнався 

про них. Польща не визнавала, що під страхом війни проти Росії зрадила 

свого союзника – УНР.  

Фактично Польща не виконала свого зобов’язання перед Україною і 

порушила політичний та військовий договори, підписані 21 і 24 квітня 

1920 року. Але Станіслав Грабський та деякі члени польської делегації не 

визнавали чинності польсько-українського військово-політичного союзу. 
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На першому засіданні мирної конференції в Ризі 21 вересня 1920 року 

Польща визнала мандати делегації від УСРР. У зв’язку з цим Микола 

Бережанський, редактор російськомовної газети в Ризі, запитав  у 

С. Грабського, чому Польща ігнорувала обов’язковий для себе договір з 

УНР. Член польської делегації відповів, що вказаний договір був 

особистою домовленістю між Ю. Пілсудським і С. Петлюрою як між 

давніми друзями, не був ратифікований парламентом Польщі, а тому не 

був обов’язковим і для мирної конференції [219, С. 124]. Подібне 

трактування вперше з’явилося під час мирних переговорів у Мінську з 

російської сторони. У доповідній Р. Смаль-Стоцького наводиться 

враження журналіста і редактора «Freiheit» («Свобода») органу німецької 

партії незалежних соціал-демократів після візиту до Мінська. Він 

зазначив, що більшовики уникають розмов про українсько-польський 

союз і намагаються його ігнорувати, «як якусь приватну умову групи 

реакціонерів» [55, Арк. 339-345]. Ставлення до союзу, як до особистої 

унії, зустрічаємо у «Спогадах…» [223, С. 432] М. Омельяновича-

Павленка і в роботі І. Мазепи «Україна в огні й бурі революції 1917-1921» 

[290, С. 421]. Проте політичний договір між Польщею та Україною 21 

квітня 1920 року набував чинності після підписання, а не ратифікації. Про 

це було відомо С. Грабському, а тому він на знак протесту 22 квітня 1920 

року подав у відставку з посади голови закордонної комісії парламенту 

Польщі [225, С. 146, 343].  

У декларації російської делегації на другому засіданні мирної 

конференції в Ризі 24 вересня 1920 року піднімалося питання 

самостійності Східної Галичини. У зв’язку з підписанням між Польщею 

та УНР політичного договору від 21 квітня 1920 року ця територія 

визнавалася територією Польщі. Але слід зауважити, що при підписанні 

договору у Варшаві українська делегація перебувала не в тій ситуації, 

щоб відстоювати власні кордони. Для продовження визвольної війни 

українська делегація вимушена була прийняти всі умови польської 
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сторони. Офіційна позиція уряду УНР щодо питання Східної Галичини 

представлена в обіжнику від 14 грудня 1920 року. У документі 

зазначалося, що уряд УНР не міг ні насильно відривати, ні зрікатися на 

користь Польщі Східної Галичини, визнаючи свої західні кордони за 

декларацією від 2 грудня 1919 року і політичного договору від 21 квітня 

1920 року [118, Арк. 258-259]. Австро-Угорська імперія за результатами 

Першої світової війни зазнала поразки, а тому доля її земель визначалася 

Сен-Жерменським договором від 10 вересня 1919 року. Польща як 

держава, створена за підтримки Антанти, до складу своєї території 

отримала саме землі Східної Галичини. Таким чином, Східна Галичина 

була передана до Польщі ще за згодою Антанти, а не рішенням УНР. 

Політична конвенція 21 квітня 1920 року між Польщею та УНР лише 

підтверджувала кордони, встановлені Сен-Жерменським договором. 

Перед ратифікацією прелімінарного договору і військового 

перемир’я на засіданні закордонної комісії парламенту Польщі було 

поставлено питання про суперечливість договорів, підписаних Польщею з 

УСРР від 12 жовтня та УНР від 21 квітня 1920 року. Причому зауважено, 

що ці два договори підписав Я. Домбський – віце-міністр закордонних 

справ Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Є. Сапіга відповів, що 

вищезазначені документи не суперечать один одному, а сам Я. Домбський 

попросив припинити дискусії з цього питання [220, С. 129-130], [239]. 

Уряд УНР 20 жовтня 1920 року надіслав ноту протесту до Є.  Сапіги, в 

якій якраз вказувалося на суперечливість договорів від 21 квітня і 12 

жовтня 1920 року [121, Арк. 69]. Проте уряд Польщі не надіслав своєї 

відповіді.  

Результати переговорів у Варшаві 29-31 січня 1921 року 

А. Ніковський представив А. Лівицькому у доповідній записці від 16 

лютого 1921 року. Міністр закордонних справ УНР зазначив, що у 

випадку відновлення Росією війни Польща розглядатиме УНР як 

запоруку власного існування. Якщо ж мирний договір з Росією буде 
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підписаний, то Польща дбатиме про політично-дипломатичну допомогу 

УНР з боку Франції [139, Арк. 81-84]. Ці відомості між дипломатичними 

представництвами УНР було поширено через обіжник від 20 лютого 1921 

року, в якому вказувалося, що польсько-українські взаємини залежать 

виключно від зовнішньої політики Росії. Якщо Росія відновить війну, то 

Польща підпише новий оборонний союз з УНР, фінансуватиме та 

постачатиме її зброєю. «Польська армія не спиниться на півдорозі, як це 

було в часі останньої польсько-української офензиви, а допоможе 

союзній армії УНР остаточно звільнити територію України від російських 

окупантів і закріпити державну владу УНР по всій Україні». Якщо ж 

військового походу більшовиків в Європу не буде, то польський уряд 

через інструкції своїм дипломатичним представникам за кордоном 

забезпечуватиме підтримку у визнанні УНР і, в першу чергу, перед 

Францією [145, Арк. 88-89]. 

Проте запевнення уряду Польщі залишалися деклараціями. У 

розмові з Костем Мацієвичем, головою дипломатичної місії УНР в 

Румунії, Є. Сапіга заявив, що Польща задоволена кордоном з Росією. 

Міністр Польщі дав зрозуміти, що фактично Росія – це більшовики, а 

Україна – це більшовицька Україна [116, Арк.43-49].  

Отже, Польща визнала уряд УСРР під страхом продовження війни 

проти Росії, що підтверджується дипломатичними документами урядів 

УНР і навіть РСФРР. Висновки С. Шелухина, що визнання Польщею 

УСРР відбулося за згодою А. Лівицького документально спростовуються 

і тому не відповідають дійсності. Укладанням Ризького миру Польща не 

тільки не виконала своїх зобов’язань, а навіть порушила військово-

політичний договір з урядом УНР. Фактично це означає зраду свого 

союзника, хоча у внутрішньовідомчих дипломатичних документах уряду 

УНР таке формулювання з етичних міркувань навіть не вживалося.  

Таким чином, урядова позиція УНР щодо польсько-російських 

мирних переговорів у Мінську та Ризі відображена у дипломатичних 
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документах. Як у нотах та деклараціях, так і в обіжниках, зазначалися 

військові, політичні та міжнародно-правові аспекти. У цих документах 

підкреслювалося, що Росія веде війну проти України, розглядалася 

політика європейських держав щодо УНР та аналізувалися польсько-

українські взаємини у зв’язку з переговорним процесом у Мінську та 

Ризі. У даному розділі для розкриття узагальнюючих тез у 

дипломатичних документах, підготовлених за час мирних переговорів, 

для деталізації поставлених завдань використовувалися додаткові 

доповідні та листи із архівних фондів МЗС УНР. Завдяки цьому вдалося 

встановити етапи українсько-російської війни, політику нейтралітету та 

невтручання європейських держав щодо УНР, особливості польсько-

українських переговорів та причину підписання Ризького миру за 

дипломатичними документами УНР.  
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РОЗДІЛ ІV. РИЗЬКИЙ МИР У ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ 

УРЯДУ УСРР 

 

4.1. Джерела з історії формування більшовицького уряду в Україні  

Про існування більшовицького уряду в Україні першим заявив 

комісар закордонних справ РСФРР Георгій Чичерін у нотах до 

Володимира Чехівського, голови уряду і міністра закордонних справ 

УНР. У нотах від 4 і 5 січня 1919 року, переданих через радіотелеграф, 

Г. Чичерін вказував, що «військові дії на українській території ведуться 

між військами Директорії і військами незалежного українського 

радянського уряду». У документах зазначалося, що метою «українських 

робітничих і селянських мас» було встановлення «влади рад» на 

українській території. При чому Г. Чичерін підкреслював, що між 

Україною і Радянською Росією не відбувалося жодних збройних 

конфліктів [92, Арк. 5-6]. Ноти Г. Чичеріна від 4 і 5 січня 1919 року схожі 

за своїм змістом, але в останній ноті додатково подаються нові відомості. 

Наприклад наголошувалося, що в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, 

Білорусії, як і в Україні, також ведеться аналогічна боротьба; трудовий 

народ бореться за своє повне визволення проти влади експлуататорів, 

власних і чужоземних поневолювачів, агентів і прислужників. Наводиться 

обурення комісара закордонних справ Росії з приводу звинувачення, що 

Росія намагається придушити самостійність України і навіть існування 

українського народу як національності. В якості спростування Г.  Чичерін 

чомусь наводить привітання уряду РСФРР від 3 квітня 1918 року 

утвореному самостійному українському радянському уряду 

проголошеному у Харкові [209, С. 221-223].  

У ноті від 10 січня 1919 року Г. Чичерін уже в категоричній формі 

заявив, що в Україні відбувається громадянська війна між робітництвом і 

бідним селянством проти української буржуазії. Причому він постійно 
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наголошував на військах українського радянського уряду. У зв’язку з 

цим, на його думку, не було підстав розглядати громадянську війну в 

Україні як міждержавну війну між Україною і Росією [209, С. 227-229].  

Висновки Г. Чичеріна про громадянську війну в України могли б 

бути правильними, якщо б в Україні дійсно існував український 

самостійний більшовицький уряд із власною армією. Аналіз документів 

кабінету Х. Раковсього в Україні і Російської комуністичної партії 

(більшовиків) не дають підстав говорити про самостійність українського 

більшовицького уряду і тим більше – про окрему українську 

більшовицьку армію. Натомість наявні документи однозначно 

засвідчують, що існування більшовицького уряду було можливим лише за 

умов присутності армії РСФРР в Україні. Створення власних збройних 

сил більшовицького уряду було неможливе з огляду слабкості його влади 

в Україні.  

Фактично «Всеукраїнський революційний комітет», а саме так тоді 

називався майбутній більшовицький уряд в Україні, був створений після 

резолюції «Про радянську владу в Україні» на восьмій конференції 

РКП (б) 2-4 грудня 1919 року. В ухвалі ЦК РКП (б), зокрема, йшлося про 

повторне визнання незалежності УСРР і нагадувалося про федерацію між 

УСРР і РСФРР за декретом (законом) «Про об’єднання радянських 

республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби зі 

збройною контрреволюцією» від 1 червня 1919 року [198, С. 459-461]. 

Необхідно зауважити, що уряд УСРР було створено одразу після від’їзду 

військової делегації УНР з Москви на початку грудня 1919 року. 

Відповідно до постанови Політбюро ЦК РКП(б) від 11 жовтня 1919 року 

для «компрометації Петлюри перед Антантою» було заплановано укласти 

політичні та військово-технічні домовленості з урядом УНР [206, С. 30]. 

Саме тому до Москви було запрошено військову місію УНР на 

переговори, які носили тільки інформаційний характер, а відтак не могли 

мати результатів [290, С. 549-551]. Створений 11 грудня 1919 року 
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«Всеукраїнський революційний комітет» від 26 грудня 1919 року до 26 

лютого 1920 року видав три частини «Собраний узаконений и 

распоряжений Всеукраинского революционного комитета». Ці збірники 

нормативно-правових актів датуються 26 грудня 1919 року – 26 лютого 

1920 року, а це свідчить, що до цього часу більшовицький уряд не 

видавав жодних законів чи постанов. За пропозицією Х.  Раковського 

наприкінці лютого 1920 року більшовицький уряд був перейменований в 

«Раду Народних Комісарів» [206, С. 44-45], і вже від 25 березня 1920 року 

почав виходити «Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського 

уряду України і Уповноважених РСФРР». Вищенаведені дані дають 

підстави стверджувати, що до кінця грудня 1919 року більшовицького 

уряду в Україні не існувало.  

Навіть після створення більшовицького уряду в Україні і видання 

законодавчих актів не можна говорити про його самостійність у першу 

чергу з юридичної точки зору. Основою для всіх законів став декрет «Про 

об’єднання радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії 

для боротьби зі збройною контрреволюцією» від 1 червня 1919 року [192, 

С. 179-180]. Наприклад, у декларації «Про воєнну політику в Україні» від 

22 січня 1920 року вказувалося на федеративний зв’язок України та Росії і 

єдину російську армію [196, С. 7-10]. У постанові «Про об’єднання і 

діяльність УСРР і РСФРР» від 27 січня 1920 року всі декрети і постанови 

УСРР, якщо такі були, скасовувалися і замінювалися декретами РСФРР 

[196, C. 10].  

У своїх звітах Х. Раковський розглядав діяльність більшовицького 

уряду в Україні з листопада 1918 року до 15 вересня 1919 року і навіть 

відзначав, що від 15 вересня до кінця 1919 року уряд існував формально 

[1, Арк. 1-8], [301]. Причому він не наводив жодних доказів, які б 

свідчили про «давність» існування такого самостійного уряду в Україні. 

Проте саме ці дані стали основою в радянській історіографії існування 

більшовицького уряду в Україні.  
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Для легітимізації своєї влади уряд Х. Раковського планував із 

суттєвими обмеженнями провести перші вибори в Україні тільки у травні 

1920 року. До виборів не допускалися особи, позбавлені права голосу, які 

своєю діяльністю «шкодять революції». Відповідно до телеграфної 

інструкції «всім головам губернським, повітовим і волосним виборчим 

комісіям в Радах робітничих, селянських і червоноармійських депутатів» 

виборчих прав позбавлялися особи, які своїми діями «опорочили себе по 

відношенню до революції та радянської влади». До цієї категорії 

належали: а) трудові елементи, які «заплямували себе явно 

куркульськими діями» або активними виступами проти більшовицької 

влади; б) петлюрівці – «зрадники українських селян і прислужники 

польських панів»; в) «різного роду бандити» і т.п. Необхідно відзначити 

ще три цікаві норми у виборчому процесі. Якщо особа проголосувала, але 

не мала на це права або втратила його – каралася примусовими роботами 

до двох років. Якщо особа пройшла в «Ради», але не мала на це права або 

втратила його – каралася концентраційним табором до завершення 

«громадянської війни». Якщо особа, яка не мала на це права або втратила 

його, була присутня на передвиборчих і виборчих зібраннях, то вона 

каралася примусовими роботами на строк до двох з половиною років 

[180, Арк. 129]. Подібні обмеження існували у постанові «Про засоби і 

норми представництва на Четвертому Всеукраїнському з’їзді Рад» від 7 

квітня 1920 року. Відповідно до цього документа, на «з’їзд» делегувалося 

по одному депутату від 1000 представників військових частин і установ, 

від 10000 міського робітничого населення, і від 50000 – селянського 

населення. 

Існування більшовицького уряду в Україні було можливим лише за 

умови присутності армії РСФРР, оскільки власної армії не було. У 

першому звіті про діяльність уряду УСРР, підготовленому до 16-20 

травня 1920 року, Х. Раковський писав про підтримку свого уряду 

російською «Червоною армією». Щоправда, він повідомляв і про 
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існування партизанських загонів, які начебто складали «червоний 

український фронт» [1, Арк. 1-8]. А ось уже в опублікованому звіті уряду 

УСРР в розділі про «Об’єднання воєнного і господарського апаратів» 

зазначена інформація лише про «Червону армію». На переконання голови 

уряду, створення червоних полків і червоної української армії можливе , 

коли більшовицька влада закріпиться в Україні, дисциплінує масу, опанує 

українське село і матиме власний апарат [301, С. 24-25]. Варто 

підкреслити, що Х. Раковський заперечує існування самостійної червоної 

української армії і наголошує, що встановлення більшовицького уряду в 

Україні здійснювалося за допомогою армії іншої держави, в даному 

випадку – РСФРР.  

Військових частин при уряді Х. Раковського не було і жодним 

чином бути не могло. У тезах «Українська армія, українські повстанці та 

інше», підготовлених на підпис Льву Троцькому, представлена політика у 

військовому питанні. У документі зазначалося, що «українською армією» 

називалася та армія, яка вступає на територію України. Якщо повстанські 

загони бажають вступити до регулярних частин, то їх необхідно спочатку 

випробувати в якості загороджувальних та каральних загонів. Майбутня 

підготовка «надійних» українців повинна здійснюватися протягом 

тривалого терміну навчання обов’язково у «Великоросії». На всю Україну 

передбачалося 5-6 таких полків. Основна їхня функція полягала в 

роззброюванні українських сіл [177, Арк. 54-55].  

У декларації Всеукрревкому «Про військову політику в Україні» від 

22 січня 1920 року також не йшлося про створення самостійних 

українських військових частин [198, С. 7-10]. Декларація фактично 

повторює директиву російського уряду з питань військової політики в 

Україні, підписану Львом Троцьким. У документі зазначалося, що 

найбільшою проблемою в Україні була «роз’їдаюча язва професійного 

партизанства, махновщини і бандитизму». Ці явища у директиві 

пояснювалася економічною відсталістю України, безперервними змінами 
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режимів, які залишалися без попередньої організаційної, виховної і 

каральної роботи з боку кращих трудових елементів в Україні. А тому 

«створення української армії в нинішніх умовах мало б не позитивні, а 

негативні результати, які посилили б хаос в країні» [176, Арк. 48-50]. 

Української більшовицької армії не існувало не тільки фактично, а навіть 

і документально.  

В урядових і офіційних документах РСФРР намагалися уникати 

ототожнення українського повстанського руху із прихильниками УНР. 

Проте у таємних звітах чекістів та у рукописній монографії 

Х. Раковського для внутрішнього користування не заперечувався зв'язок 

українських повстань із діяльністю уряду та армією УНР. Наприклад , у 

першому звіті за 1920 рік «Надзвичайної комісії», підготовленому у 

лютому 1921 року, зазначалося, що «петлюрівська агентура, яка 

підтримується європейським капіталом, організовує і керує куркулями, 

бандитами і повстанцями … Повстанські загони або діють самостійно, 

або вливаються в регулярні частини петлюрівської армії, або навіть 

підпорядковуються польському командуванню» [182, Арк. 1-20]. У 

фондах ЦДАВО України зберігається рукописне повноцінне дослідження 

Х. Раковського «Борьба за освобождение деревни», в якій детально 

показана історія повстань в Україні за 1919 рік. Робота складається із 

тринадцяти розділів, серед яких цікаво навести такі: «Кулацкие и 

контрреволюционные выступления на Украине за 1919 год», 

«Контрреволюция и кулацкая агитация», «Как поддерживается 

атаманщина?», «Роль шовинистической и черносотенной интеллигенции 

в контрреволюционных выступах», «Советская власть на Украине в 

1919 г. и крестьянство», «Продовольственная политика» та ін.  [4, Арк. 1-

88]. Проблемі повстань в Україні Х. Раковський присвятив і видав окрему 

брошуру «Красная армия и борьба с бандитизмом» 1921 року [300]. 

Про ставлення українського населення до російської армії 

повідомляв Микола Муралов, член Революційної воєнної ради ХІІ армії. 
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У записці від 25 березня 1920 року він доповідав, що «Україна не дає ні 

одного штика, фронт не може дати поповнення, а в запіллі ХІІ і ХІV 

армій бродять банди петлюрівців і вся Правобережна Україна настроєна 

бандитськи» [206, С. 59]. У доповідній від 25 квітня 1920 року 

скаржиться, що ХІІ армія «з кожним днем тане на очах», поповнення 

місцевими жителями неможливе, бо «селяни, отримавши гвинтівку, 

одразу розбігаються і утворюють банди». У зв’язку з цим він робить 

висновок про необхідність поповнення із Росії, інакше повторюється 

ситуація 1919 року, коли регулярні частини були рідкістю [206, С. 68]. 

Безпосередньо в період повернення армії УНР в Україну 17 травня 1920 

року М. Муралов змальовував Правобережну Україну, Полтавщину і 

частину Чернігівської губернії як бурхливий казан, повний банд [206, 

С. 94]. 

Після ознайомлення з ситуацією в Україні Лев Троцький у телеграмі 

від 11 травня 1920 року повідомляв, що «у петлюрівців правильна міцна 

суто-воєнна організація в запіллі, більш сильніша за радянську владу» 

[206, С. 68-69]. У наступній телеграмі він підсумовував, що бандитизм 

високо підняв голову, … крім військового характеру, йому властиві риси 

ідейного характеру. «Ми не можемо допустити нового непорозуміння в 

Україні, бо на цей раз воно нам занадто дорого коштуватиме» [206, 

С. 69]. 

На основі аналізу зовнішньої політики європейських держав і 

дипломатії УНР Г. Чичерін передбачав продовження війни за Україну. У 

його доповідній від 9 лютого 1920 року до Політбюро ЦК РПК(б) та 

В. Леніну вказувалося, що «робітничі маси на Заході вбачають в 

українській самостійності справжню боротьбу національності проти 

пригноблювачів». У зв’язку з цим він пропонував різні варіанти: або 

відмовитися від України, або в результаті війни за Україну поляки підуть 

на Москву, або локалізувати війну за Україну через негайне 

відокремлення незалежної більшовицької України від Росії [206, С. 44]. 
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На відміну від попереднього документу, у записці від 14 лютого 1920 

року Льву Троцькому і Х. Раковському Г. Чичерін розглядав два варіанти 

ведення війни. Перед військовим керівництвом російської армії ставилося 

питання вигідності ведення війни в смоленському напрямку чи 

локалізація її в Україні. «Якщо військові нададуть перевагу останньому, 

то в такому випадку ми повинні відокремити себе від червоної України і 

від червоних українських військ формально і за потреби заявити, що там 

наших військ немає» [206, С. 47]. Необхідно зазначити, що Росія вже 

вдруге використала вищезазначений свій військово-політичний маневр.  

