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ЯК ДЕРЖАВНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР УНР 

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920 РОКУ

Досліджуються різні складові українського державного і політич-
ного життя у Кам’янці-Подільському, пов’язані з діяльністю як офіцій-
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З’ясовується роль різних чинників у функціонуванні державного осередку, 
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Зростаючий науковий та суспільний інтерес до історії Української ре-
волюції 1917-1921 рр., підсилений широким відзначенням 100-річчя цієї 
вікопомної події, стосується великого кола питань, що, завдяки уже наяв-
ним дослідженням українських учених, ґрунтовно розкривають проблему. 
Це має відношення і до регіональних аспектів, з-поміж яких досить акту-
альним є роль міст у процесі національного відродження тієї революцій-
ної доби.

Одним із населених пунктів, який завдяки тодішньому перебігу все-
українських подій залишив унікальний слід у революції, був Кам’янець-
Подільський, що знаходився на периферії молодої держави і зазнавав пев-
ного політичного і мілітарного