У цій же доповідній записці Г. Чичерін звертав увагу, що плани 

Польщі передбачатимуть війну в Україні, «де польське нашестя 

ускладнюватиметься повстанцями, але полегшуватиметься симпатіями 

куркульства до Петлюрівщини» [206, С. 47]. Після початку мирних 

переговорів у Мінську в записці до В. Леніна 25 серпня 1920 року 

Г. Чичерін застерігав, що «відхід наших частин із Білорусії й України при 

внутрішній нестабільності у цих країнах був би занадто ризикованим 

кроком» [207, С. 4].  

Для оцінки впливу більшовицької влади в Україні з боку УНР 

доцільно навести документи Отто Ейхельмана, товариша (віце-міністра) 

закордонних справ УНР, який систематично видавав обіжники до 

дипломатичних представників УНР у Європі. Після підписання 

прелімінарного договору він написав листа до Жоржа Лейга (фр. – 

Georges Leygues), голови уряду та міністра закордонних справ Франції. У 

листі зазначалося, що армія УНР не могла мобілізувати українську 

молодь через відсутність необхідної кількості військового спорядження. 

Партизанські загони не дають спокою більшовицькій владі в Україні [167, 

Арк. 177-183]. У доповідній про Ризький мир він зазначав, що «фактично 

так званий радянський уряд в Україні, позбавлений дійсного суверенітету 

над країною, а тільки бродить по окремим місцевостям, одночасно 

займаючи не більше 5% всієї території України. Це не міцна державна 
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влада, яка може бути визнана за суб’єкт міжнародного права» [140, Арк. 

68-75]. В обіжнику від 6 травня 1921 року, крім численних фактичних 

даних про відсутність державної влади УСРР в Україні, наголошувалося, 

що більшовицька влада в Україні забезпечувалася виключно військовою 

окупацією російської армії [145, Арк. 131-134].  

Отже, самостійного більшовицького уряду в Україні не було, не 

тільки фактично, а навіть документально. Створення української 

більшовицької армії навіть теоретично не планувалося. Уряд 

Х. Раковського фактично був адміністрацією РСФРР в Україні, а його 

влада забезпечувалася присутністю більшовицької армії.  

 

4.2. УСРР у дипломатичних документах РСФРР 

Під час перевірки повноважень сторін на першому засіданні 

польсько-російської мирної конференції в Мінську 17 серпня 1920 року 

Владислав Врублевський (поль. – Władysław Wróblewski) звернув увагу 

на незрозуміле ставлення РСФРР до УСРР. Микола Скрипник як 

представник від уряду УСРР у складі радянської делегації 21 серпня 1920 

року повідомив Х. Раковському, що польська делегація не мала 

повноважень на переговори з УСРР [3, Арк. 22-23]. Виходячи з принципів 

міжнародного права в польській делегації вважали, що УСРР входить до 

складу РСФРР, проте це не завадило їм продовжувати переговори [195, 

С. 302].  

У свою чергу, Х. Раковський у шифрованій телеграмі від 25 серпня 

до М. Скрипника спробував підготувати обґрунтування суверенності 

більшовицького уряду в Україні. У телеграмі зазначалося, що протягом 

двох років у дипломатичних актах до всіх урядів світу УСРР 

неодноразово повідомляла про своє існування. Більше того , УСРР навіть 

уклала конвенції про обмін військовополоненими з Францією та Англією, 

а в архівах МЗС Польщі повинна перебувати низка дипломатичних нот 

від НКЗС УСРР за 1919-1920 роки, які були надіслані уряду Польщі. У 
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документі зазначалося, що протягом 1919 року польська армія воювала 

проти «Червоної армії УСРР», хоча після домовленостей УСРР з РСФРР 

військовий апарат об’єднався з російським. У кінці документа 

М. Скрипнику було запропоновано повідомити, що «спроби уряду 

Польщі створювати і підтримувати контрреволюційні урядові 

формування, на зразок петлюрівських, є недопустимим втручанням  у 

внутрішні справи України» [3, Арк. 24].  

Відомості, подані Х. Раковським у телеграмі, абсолютно не 

відповідали дійсності. НКЗС УСРР до 20 лютого 1921 року як відомства 

взагалі не існувало, а тому надсилати дипломатичні ноти й тим більше 

укладати конвенції УСРР в жодному разі не могла. «Червоної армії 

УСРР» не було і бути не могло, детальні аргументи представлені в 

попередньому підрозділі.  

Імітація зовнішньої політики УСРР здійснювалася в інтересах 

зовнішньої політики РСФРР і в спосіб, передбачений безпосередньо 

комісаром закордонних справ Росії Г. Чичеріним. Ці висновки 

підтверджуються в першу чергу внутрішньовідомчими дипломатичними 

документами Г. Чичеріна та А. Йоффе. Шляхом публікацій 

дипломатичних нот, виданих нібито від імені НКЗС УСРР, Г. Чичерін 

намагався протиставити УСРР та УНР.  

З огляду на зовнішньополітичну діяльність дипломатів УНР у 

Європі, особливо в Польщі, Г. Чичерін у доповідній записці до 

Політбюро ЦК РПК (б) та В. Леніна від 9 лютого 1920 року наполягав на 

демонструванні незалежності Української радянської республіки. У 

цьому документі, зокрема, повідомлялося «на проведенні знову 

незалежності Української Радянської Республіки, відклавши федерацію 

на майбутнє» [206, С. 44]. У доповідній записці до Льва Троцького та 

Х. Раковського від 14 лютого 1920 року Г. Чичерін повідомляв, що на 

Заході Петлюра популярний, бо там вважають, ніби існує пригноблений 

народ, який обороняється проти московських завойовників. У зв’язку з 
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цим пропонувалося, щоб більшовицький уряд в Україні заявив про себе 

як про революційний український уряд, оскільки в Європі про нього не 

знають [206, С. 47]. Ці ж самі аргументи Г. Чичерін надіслав В. Леніну в 

доповідних записках від 22 і 26 лютого 1920 року [206, С. 53].  

Для реалізації дипломатичної акції більшовицького уряду в Україні 

в доповідній записці до Політбюро ЦК РКП (б) Г. Чичерін пропонував 

надати Х. Раковському посаду комісара закордонних справ УСРР без 

створення відомства. У документі зазначалося, що Радянській Україні 

необхідно виступити на міжнародній сцені, але це неможливо без НКЗС 

УСРР. Відсутність зовнішньополітичного відомства будь-які іноземні  

політики будуть розглядати як доказ відсутності державної самостійності 

Радянської України. На переконання Г. Чичеріна, створювати такого 

відомства не потрібно, а достатньо лише, щоб Х. Раковський займав 

посади й голови уряду, і комісара закордонних справ. Цікаво зазначити, 

що Центральний комітет Комуністичної партії України виступав проти 

таких заходів [206, С. 55], і на це вказував Х. Раковський у шифрованій 

телеграмі від 22 лютого 1920 року [206, С. 52]. Після телеграми 

М. Крестінського від 8 березня 1920 року, у якій Центральному Комітету 

КП(б)У пропонувалося не протидіяти призначенню Х. Раковського на 

посаду комісара закордонних справ УСРР [180, Арк. 100-102], уже 21 

березня 1920 року було видано постанову про утворення НКЗС [196, 

С. 64]. Проте зовнішньополітичного відомства так і не було створено.  

Перший наказ по НКЗС УСРР вийшов лише 20 лютого 1921 року [8, 

Арк. 1], але це не заважало видавати зовнішні дипломатичні документи 

від імені УСРР. У статті «Єдиний революційно-демократичний фронт» 

Володимир Винниченко згадував про свою подорож до Харкова в травні 

1920 року на посаду комісара закордонних справ УСРР. «Коли я перебрав 

місце народного комісара закордонних справ, я не знайшов ніякого 

помешкання для цього Комісаріату, хоч він існував уже біля півроку, не 

знайшов ні одного урядовця й ні одного папірця. Абсолютне голе місце, 
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навіть не замасковане ніякою хоч би поганенькою декоративною 

рядюжечкою. Коли ж я серйозно поставився до сеї комедії й хотів 

організувати Комісаріат, Х. Раковський заявив мені, що в цьому немає 

ніякої «нагальної» потреби. Дійсно, для чого, коли Москва все одно все 

рішала, не питаючись українського «уряду», коли Раковський не раз 

довідувався про свій підпис під нотами «post factum» [228, С. 54-71]. У 

зв’язку з цим виникає питання авторства дипломатичних нот, підписаних 

Х. Раковським як головою більшовицького уряду в Україні й комісаром 

закордонних справ.  

Дослідження архівних справ фонду № 4 «Народний комісаріат 

закордонних справ УСРР» у ЦДАВО України дає підстави стверджувати, 

що всі дипломатичні документи від імені УСРР готувалися в Москві. В 

окремій архівній справі зберігаються всі телеграми, надіслані 

Х. Раковському для ознайомлення [14, Арк. 1-24]. При їх читанні 

виявилося, що це документи до збірників «В защиту Советской 

Украины», «Советская Украина и Польша» та «Советские Россия-

Украина и Румыния», виданих 1921 року, під якими уже стояв підпис 

Х. Раковського як голови більшовицького уряду в Україні й комісара 

закордонних справ. Необхідно зауважити, що тексти телеграм в архівній 

справі суттєво відрізняються від текстів документів, поданих у збірниках. 

Іноді Х. Раковський сам писав дипломатичні тексти, як, наприклад, 

маніфест від 22 лютого 1920 року [193, С. 386-387; 195, С. 543-544], але 

обов’язково пересилав Г. Чичеріну «для остаточної редакції» [206, С. 48]. 

Варто наголосити, що видання вищезазначених збірників документів 

відбулося не раніше 20 листопада 1921 року, бо до цього часу складалися 

лише «списки нот та інших документів» [32, Арк. 1-2] для книги про 

Польщу. Тобто видання дипломатичних документів для обґрунтування 

самостійної зовнішньої політики УСРР як ознаки суверенності уряду 

розпочалося лише наприкінці 1921 року. Тут варто ще зауважити, що до 

серпня 1921 року зв'язок УСРР із зовнішнім світом, тобто з Польщею, 
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здійснювався через російське представництво в Ризі [31, Арк. 75]. У праці 

«Десять лет советской дипломатии (акты и документы)», виданій 1927 

року літературним відділом НКЗС СРСР УСРР називається «иностранным 

отделом» [190, С. 14-15], і цей висновок підтверджується 

вищенаведеними архівними документами.  

У Державній науковій архівній бібліотеці в Києві зберігається 

«Бюллетень Информационного бюро Наркоминдела УСРР і закордота ЦК 

КПУ» № 2-3 за листопад-грудень 1920 року. Можливо, перший номер був 

за жовтень, тобто за місяць, у якому було визнано УСРР. Проте у фондах 

центральних бібліотек чи архівах не було знайдено першого номера. У 

бюлетені не було відображено історії зовнішньої політики чи 

функціонування зовнішньополітичного відомства УСРР. Натомість весь 

випуск присвячений історії «петлюровской Украины» від створення 

Центральної Ради до підписання Ризького миру, детальному аналізу 

«Полтора года работы украинской контрреволюции». Цей бюлетень 

можна вважати за позицію УСРР щодо історії УНР, бо в документі 

йшлося про дипломатичні успіхи, визнавалася «реальна воєнна сила» 

армії УНР у випадку продовження війни [226, С. 11-19]. У першому 

номері за 1921 рік, виданому аж 16 квітня, досить детально аналізувалася 

діяльність Ради Республіки УНР, включаючи огляд видань дипломатів 

УНР. Не випадково ці бюлетені зберігалися в спецфондах.  

Перший звіт про діяльність НКЗС УСРР був підготований до 

«П’ятого з’їзду Рад» 25 лютого – 3 березня 1921 року. Проте необхідно 

зауважити, що існує дві редакції цієї доповідної: чернеткова, яка 

зберігається в архівній справі, та офіційна, що опублікована у «Збірнику 

справоздань Народних Комісаріятів і Центральних Установ УСРР та 

уповноважених Народних Комісаріятів РСФРР 5-му Всеукраїнському 

з’їздові Рад України» (1921). Слід наголосити, що в основних своїх 

положеннях чернетковий варіант суттєво відрізняється від офіційного 

видання. Так, у чернетковому варіанті Україна розглядалася як частина 
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Росії, а отже, похід Польщі на Україну висвітлювався як напад на Росію 

[20, Арк. 19-23], а вже в офіційному виданні повідомлялося, що «завдяки 

перемогам Червоної Армії Україна як держава вже визволилася від 

міжнародного імперіалізму» [296, С. 3-14]. Спільною у цих двох 

доповідних залишилася оцінка договору між РСФРР і УСРР від 28 грудня 

1920 року. На думку зовнішньополітичного відомства УСРР, цей 

документ передбачав створення військового і господарського союзу між 

Росією і Україною у формі об’єднання семи центральних відомств: 

військового і морського, ради господарства, зовнішньої торгівлі, 

фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти та телеграфів. До цих відомств 

уряд РСФРР надсилав уповноважених, які входили до уряду УСРР [20, 

Арк. 19-23]. Необхідно зауважити, що уряд Польщі за прелімінарним 

договором від 12 жовтня визнав УСРР швидше, ніж Росія за договором 

від 28 грудня 1920 року. Останній легітимізував приєднання української 

території до Росії. 

У першій монографії «З історії зовнішньої політики УРСР» (1919-

1922 рр.) Петра Удовиченка, видання 1957 року, вказувалося, що без 

допомоги Радянської «Росії український народ не зміг би відстояти свою 

республіку від зазіхань з боку білогвардійських полчищ , німецьких, 

французьких, англійських та інших іноземних імперіалістів». У роботі 

використаний опублікований звіт «П’ятому з’їзду Рад» з метою створення 

зовнішньополітичного відомства УСРР. У документі підкреслювалося, що 

уряд УСРР здійснював свою зовнішню політику спільно з урядом РСФРР, 

а одним із перших успіхів такої акції став Ризький мир. Проте у 

монографії не використано жодного документа, який би підтверджував 

рівноправність і спільність зовнішньої політики РСФРР і УСРР [314, 

С. 24-25]. 

У передмові до збірника документів «Українська РСР на 

міжнародній арені» (1966) зазначалося, що головна увага надається 

документам, які розкривають роль України як суб’єкта міжнародного 
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права і міжнародних відносин. Проте до прелімінарного договору в Ризі 

таких документів названо не було. Натомість у великій кількості 

представлені документи, які характеризують принципові засади 

радянської зовнішньої політики, діяльність УСРР із виконання завдань 

цієї політики, єдиний дипломатичний фронт радянських республік, 

зокрема УСРР і РСФРР, перед капіталістичним світом [216, С. 3-4]. 

Принцип публікації документів, в яких УСРР декларується як самостійна 

держава, фактично є продовженням інформаційної зовнішньої політики 

Росії, в якій Україна виступає складовою частиною. Крім того, публікація 

цих документів обов’язково мала засвідчити спільність і єдність РСФРР і 

УСРР на противагу УНР.  

З політикою Г. Чичерніа – надати Х. Раковському посаду комісара 

закордонних справ і представляти УСРР як самостійну державу – не 

погоджувався А. Йоффе. У доповідній записці від 6-7 липня 1920 року 

А. Йоффе зокрема зазначав, що визнання Радянської України як 

незалежної держави є неможливим із правових і політичних міркувань. 

Він доводив, що Україна входить до складу РСФРР, становить її частину, 

а тому проведення переговорів від імені РСФРР, формально означає 

проведення переговорів і від імені УСРР. «Для світу ми існуємо як єдина 

федеративна республіка, а тому інакше виступати не можемо». У 

документі зазначалося: якщо прийняти політику Г. Чичеріна, то з 

правової точки зору предикат «федеративна» в назві «Російська 

Федеративна Соціалістична Республіка Радянська» необхідно зняти, 

оскільки не може бути федерації, якщо якась її частина є незалежною і 

суверенною [326, С. 123].  

Свої пропозиції в питанні декларації самостійної Радянської 

України Г. Чичерін спробував обґрунтувати у доповідній записці від 26 

лютого 1920 року в Політбюро ЦК РПК(б) та копії В. Леніну. «При 

юридичній конструкції федерації або союзу держав, кожна федеративна 

держава має власне міністерство закордонних справ. Навіть у окремих 
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учасників об’єднаного союзу держав іноді бувають міністерства 

закордонних справ, наприклад в союзній державі – Німеччина – Баварія, 

Вюртемберг, Баден, Саксонія, Гессен, вільні Ганзейські міста» [206, 

С. 55].  

На мирних переговорах з Польщею в Мінську та Ризі УСРР була 

представлена як самостійна держава, хоча представники більшовицького 

уряду в Україні входили до складу російської делегації. У телеграмі від 

17 серпня 1920 року Г. Чичерін дав пояснення щодо відсутності у 

польської делегації мандатів на переговори з УСРР. Комісар закордонних 

справ Росії зазначив, що Українська республіка не є частиною Російської 

республіки. У випадку федерації між Україною і Росією сторони 

збережуть свою незалежність. У кінці документа Г. Чичерін наголосив, 

що самостійність Української Радянської Республіки – це факт, який 

польській делегації міг бути невідомим, але тепер його треба підтвердити 

[195, С. 304]. На польсько-російських мирних переговорах Радянська 

Україна декларувалася як самостійна держава, а це означало перемогу 

політичної концепції Г. Чичеріна над А. Йоффе. 

Саме на мирній конференції в Ризі від 21 вересня 1920 року до 18 

березня 1921 років яскраво проілюстровано статус представників 

кабінету Х. Раковскього у складі російської делегації. Ці взаємини так 

само виразно засвідчили статус УСРР у зовнішній політиці Росії. У своїй 

першій доповідній від 22 вересня 1920 року голова російської делегації на 

мирних переговорах в Ризі А. Йоффе погоджувався на українському 

представництві тільки всередині делегації. З огляду на спільні російсько-

українські мандати А. Йоффе вважав невигідною пропозицію 

Д. Мануїльського підкреслювати «українську незалежність». Загалом же 

голова російської делегації зневажливо ставився до «голови української 

делегації» і постійно з нього кепкував [207, С. 57]. У спогадах Осип 

Назарук, член делегації Східної Галичини на мирній конференції в Ризі, 

вказував, що А. Йоффе не ставився щиро до свого заступника 
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Д. Мануїльського і не втаємничував його в усе, про що його повідомляли 

з Москви [222, С. 111]. Із доповідної Д. Мануїльського розуміємо, що 

О. Назарук мав рацію, оскільки «голова української делегації» абсолютно 

не орієнтувався у тактиці А. Йоффе, а тим більше йому не були відомі 

таємні переговори 1-5 жовтня 1920 року [178, Арк. 54].  

Незалежність Радянської України А. Йоффе називав ілюзією. У 

доповідній від 27 грудня 1920 року він писав: «Якщо ми вважаємо 

потрібним всупереч юридичного сенсу і тільки для інтересу пролетаріату, 

особливо англійського, підтримувати ілюзію незалежності від РСФРР 

України, то ми повинні уникати в договорах і переговорах будь-яких 

формулювань, які можуть викликати сумніви в щирості нашої 

прихильності до принципу самовизначення» [207, С. 160]. На таємному 

засіданні 1 жовтня 1920 року в Ризі А. Йоффе пояснював голові польської 

делегації Я.Домбському, що англійський пролетаріат дуже цікавиться 

справою самовизначення України і Білорусії [224, С. 105-106]. Саме тому, 

у відповідності до прелімінарного договору, підписаного 12 жовтня 1920 

року в Ризі, Польща межувала не з Росією, а з Україною і Білорусією 

[194, С. 429]. 

Основне завдання представництва УСРР як самостійної держави 

полягало у протиставленні УНР. У телеграмі від 14 вересня 1920 року 

Х. Раковський рекомендував, щоб В. Винниченко заявив, що він був 

головою уряду УНР, а С. Петлюра є агентом польської шляхти і ніколи не 

одержував демократичної санкції на владу. У цьому ж документі 

пропонувалося зауважити, що В. Винниченко добровільно сприяє 

боротьбі більшовицького уряду і армії за самостійну Україну проти 

польської шляхти та її найманців [212, С. 63-64]. У своїх спогадах 

О. Назарук відзначив, що Д. Мануїльський намагався всіляко використати 

делегацію Східної Галичини для дискредитації польсько-українського 

політичного договору 21 квітня 1920 року [222, С. 91-92]. Необхідно 
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відзначити, що жодні заходи Д. Мануїльського не принесли очікуваних 

результатів.  

Після укладання прелімінарного договору в Ризі 12 жовтня 1920 

року урядам Латвії, Литви та Естонії були розіслані ноти від 25 листопада 

1920 року, за підписом Х. Раковського, з пропозицією встановлення 

дипломатичних відносин з УСРР. У документі зазначалося, що 

підписання договору між Радянською Україною і Польщею в Ризі 

створило прецедент, відсутність якого, можливо, стримувала уряди 

Латвії, Литви, Естонії від встановлення дипломатичних контактів з УСРР 

[194, С. 344]. Військові успіхи російської армії, а також підписання 

договорів балтійських держав з РСФРР давали підстави встановлення 

дипломатичних взаємин цих держав з УСРР.  

Цікаво відзначити, що у ноті від 6 лютого 1921 року, підписаній 

Х. Раковським до міністра закордонних справ Німеччини  Вальтера 

Сімонса, зазначено, що між Україною і Німеччиною навіть не повинно 

ставитися питання про створення нових взаємин, а лише про відновлення 

існуючих. Оскільки у документі зазначалося, що Україна вже була 

визнана Німеччиною як самостійна держава, «а обставина, що в момент 

визнання в Україні була влада Центральної Ради і гетьмана 

П. Скоропадського, а тепер існує влада Рад, не може служити серйозною 

причиною для припинення політичних взаємин між Німеччиною і 

Україною» [194, С. 508-509]. Для порівняння у ноті від 1 липня 1920 року 

також за підписом Х. Раковського до міністра закордонних справ 

Фінляндії Айно Холсті (фінськ. – Eino Rudolf Woldemar Holsti) 

зазначалося, що уряд Фінляндії «втручається в партійну і класову 

боротьбу в Україні», визнавши уряд УНР урядом України [194, С. 9-10]. 

Уряд УНР відкрив своє посольство в Гельсінкі ще 1918 року. 

Дипломатичні ноти до Фінляндії, держав Балтії та Німеччини свідчать 

про щонайменше дивні принципи зовнішньої політики УСРР, які далекі 

від норм міжнародних відносин і міжнародного права.  
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У своїй доповідній від 6 грудня 1920 року Еммануїл Квірінг, 

представник УСРР у складі російської делегації на мирних переговорах у 

Ризі, вказував на відмінності змісту договорів, укладених УСРР і РСФРР 

з балтійськими державами. Якщо у договорах з балтійськими державами 

РСФРР виступає як правонаступниця Російської імперії і добровільно 

відмовляється від будь-яких суверенних прав щодо цих держав, то 

аналогічні договори УСРР укладає з балтійськими державами на основі 

самовизначення народів. Разом з тим Е. Квірінг зауважував, що коли 

Росія в усіх договорах виступає як воююча сторона і підписує мир з 

балтійськими державами, то УСРР не перебувала у стані війни з ними. У 

зв’язку з цим в основі договорів між УСРР і цими країнами повинно бути 

лише встановлення добросусідських відносин [5, Арк. 11-13]. У наступній 

доповідній від 14 січня 1921 року Е. Квірінг вказував, що для засвідчення 

міжнародної правосуб’єктності УСРР необхідно було встановити 

дипломатичні відносини з європейськими країнами. Він наголошував, що 

встановлення дипломатичних зв’язків повинен здійснювати саме уряд 

УСРР, бо «тінь уряду УНР ще довго буде супроводжувати уряд УСРР» 

[212, С. 78-84]. 

Протягом 1921 року УСРР підписала міжнародні договори з Литвою 

(14 лютого), Латвією (3 серпня), Естонією (25 листопада), але всі ці 

договори в цьому році не були ратифіковані. Договори з Німеччиною (29 

квітня), Угорщиною (22 липня), Туреччиною (17 вересня), Італією (26 

грудня) були підписані тільки після ратифікації Ризького мирного 

договору [15, Арк. 35]. Варто додати, що всі договори УСРР були 

підписані після аналогічних договорів РСФРР з цими державами. 

Усі міжнародні договори Радянської України підписувалися у 

Москві, в Харкові не проводилося жодних мирних переговорів. Всі 

функції зовнішньополітичного відомства виконувала дипломатична місія 

УСРР в Росії, яка була утворена у січні 1921 року. У єдиній доповідній 

від 21 грудня 1921 року «Про роботу української дипломатичної місії в 
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РСФРР» не приховувалося, що декларування самостійності УСРР було 

наслідком боротьби проти «буржуазно-націоналістичних 

контрреволюційних авантюр». Для досягнення поставленої мети 

важливими і потрібними акціями стало підписання політичних договорів 

з «буржуазними» державами [22, Арк. 85-90]. 

Отже, російська делегація, до складу якої входили представники 

уряду Х. Раковського, використовувала фіктивну самостійність УСРР 

виключно в інтересах РСФРР. Більшовицький уряд в Україні не проводив 

власної зовнішньої політики з огляду на відсутність профільного 

комісаріату, а підготовка дипломатичних документів від імені УСРР 

здійснювалося під керівництвом НКЗС РСФРР. 

 

4.3. Ультиматум російської делегації як передумова підписання 

прелімінарного договору й військового перемир’я в Ризі  

Польсько-російські мирні переговори розпочалися 17 серпня 1920 

року в Мінську і завершилися 18 березня 1921 року підписанням мирного 

договору в Ризі. У Мінську було проведено п’ять засідань (17, 19, 23, 25 

серпня та 2 вересня 1920 року), після чого переговори були перенесені до 

Риги. До підписання прелімінарного договору і військового перемир’я у 

Ризі було проведено чотири пленарних засідання (21, 24, 27 вересня та 12 

жовтня) та два засідання головної комісії (28 вересня та 4 жовтня 1920 

року). Списки протоколів і додатки до них представлені в додатку М.  

Для підготовки мирного договору було проведено три пленарних  

засідання конференції (17 листопада 1920 року, 24 лютого та 18 березня 

1921 року), оскільки основна робота для підготовки мирного договору 

відбувалася в комісіях. Прелімінарний договір 12 жовтня 1920 року став 

основою для мирного договору 18 березня 1921 року, а тому дослідження 

причин його підписання дозволяють встановити причини підписання 

миру між Польщею і Росією. За результатами Ризького миру Радянська 

Україна набула статусу суб’єкта міжнародних відносин.  
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На бенкеті, 13 жовтня 1920 року, організованому польською 

делегацією на честь іноземних дипломатів та кореспондентів, 

Я. Домбський назвав кордони, встановлені за прелімінарним договором, 

кордонами компромісу [224, С. 125]. На засіданні надзвичайної сесії 

ВЦВК з ратифікації Ризького прелімінарного договору 23 жовтня 1920 

року Г. Чичерін також зауважив, що мир із Польщею був компромісом 

[207, С. 104]. У своєму виступі він, зокрема, зазначив: «Ми 

запропонували Польщі збільшення території за відмови Польщі від 

політики буфералізму, від створення буферних держав, зокрема 

петлюрівської чи яких-небудь урядів» [207, С. 97]. У своїй монографії 

«Ризький мир і створення міжвоєнної Європи» Є. Божецький також 

намагається довести, що Ризький мир був передусім компромісом [326, 

С. 19].  

Проте аналіз протоколів засідань мирної конференції в Ризі, 

свідчення учасників таємних переговорів, доповідні А. Йоффе, телеграми 

та інструкції В. Леніна доводять, що підписання Ризького прелімінарного 

12 жовтня 1920 року і, відповідно, мирного договору 18 березня 1921 

року було наслідком ультиматуму російської делегації. Необхідно 

зауважити, що у дослідженнях Ризького миру протоколи засідань мирної 

конференції не використовувалися. З деякими правками ці протоколи 

публікувалися на сторінках газети «Известия ВЦИК» (Москва) (вересень 

1920 – березень 1921 років) та авторській редакції у книжці 

Я. Домбського.  

На другому засіданні мирної конференції в Ризі 24 вересня 1920 

року А. Йоффе оголосив «Декларацію ВЦВК» [194, С. 204-206]. У ній 

зазначалося, що мирні пропозиції російської делегації залишаються 

чинними до 5 жовтня 1920 року. Після прочитання цього документа 

А. Йоффе додав: «Тепер вибір – війна чи мир – абсолютно залежить від 

рішення уряду Польської Республіки. Ми подали Польщі конкретні 

пропозиції, на які чекаємо відповіді» [35, Арк. 77-79]. На використанні 
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ультиматуму наполягав Г. Чичерін. Ще у телефонній розмові 22 вересня 

1920 року він пропонував А. Йоффе зробити остаточну пропозицію 

польській делегації, заявивши, що далі поступатися не будемо, війна або 

мир, справа за ними» [207, С. 59]. У своїй доповідній від 29 вересня 1920 

року А. Йоффе писав, що, зважаючи на рішення ЦК РКП(б) про 

десятиденний ультиматум, він намагався спровокувати поляків. Особисто 

голова російської делегації вважав «крок з десятиденним ультиматумом 

невдалим» [207, С. 66, 68]. Проте, як зазначив Г. Чичерін, «постанова 

ВЦВК 23 жовтня відіграла вирішальну роль в історії наших переговорів з 

Польщею» [207, С. 97], а А. Йоффе помилився, хоча блискуче виконав 

своє завдання.  

Польська делегація виконала вимоги ультиматуму російської 

делегації і ввечері 5 жовтня 1920 року підписала два документи. Перший 

документ – це протокол, в якому «Польща з одного боку і Росія та 

Україна з другої зобов’язуються підписати прелімінарний договір та 

військове перемир’я до 8 жовтня 1920 року» [194, С. 423]. Другий 

документ – це договір, в якому Польща зобов’язується виконати чотири 

положення, одним із яких було підписання договору Польщі  з 

Радянською Росією і Радянською Україною [254, С. 227]. Останній 

документ використаний у статті Геннадія Матвеєва «Тактика Адольфа 

Йоффе під час переговорів з Польщею щодо підписання прелімінарного 

договору в 1920 році», хоча про нього не згадано у монографії 

Я. Домбського і, відповідно, не згадується у жодному дослідженні 

польської історіографічної традиції. Цей документ не згадується навіть у 

новітній монографії, присвяченій Ризькому миру Є. Божецького, яка 

побудована на використанні архівних документів.  

На основі двох протоколів від 5 жовтня був підписаний 

прелімінарний договір 12 жовтня 1920 року. Від польської делегації 

А. Йоффе вимагав визнання не просто України, а саме Радянської 

України. У свою чергу підписання договорів 5 жовтня було наслідком 
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таємних переговорів протягом 1-5 жовтня 1920 року. У своїх спогадах 

Я. Домбський ініціативу таємних зустрічей голів делегацій приписує 

А. Йоффе [224, С. 98], хоча Є. Божецький на основі архівних документів 

спростував цей поширений історіографічний міф. Саме Я.  Домбський був 

ініціатором організації таких зустрічей з метою пришвидшення 

переговорного процесу [326, С. 197]. Необхідно зауважити, що 

актуалізація підписання прелімінарного договору відбулась після 

нагадування А. Йоффе на першому засіданні головної комісії 28 вересня 

про чинність умов до 5 жовтня 1920 [35, Арк. 60-61]. На цьому засіданні 

А. Йоффе представив польській делегації проект прелімінарного договору 

[195, С. 402-407], в якому східний кордон Польщі в точності повторював 

проект прелімінарного договору від 19 серпня 1920 року російської 

делегації в Мінську [195, С. 314-316]. Для польської делегації пропозиції 

російської делегації ще в Мінську були неприйнятними, не кажучи вже 

про переговори в Ризі при наступаючих польській та українській арміях.  

На сьогоднішній день зміст таємних переговорів висвітлено у 

спогадах Я. Домбського [224, С. 104-119] та Александра Ладося [252, 

С. 230-250]. Відомо, що стенографічні записи велися також і секретарем 

російської делегації, проте ці документи ще не оприлюднені.  

На таємних переговорах першим і головним питанням було 

обговорення влади в Україні. Голова російської делегації одразу заявив, 

що Росія не прийме такого миру, який хоче Польща. У своїй аргументації 

А. Йоффе намагався довести, що Польща хоче утворити буферні держави, 

які Росія вже утворила, і їхня форма є прийнятною для Росії [224, С. 104-

105]. Під «буферної державою, яку хоче утворити Польща», слід розуміти 

УНР, яка ще у лютому 1918 року була визнана самостійною державою. А 

під державою, яку утворила Росія і форма якої є прийнятною для Росії, 

необхідно розуміти УСРР. Хоча ні Росія, ні будь-яка інша держава 

міжнародним договором юридично не визнала УСРР. Голові польської 

делегації було наголошено, що Росія продовжуватиме війну за свою 
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владу в Україні, оскільки не може допустити ворожого уряду в Україні 

[224, С. 105]. На кожному таємному засіданні А. Йоффе нагадував про 

спливання терміну чинності пропозицій 5 жовтня 1920 року [224, С. 106, 

112]. 

Свою заяву А. Йоффе склав на основі особистої інструкції від 

В. Леніна від 23 вересня 1920 року, за якою будь-яке «порозуміння» буде 

«неможливе», якщо польська делегація відмовиться визнавати Радянську 

Україну і Радянську Білорусію [326, С. 200]. Хоча ще Г. Чичерін у 

телеграмі від 17 вересня 1920 року повідомляв, що Росія охоче піде на 

будь-які поступки, якщо Польща погодиться визнати радянський уряд 

України [220, С. 123-124].  

На таємних переговорах А. Йоффе зізнався, що для Росії Україна 

становить суто економічний інтерес: потреба українського хліба. Він 

також зазначив, що у декларації порушив питання Східної Галичини з 

тактичних міркувань. «Росія не наполягає на розгляді справи Східної 

Галичини, бо ця пропозиція була лише підставою для дискусії, на 

випадок якщо Польща підніме питання петлюрівської України» [224, 

С. 105]. Як зазначав А. Йоффе, Росія потребує українського хліба, а 

Польща галицької нафти. У зв’язку з цим голова російської делегації зі 

свого боку обіцяв не піднімати питання незалежності Східної Галичини, 

якщо польська делегація припинить захищати інтереси УНР  [224, С. 105]. 

Присутній на таємних переговорах секретар А. Ладось також пізніше 

писав, що А. Йоффе поставив справу Східної Галичини як предмет торгу 

на випадок, якщо б Польща забажала «утворення» України у федерації з 

Польщею. Коли було з’ясовано, що польська делегація не буде цього 

вимагати, то російська делегація більше не піднімала питання Східної 

Галичини [252, С. 236].  

В обмін на відмову від підтримки УНР, Польща вимагала, крім 

Східної Галичини, ще й литовське місто Вільно з його околицями. Член 

польської делегації Станіслав Грабський у своїх спогадах згадував ще про 
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один «обмін територіями» між Польщею і Росією. Він писав, що для Росії 

найважливішим завданням було уникнення «українського сепаратизму», 

який загрожував Росії втратою чорноземів, доступу до Чорного моря і 

Донецького мінерального басейну. Для Польщі найважливішим було 

збереження Вільна, який разом зі Львовом були «осередками польської 

цивілізації на Сході». Тому ще в Мінську під час приватних зустрічей між 

членами польської та російської делегацій було досягнуто компромісу, за 

яким Польща відмовляється від підтримки УНР і розриває договір від 21 

квітня, а Росія припиняє підтримувати Литву і скасовує свій договір із 

Литвою від 12 липня 1920 року [225, С. 171]. Неофіційні польсько-

російські переговори в Мінську 25 серпня 1920 року щодо «обміну» 

Литви на Україну детально відображені у монографії Є. Божецького [326, 

С. 159-160]. Вищенаведені свідчення голів і ключових членів російської і 

польської делегацій дають підстави для спростування радянських 

історіографічних позицій щодо відстоювання інтересів населення Східної 

Галичини і окупації польськими військами Вільна.  

У проекті прелімінарного договору від 28 вересня 1920 року 

А. Йоффе в якості однієї зі сторін вказав РСФРР і УСРР. На таємних 

засіданнях Я. Домбський зауважив, що у декларації ВЦВК, оголошеній 24 

вересня, у другій частині йшлося про кордони між Польщею та Росією, а 

у проекті прелімінарного договору про кордони між «Білорусією і 

Україною з однієї сторони і Польщею з другої». Голова російської 

делегації намагався довести, що Радянська Україна – самостійна держава, 

хоча і має з Росією спільну армію. Більше того, А. Йоффе зауважив, що у 

питанні східного кордону Польщі слід говорити ще й про Білорусію. Він 

підкреслив, що у договорі Польща повинна межувати тільки з Україною і 

Білорусією, оскільки не можна заперечувати факт існування Радянської 

Білорусії та Радянської України у сфері впливу Росії. У ході розмови було 

з’ясовано, що з метою полегшення переговорів для Польщі у розгляді 

української справи було створено не дві, а одну делегацію з подвійними 
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повноваженнями. Тим не менше А. Йоффе визнав, що при перевірці 

мандатів з цього приводу виникла дискусія. Для розвязання справи 

Білорусії одразу пропонувалося визнати її незалежність. На завершення 

своєї аргументації голова російської делегації нагадав про 5 жовтня як 

кінцевий термін чинності пропозицій [224, С. 104-105]. У своїх спогадах 

С. Грабський зазначив, що згода Польщі на визнання кордону між 

Польщею, з однієї сторони, і Україною та Білорусією – з другої означала 

відмову від буферних держав на користь Росії. Особисто С. Грабський в 

такому формулюванні сторін у договорі вбачав користь для Польщі, 

оскільки Росія називала територію за східним кордоном Польщі не 

«Західна Україна» чи «Західна Білорусія», а просто «Польща» [225, 

С. 175-176]. 

З метою прискорення переговорного процесу у декларації 24 

вересня 1920 року російській делегації пропонувалося зняти питання 

самовизначення народів. Фактично це означало припинення дискусій 

щодо законності УНР чи УСРР називатися суверенним урядом. Зокрема, у 

декларації зазначалося, що російській делегації було рекомендовано 

зняти питання самовизначення з метою швидкого досягнення миру [194, 

С. 204-206]. За включення до проекту прелімінарного договору від 28 

вересня статей про самовизначення народів Г. Чичерін у записці до 

В. Леніна 28 вересня 1920 року скаржився, що «А. Йоффе всупереч точної 

суті постанови ВЦВК не тільки не залишив тяганину із самовизначенням, 

а навпаки вніс її до договору у формі декількох статей, відкривши двері 

суперечкам на цю тему» [207, С. 65]. Двічі у листах до А. Йоффе від 30 

вересня та 1 жовтня 1920 року Г. Чичерін просив обходити мовчанням 

статті договору, в яких трактується радянське розуміння самовизначення 

[207, С. 69, 81]. У відповідь А. Йоффе зазначив, що саме польська 

делегація принципово вимагала включення формулювання про 

самовизначення в прелімінарний договір [207, С. 84].  
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Дискусії двох делегацій щодо з’ясування поняття самовизначення 

відбувалися на пленарному засіданні 27 вересня та засіданні Головної 

комісії 4 жовтня 1920 року. У польській декларації , зокрема, зазначалося, 

що під національним самовизначенням і незалежністю народів відповідно 

до практики радянського уряду слід розуміти диктатуру однієї партії за 

підтримки Червоної армії [35, Арк. 86-87]. У своєму виступі А. Йоффе 

заявив, що саме Польща під виглядом самовизначення здійснює спроби 

силою анексувати і присвоїти чужі території [35, Арк. 88-91]. Наступна 

дискусія відбулася на засіданні Головної комісії 4 жовтня 1920 року. У 

своїй декларації Я. Домбський заявив, що «у питанні державних кордонів 

російська делегація представляє цілком залежні від Радянської Росії 

територіальні радянські організації. З метою маскування під новою 

формою старих завоювань російська делегація зазначає тільки про 

російські війська. Радянська Білорусія не має жодних об’єктивних ознак 

своєї незалежності і державної самостійності. Сумнівні ознаки властиві і 

Радянській Україні». Голова польської делегації ще раз підкреслив, що 

питання взаємин між Радянською Росією і Радянською Україною, 

«починаючи від переговорів у Мінську, досі не вирішене. На відміну від 

Росії, Польща визнала незалежність Литви, України і Білорусії, в той час , 

як Росія не надала реальних гарантій незалежності Білорусії та Україні. 

До таких гарантій польська делегація відносить: встановлення північних 

та східних кордонів України та Білорусії, виведення російських військ з 

цих територій, скликання установчих зборів на основі рівного, таємного, 

загального, прямого, пропорційного голосування, відмова  Росії від 

представництва цих держав і т.д.» [35, Арк. 70-72]. Натомість А. Йоффе, 

зокрема, відзначив, що «російська делегація взяла до уваги визнання 

Польщею незалежності України, Литви і Білорусії, але не може не 

вказати, що визнання незалежності цих держав здійснено за допомогою 

польської окупації, а керівництво цими областями здійснювалося за 

допомогою терору і комісарів, призначених із Варшави» [35, Арк. 73-74].  
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У своїй монографії Я. Домбський зазначає, що засідання 4 жовтня 

було проведе з інформаційною метою для «заспокоєння громадської 

думки», бо від 28 вересня комісія не засідала. Всі важливі питання 

вирішено на таємних засіданнях між головами делегацій протягом 1-5 

жовтня 1920 року [224, С. 98]. У зв’язку з цим вищенаведені гучні заяви 

носили декларативний характер і жодним чином не могли вплинути на 

результати таємних переговорів.  

Свої спогади про Ризький мир голова і члени польської делегації 

написали значно пізніше. Так, Я. Домбський опублікував спогади 1931 

року, А. Ладось – 1937 року, а мемуари С. Грабського були видані лише 

1989 року. У всіх цих публікаціях підписання прелімінарного договору і 

військового перемир’я в Ризі й, відповідно, визнання Радянської України 

і Білорусії пов’язувалося із війною проти Росії. Наприклад , Я. Домбський 

так висловлює своє ставлення до України: «В українській справі 

російська делегація як у Мінську, так і в Ризі була абсолютно 

непоступливою. Про це абсолютно відкрито мені заявив А.  Йоффе під час 

конфіденційних розмов у Ризі. Наполегливість польської делегації в 

«українській справі» загрожувала, крім послаблення Росії, подальшою 

війною, яка б невідомо скільки ще тривала» [224, С. 78]. Зрештою 

Я. Домбський зізнався, що радянські Україна й Білорусія були фікціями, 

створеними більшовиками для маскування загальноросійського 

імперіалізму [224, С. 184]. Секретар А. Ладось також зазначав, що в 

«українському питанні» російська делегація була категоричною, а без 

подальшого ведення війни проти Росії була б неможливою реалізація 

українського питання. На думку секретаря польської делегації , 

Ю. Пілсудський, МЗС Польщі та польська армія зобов’язані були 

підтримувати «українське питання» на мирних переговорах у Ризі, але 

цього не робили [252, С. 236-237]. З висновками Я. Домбського цілком 

погоджувався С. Грабський, причому він додав, що для тривалого миру з 
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Росією Польща повинна залишити Україну у сфері впливів Росії [225, 

С. 172].  

Після ратифікації прелімінарного договору та початку роботи 

конференції над мирним договором (17 листопада 1920 року – 18 березня 

1921 року) у своїх доповідних А. Йоффе продовжував писати про вплив 

можливої війни з Польщею на дипломатію в Ризі. У доповідній записці 

від 27 листопада 1920 року він повідомляв, що агітував через 

дипломатичні ноти про порушення польською делегацією договору і 

погрожував війною: «Польща нас боїться, тобто боїться нової війни» 

[207, С. 126]. А вже у наступній доповідній 4 грудня 1920 року 

гарантував, що «не тільки Естонія, а й Латвія, і Фінляндія, і навіть 

Польща не ризикнуть вв’язатися в нову війну проти нас. Розгром 

Врангеля, Петлюри і Балаховича зробили своє діло», «Польща воювати не 

може і не хоче» [207, С. 134, 136], «…війни ніхто в Польщі тепер не хоче, 

навіть Пілсудський» [207, С. 143].  

У праці «Мирний наступ радянської влади» А. Йоффе особливої 

уваги надав мирним переговорам у Ризі. Ця робота є першим аналізом 

Ризького миру, оскільки була підготовлена у квітні 1921 року, але до 

публікації 1998 року зберігалася у сімейному архіві А.  Йоффе. Про 

причини укладання прелімінарного договору і військового перемир’я 

А. Йоффе писав, що Польща підписала прелімінарії тільки перед страхом 

фактичної війни [231, С. 150]. А. Йоффе не згадував про таємні 

переговори і особливо не акцентував на них уваги у своїх доповідях. 

Можливо, принципи «зачинених дверей» чи «таємної дипломатії» 

суперечили «відкритій, радянській дипломатії», і саме тому голова 

російської делегації в Ризі не бажав згадувати таємних переговорів.  

У своїй монографії Є. Божецький намагається довести, що саме 

компроміс став основою підписання Ризького миру. Проте навряд чи 

правомірно говорити про «компроміс», якщо А. Йоффе, під погрозою 

зимової військової кампанії, ультимативно вимагав від голови польської 
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делегації залишити Україну у сфері спливу Росії. У монографії 

Я. Домбський написав, що Польща не хоче воювати проти уряду Росії, 

який визнав східний кордон Польщі, і, тим більше, проливати свою кров 

за відновлення старої влади в Росії [224, С. 121-122]. У цитаті під 

«старою владою» Я. Домбський розумів П. Врангеля, але ніде не згадав 

про Україну. Хоча саме «українське питання» було центральним під час 

мирних переговорів у Ризі.  

Аналіз дипломатичних документів УСРР дав підстави для 

спростування поширеної думки в історіографічній літературі про 

існування самостійної радянської республіки в Україні. На окупованій 

території України Росія створила маріонетковий уряд Х. Раковського і у 

своїй зовнішній політиці використовувала його як противагу УНР. На 

мирних переговорах у Ризі російська делегація ультимативно вимагала 

визнання УСРР, погрожуючи польській делегації продовженням війни. 

Уряд Польщі визнав Радянську Україну з метою припинення війни проти 

Росії.  

Всі дипломатичні документи УСРР узгоджувалися із зовнішньою 

політикою РСФРР, оскільки власного НКЗС в уряді УСРР до 20 лютого 

1921 року не існувало. В архівів ЦДАВО України зберігаються копії 

документів, надіслані Х. Раковському для ознайомлення, але жодної 

чернетки того чи іншого документа не знайдено. У колишніх 

«спецфондах» зберігаються урядові видання, в яких підтверджується 

вирішальна роль російської дипломатії в державному існуванні УСРР. У 

документах центральних архівів Москви, опублікованих у збірниках 

«Польско-советская война», підтверджується фіктивність зовнішньої 

політики УСРР для реалізації інтересів Росії.  

На підставі новітніх документальних досліджень Ризького миру, 

опублікованих у монографії Є. Божецького та статті Г. Матвеєва, можна 

стверджувати, що російська делегація поставила польській ультиматум 

визнати УСРР, який Польща виконала. У багатьох висновках у 
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дипломатичних документах уряду УНР зазначалося, що Польща 

підписала військове перемир’я під страхом продовження війни проти 

Росії. Цей висновок має своє підтвердження у внутрішньовідомчих 

дипломатичних документах Росії. Компроміс чи миролюбна зовнішня 

політика Росії як передумова підписання Ризького миру може 

використовуватися в історіографії, якщо ігнорувати українське питання 

на мирних переговорах. Без військового ультиматуму Росії до Польщі 

складно зрозуміти, чому її делегація свідомо погодилася порушити 

військово-політичний союз з УНР і визнати фіктивну УСРР.  
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ВИСНОВКИ 
 

І. Доведено, що в українській історіографії Ризький мир з погляду 

його джерельної бази не досліджувався. Джерельна база є достатньо 

репрезентативною для дослідження даної теми. Документальну основу 

дослідження Ризького миру складають архівні документи МЗС УНР та 

НКЗС УСРР, які зберігаються у фондах ЦДАВО України, ЦДАГО 

України, ЦДІАЛ та опубліковані у збірниках документів. Літературна 

спадщина державних, політичних, дипломатичних, військових діячів УНР 

та УСРР зберігається у фондах Державної наукової архівної бібліотеки у 

Києві, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

Національної парламентської бібліотеки України. До 1991 року 

вищенаведені архівні та бібліотечні фонди перебували на секретному 

режимі зберігання у так званих «спецфондах», доступ до яких був суттєво 

обмежений.  

У СРСР видання збірників дипломатичних документів урядів 

РСФРР і УСРР здійснювалося як продовження зовнішньополітичної 

пропаганди та агітації. Разом з тим опубліковані збірники визначали 

напрямок формування радянської історіографічної традиції. Так, у 

збірниках «Красные книги» (1920-1921), «Международная политика 

новейшего времени в договорах, нотах и декларациях» (1926) надруковані 

документи, за якими УНР характеризується як повноцінна держава, а у 

збірнику «Внешняя политика СССР: 1917-1920 гг.» (1944) – вже як 

контрреволюційна, маріонеткова держава створена за підтримки 

«міжнародного імперіалізму». У «Документах внешней политики», 

«Документах и материалах по истории советско-польских отношений» 

(1959, 1965) будь-які згадки про УНР як про державу взагалі відсутні, 

оскільки документи «контрреволюційних» урядів відносилися не до 

зовнішньої, а до внутрішньої політики СРСР. Натомість, кількість нових 

документів про УСРР із кожним виданням постійно збільшувалася. Так 
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само у радянських збірниках змінювалися передумови до укладання 

Ризького миру: від мирного співіснування «соціалістичних» і 

«буржуазних» країн, до використання Росією аргументу військової сили і 

зрештою до миролюбної зовнішньої політики. Випуск кожного нового 

збірника документів цілеспрямовано здійснювався з метою витіснення і 

заміни попереднього.  

У радянських збірниках публікували тільки зовнішньополітичні 

дипломатичні документи, зміст яких не суперечив, а підтверджував 

концепцію про збройну інтервенцію та громадянську війну в Росії. 

Натомість опубліковані внутрішньовідомчі дипломатичні документи 

РСФРР у збірнику «Польско-советская война 1919-1920 (ранее 

неопубликованные документы и материалы)» (1994) та «Ленин В. 

Неизвестные документы. 1891-1922» (2000) засвідчили суттєву відмінність 

між декларативною і фактичною радянською дипломатією.  

Збірники документів уряду УНР «Симон Петлюра: статті, листи 

документи» (1956, 1979), «Україна і Польща в документах 1918-1922 

років» (1983), «Українська революція, документи 1919-1921 років» (1984) 

формувалися із приватних архівів і публікувалися за кордоном. Такі 

видання зберігалися у «спецфондах» центральних державних бібліотек 

СРСР, а тому не були доступні для широкого використання.  

Видання збірників дипломатичних документів урядів УНР і УСРР, в 

тому числі і про Ризький мир, продовжилася після проголошення 

незалежності України. У збірниках «Симон Петлюра: статті, листи, 

документи» (1999, 2006), «Неусвідомлення України…» (2002, 

перевидання 2012), «Історія української дипломатії…» (2010), «Україна – 

Польща 1920-1939 рр.» (2012 року) опубліковані документи 

безпосередньо з архівних фондів УНР і УСРР, які зберігалися у 

центральних державних архівах України.  

Відкритий доступ до колишніх «спецфондів» у центральних архівах 

і бібліотеках в Україні забезпечив дослідження документів, що 
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стосуються вивчення Ризького миру у контексті зовнішньої політики УНР 

і УСРР. Сучасні науковці користуються структурою фондів, які 

формувалася протягом 1924-1963 років у відповідності до інструкцій 

щодо впорядкування та систематизації архівної справи в СРСР. Замість 

збереження автентичної структури архіву МЗС і дипломатичних 

представництв УНР всі документи в ЦДАВО України піддані були 

науково-технічній обробці зі створенням нової комплектації справ та з 

подальшою заміною заголовків на ідеологічно «правильні». У ході 

дисертаційного дослідження частково вдалося відновити автентичну 

структуру архіву МЗС УНР. Наприклад, у «Справі» «Ризький трактат 

заключений між Польщею і Совітською Росією» у «Ділі № 6» «Польща» 

(а саме так поділялися дипломатичні документи), крім документів 

С. Шелухина, зберігалися документи А. Лівицького, В. Кедровського, 

О. Ейхельмана. Вивчення архіву МЗС УНР дозволило встановити 

особливості документообігу, структуру зовнішньополітичного відомства 

та дипломатичних представництв.  

Проведений огляд документів УСРР, які зберігаються в центральних 

державних архівах в Україні, та опублікованих у збірниках засвідчив 

незначну кількість дипломатичних документів як для суверенної держави. 

У ході дисертаційного дослідження доведено, що кількість документів, 

яка зберігається в архівних фондах, є фактичним відображенням 

діяльності зовнішньополітичного відомства уряду УСРР. У зв’язку з цим 

немає документальних підстав говорити про самостійність УСРР. 

Формування архівного фонду НКЗС УСРР відбувалося штучно. З метою 

приховання невеликої кількості дипломатичних документів, до одиниць 

зберігання в описах фонду додавалися документи, які не мають ніякого 

відношення до зовнішньої політики УСРР.  

Дипломатичні документи є оптимальним джерелом для дослідження 

зовнішньої політики. За допомогою джерелознавчого вивчення 

дипломатичних документів УНР вдалося реконструювати зовнішню 
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політику, з’ясувати ставлення європейських держав щодо самостійної 

України та встановити причини підписання Ризького миру. Найбільшу 

цінність становлять доповідні записки, звіти, листи дипломатів УНР, 

оскільки в них зазначені детальні відомості про результати зустрічей з 

ключовими державними діячами Великої Британії, Франції, Німеччини та 

членами польської делегації в Ризі. Внутрішньовідомчі документи стали 

основою для підготовки нот, декларацій та меморандумів УНР.  

ІІ. У дисертації виокремлено особливості української, польської, 

радянської історіографічних традицій 1921-2013 років у дослідженні 

Ризького миру. У сучасних дослідженнях причини підписання Ризького 

миру аналізуються в основному за результатами польської та радянської 

історіографічних традицій, а також висновків дипломата УНР 

С. Шелухина.  

У рамках дисертаційного дослідження було встановлено відмінність 

між роботами дипломатичних та державних діячів періоду УНР і 

сучасними науковцями щодо причин та наслідків підписання Ризького 

миру. Встановлено, що у працях дипломатів УНР Ризький мир 

обов’язково розглядався в контексті українсько-російської війни, за 

результатами якої Росія встановила маріонетковий уряд в Україні. У 

роботах А. Лівицького, О. Шульгина, Р. Смаль-Стоцького та інші авторів 

на основі приватних зустрічей з ключовими дипломатами та військовими 

діячами проаналізовано зовнішню політику європейських держав щодо 

УНР, а на основі міжнародних договорів охарактеризовано правовий 

статус уряду УСРР. Більшість цих праць були підготовлені англійською, 

французькою мовами в першу чергу для секретаріату Ліги Націй та для 

європейської аудиторії. Суттєвих відмінностей між відомостями 

зазначених в історичних працях та дипломатичних документах УНР 

немає. У спогадах В. Кедровського та дослідженнях І. Кедрина, 

М. Лівицького, І. Мазепи збереглася національна історіографічна 
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традиція – фактично позиція УНР. Ця традиція продовжується у працях 

В. Сергійчука, С. Литвина, В. Верстюка.   

Єдиний виняток становлять видання С. Шелухина, в яких він не 

погоджувався з причинами укладання Ризького миру. У своїх 

публікаціях, виступах, монографії дипломат продовжував обстоювати 

власні помилкові висновки, за якими Польща визнала УСРР за згодою 

А. Лівицького. У фонді МЗС УНР ЦДАВО України доповідні 

С. Шелухина зібрані окремим блоком та підписані «Документи делегації 

УНР на мировій конференції в Ризі». Припускаємо, що вищезазначені 

аргументи виявилися достатніми, щоб погляди С. Шелухина стали 

домінуючими в сучасній українській історіографії, зокрема у монографіях 

І. Нагаєвського, В. Матвієнка, В. Соловйової, М. Гетьманчука, дисертації 

С. Кобринської. Відомості у доповідних записках С. Шелухина не були 

включені до текстів обіжників, оглядів, нот та декларацій МЗС УНР, 

оскільки на безпідставність його висновків вказували дипломати УНР у 

своїх листах, доповідних записках, звітах і навіть у публікаціях на 

сторінках журналів. В уряді УНР не надавалося особливого значення 

публікаціям С. Шелухина, оскільки вважали їх несерйозними і далекими 

від реальності.  

Вплив джерельної бази на історіографію яскраво простежується в 

радянській традиції. У відповідності до нот, декларацій, партійних та 

урядових документів РСФРР опублікованих у збірниках Ризький мир 

представлено як результат миролюбної зовнішньої політики Радянської 

Росії, спрямованої на якнайшвидше встановлення військового перемир’я.  

Після публікацій внутрішньовідомчих документів РСФРР  у 

сучасних дослідженнях науковці Росії визнають військовий аргумент у 

зовнішній політиці Росії. Варто відзначити, що ще 1945 року Б. Штейн, 

колишній дипломат РСФРР, а пізніше упорядник збірників документів, 

вказував на військовий фактор як головний аргумент дипломатії Росії під 

час мирних переговорів з Польщею. У монографіях Б. Штейна подана 
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історія УНР, яка стала основою не тільки для монографій А.  Лихолата, 

М. Супруненка, І. Хміля, Р. Симоненка, О. Карпенка, а й для всієї 

радянської історіографії. Радянський підхід у дослідженні Ризького миру 

застосовується і в сучасних монографіях О. Реєнта, В. Солдатенка, 

дисертації Д. Скляренка. 

У радянській, а пізніше в російській історіографії УСРР традиційно 

розглядається як повноцінна суверенна держава, а більшовицький уряд – 

як єдина законна влада в Україні. Натомість УНР характеризується як 

«контрреволюційна», ворожа до Росії держава. Укладання Ризького миру 

означало завершення військової збройної інтервенції і громадянської 

війни в Росії.  

В основі польської історіографічної традиції лежать спогади 

Я. Домбського, А. Ладося, С. Грабського з коментарями та інтерв’ю 

окремих державних діячів. У дослідженні Ризького миру майже не 

використовуються архівні документи, натомість активно комбінуються 

висновки із вищезазначених мемуарів. Відповідно до польської 

історіографічної традиції передумовою укладання Ризького миру був 

компроміс, за яким Росія визнавала східний кордон Польщі, а остання 

визнавала УСРР законною владою в Україні. Такі аргументи 

обґрунтовуються не документами, а теоретичними міркуваннями. На 

підтвердження цьому доцільно назвати праці С. Домбровського, 

П. Вандича, Є. Топольського, З. Маньковського, В. Серчика, 

М. Прушинського, Р. Потоцького, Я. Бруського, Я. Пісулінського. У 

монографії Є. Божецького наведено документи, які підтверджують 

ультимативність вимог російської делегації як передумову підписання 

прелімінарного договору і військового перемир’я 12 жовтня 1920 року. 

Фактично ці документи підтверджують висновки дипломатів УНР про 

вимушеність Польщі визнати УСРР і непоступливість Росії у питанні 

влади в Україні. Проте сам історик неухильно дотримується поглядів 

Я. Домбського.  
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Як у польській так і російській історіографії досі не визначено 

державного статусу урядів УНР і УСРР – як до так і після підписання 

Ризького миру.  

ІІІ. На підставі дипломатичних документів УНР встановлено 

основні етапи українсько-російської війни грудня 1918 – листопада 1920 

років. Офіційна позиція МЗС УНР щодо мирних переговорів у Ризі була 

зумовлена її зовнішньою політикою, що визначалася війною за 

самостійність проти Росії. Усі європейські держави зайняли позицію 

нейтралітету і невтручання щодо України, а тому військово-політичний 

союз УНР із Польщею розглядався як вимушений крок для дипломатії 

УНР. Продовження війни було можливим лише за умови союзу з 

Польщею, а реалізацію цього завдання особисто здійснював 

А. Лівицький.  

В офіційних документах, підготовлених під час мирних переговорів 

у Мінську та Ризі, підкреслювалося, що уряд УСРР не суверенний, а 

фіктивний, і, фактично, є адміністрацією уряду Росії в Україні. 

Проведений аналіз дипломатичних документів УНР дає підстави для 

спростування поширених в історіографії поглядів. Польсько-українські 

військово-політичні договори від 21 та 24 квітня 1920 року не 

потребували ратифікації польським парламентом, бо в тексті зазначалося, 

що договір набуває чинності з моменту підписання. Серед європейських 

дипломатів чинність польсько-українського союзу не викликала сумнівів. 

Політичним договором від 21 квітня 1920 року було лише підтверджено 

східні кордони Польщі, встановлені державами Антанти після Першої 

світової війни. З огляду на тяжке військово-політичне становище в 

Україні делегація УНР у Варшаві не могла повноцінно відстоювати 

національні інтереси й територію України. Серед польських політичних 

кіл в уряді і парламенті не існувало поділу на прихильників і противників 

східної політики Ю. Пілсудського, як на цьому наголошується в 

польській історіографії. Під час мирних переговорів всі польські політики 
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виступали за мир із Росією за будь-яких умов. У результаті одностайного 

голосування польського парламенту Ю. Пілсудський підписав 

ратифікацію мирних договорів у Ризі.  

Підозри С. Шелухина про згоду А. Лівицького на визнання 

Польщею УСРР є безпідставними і документально спростовуються. 

Аргументи, які наводив С. Шелухин для обґрунтування своїх поглядів не 

відповідали дійсності. Позиція А. Лівицького щодо статусу 

більшовицького уряду в Україні була однозначною і представлена у 

внутрішньовідомчих і зовнішньополітичних дипломатичних документах 

уряду УНР. На відміну від А. Лівицького, С. Шелухин, поширював свої 

помилкові міркування щодо причин укладання Ризького миру у газетних 

та журнальних статтях, публічних виступах та у власній монографії.  

У відповідності до урядової позиції УНР, Польща підписала 

Ризький мир перед страхом продовження війни проти Росії. Російська 

делегація в ультимативній формі вимагала визнати уряд Х. Раковського в 

Україні, що автоматично означало припинення захисту інтересів УНР. 

Підписання 12 жовтня 1920 року Польщею на вимогу Росії перемир’я 

стало порушенням з боку Польщі договору з УНР від 21 квітня 1920 року. 

Ґрунтуючись виключно на історіографічних роботах, без доступу до 

архівних фондів, неможливо реконструювати офіційну позицію уряду 

УНР щодо причин підписання Ризького миру. 

ІV. Характеристика діяльності кабінету Х. Раковського в Україні 

представлена у дипломатичних документах УНР та підтверджується 

навіть аналогічними документами УСРР. У процесі документального 

дослідження встановлено, що більшість зовнішньополітичних документів 

від УСРР готувалася у Москві і надсилалася Х. Раковському для 

ознайомлення. Доступні у збірниках документи свідчать, що саме 

Г. Чичеріну належала реалізація ідеї надати Х. Раковському посаду 

комісара закордонних справ без створення відповідного відомства. До 20 

лютого 1921 року НКЗС УСРР не існувало. Тобто до цього часу 
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Х. Раковський готував свої ноти як голова уряду і комісар закордонних 

справ УСРР та надсилав представників свого уряду до складу російської 

делегації без профільного відомства, що свідчить про відсутність 

самостійної зовнішньої політики.  

Опрацьовані в дисертаційному дослідженні дипломатичні 

документи УСРР дозволяють висвітлити ставлення уряду УСРР до уряду 

УНР. Доведено, що створення більшовицького уряду в Україні та 

декларування його самостійної зовнішньої політики РСФРР здійснювала 

на противагу УНР. Архівні документи свідчать, що владу УСРР 

забезпечувала присутність армії РСФРР в Україні. Української 

більшовицької армії не існувало, оскільки українці не тільки не 

мобілізувалися, а й здійснювали збройні повстання проти російських 

військ. Аналіз опублікованих та архівних джерел підтверджує 

антибільшовицький характер повстань, керованих генеральним штабом і 

старшинами армії УНР. У звітах для внутрішнього користування, 

повідомляється про «петлюрівський» характер повстань, про які 

Х. Раковський підготував детальне дослідження. Усі, хто не визнавав 

більшовицької влади в Україні, називалися бандитами. У ході 

дисертаційного дослідження наведено документи, які дають право 

стверджувати, що населення України виступало проти армії РСФРР й 

активно підтримувало війська УНР.  

Документи В. Леніна, Г. Чичеріна, доповідні та спогади А. Йоффе 

переконують, що Росія ультимативно вимагала від Польщі визнання 

УСРР. Крім цього, лише 2013 року з’явилося посилання на документ, в 

якому Росія вимагала від Польщі підтвердження у договорах визнання 

саме більшовицької України. Це протокол від 5 жовтня 1920 року досі 

був невідомим, оскільки Я. Домбський свідомо не вмістив його у своїх 

спогадах. Через норми міжнародного права Росія планомірно намагалася 

встановити в Україні маріонетковий уряд Х. Раковського. Заради 

легітимного витіснення уряду УНР з України більшовицька делегація 
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навіть зрадила своїм принципам: на мирних переговорах у Ризі делегація 

користувався засобами «буржуазної дипломатії», удаючись до таємних 

переговорів і договорів. Підставою для таких висновків служать 

дипломатичні документи уряду РСФРР опубліковані у збірниках, статтях 

та монографіях.  

Укладання Ризького миру було наслідком ультиматуму російської 

делегації з метою визнання більшовицької влади в Україні, а не 

компромісом чи миролюбною зовнішньою політикою. Компроміс або 

миролюбна зовнішня політика РСФРР як передумова підписання 

Ризького миру може використовуватися в історіографії, якщо ігнорувати 

українське питання на мирних переговорах. Без погрози Росії продовжити 

війну проти Польщі складно зрозуміти, чому делегація останньої свідомо 

погодилася порушити військово-політичний союз з УНР і визнати 

фіктивну УСРР.   

На основі аналізу дипломатичних документів урядів УНР і УСРР 

необхідно ствердити, що Ризький мир означав легітимізацію 

встановленого маріонеткового уряду на окупованій російською армією 

території України.  
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інші питання взаємовідносин з закордонними державами, 4 лютого – 25 
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політичне становище, окупацію Галичини, торгівельну угоду з Америкою, 
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63. Спр. 81. Листування з МЗС про дипломатичні зносини з другими 

державами, пропаганду за кордоном, укладення договорів, візування 

документів. Огляд української і міжнародної преси, 4 січня – 24 грудня 

1921,   

Ф. 3355 Центральний державний iсторичний архiв УРСР, м. Харкiв 

оп. 1 
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64.  Спр. 61 Правила определения архивного фонда, состава государственных 

архивных фондов и государственных архивов СССР и союзных 

республик, 1938, 32 арк.   

65. Спр. 62 Правила систематизации архивных документов, 1938, 25 арк 

Ф. 3357 Центральний державний архiв революцiї УРСР, м. Харкiв 

оп. 1 

66.  Спр. 2 Планы и отчеты за 1923-1932 гг. 250 арк.  

67. Спр. 239 Справка о фондах,  

Ф. 3512 Посольства Української Держави i УНР в Фiнляндiї (об'єднаний 

фонд) 

оп. 2 

68.  Спр 4 Документи обіжники, ноти МЗС розіслані дипломатичним 

представництвам, 1920,  

Ф. 3518. Надзвичайна дипломатична місія УНР в Угорщині (Будапешт). 

1919-1924 рр. 

оп. 1 

69. Спр. 29. Інструкції та інформаційні матеріали від МЗС за 1920 рік, 1920, 

199 арк. 

70. Спр. 30. Копії місячних звітів про діяльність МЗС за 1920 рік, 1920, 

148 арк.  

71. Спр. 47. Інструктивні матеріали МЗС, 3 січня – 9 листопада 1921, 400 арк. 

Ф. 3581. Посольство УНР в Австрії (Відень). 1918-1922 рр. 

оп. 1 

72. Спр. 12. Щомісячні огляди МЗС УНР (червень-жовтень, грудень), червень 

– грудень 1920, 88 арк. 

оп. 3 

73. Спр. 35 Доповіді Р.Смаль-Стоцького 

Ф. 3542 Дипломатична мiсiя УНР в Данiї, м. Копенгаген 

оп. 1 
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74.  Спр. 8 Листи до голови місії від В.Липинського, Мацієвича, Соловья, 

Тишкевича, Яковлева, 25 листопада 1919 – 31 жовтня 1923, 23 арк.  

Ф. 3603 Делегацiя Української Народної Республiки в Парижi 

оп. 1 

75.  Спр. 4 Копії військового аташе при петлюрівській делегації в Парижі про  

стан делегації і її фінансування 

76. Спр. 7 Листування міністра закордонних справ УНР з головою делегації 

УНР в Парижі щодо дипломатичної роботи делегації, її діяльність та 

стосунки між її членами, листи та рапорти членів делегації з цих питань, 

18 липня 1919 – 17 лютого 1921, 105 арк 

77.  Спр. 8 Листування представників УНР в Парижі з МЗС УНР, головою 

делегації УНР в Парижі щодо діяльності делегації у справі визнання  

самостійності  України, огляд французької преси про українське питання, 

Листопад 1919 – 26 серпня 1920, 110 арк.  

Ф. 3619. Посольство Української Народної Республіки в Німеччині. 1919-

1923 рр. 

оп. 3 

78. Спр. 19. Листи МЗС УНР послу про діяльність посольств, різних груп 

української еміграції і окремих осіб, про політичне та економічне 

становище на Україні, відносини західних держав до УНР і ЗУНРу, 

єврейського населення та з інших питань, 1920-1921, 199 арк.   

79. Спр. 24 Листування МЗС УНР з посольством УНР в Німеччині про 

політичне становище України, політику держав Антанти щодо Радянської 

Росії. інформації про діяльність посольства. Текст мирних угод між 

Україною та Німеччиною, Австро-Угорщину, Болгарію та Туреччину, 19 

серпня 1919 – 11 листопада 1921, 222 арк.   

Ф. 3656 Рада Української Народної Республіки Тарнів (Польща). 1921 р. 

оп. 1 

80. Спр. 38. Звіт, доповідь петлюрівського МЗС про свою діяльність, 

військові договори між російським білогвардійським комітетом у Польщі, 
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представниками контрреволюції і петлюрівським урядом про спільну 

боротьбу проти Радянської держави, листопад 1920, 93 арк. 

Ф. 3665 Центральний державний архiв вищих органiв влади та управлiння 

України (ЦДАВО України), м. Київ 1943-2001 

оп. 2ст. 

81. Спр. 4 Справка о ЦАОРи социалистического строительства МВД УССР 

для Государственного архивного управления МВД СССР, 18 июля 1946, 8 

арк 

оп. 5 

82. Спр. 39 Список фондов, хранящихся в секретном отделе филиала ЦГАОР 

УССР по состоянию на 1 января 1945, 1945, 33акр.  

83. Спр. 166 Рабочие инструкции, схемы и методразработки по отделу 

секретных фондов, 1951, 6 арк.  

84. Спр. 197 Рабочие инструкции, схемы и методразработки по отделу 

секретных фондов ЦГАОР УССР. 1952, 6 арк.   

Ф. 3695 Шелухін Сергій Павлович. 1864-1939 рр. 

оп. 1 

85. Спр. 197. Матеріали делегації УНР на мировій конференції в Ризі, 

головою якої був Шелухін, 1920, 31 арк. 

Ф. 3696 Міністерство закордонних справ УНР. 1918-1924 рр. 

оп. 1  

86. Спр. 12. Листування з департаментом чужоземних зносин про ноту 

Директорії Раді Народних Комісарів з пропозицією мирних переговорів; 

пропозиція українського робітничо-селянського уряду, грудень 1918 – 

січень 1919, 10 арк. 

87. Спр. 65. Інформації, доповіді, огляди політичних подій міжнародного 

становища подані міністру. Огляд подій на Україні за 1919 рік, грудень 

1918 – грудень 1919, 80 арк. 
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88. Спр. 123. Інформації і доповіді міністра закордонних справ телеграма 

уряду з воєнних  політичних питань, інформації міністерства для послів, 

1919, 70 арк.  

89. Спр. 170 Копія відношення представника дипломатичної місії УНР в 

Румунії про державний устрій УНР, 19 березень – 2 грудня 1920 

90. Спр. 173.  Листування голови Ради Народних Міністрів з головою 

дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській про українські польські 

відношення, 3 жовтня 1919 – жовтень 1920,  

91. Спр. 177 Відношення представника УНР Василька про взаємовідносини 

Румунії і України, 23 жовтня – 14 листопада 1919 

92. Спр. 182. Інформації Міністерства іноземних справ Директорії з 

Народним комісаріатом іноземних справ РРФСР про військові дії на 

Україні. 1918-1919, 35 арк.  

оп. 2. 

93. Спр. 7. Листи Головному Отаману С. Петлюрі від послів (копії та 

оригінали), 3 листопада 1919 – 17 листопада 1923, 438 арк. 

94. Спр. 23. Листування міністра закордонних справ з головою Директорії 

С. Петлюрою про спільну політичну працю місій УНР і Кубанського 

уряду за кордоном та політику уряду УНР за кодоном, 5 жовтня 1920 – 29 

квітня 1921, 40 арк. 

95. Спр. 24. Листування з головою Ради Міністрів УНР про закордонну 

політику уряду, з фінансових питань, 1 серпня 1920 – 11 липня 1921, 143 

арк.  

96. Спр. 30. Листування міністра з послом у Франції О. Шульгиним, 18 

серпня 1920 – 30 листопада 1923, 172 арк. 

97. Спр. 31. Листування міністра закордонних справ з окремими особами: 

Байловим, М. Василько, М. Геронімусом, О. Ейхельманом та інших від 

літери «Б-П», 25 травня 1920 – 16 травня 1921, 135 арк. 

98. Спр. 32. Листування міністра закордонних справ з Сабочинським, 

Ф. Франкфуртом, Є. Чикаленко, С. Шелухиним, В. Якубовським, 
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Федюшин, Шульгою, О. Саліковським, С. Стемповським, 29 жовтня 1920 

– 4 серпня 1921, 164 арк. 

99. Спр. 33. Листування з послами та головами місій УНР: Василько, 

Кедровським, Є. Олесницьким, К. Мацієвичем, Сікевичем, Р. Стоцьким, 

Я. Токаржевським, А. Яковлевим, 10 вересня 1920 – 5 березня 1922, 

60 арк.  

100. Спр. 35. Копії листів до голови Ради Народних Міністрів А. Лівицького 

та інших осіб та копії інформаційних матеріалів з різних питань, 28 травня 

1920 – 14 липня 1921, 236 арк. 

101. Спр. 38. Журнал вхідних та вихідних документів по канцелярії 

міністра, 18-26 жовтня 1920, 139 арк. 

102. Спр. 39. Книга та вихідних документів по канцелярії міністра, 6 червня 

– 7 листопада 1920, 80 арк. 

103. Спр. 41. Журнал вихідних документів, 27 жовтня – 31 грудня 1920, 

48 арк. 

104. Спр. 42. Журнал вхідних документів, 8 листопада 1920 – 20 квітня 

1921, 92 арк. 

105. Спр. 46. Інструкції, копії договорів, статути, запитання поодиноких 

політичних фракцій і партій, журнали засідання  Ради Республіки. Заяви, 

ноти, меморандуми, обіжники, листування, справа Песталоцці, засідання 

нового коаліційного кабінету, листування проф. О. Ейхельмана та інше, 5 

січня 1921 – 6 січня 1922, 287 арк. 

106. Спр. 62. Листування з місією УНР в Польщі про грошові справи, 

персональний склад, матеріальне становище та діяльність місії, 21 січня 

1921 – 12 лютого 1922, 94 арк.  

107. Спр. 64. Листування з дипломатичною місією в Парижі про біжучу 

роботу місії, 11 січня – 20 липня 1921, 83 арк. 

108. Спр. 94. Меморандум від Центрального Комітету про плани допомоги 

євреями потерпілим від погромів, міністру закордонних справ про 
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допомогу їм та листування про це з дипломатичною місією УНР в Польщі, 

17 грудня 1919 – 3 грудня 1920, 34 арк.  

109. Спр. 116. Журнал вихідних документів, 22 травня – 25 листопада 1920, 

200 арк. 

110. Спр. 117. Журнал вихідних документів, 25 листопада 1921 – 7 березня 

1921, 200 арк. 

111. Спр. 121. Інформаційні повідомлення дипломатичної місії УНР в 

Англії про політичне та економічне становище України і Англії, 9 лютого 

– 7 грудня 1920, 83 арк. 

112. Спр. 166. Штати та списки співробітників МЗС, 1920-1921, 65 арк. 

113. Спр. 278. Огляд сучасного міжнародного становища УНР і закордонної 

політики УНР, ноти декларації, меморандуми УНР, 1919-1920, 215 арк.  

114. Спр. 283. Копії протоколів засідань Надзвичайної дипломатичної місії 

УНР з представниками уряду РСФСР та ЦК РКП, 17 січня – 18 серпня 

1919, 38 арк. 

115. Спр. 304. Листування з головою надзвичайної дипломатичної місії УНР 

в Франції М. Тишкевичем про конференцію у Спа та участь в ній делегації 

України, 31 липня 1919 – 31 лютого 1921, 27 арк. 

116. Спр. 308 Листування з дипломатичною місією  УНР в Румунії про 

взаємовідносини місії та уряду Румунії з представниками чужих держав, 

про організацію військової секції при місії та доповіді голови місії 

Мацієвича про міжнародне становище, становище на Україні  та 

діяльність місії  за кордоном, 175 арк.  

117. Спр. 315. Листування з М. Василько, 1 травня 1919 – 27 жовтня 1920, 

161 арк. 

118. Спр. 318. Обіжники МЗС УНР, 4 січня – 31 грудня 1920, 448 арк. 

119. Спр. 319. Копії нот, меморандумів і обіжники МЗС надісланих до 

посольств та місій УНР за кордон, 22 січня 1920 – 23 квітня 1921, 89 арк. 

120. Спр. 322. Копії, інструкції нот, меморандуми, інформаційні матеріали з 

преси та окремих листів до міністра, що були надіслані канцелярією 
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міністра до відома департаменту чужоземних зносин, 1 жовтня 1920 – 10 

жовтня 1922, 126 арк. 

121. Спр. 324. Копії  нот, меморандумів та листування української 

дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській нот, що були надіслані 

польському уряду, 18 січня – 13 листопада 1920, 120 арк. 

122. Спр. 325. Ноти, меморандуми та доповіді  уряду УНР до уряду Польщі 

та інших держав Європи з протестом проти заключення миру Польщі з 

Радянською Росією та вимоги на визнання УНР, 2 лютого 1920 – 1 березня 

1921, 102 арк. 

123. Спр. 345. Листування з посольством УНР в Швейцарії, Чехословаччині, 

Польщі, Німеччині, Франції, Угорщині про прийняття УНР до Ліги Націй, 

9 вересня 1920 – 9 березня 1921, 130 арк. 

124. Спр. 347. Листування з посольством УНР в Польщі про протест 

Ризького мирного договору та про біжучу роботу місії, 29 травня 1920 – 

23 лютого 1921, 162 арк. 

125. Спр. 349. Листування з послом УНР в Німеччині про відношення 

держав Європи до уряду УНР, до східного питання, про діяльність групи 

П. Скоропадського за кордоном та з інших питань, 10 травня – 24 грудня 

1920, 117 арк. 

126. Спр. 356. Листування з місією УНР в Угорщині про дипломатичну 

роботу, 19 квітня – 28 листопада 1920, 56 арк. 

127. Спр. 360. Листування з дипломатичною місією УНР в Парижі, про 

діяльність «Національного українського комітету» в Парижі та його філії 

в Константинополі, інформаційні відомості про російську і українську 

еміграцію в Болгарії, характеристика діяльності голови «Національного 

українського комітету» Парижі С. Моркотуна, 26 жовтня 1920 – 14 квітня 

1921, 35 арк. 

128. Спр. 370. Листування з дипломатичною місією в Латвії про 

законодавство на Україні, про скликання конференції балтійських держав, 

інформації про фінансово-економічну політику Латвії, копії мирних 
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договорів між Латвією та Німеччиною та інше, 11 січня – 21 грудня 1920, 

171 арк. 

129. Спр. 371. Листування з дипломатичною місію в Естонії про економічне 

становище УНР та її армії, про переговори Естонії з Радянською Україною 

та копія меморандуму уряду УНР уряду Речі Посполитої Польської, 28 

липня 1920 – 13 травня 1921, 18 арк.  

130. Спр. 377. Книга вхідних документів, 17 травня – 28 жовтня 1920, 

200 арк.   

131. Спр. 379. Документи про діяльність делегації уряду УНР на мирній 

конференції в Парижі, 20 січня – 28 грудня 1920, 195 арк.  

132. Спр. 380. Матеріали про прийняття України до Ліги Націй, 9 вересня 

1920 – 1 листопада 1921, 214 арк.  

133. Спр. 382. Документи про взаємовідносини уряду УНР і уряду Польщі, 

меморандум від уряду УНР до уряду Польщі. Чорнові звіти  голови місії 

УНР в Варшаві. Листування з міністром фінансів, з міністром 

закордонних справ Польщі про флуктуацію закордонної валюти та інших 

політичних справах. Копія конвенції між урядом УНР і «Російським 

політичним комітетом» в Польщі, відомості визнання по утриманням 

установ УНР, 3 серпня 1920 – 25 липня 1921, 133 арк. 

134. Спр. 396. Штати та списки співробітників дипломатичних місій за 

кордоном, 13 травня – 18 грудня 1920, 23 арк.  

135. Спр. 398. Уповноваження представнику УНР за кордоном для ведення 

переговорів з урядами Італії, Франції, Румунії, Чехословаччині і іншими 

державами, 11 серпня 1920 – 25 березня 1921, 98 арк. 

136. Спр. 400. Списки співробітників дипломатичних представництва та 

МЗС УНР про надану допомогу Українській громаді і отаманам Січі в 

Болгарії. Рапорт про допомогу співробітникам, заяви про влаштування на 

посаду, посвідчення та інше, 20 грудня 1920 – 13 грудня 1921, 49 арк. 

137. Спр. 403. Особисті документи українських емігрантів. Листування з 

українською дипломатичною місією в Естонії, з військовим міністерством 
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про виділення транспорту місії. Копія листа до «Українського 

національного комітету» про формування Нормандської бригади. Шифр 

дипломатичної місії в Естонії, 9 вересня – 31 грудня 1920, 73 арк.   

138. Спр. 404. Огляд сучасного міжнародного становища УНР і закордонної 

політики, 1920-1921, 214 арк. 

139. Спр. 405. Стратегічний огляд операцій на польсько-українському 

фронті, доповідь голови секції по військовим справам при українській 

дипломатичній місії в Річі Посполитій Польській генерала-поручника 

В. Зелінського, журнал засідань Ради Міністрів, 26 травня 1920 – 11 липня 

1924, 157 арк.  

140. Спр. 406. Копія огляду стратегічних і політичних подій в Україні з 1-30 

жовтня 1920 р. складеного МЗС для відома дипломатичних місій УНР. 

Копії доповіді голови ліквідаційної місії УНР в Республіці Польща 

В. Зелінського про діяльність Б. Савінкова  у Польщі та листування з 

дипломатичною  місією УНР у Варшаві про мир Польщі з РРФСР та 

УРСР, 18-30 листопада, 85 арк. 

141. Спр. 407. Інформаційні повідомлення делегації УНР в Парижі про 

політичне, військове та військове становище Франції та про хід 

конференції у Спа, 27 лютого – 29 грудня 1920, 155 арк. 

142. Спр. 420. Листування з військовим міністром, місіями УНР за 

кордоном, з головою польського війська Ю. Післудським, Директорією 

УНР про польсько-російські переговори про умову між урядами Польщі і 

УНР про ставлення Німеччини до справ бувшої Росії, антидержавну 

діяльність деяких елементів серед української еміграції, 11 жовтня 1920 – 

12 січня 1922, 107 арк. 

143. Спр. 430. Доповіді голови делегації УНР в Ризі С. Шелухина, жовтень 

1920, арк.  

144. Спр. 432. Вхідних журнал документів делегації УНР на мирову 

конференцію в Ризі, жовтень 1920, 4 акр  

145. Спр. 434. Обіжники МЗС, 4 січня – 22 грудня 1921, 440 арк.  
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146. Спр. 435. Обіжники Департаменту чужоземних зносин, що були 

надіслані українською дипломатичною місією за кордон, січень 1921 – 

березень 1922, 89 арк.  

147. Спр. 522. Листування з дипломатичною місією УНР в Празі про 

видання синьо-жовтої книги, 16 серпня – 17 листопада 1921, 18 арк.  

148. Спр. 524. Листування з консульством УНР в Данцигу про його роботу 2 

січня 1921 – 31 грудня 1921, 160 арк 

149. Спр. 526. Листування з надзвичайною дипломатичною місією в Бельгії 

та Голландії про відношення західноєвропейських держав до УНР про 

вступ України в члени міжнародного комерційного інституту в Брюсселі, 

12 січня 1921 – 23 грудня 1921, 42 арк.  

150. Спр. 535. Книга вхідних документів, 3 січня – 17 серпня 1921, 117 арк.  

151. Спр. 585. Обіжники, інструкції, копії меморандуму декларацій, мирних 

договорів та інші інформаційні матеріали, що були надіслані МЗС всім 

посольствам та місія за кордон, 3 січня 1920 – 2 листопада 1921, 134 арк. 

152. Спр. 646. Копії умов між польським міністерством фінансів і урядом 

УНР, урядом Австрійської республіки і урядом УНР та урядом Франції, 

Бельгії, Італії та других держав, 21 січня – 21 лютого 1921, 53 арк. 

153. Спр. 674. Огляд міжнародного становища УНР і закордонної політики 

УНР (рукопис та друкований текст), 1921, 216 арк. 

154. Спр. 676. Інформаційні документи про українсько-румунські 

взаємовідносини «Зелений клин», «Діяльність російської демократії в 

еміграції», «Держави Антанти», «Греція» та інше, 1921, 256 арк.  

оп. 3 

155. Спр. 7. Копії обіжників та розпоряджень МЗС, доповіді та інструкції 

дипломатичним місіям директорії за кордоном про діяльність цих місій, 

конвенція між петлюрівським урядом та контрреволюційною «Донською 

демократичною групою» про міжнародно-правове об’єднання двох сторін, 

1920-1921, 114 арк.  
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156. Спр. 10. Копії листування з МЗС, доповіді місії в Польщі, 1920-1921,  

34 арк.  

157. Спр. 26 Копії доповідних записок (не відомо чиї) про підтримку Махно 

петлюрівської Директорії, про зовнішню політику і становище Директорії 

за кордоном, про їх взаємну боротьбу з Рад. владою на Україні, 27 арк.  

Ф. 3697 Дипломатична місія УНР в Латвії Рига. 1920 р. 

оп. 1  

158. Спр. 2. Директиви дипломатичним представникам і таємні інформації 

міністра, доповіді голови місії міністрові по політичним питанням щодо 

УНР і міжнародним. Листування по дипломатичним питанням, 1920, 

240 арк.  

159. Спр. 2а. Обіжники петлюрівського МЗС про придбання за кордоном 

вагонів, пароплавів, колій, інструментів і інше для налагодження 

залізничного і водного транспорту. Копії доповідей голови дипломатичної 

місії в Латвії Директорії  про її діяльність, 1920, 25 арк.  

160. Спр. 4. Листування з дипломатичною місією УНР в Естонії по 

виконанню доручень, про переїзд українських військових на батьківщину; 

резолюції соціалістичної конференції в Ревелі в березні 1920 р., статут 

«Українського національного комітету», 1920, 101 арк.    

161. Спр. 10. Листування місії з МЗС Латвії в питаннях дипломатичної і 

організаційних характеристик  Латвії, про радянську Латвію, історія 

латиських стрілків, 1920, 114 арк.  

162. Спр. 11. Листування про організацію і роботу конференції 

прибалтійських держав у Ризі (в Балдурі) в серпні-вересні 1920 року і 

участь в ній представників УНР. Організаційні документи конференції, 

політична конвенція, підписана делегатами 31 серпня і ратифікована 

С. Петлюрою; протоколи Ради уповноважених. Доповіді В. Кедровського, 

1920, 152 арк.  
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163. Спр. 12. Інформації і записки про Україну, її політичне і воєнне 

становище подані головою української місії в Латвії голові англійської 

місії в Ризі, прохання про допомогу, жовтень 1920, 43 арк.   

164. Спр. 16. Листування з латвійським і українським прес-бюро по обміну 

інформаціями і окремі їхні бюлетені, спростування місією заміток в 

газетах, 1920, 36 арк.  

165. Спр. 21. Документи (вербальні нот МЗС УНР та Латвії, проект 

положення про конференцію, бюлетень пресового бюро в Латвії, 

листування голови української  дипломатичної місії УНР в Латвії з МЗС) 

про участь України в конференції Балтійських держав у Булдурі біля Риги, 

ставлення уряду Латвії до УНР тощо, 25 березня 1920 – 10 січня 1921, 

86 арк. 

166. Спр. 22. Листування голови дипломатичної місії у Латвії з МЗС УНР 

про участь України в мирній конференції балтійських держав, інформація 

про ставлення уряду Латвії до українського питання, доповіді про 

діяльність місії, огляд діяльності МЗС тощо, 1 березня – 1 грудня 1920, 

127 арк. 

Ф. 3882 Ейхельман Отто Оттович. 1854-1943  рр. 

оп. 1 

167. Спр. 14. Проект статуту МЗС УНР, статут української державності, 

конвенція про міжнародне правове союзне об’єднання урядом УНР і 

«Донською демократичною групою», військові конвенції між Польщею і 

Україною, листи різних установ та осіб до О. Ейхельмана, 413 арк.   

Ф. 3933 Мазепа Ісаак Прохорович. 1919-1945 рр. 

Оп. 1  

168. Спр. 17. Листування з В. Винниченком, В. Кедровським, А. Лівицьким, 

Б. Мартосом, С. Петлюрою, Є. Петрушевичем, М. Шаповалом, та іншими 

кореспондентами, 1920, 133 арк.  

Ф. 4211 Українська надзвичайна дипломатична місія УНР у Швейцарії Берн. 

1919 р. 
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оп. 1 

169. Спр. 8 Інформації: військового аташе в Берліні про діяльність Антанти 

проти більшовиків, наміри Антанти відносно України та політичну 

ситуацію в Європі; голови місії УНР в Лондоні про відношення 

англійської преси до української справи; представники українського уряду 

при англійському уряді Марголіна про допомогу євреям, які постраждали 

від погромів в Росії; копія листа Головного Отамана С.Петлюри до МЗС 

УНР  (французькою мовою). Огляд внутрішньої та міжнародної ситуації 

Угорської держави та ін. (більшість документів іноземною мовою), 19 

листопада 1919 – 9 січня 1921, 207 арк.  

170. Спр. 14 Звернення членів уряду УНР о послів і голів дипломатичних 

місій УНР про консолідацію українських сил за кордоном, наказ 

Директорії УНР про реєстрацію і ревізію всіх військових установ, що 

знаходяться за кордоном; лист  І. Мазепи до С. Петлюри з приводу закону 

про тимчасові форми правління і законодавства «УНР». Інформація 

голови місії УНР в Швейцарії про роботу місії. Економічна програма 

уряду УНР про роботу делегації УНР на мировій конференції в Парижі та 

ін. (є документи на іноземній мові) 9 квітня 1919 – 12 серпня 1921, 133 

арк. 

171. Спр. 15 Листування з МЗС УНР про вироблення урядом УНР бажаного 

напрямку міжнародної політики України, про взаємозв’язок та інформації 

дипломатичних представництв та місій; відозва Денікіна до населення 

України (копія) про засідання української дипломатичної місії в Польщі з 

делегацією уряду РПП (Речі Посполитої Польської), про порозуміння між 

урядами України і Польщі та листування з приводу цього. Інформації 

дипломатичної місії в Румунії про становище на Україні та місії в 

Швейцарії про роботу місії, її  фінансове становище. Доповідь військового 

радника Колосовського про стан української справи на Паризькій мирній 

конференції 18 липня 1919 – 19 березня 1920, 132 арк 
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172. Спр. 34 Листування з МЗС УНР про загальнополітичну ситуацію в 

Європі, 20 лютого – 15 листопада 1920, 130 арк.  

173. Спр. 45. Огляд пресового відділу МЗС УНР про діяльність МЗС УНР в 

1920 р. та стратегічну і політичну ситуацію на Україні в 1920 р.. 

інформації МЗС УНР про польсько-українські відносини та звіт про 

роботу місій УНР в Англії, копія листа Головного Отамана С. Петлюри до 

голови Ради народних міністрів УНР В.Прокоповича про звільнення його 

з посади голови уряду УНР в зв’язку з хворобою. Відомості про прибутки 

і видатки місії УНР в Швейцарії за 1920 р. та інше, 1920-1922, 342 арк. 

Ф. 4442 Дипломатична місія УНР в Голландiї та Бельгiї, 1919-1923 

оп.1  

174. Спр. 5 Переговори з міністром Бельгії, березень 1920,  

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

Ф. 1 Центральний комітет Компартії України. 1917-1991 рр. 

175. Спр. 103. Телеграмма наркома иностранных дел РСФСР в МИД УНР 

(Директория) по поводу созыва Директорией, так называемого трудового 

съезда; телеграмма народного комиссара иностранных дел РСФСР в ЦК 

КП(б)У о ходе предварительных переговоров  делегации УСДРП и 

КП(б)У с советским правительством и отношение украинских эсеров к 

Директории. Запись разговора по прямому проводу между председателем 

совнаркома УССР представителем УСДРП по вопросам отношения 

УСДРП к КП(б)У и советской власти, организация совместной борьбы с 

деникинщиной. Письмо члена ЦК УСДРП С. Мазуренко председателю 

Совнаркома Х. Раковскому о его отношении к советской власти, взглядах 

на политику и деятельность КП(б)У, программах УСРДП по вопросам 

государственного и национального строительства (рукописный и 

машинописный текст), 20 січня – 27 грудня 1919, 52 арк. 

176. Спр. 107. Постановление (декрет)  декларация и приказы Временного 

рабоче-крестьянского правительства Украины, совет рабоче-крестьянской 

обороны об УССР, Революционный Совет УССР, организация местных 
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органов советской власти; всеобщая мобилизация рабочих и крестьян на 

борьбу с деникинщиной и петлюровщиной, снабжение Красной  армии 

оружием, продовольствием и другие вопросы; инструкции Всеукрревкома 

губернским и уездный ревкомам по вопросам советского строительства, 3 

січня – 11 серпня 1919, 56 арк.  

177. Спр. 129. Переписка с ЦК РКП(б) о политическом, хозяйственном и 

военном положении на Украине, борьбе с бандитизмом, кадровыми и 

финансовыми вопросами. Имеется письма, телеграммы В. Антонова-

Овсиенко, Г. Петровского, Н. Подвойского и др. адресованы В. Ленину, а 

также директивное письмо ЦК РКП (б) всем губкомам партии о порядке 

выезда на Украину для партийной и советской работы (фотокопия 

документов полученных из центрального партийного архива Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), січень – 31 грудня 1919, 70 арк. 

178. Спр. 130. Телеграммы за подписью В.И.Ленина о создании Временного 

ЦК КП(б)У и его бюро. Телеграммы ЦК КП(б)У на имя В.И.Ленина о 

политико-экономическом положении Украины, приветствия в его адрес от 

собраний домашних служащих г. Харькова. Циркулярные письма ЦК 

КП(б)У и переписки с ним о мобилизации коммунистов и комсомольцев 

на борьбу с белополяками и Врангелем, постановление партийной работы  

на селе, среди женщин, выходе первого номера газеты «Коммунист», 

создания Крымревкома, организации коллегии комиссариатов проведении 

агитационно-массовой работы среди военнопленных чехов, поляков, 

итальянцев, перемещении и командировании руководящих партийных 

работников и др. вопроси, 6 января 1920 – 23 декабря 1920, 288 арк.  

179. Спр. 131. Циркулярные письма, инструкции ЦК РКП(б) ЦК КП(б)У о 

партийном и советском строительстве, мобилизации на борьбу с 

белополяками и Врангелем, бандитизмом, голодом, проведение массово-

политической кампаний губкомам о работе в деревни, деятельности 

рабочей конференции, избрание Галицкого организационного комитета 

КП(б)У посылке коммунистов в Восточную Галицию формировании 
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коммунистической части «Всеобуча», проведение перерегистрации 

членов партии составлении отчетов о зафронтовой работе и другим 

вопросам,  2 січня – 23 грудня 1920, 203 арк. 

180. Спр. 200. Переписка с ЦК РКП(б) губернскими и уездными комитетами 

КП(б)У, ревкомами, советскими военными и др.; организация и 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Список нот, меморандумів, декларації УНР 

Дипломатичні ноти 

Дата Кому Хто Короткий опис Архів / Опубліковано  

1920 рік 

14 

липня 

Л. Делакруа  М. Тишкевич 

А. Марголін 

А. Яковлів 

Протест проти умов 

миру між Польщею і 

Росією, в яких не 

передбачається 

існування 

самостійної України  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 407. – Арк. 38;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 304. – Арк. 19;  

15 

липня 

Е. Пільцу М. Тишкевич Звернення до 

польського посла в 

Парижі як в ноті від 

14 липня   

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 407. – Арк. 43;  

16 

липня 

Л. Делакруа  М. Тишкевич В додаток до ноти 

від 14 липня з 

проханням особисто 

вислухати 

українську 

делегацію.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 407. – Арк. 41-42;  

Історія української 

дипломатії … С. 404-

407 

30 

серпня 

Є. Сапізі А. Лівицький Висловлено 

сподівання, що 

польський уряд 

відстоюватиме 

інтересів свого 

союзника УНР під 

час переговорів в 

Ризі.  

Опубліковано: Історія 

української 

дипломатії: перші 

кроки на міжнародній 

арені (1917-1924 

рр.)… К. 2010. – 

С. 420-421 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 325. – Арк. 22; 

20 

вересня 

Є. Сапізі А. Лівицький Протест проти 

визнання в Україні 

фіктивного 

більшовицького 

уряду, який 

фактично є 

адміністрацією Росії 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 324. – Арк. 54; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 585. – Арк. 99-

100; 
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Дата Кому Хто Короткий опис Архів / Опубліковано  

7 

жовтня 

Я. Домбському  С. Шелухин, 

В. Кедровський  

Протест проти 

підписання 

протоколу від 5 

жовтня, за яким так 

званий уряд УСРР 

визнається 

українським урядом.  

Опубліковано: Історія 

української 

дипломатії… С. 425-

426 

11 

жовтня  

Є. Сапізі  А. Ніковський  Протест проти 

публікацій польської 

преси, в яких 

дискредитують уряд 

УНР. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 324. – Арк. 65-66; 

12 

жовтня  

Дж. Лейгу М. Тишкевича  Події підписання 

військового 

перемир’я, що 

загрожує арміям 

УНР та П. Врангеля, 

і відповідно 

французькому 

впливу на чорному 

морі. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 379. – Арк. 150;  

20 

жовтня 

Є. Сапізі  А.Ніковський Прелімінарний 

договір від 12 

жовтня суперечить 

договору від 21 

квітня 1920 року 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 324. – Арк. 69; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 585. – Арк. 116-

117 

23 

грудня  

 В. Кедровський  Французькою мовою 

про уряд 

Раковського на 

Україні 

Ф. 3697. – Оп. 1. – 

Спр. 10. – Арк. 90; 

31 

грудня  

Голові 

англійської 

військової 

місії в Балтії  

В. Кедровський Голові англійської 

військової місії у 

Прибалтиці генералу 

Тернеру 

Ф. 3697.– Оп. 1 . – 

Спр. 12 – Арк.43 

Ф. 3697.– Оп. 1 . – 

Спр. 12 – Арк.12 

1921 рік 

26 

січня  

Є. Сапізі А. Ніковський Вимоги від уряду 

Польщі поставити 

«українське 

питання» перед 

Росією у 

відповідності до 

політичних і 

військових 

конвенцій  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 585. – Арк. 101-

102; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 406. – Арк. 26-28; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 382. – Арк. 27-28;   



237 
 

Дата Кому Хто Короткий опис Архів / Опубліковано  

26 

січня  

Вербальна 

нота 

В. Кедровський Французькою мовою 

про діяльність 

О.Данильчука 

М.Дідковського. 

Ф. 3697.– Оп. 1 . – 

Спр. 10 – Арк. 94 

27 

січня  

З. Мєєровичу В. Кедровський Французькою мовою 

щодо визнання 

більшовицького 

окупаційного уряду 

території України 

Ф. 3697.– Оп. 1 . – 

Спр. 2-а – Арк. 25 

23 

лютого 

Вербальна 

нота 
В. Кедровський 

Французькою мовою 

про уряд 

К. Раковського 

Ф. 3697.– Оп. 1 . – 

Спр. 10 – Арк. 106 

15 

березня 

Вербальна 

нота 
МЗС 

уряд УСРР є 

окупацією проти 

якої воюють 

українські 

повстанці.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 382. – Арк. 35;  

25 

березня  

Нота 

вербальна  

І. Фещенко-

Чопівський, 

Пилипчук   

Підстави на 

державне самостійне 

існування 

українського народу  

Ф. 3518. – Оп. 1. – 

Спр. 47. – Арк. 80-81;  

5 

травня  

Польському 

уряду  
МЗС 

У зв’язку з 

ратифікацією 

Ризького миру уряд 

УНР офіційно 

припиняє свою 

діяльність, але не 

фактично.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 46. – Арк. 16;  

 

Меморандуми, декларації уряду УНР 

Дата  Адресат Кроткий опис документу  Архів / Опубліковано 

2 

червня Декларація уряду 

УНР  

Про визвольну війну 

українського народу і УНР 

за самостійну державу  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 319. – 

Арк. 53; 76 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 405. – 

Арк. 8-10;  

3 

серпня Меморандум уряду 

УНР урядові Речі 

Польщі Посполитої  

Про початок переговорів 

між Польщею і Росією та 

позиції уряду УНР для 

перемир’я з Росією 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 324. – 

Арк. 78-83; Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 585. – Арк. 79; 

Історія української 

дипломатії … С. 411-412 

3 

серпня 
До держав і народів  

Про продовження війни 

армією УНР доки Україна 

не буде звільнена від 

окупантів 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 325. – 

Арк. 19; 
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5 

серпня 
Країнам-учасницям 

Балтійської 

конференції 

Історичні і фактичні 

підстави українського 

самостійного державного 

існування.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – 

Арк. 69; 

5 

грудня  
Польському уряду  

Проект ноти польському 

уряду 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 325. – 

Арк. 49-50;  

5 

грудня 

Польському уряду  

Про тяжкі умови побуту 

уряду і армії УНР, сумніви 

щодо щирості російської 

сторони в укладання 

тривалого миру  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 325. – 

Арк. 42; 
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Додаток Б. Список звітів та рефератів МЗС 

Назва документу  Архів 

Огляд сучасного міжнародного становища 

УНР і закордонної політики 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 278. – Арк. 1-184;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 404. – Арк. 1-214;  

Конспект огляду сучасного міжнародного 

становища УНР і закордонної політики УНР 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 676. – Арк. 43-46; 

Огляди міжнародної політичної ситуації та 

зв’язаної з нею діяльністю МЗС за час 

урядування сучасної Ради Міністрів 

Ф. 3205. – Оп. 1. – Спр. 81. – Арк. 268-272;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 31-34;  

Огляд діяльності МЗС за червень  Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 2-11; 

Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 2-11; 

Огляд діяльності МЗС за липень Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 350-362;  

Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 28-40; 

Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 13-25; 

Українська революція / Т.Гунчак С. 240-252 

Огляд діяльності МЗС за серпень  Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 42-54; 

Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 26-38; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 83-95; 

Українська революція / Т.Гунчак С. 343-363 

Огляд діяльності МЗС за вересень  Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 42-54; 

Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 39-49; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 162-173; 

Огляд діяльності МЗС за жовтень  Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 78-95; 

Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 50-62; 

Українська революція / Т.Гунчак С. 309-330 

Огляд діяльності МЗС за листопад Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 92-123; 

Ф. 3656. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 17-59;  

Огляд діяльності МЗС за грудень  Ф. 3581. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 63-88;  

Огляд діяльності МЗС за січень-лютий Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 1-3;  

Огляд стратегічних і політичних подій за 

час від 20 червня до 1 серпня 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 119-125;  

Огляд стратегічних і політичних подій за 

місяць серпень-вересень  

Ф. 4211. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 267-287;  

Огляд стратегічних і політичних подій за 

жовтень  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 406. – Арк. 1-24; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 174-182;   

 

Реферати МЗС УНР 

1. Значіння і роль МЗС УНР з погляду польсько-большивицьких відносин  

[Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 382. – Арк. 60-70]; 

2. Огляд становища УНР і закордонної політики уряду УНР за 1921 рік  

[Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 674. – Арк. 1-40];  

3. Збірник нот, декларацій, актів, виданих урядом УНР про які згадується в огляді 

сучасного міжнародного становища УНР і закордонної політики уряду УНР  

[Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 278. – Арк. 185];  
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4. Конспект огляду сучасного міжнародного становища УНР і закордонної політики УНР 

за 1920 рік [Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 676. – Арк. 43-46] 

5. Конспект огляду сучасного міжнародного становища УНР і закордонної політики УНР 

за 1921 рік [Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 46. – Арк. 229-231], [Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 46. – 

Арк. 258-260]; 

6. З діяльності російської демократії на еміграції [Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 109. – 

Арк. 280-301] 

7. Діяльність «Українського національного комітету» і делегації УНР в Парижі  

[Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 31. – Арк. 13] 

8. Генерал Врангель 26 октября [Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 39-44] 

9. General Wrangler (by plk. Kedrowski) 26 October 1920  [Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 12. – 

Арк. 34-38] 

10. Російська реакція і гетьманська інтрига серед української еміграції 1 вересня 1921 

року [Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 34. – Арк. 47-53]; [Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 197-

109]; 

11. Германсько-російська акція проти уряду УНР та пана Головного Отамана  

[Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 110. – Арк. 28-31] [Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 34. – Арк. 31-34]  

12. Краткий очерк организации армии УНР материального ее обеспечения, боевых качеств 

и дальнейшего развития вооруженных сил від 22 жовтня 1920 року  

[Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 123. – Арк. 41-46]  

13. A short sketch of the organization of the Ukrainian Democratic Republic Army of its supply 

and outfit of its qualities to strike and the further improvement of the Armed Forces (by 

plk. Didkowski) 26 October 1920 [Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 28-33]; 

14. The heroic struggle of the people of Ukrainian for their independence (by Kedrowski) 26 

October 1920 [Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 7-27] 
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Додаток В. Перелік обіжників МЗС УНР 

Тематика обіжників за червень-грудня 1920 року 

1920 рік 

(Всього 34) 
Зберігання в  ЦДАВО України 

Відносини УНР та Польщі  

5 липня (Ч. 3) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 54;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 414; 

11 жовтня Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 163-165; 

25 листопада (Ч. 25) Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 193-397;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 241-246; 

31 грудня (Ч. 33) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 94. – Арк. 17;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 215; 

Про генерала Врангеля 

6 липня (Ч. 4) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 292; 

5 жовтня (Ч. 14) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 304-305;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 81-82;  

21 листопада (Ч. 22) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 227-230; 

28 грудня (Ч. 32) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 94. – Арк. 16;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 385. – Арк. 2;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 325; 

Про армію УНР 

21 серпня (Ч. 10) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 126; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

434. – Арк. 135-136;  

23 серпня (Ч. 11)  

7 жовтня (Ч. 15) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 144; Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – 

Арк. 133;  

9 жовтня (Ч. 16) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 307; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 187; 

31 жовтня (Ч. 19) Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. – Арк. 51;  

23 грудня (Ч. 30) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 371. – Арк. 5; 

Закордонні паспорти та візи 

27 липня (Ч. 5) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 165; Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. 

– Арк. 147-148;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 102; 

26 серпня (Ч. 12) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 185; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 147; 

28 серпня (Ч. 13) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк.108; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 150; 

10 грудня (Ч. 26)  

Інструкції Департаменту Чужоземних Зносин МЗС  

2 червня (Ч. 1) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 46; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 412; 
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2 червня (Ч. 2) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 45; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 413;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 58;  

28 липня (Ч. 6) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 82; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 103;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 58; 

31 липня (Ч. 7) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 86; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 109; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 347. – Арк. 9; Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 1. – 

Арк. 19;  

7 серпня (Ч. 8) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 84; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. 

– Арк. 115-116; 

19 серпня (Ч. 9) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 102; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 138; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 21; 

13 жовтня (Ч. 17) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 198; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 182; 

28 жовтня (Ч. 18) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 157-158; 

5 листопада (Ч. 20) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 245; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 276; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 22; 

11 листопада (Ч. 21) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 246; Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. 

– Арк. 171;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 198-199; Ф. 3697. – Оп. 1. – 

Спр. 1. – Арк. 23; 

23 листопада (Ч. 23) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 250; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 233;  

24 листопада (Ч. 24) Ф. 3518. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 177; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 239; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 192;  

13 грудня (Ч. 27) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 428-430; Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 318. – Арк. 216-217; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 208-210; 

14 грудня (Ч. 28)  Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 345. – Арк. 13-14; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 258-259; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 206-207; 

16 грудня (Ч. 29) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 431; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

318. – Арк. 260; 

27 грудня (Ч. 31) Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 94. – Арк. 77-78; Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 

2. – Арк. 220-221; 

Ф. 4411. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 51-52;  

 

Вибрані обіжники за 1921 рік 

1921 рік Архів 



243 
 

(Всього 59) 

Відносини УНР та Польської Республіки 

20 лютого 

(Ч. 10) 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 109. – Арк. 135-136; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

434. – Арк. 88-89; 

6 травня (Ч. 18) 
Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 131-134; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

322. – Арк. 11-14; 

4 червня (Ч. 20) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 165-164; 

Про П. Врангеля 

24 січня (Ч. 7) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 49; 

28 січня (Ч. 12) Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 105; 

28 жовтня 

(Ч. 48) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 154-156; Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

322. – Арк. 65-66;  

Армія УНР 

12 березня 

(Ч. 13) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 108; 

27 серпня 

(Ч. 31) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 223-225; 

2 вересня 

(Ч. 34) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 229; 
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Додаток Г. Список документів А.Ніковського та О.Ейхельмана  

Політичні листи міністра закордонних справ УНР Андрія Ніковського 

Дата Кому Короткий опис документу 
Зберігання в архіві / 

Опубліковано 

1920 рік 

11 жовтня А. Марголіну 
Перелік документи про 

правосуб’єктність УНР  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

121. – Арк. 49;  

16 жовтня С. Петлюрі  

Доповідна у справі 

переговорів з Б.Савінковим і 

П. Врангелем  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. 

– Арк. 104;  

27 жовтня М. Васильку 

Міркування про заходи 

послів А. Марголіна і 

Р. Стоцького про зміну 

зовнішньої політики в 

орієнтацію на Німеччину  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. 

– Арк. 360-361;  

27 жовтня А. Марголіну  

Про представництво 

О. Шульгина в Парижі про 

конкретні концесії  уряду 

Англії в обмін на визнання 

України. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. 

– Арк. 53-54; 

28 жовтня А. Лівицькому 

Наша «чесна поразка» краща 

за польську «гнусу 

перемогу»  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 24. 

– Арк. 3-5;  

1 

листопада 
М. Васильку   

Міркування про підписання 

ризького перемир’я та 

невиконання обіцянки 

польським урядом. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

315. – Арк. 39; 

1 

листопада 
С. Шелухину  

Перші враження від 

отриманих доповідних 

С. Шелухина і погодження з 

сенатором на зміну 

зовнішньої політики.  

Ф. 3695. – Оп. 1. – Спр. 

197. – Арк. 14;  

1 

листопада 
О. Шульгину  

Пояснення О. Шульгину, що 

очах паризьких дипломатів 

він є федералістом, а тому 

його призначення в Париж є 

завчасним.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 30. 

– Арк. 2-3;  

2 

листопада 
С. Стемповському  

Про невдачу в Ризі і намір 

подати демісію. Негативні 

традиції діловодства 

варшавської місії УНР.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 32. 

– Арк. 9;  

3 

листопада 
С. Петлюрі  

Пропозиції уряду УНР 

переглянути пропольську 

орієнтацію  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 23. 

– Арк. 9-10;  
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Дата Кому Короткий опис документу 
Зберігання в архіві / 

Опубліковано 

13 

листопада 
В. Прокоповичу 

Пропозиція щоб політику 

орієнтації на Польщу 

проводив А.Лівицький зі 

своєю групою.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 31. 

– Арк. 100;  

7 грудня О. Шульгину 

Про офіційну позиції УНР 

щодо осіб А. Макаренка і 

Ф. Швеця  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 30. 

– Арк. 89;  

23 грудня В. Кедровському  

Запевнення, що поляки 

уряду УНР не видадуть, 

навіть якщо більшовики 

поставлять таку вимогу  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

371. – Арк. 6;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

420. – Арк. 5;  

31 грудня М. Паращуку 

Пропозиція припити 

функціонування місії УНР в 

Естонії і виїхати до Риги 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 4. 

– Арк. 95;  

1921 рік 

6 січня В. Кедровському  

Продовження протестів 

проти прийняття делегації 

від УССР 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

420. – Арк. 14;  

Січень  В. Кедровському 

Обговорення справи 

Чорноморського союзу з 

турецьким урядом 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. 

– Арк. 12;  

10 січня А. Лівицькому  
Про характер переговорів 

А.ЛІвицького із Є.Сапігою 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. 

– Арк. 20;  

10 січня Г. Юзефському  

Переговори про утворення 

північно-чорноморського 

союзу для встановлення 

миру у Східній Європі  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 94. 

– Арк. 65;  

10 січня А. Марголіну 

«Свіжішає повітря в Європі 

від науки, що дістала вона 

від поразки  на Врангеля… 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. 

– Арк. 56;  

Серігйчук В. 

Неусвідомлення України 

(2002), С. 299-300 

10 січня Л. Михайлову 

маючи деякі засоби 

пропаганди в Європі, ми 

поведемо її за всяку ціну… 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. 

– Арк. 15-16; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 94. 

– Арк. 69;  

12 січня В. Кедровському 

Інструкції у протесту перед 

урядом Латвії проти 

визнання більшовицького 

уряду в Україні.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 94. 

– Арк. 82-83; 
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Дата Кому Короткий опис документу 
Зберігання в архіві / 

Опубліковано 

17 січня С. Шелухину 

Про необхідність триматися 

навколо державного центру 

в Тарнові, а не у Відні  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 32. 

– Арк. 133;  

21 січня О. Шульгину  

Про заходи перед 

французьким урядом про 

армію УНР і оздоровлення 

антибільшовицьких груп 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 64. 

– Арк. 6;  

25 січня Р. Стоцький  

Про політичні комбінації 

поодиноких держав Європи 

в справі розв’язання 

східного питання  

Ф. 3619. – Оп. 3. – Спр. 19. 

– Арк. 13-16;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

420. – Арк. 18-21 

26 січня М. Мироновичу 

Відношення поляків до  

України на першому з’їзді 

Ліги Націй на основі листів 

О.Шульгина 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 95. 

– Арк. 8; 

Серігйчук В. 

Неусвідомлення України 

(2002), С. 557-561 

12 лютого О. Шульгину 

Французький уряд все ще 

ставиться негативно до 

справ УНР 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

360. – Арк. 25-29;  

16 лютого А. Лівицькому  
Заходи в закордонній 

політиці 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

109. – Арк. 96-99;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

405. – Арк. 81-84;  

19 лютого  

Уряд УНР сам себе не 

зліквідує у зв’язку з 

ратифікацією Ризького 

договору.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

382. – Арк. 39-42;  

18 квітня О. Шульгину 

Тільки знайте і кажіть де 

можна, що зараз ми не 

просимо і не хочемо ніяких 

інтервенцій 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр.64. 

– Арк. 43-44;  

26 квітня В. Прокоповичу  

Доповідна про зустріч із 

Я. Домбським щодо форм 

продовження боротьби УНР. 

Історія української 

дипломатії  … С. 468-470; 
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Доповідні записки товариша (віце-) міністра закордонних справ Оттона Ейхельмана 

Дата Назва доповідної Зберігання в архіві 

1920 рік 

Липень  Про міжнародно-правовий статус 

УНР  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 325. – Арк. 15 

11 серпня  Доповідна записка про внутрішню 

ситуацію міжнародне ставище УНР  

протягом 1919-1920 років  

Ф. 3882. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 99-

100;  

Не раніше 

17 жовтня 

Про прелімінарний Ризький договір 

від 12 жовтня 1920 року 

Ф. 3882. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 5-7 

20 грудня  Реєстр дипломатичних 

представництв та консульств УНР 

станом (на 20 грудня 1920 року) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 400. – Арк. 1;  

1921 рік 

Не раніше 

2 лютого  

Лист до А. Ніковському про 

результати розслідування нібито 

згоди А. Лівицького на визнання 

уряду УСРР (рукопис) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 406. – Арк. 

57-63 

Не раніше 

2 лютого 

Витяги з листа А. Ніковському про 

результати розслідування нібито 

згоди А. Лівицького на визнання 

уряу УСРР (машинопис) 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 382. – Арк. 

20-25;  

Без дати  Лист голові уряду Франції Д. Лейгу 

про окупацію УНР російськими 

військами  

Ф. 3882. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 85-

91; Арк. 177-183 

Не раніше 

18 березня  

Про Ризький мир від 18 березня 1921 

року 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 406. – Арк. 

46-53, Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 406. – 

Арк. 68-75; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 646. – Арк. 

33-36; 

12 квітня  Огляд становлення МЗС і 

дипломатичних представництв УНР 

протягом 1918-1921 років 

Ф. 3205. – Оп. 1. – Спр. 59. – Арк. 2-4;  
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Додаток Д. Список документів В.Кедровського, С.Шелухина та М.Паращука 

Доповідні записки та політичні листи голови дипломатичної місії УНР в Латвії 

Володимира Кедровського 

Дата Короткий опис документу  Зберігання в архіві / Опубліковано  

1920 рік 

6 серпня 

Про заходи вжиті головою делегації 

для допущення УНР до  участі в 

конференції Балтійських держав  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 81-

82;  

31 серпня 

Про балтійську конференцію і згоду 

Литовського уряду допустити 

делегацію УНР до участі в 

конференції 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 91-

92;  

10 вересня  

Про підготовку двох оборонних 

військових конвенцій окремо проти 

Росії та Німеччини. 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 

112; 

29 вересня 

Зміст розмови українських 

дипломатів з головою польської 

делегації  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арк. 55-

57 

29 вересня 

Про зустріч в Ризі з Д. Мануїльським 

та розмови про політичне й 

економічне становище в Україні, та 

ставлення більшовиків до уряду УНР 

Ф. 3697.– Оп. 1. – Спр. 2 – Арк.74-76 

31 вересня  

Про необхідність ратифікації 

політичної конвенції для запевнення 

лояльності УНР до політики держав 

Антанти 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 11. – 

Арк. 104-108;  

15 жовтня  
Про зраду Польщею свого союзника  Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 56-

58 

5 

листопада 

Наслідки підписання миру для місії 

УНР. Допомога Франції за умови 

союзу УНР з Врангелем і 

Савінковим.  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 136-

139; 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2-а. – 

Арк. 10-13; 

5 

листопада 

Наслідки більшовицької агітації у 

зв’язку з початком діяльності 

російського інформбюро в Ризі 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 370. – 

Арк. 129;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 140-

141;  

22 

листопада 

Інформації зі зустрічі з головами 

делегацій, питання можливого 

поновлення війни і статус уряду 

УНР. Про визнання поляками 

поспішного підписання перемир’я. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 356. – 

Арк. 29-32;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2 – Арк. 153-

156;  

Серігйчук В. Неусвідомлення 

України (2002), С. 658-662 

1 грудня Ратифікація постанов Балтійської 

конференції у зв’язку політикою 

Польщі до балтійських країн. Пошук 

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2 – Арк.187-

191;  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2-а – Арк.18  
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Дата Короткий опис документу  Зберігання в архіві / Опубліковано  

контактів у Німеччині для підтримки 

справи УНР. 

26 грудня Подальші наслідки відмови у 

прийнятті УНР та балтійських країн 

до Ліги Націй, необхідність 

дипломатичної орієнтації на 

Німеччину. Відомості про зустріч з 

членом більшовиком делегації 

О. Шумським в Ризі.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 35 – Арк. 97;   

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2 – Арк. 213-

219; 

1921 рік 

16 січня Про початок переговорів 

латвійського уряду з урядом 

Х. Раковського та погіршення 

офіційних відносин балтійських 

урядів з УНР.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 528. – Арк. 2-

3;  

Ф. 3697.– Оп. 1. – Спр. 2 – Арк. 222-

223; 

19 лютого Про необхідність орієнтації на 

Англію та Німеччину  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 5-

а 

21 лютого Лист С. Петлюрі про необхідність 

зміни зовнішньої політики замість 

Польщі-Франції на Німеччину-

Англію. 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 4-

а; 

Березень Лист А. Ніковському про 

необхідність співпраці з Німеччино 

ціною відмови від попередньої 

зовнішньої політики.  

Ф. 3697. – Оп. 1. – Спр. 2 – Арк. 231-

234 

 

Доповідні записки та політичні листи голови делегації УНР в Ризі Сергія Шелухина  

Дата  Короткий зміст документу  Зберігання в архіві  

1920 рік 

10 жовтня  Про наслідки підписання перемир’я 

відповідно протоколу від 5 жовтня та 

ставлення французьких представників. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 430. – 

Арк. 24-26; 

14 жовтня  Про розмову з польським послом на 

засідання уповноважених делегатів  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 430. – 

Арк. 43; 

15 жовтня  Про схожість ситуації переговорів в Ризі і 

Бресті з різницею в тому, що німці не 

допустили визнання фіктивного уряду на 

відміну від поляків  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 380-381;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 430. – 

Арк. 41-42; 

15 жовтня  Про прибуття військових представників 

УНР для підготовки оборонної конвенції  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 430. – 

Арк. 44-45; 

4 

листопада 

Лист А.Ніковському Про дві причини 

поразки в Ризі: «через поляків і нас 

самих».  

Історія української дипломатії… 

С. 427-432 

Ф. 3696 – Оп. 2 – Спр. – 430 – 

Арк. 49-46; 
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Дата  Короткий зміст документу  Зберігання в архіві  

17 

листопада  

Лист С.Петлюрі, в якому характеризується 

діяльність М. Тишкевича й А. Лівицького 

у зовнішній політиці УНР.  

Ф. 3696 – Оп. 2 – Спр. – 7 – 

Арк. 149-153; 

19 

листопада  

Лист В. Кедровському в якому рекомендує 

орієнтацію на Англію, замість Франції.  

Ф. 3697 – Оп. 1 – Спр. – 20 – 

Арк. 8; 

1921 рік 

5 січня  Лист А. Ніковському, в якому повідомляє 

останні політичні події та їх вплив на 

становище УНР.  

Ф. 3696 – Оп. 2 – Спр. – 32– 

Арк. 92; 

19 лютого  Лист А.Ніковському, в якому його 

запрошує взяти участь у Всеукраїнській 

Національній Раді у Відні   

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 32. – 

Арк. 135;  

 

 

Доповідні секретаря дипломатичної місії в Естонії Михайла Паращука 

Дата Короткий опис документу Зберігання в архіві 

1920 рік 

23 листопада Запитання про інструкції для ведення 

розмов з представником торгівельної 

місії Росії Гуковським.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 447;  

25 грудня Про покращення становища 

більшовиків в балтійському регіоні  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 127. – 

Арк. 15;  

25 грудня Про негативне вороже і нахабне 

ставлення естонських діячів до уряду 

УНР  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 109. – 

Арк. 50;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 403. – 

Арк. 65;  

Серігйчук В. Неусвідомлення 

України (2002), С. 644-645 

1921 рік 

14 січня  Про початок переговорів з УСРР Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 371. – 

Арк. 11; 

14 січня Про підписання договорів Естонії з 

Росією   

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 371. – 

Арк. 9;  
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Додаток Е. Список документів А.Лівицького, Л.Михайлова, В.Зелінського, 

І.Фещенко-Чопівського 

Листи голови дипломатичної місії УНР у Варшаві Андрія Лівицького  

Дата Кому  Короткий зміст документу  Зберігання в архіві  

1920 рік 

27 

липня 

А. Ніковському  Поляки тероризовані 

подіями на фронті, з ними 

тяжко розмовляти «Я кашу 

заварив, мені й 

розхльобувати»  

Ф. 3696. – Оп.2. – Спр.31. – 

Арк.74 

10 

серпня 

С. Петлюрі Про вплив  генерала 

М. Вейгана у Варшаві та про 

ставлення до М. Тишкевича 

серед українських 

дипломатів  

Ф. 3933. – Оп. 1. – Спр. 17. – 

Арк. 27;  

19 

серпня 

А. Ніковському Представник Пілсудського 

обіцяв, що нас допустять до 

мирних переговорів.  

Ф. 3696. – Оп.2. – Спр.31. – 

Арк.76 

2 

вересня 

А. Ніковському Про ставлення англійців до 

справи УНР.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 35. – 

Арк. 34-35;  

10 

вересня 

А. Ніковському 

В. Прокоповичу  

Реакція на відповідь 

Г.Чічеріна та про склад 

делегації до Риги 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 370. 

– Арк. 91;  

17 

вересня 

В. Кедровському  Позиція уряду УНР у 

питанні Ризьких переговорів  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 370. 

– Арк. 95;  

17 

вересня 

С. Петлюрі Про співвідношення 

політичних сил в Польщі та 

ставлення до українського 

питання 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 347. 

– Арк. 52-53; 

22 

вересня 

А. Ніковському  Необхідність компетентної 

делегації на чолі з 

С. Шелухиним 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 347. 

– Арк. 54;  

1921 рік 

22 

січня  

Тишкевичу  Витяг з листа про 

знайомство  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 64. – 

Арк. 14 

26 

лютого 

Л. Михайлову  А.Лівицький вимагає через 

Л. Михайлова від польської 

влади відповідних дій для 

утримання армії і уряду УНР 

як свого союзника  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 109. 

– Арк. 156;  
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Доповідні записки та політичні листи виконуючого обов’язків голови дипломатичної 

місії УНР у Варшаві Леоніда Михайліва 

Дата Кому Короткий опис Зберігання в архіві 

1920 рік 

15 липня  А. Ніковському 

В. Прокоповичу  

Про візит А. Лівицького до 

Є. Сапіги, В. Грабського, 

Ю. Післудського.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 32-35; 

16 липня  А. Ніковському Про затримання обіжника 

польською військовою 

владою обіжника про  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 27; 

18 липня  А. Ніковському Про завірення Є. Сапіги, що 

справа УНР стоїть «ясніше» 

на конференції у Спа. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 22-24;  

3 

листопада 

С. Петлюрі  Про діяльність 

ген. Зелінського в Польщі та  

відносини у зв’язку з Ризьким 

перемир’ям 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 149;  

16-22 

листопада  

А. Ніковському  Про заходи поляків для 

врятування становища  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 114-115;  

1 грудня А. Ніковському  Про подачу меморандуму від 

5 грудня та визнання 

поляками договору від 22 

квітня 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 125-126;  

1921 рік 

9 січня  А. Ніковському 

С. Петлюрі  

Про переговори з 

Рос. Політ. Комітетом, 

зацікавленість англійськими і 

французькими місіями 

повстанським рухом в 

Україні.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

94. – Арк. 30-37;  

20 лютого А. Лівицькому 

А. Ніковському  

С. Петлюрі 

Про поїздку маршала 

Пілсудського, переговори в 

Ризі, Чорне море і об’єднання 

в Антибільшовицький блок 

Ф. 3656. – Оп. 1. – Спр. 

38. – Арк. 91-93;  

8 березня С. Петлюрі  Про події у Варшаві, 

боротьбу В. Вітоса і 

Ю. Післудського  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 7. 

– Арк. 219-221;  

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

Вибрані доповідні записки голови військової місії УНР у Варшаві генерала Віктора  

Зелінського 

Дата Кому Короткий зміст документу Зберігання в ЦДАВО 

України / Опубліковано 

21 

серпня  

С. Петлюрі Зміст розмови під час третьої 

зустрічі з головою французької 

військової місії у Варшаві ген. 

М. Вейганом 

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 194-196 

27 

серпня  

С.Петлюрі, 

В Прокоповичу

, 

А.Ніковському  

Остання зустріч з 

ген.М. Вейганом перед його 

від’їздом до Парижу 

[Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

281. – Арк. 71; ] 

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 206-209 

27 

серпня  

С.Петлюрі, 

В Прокоповичу

, 

А.Ніковському 

Звіт про зустріч з начальником 

польського генерального штабу 

генералом  Т. Розвадовським  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 38-39; Українська 

революція / Т.Гунчак 

С. 210-212 

10 

вересня  

С. Петлюрі, 

М.Павленку, 

В.Осецькому 

Доповідна про зустріч з 

ген. Т. Розвадовським 

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 213-215 

14 

вересня  

С.Петлюрі, 

В. Прокопович

у 

Доповідна про зустріч з головою 

англійської військової місії у 

Варшаві ген. Картон де Віяр, 

який прихильно ставиться до 

української справи  

[Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 71; ] 

Українська революція / 

Т.Гунчак С. 217-219 

22 

вересня  

Переклад 

працівника 

французької 

військової місії  

Розмова з головою французької 

військової місії  у Варшаві 

ген. Анрісом. Про ризький мир та 

Україну.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

28. – Арк. 17-19;  

Українська революція / 

Т.Гунчак С. 222-226 

6 жовтня  В. Колосовсько

му 

Про становище на фронті, 

ставлення Франції та Англії до 

УНР, Галицьке питання, загальне 

керівництво на 

антибільшовицькому фронті  

Українська революція / 

Т.Гунчак С. 260-263 

6 жовтня  С. Петлюрі  Про візит майора французької 

місії дОбіньї з дорученням про 

приєднання кінної бригади 

росіян до армії УНР 

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 35-36;  

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 263-267 

8 жовтня  С. Петлюрі Розмова з англійським 

журналістом про ставлення 

англійського суспільства до 

українського питання  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 37; 

15 

жовтня  

С. Петлюрі 

М. ПавленкуА.

 Лівицькому  

Доповідна про російські загони 

сформовані в Польщі  

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 278-280 
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27 

жовтня  

С. Петлюрі Про об’єднання з російськими 

силами. Про першу зустріч з 

новопризначеним головою 

французької місії А.Нісселем та 

розмови з генералами 

П.Врангеля Махровим та 

Горловим  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 42-43; Українська 

революція /Т.Гунчак 

С. 282-286 

 

27 

жовтня  

С. Петлюрі  Про зустріч з Нісселем щодо 

необхідності ведення переговорів 

з російськими 

антибільшовицькими силами у 

Варшаві 

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 31-32;  

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 298-300 

29 

жовтня  

С. Петлюрі  Про зустріч з Нісселем  Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

28. – Арк. 44-45  

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 296-298 

29 

жовтня  

С. Петлюрі Зміст розмови з ген. Картоном де 

Віяр англійська місія який за 

власною ініціативою надсилав 

англійських старшин до армії 

УНР і бажав, щоб це 

представництво було постійним.  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 40-41; 

Українська революція 

/Т.Гунчак С.293-295 

30 

жовтня  

С. Петлюрі Узагальнюючий звіт про всі 

візити з англійськими, 

французькими та польськими 

генералами  у зв’язку з 

підписанням Ризького перемир’я.   

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 33-34; 

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 301-304 

10 

листопа

да  

С. Петлюрі Про зустріч з Махровим на якій 

наполягав і організував 

А.Ніссель  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 46-47; 

Українська революція 

/Т.Гунчак С. 338-341 

9 

листопа

да  

С. Петлюрі Зустріч з італійським військовим 

графом Ромео і обговорення 

причин негативного ставлення 

уряду Італії  до українського 

питання  

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 49-50 

9 

листопа

да  

С. Петлюрі Про запрошення ген. Нісселя на 

розмову з ген. Махровим, 

Пермікіним, Юматовим 

Ф. 3696. – Оп. 3. – Спр. 7. 

– Арк. 48;  

11 

листопа

да 

С. Петлюрі Про перший візит до ген. Нісселя 

8 листопада та розмову про 

підписання військової конвенції з 

армією П. Врангеля.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

28. – Арк. 35 
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21 

листопа

да  

В.Клосовськом

у  

Про наявність в армії одягу, 

взуття, але відсутність набоїв. 

Про прибуття ген. Махрова з 

уповноваженнями вести 

переговори. «Франція лишилася 

у розбитого корита», лідер 

третьої Росії Савінков, Йоффе 

зірвав переговори  

Українська революція 

/Т.Гунчак … С. 364-366 

 

Документи голови торгівельно-фінансової місії УНР у Варшаві Івана Фещенко-

Чопівського 

1920 рік 

22 

вересня  

А.Ніковському  Про справжні причини затримки 

С.Шелухина у Варшаві  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 82 

26 

вересня  

А.Ніковському Про перебування у Варшаві 

С.Шелухина перед його від’їздом 

до Риги 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

370. – Арк. 110 

24 

листопа

да 

М.Шумицьком

у  

Про матеріальне забезпечення 

армії УНР та причини 

припинення війни проти Росії  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 313-314 
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Додаток Ж. Список документів М.Тишкевича, В.Колосовського, М.Шумицького, 

О.Шульгина  

Листи голови делегації УНР в Парижі Михайла Тишкевича  

Дата Кому 
Короткий зміст 

документу  

Зберігання в ЦДАВО 

України  

1920 

26 травня С. Петлюрі  Повідомлення ставлення до 

України в Європі  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 19;  

12 липня  С. Петлюрі  Про хід конференції у Спа Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 207-208; 

20 липня  А. Ніковському Про перебування у Спа.  Історія української 

дипломатії … С. 408-409 

26 серпня  Ніковському  Англія рахується з 

громадською думкою (Спа, 

Лондон), якщо зрив 

переговорів Англія 

оголосить війну Росії.  

Треба довести свою 

незалежність  

Ф. 3603. – Оп. 1. – Спр.8. – 

Арк. 104-107 

1 вересня   Короткий огляд про 

діяльність делегації УНР на 

Мировій конференції за 

часи головування 

Тишкевича  

Ф. 3603. – Оп. 1. – Спр. 7. – 

Арк. 85 

21 жовтня  Відкритий лист Відкритий лист про 

необхідність об’єднання 

всіх політичних сил 

навколо С. Петлюри.  

Ф. 1429. – Оп. 5. – Спр. 14. – 

Арк. 55-57;  

ЦДІАЛ Ф. 681. – Оп. 1. – 

Спр. 5. – Арк. 34-36; 

15 

листопада  

А. Ніковському Про реальну соціальну 

силу в Україні для уряду 

УНР і дипломатію з 

Францією.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 407. 

– Арк. 111;  

25 

листопада 

1920 

С. Петлюрі  Залишає справу в Парижі в 

переконанню, що наша 

справа  перед Антантою 

стоїть добре. Організація 

дипломатичної місії УНР в 

Парижі на колегіальній 

основі.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 405. 

– Арк. 48-49 

ЦДІАЛ Ф. 681. – Оп. 1. – 

Спр. 21. – Арк. 9;  

15 грудня  А. Лівицькому Відкритий лист  Українська революція / 

Гунчак С. 399-401 
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Доповідні записки та листи військового аташе полковника Володимира 

Колосовського 

Дата Кому 
Короткий зміст 

документу  
Зберігання в архіві 

1920 рік 

17 серпня   Про події у Парижі у 

зв’язку зі спробами 

усунути М. Тишкевича 

з посади голови  

делегації  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

84; 

21 серпня   Про розмову з 

секретарем голови 

уряду А. Мільєрана про 

постачання армії УНР 

зброєю  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

118-119;   

30 серпня   Доклад про політичні 

настрої офіціальних 

кол Франції 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

108; 

Історія української дипломатії… 

С. 421-424 

22 

вересня  

 Про ставлення 

військової влади у 

Франції до української 

справи 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 407. – Арк. 

98;  

25 жовтня   Про продовження 

війни армії УНР проти 

більшовиків.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

158-161; 

Українська революція / Т.Гунчак 

С. 290-292 

Серігйчук В. Неусвідомлення 

України (2002), С. 268-270 

6 

листопада  

А. Ніковському  Про вплив Франції на 

Врангеля для 

порозуміння з УНР  

Українська революція / Т.Гунчак 

С. 335-337 

8 

листопада  

В.Зелінському  Про вплив Франції на 

Врангеля для 

порозуміння з УНР  

Українська революція / Т.Гунчак 

С. 337-338 

2 грудня   Нова політична 

ситуація у Франції 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

169-170; 

 

Доповідні та листи радника голови делегації Миколи Шумицького 

Дата Кому 
Короткий зміст 

документу  
Зберігання в архіві 

28 липня Доповідна 

записка  

Внутрішні нелади в 

делегації за період з 1 

вересня 1919 – 1 січня 

1920 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 

112-114; 
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 Доповідна 

записка 

Про політику в Європі у 

зв’язку з завершенням 

війни і становище УНР 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 

250-254; 

20 

листопада 

Фещенко-

Чопівському  

Про неофіційну 

допомогу Франції зброєю 

армії УНР 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 

324; 

 

Доповідні записки та листи представника УНР в Женеві при Лізі Націй Олександра 

Шульгина 

Дата Кому Короткий зміст Зберігання в архіві 

4  

листопада  

А. Ніковському Про одержання 

телеграми на участь 

представлення УНР в 

Женеві на засіданнях 

Ліги Націй  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 90-91; 

8 

листопада  

А. Ніковському Про підготовку і виїзд 

до Женеви 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 92-94 

12 

листопада  

А. Ніковському Про зустріч з Бенешом 

і обговорення питання 

про прийняття 

України 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 95-98 

15 

листопада  

А.Марголіну Помилявся щодо 

орієнтації Англії та 

Франції  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 345. – 

Арк. 89-90; 

18 

листопада  

А.Ніковському  Про події в Женеві на 

засідання Ліги Націй і 

причини відмови 

прийняття УНР 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 417-420;  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 345. – 

Арк. 21-27; 

19 

листопада  

А. Ніковському  Про події в Женеві на 

засідання Ліги Націй і 

причини відмови 

прийняття УНР  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 417-420;  

20 

листопада 

А. Ніковському Про поточні справи  Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 108-110 

22 

листопада  

А. Ніковському про зустріч з 

польським 

представником в 

Женеві А.Ашкеназі 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 153-154; Ф. 3696. – Оп. 2. – 

Спр. 30. – Арк. 4-5; 

25 

листопада  

А. Ніковському Про поточні справи Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 408-411; 

27 

листопада  

А. Ніковському Про поточні справи  Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 380. – 

Арк. 152 
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Дата Кому Короткий зміст Зберігання в архіві 

29 

листопада  

А. Ніковському Про поточні справи Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 345. – 

Арк. 47-48; 

Неусвідомлення України / 

Сергійчук С. 270-272 

7 грудня А. Ніковському Про засідання Ліги 

Націй  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 345. – 

Арк. 68-74;  

Серігйчук В. Неусвідомлення 

України (2002), С. 68 

11 грудня  С. Петлюрі  Про Лігу Націй  Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 95. – 

Арк. 4;  

1921 рік 

15 січня  А. Ніковському Враження від візиту 

до Відня, відомості 

про С.Шелухина. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 94. – 

Арк. 186-187; 
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Додаток К. Список документів А.Марголіна, М.Василька, А.Яковліва 

Політичні листи голови місії УНР в Лондоні Арнольда Марголіна  

Дата Кому Короткий опис документу Зберігання 

1920 рік 

27 жовтня  Ніковському  Про нібито укладання  

перемир’я з більшовицькою 

Росією 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 31. – 

Арк. 85;  

4 

листопада 

Васильку  Через проблеми в Ірландії 

Англія не має можливості 

розглядати українську справу 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 31. – 

Арк. 86; 

22 

листопада 

Ніковському  проводирі англійської 

політики тепер негативного 

відношення до ідеї єдиної 

Росії 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 121. – 

Арк. 60  

1 грудня  Ніковському  Міркування щодо діяльності 

Х.Барановського  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 357;  

14 грудня  Лотоцькому  Про лист до Скоропадського 

щодо  визнання  України на 

засіданні Ліги Націй  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 18. – 

Арк. 533-534; 

1921 рік 

25 січня  Ніковському Може працювати з 

Шульгиним, але не з 

Тишкевичем.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 33. – 

Арк. 57; 

 

 

 

 

 

Листи голови дипломатичної місії УНР в Берні Миколи Василька  

Дата Кому Короткий опис документу Зберігання 

1920 рік 

17 

липня 

Ніковському Орієнтація англійського Лорд-

Канцлера на конференції у Спа  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 407. – 

Арк. 64-74;  

26 

серпня  

Петлюрі  розвій зовнішньої політики з 

того часу зробив для нас 

Париж та Варшаву 

найважливішим 

Історія української дипломатії 

… С. 415-417 

16 

жовтня  

Ніковському  відвідував як спеціально 

уповноважений німецького 

п. МЗС В. Сімонса. 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 315. – 

Арк. 31-38;  

26 

грудня  

Смаль-

Стоцькому 

Ставлення про лист 

надісланому 

П.Скоропадського для заяви 

про  визнання УНР в Лізі 

Націй  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 94. – 

Арк. 191-192; 
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1921 рік 

9 

березня  

Ніковському  Пропозиція про виключення 

С.Шелухина з партії «с.ф.» 

через антиурядові виступи 

Ф. 3696. – Оп.2 . – Спр. 7. – Арк. 

222;  

Доповідна записка голови дипломатичної місії УНР в Брюсселі Андрія Яковліва  

Дата  Кому  Короткий опис документу  Зберігання  

1921 рік 

12 

січня  

Ніковському  Про необхідність надання 

концесій європейським 

державами для визнання 

України   

Ф. 3696. – Оп.2 . – Спр. 526. – 

Арк. 1-4; 
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Додаток Л. Список документів Р.Смаль-Стоцького 

Доповідні записки та політичні листи Р.Смаль-Стоцького 

Дата Кому Короткий зміст документу  
Зберігання в ЦДАВО 

України  

1920 рік 

2 серпня  С. Петлюрі  Ставлення європейських 

держав до неминучого 

майбутнього перемир’я   

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

20. – Арк. 67-73;  

5 серпня  Службова 

записка  

Про візит до міністра 

закордонних справ 

Німеччини В. Сімонса  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

20. – Арк. 74-75; 

Ф. 3619. – Оп. 2. – Спр. 7. 

– Арк. 32-33; 

2 вересня А. Ніковському 

С. Петлюрі 

В. Прокоповичу  

Про політичні настрої серед 

дипломатів в Берліні  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

20. – Арк. 87-93; 

6 вересня А. Ніковському  Німецький  журналіст про 

українське питання під час 

переговорів в Мінську.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

100. – Арк. 339-345;  

8 вересня А. Марголіну  Лист про два дипломатичні  

напрямки уряду УНР в 

Європі.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

100. – Арк. 346-349;  

11 вересня  А. Ніковському 

С. Петлюрі  

Про візити з французьким 

дипломатом Ш.Льораном і 

англійським лорда 

Кільмарнока  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 68;  

17 жовтня  А. Ніковському  Українська справа під час 

зустрічі з керівником 

департаменту з питань 

Східної Європи МЗС 

Німеччини 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

349. – Арк. 40-42;  

26 жовтня А. Ніковському Про необхідність поїздки за 

кордон А. Ніковському  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

349. – Арк. 70; 

3 

листопада  

А. Ніковському 

С. Петлюрі  

Характеристика діячів групи 

П. Скоропадського  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

349. – Арк. 71; 

4 

листопада 

А. Ніковському 

С. Петлюрі  

Про першочерговість 

розв’язання питання Східної 

Європи, без якого неможливо 

реалізувати Версальський 

мир. Плани Англії та Франції 

щодо Росії.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

349. – Арк. 72;  

11 

листопада 

А. Лівицькому 

А. Ніковському  

С. Петлюрі  

Про візит до численних 

європейських дипломатів і 

обговорення української 

справи  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 333-337;  
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12 

листопада 

А. Ніковський 

С. Петлюра 

А. Лівицький 

Пояснення про лист до 

гетьмана П. Скоропадського 

для прийняття УНР до Ліги 

Націй.  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 512-516; 

27 

листопада 

А. Лівицькому 

А. Ніковському 

С. Петлюрі  

Про провал французької 

зовнішньої політики в 

Європі. 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 261-265; 

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

347. – Арк. 119-123; 

25 грудня  А. Ніковський 

С. Петлюра 

А. Лівицький 

Про розмову з англійським 

дипломатом про визнання 

України  

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

18. – Арк. 523-531; 

1921 рік 

26 січня  А. Лівицькому 

А. Ніковському  

С. Петлюрі  

Про поточні політичні події в 

Європі та їх вплив на 

українське питання.  

Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 

94. – Арк. 219-224; 

24 лютого М. Васильку 

С. Петлюрі 

Про безпідставність вважати 

похід Німеччини чи то за 

Росію, чи проти відповідно 

до настроїв радикальних груп 

Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 

110. – Арк. 10-16;  
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Додаток М. Список протоколів засідань мирної конференції в Мінську та Ризі (17 

серпня – 12 жовтня 1920 року) 

Засідання польсько-більшовицьких делегацій в Мінську та Ризі  

від 17 серпня до 12 жовтня 1920 року 

Засідання в Мінську 

№ 
Дата та 

час 
Протоколи, додатки 

Документы и 

материалы по 

истоирии 

советско-

польских 

отношнеий, Т. 3 

(1965) 

газета 

«Известия 

ВЦИК» 

Москва (1920) 

Dabski J. 

Pokój ryski 

(1931) 

1. 

17 

серпня 

о 20
00 

21
30

 

Протокол засідання  
С. 301-303 

№ 184 – 21 

августа, С. 1 
С. 39-41 

Декларація 

К. Данишевскього  
 

№ 183. – 19 

августа С. 1 
С. 34-39 

2. 

19 

серпня 

о 14
00

 

16
15

 

Протокол засідання  
С. 306-314 

№ 184. – 21 

августа, С. 1 

С. 45-52 

Декларація 

Я. Домбського 
 С. 42-45 

більшовицький проект 

прелімінарного договору С. 314-316 С. 48-51 

Заява К. Данишевського 

проти нібито затягування 

польською делегацією 

мирних переговорів 

  

3. 

23 

серпня 

о 15
00 

 

– 20
00

 

Протокол засідання  

 

№ 189. – 27 

августа, С. 1 

№ 190. – 
28 августа, 

С. 2 

С. 54-68 

Декларація  

К. Данишевського 

(відповідь на польську 

декларацію від 19 

серпня) 

  С. 57-59 

Відповідь Я. Домбського 

на більшовицький проект 

прелімінарного договору 

від 19 серпня 

С. 318-322 
№ 190. – 

28 августа, 

С. 2 

С. 60-64 

Відповідь 

К. Данишевського на 

заяву Я.Домбського  

С. 322-323 С. 64-66 

Протест Я. Домбського 

проти умов перебування 

і роботи польської 

делегації в Мінську  

  С. 68 
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№ 
Дата та 

час 
Протоколи, додатки 

Документы и 

материалы по 

истоирии 

советско-

польских 

отношнеий, Т. 3 

(1965) 

газета 

«Известия 

ВЦИК» 

Москва (1920) 

Dabski J. 

Pokój ryski 

(1931) 

4. 

25 

серпня 

о 8
26

 – 

10
30

 

Протокол засідання  

С. 327-336 

№ 190 – 

28 августа, 

С. 2 

С. 69-73 

Декларація 

Я. Домбського (відповідь 

на більшовицьку 

декларацію від 23 

серпня) 

С. 328   

Відповідь 

К. Данишевського на 

тези польської сторони 

від 19 серпня  

С. 328-331   

5. 

2 

вересня 

16
30

 – 

18
00

 

Протокол  засідання С. 359-364 

№ 195 – 4 

сентября, С. 1 

 

Пропозиції польської 

сторони  С. 361-364  

 

Засідання польсько-більшовицьких делегацій в Ризі 

№ 
Дата 

та час 
Протоколи, додатки ЦДАВО 

газета 

«Известия 

ВЦИК» 

Москва (1920) 

Dabski J. 

Pokój ryski 

(1931) 

 

6. 

21 

верес

ня о 

17
30

 – 

18
00 

Стенограма  засідання   

№ 211, 23 

сентября. – 

С. 1 

 

Промова З. Меєровича 

(міністр закордонних 

справ Латвії) 

 

Промова Я. Домбського   

Промова А. Йоффе  

7. 

24 

верес

ня 

13
00

 

Протокол  засідання Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

75-76;  

№ 214, 26 

сентября. – 

С. 1 

 

Декларація А. Йоффе  Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

77-79; 

С.79-82 

Декларація 

Я. Домбського  

Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

80-83; 

С. 83-86 

8. 

27 

верес

ня 

12
10 

– 

Протокол засідання   Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

84-85; № 216 – 29 

сентября. – 

С. 1 

 

відповідь Я. Домбського 

на декларацію 

більшовицької делегація 

від 24 вересня 

Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

86-87; 

С. 86-87 
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№ 
Дата 

та час 
Протоколи, додатки ЦДАВО 

газета 

«Известия 

ВЦИК» 

Москва (1920) 

Dabski J. 

Pokój ryski 

(1931) 

відповідь А. Йоффе на 

декларації польської 

делегації від 24-го 

вересня 

Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

88-91; 

С. 87-90 

9. 

12 

жовтн

я 17
50

 

– 19
30

 

Протокол засідання   Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

92; 

 

 

Промова А. Йоффе Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

93; 

 

С. 123 

Промова Я. Домбського  Ф. 4. – Оп. 1. – 

Спр. 715. – Арк. 

94; 

 

 

 

Засідання головної комісії в Ризі 

№ 
Дата та 

час 
Протоколи, додатки ЦДАВО 

газета «Известия 

ВЦИК» Москва 

(1920) 

1. 
28 

вересня 

Протокол засідання   Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 

715. – Арк. 60-61; 

№ 217 – 30 

сентября. – С. 1 

2. 4 жовтня 

Протокол засідання   Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 

715. – Арк. 68-69; 

№ 222, 6 октября. 

– С. 1 

Декларація Я. Домбського Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 

715. – Арк. 70-72; 

Декларація А. Йоффе Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 

715. – Арк. 73-74; 

 

 

 


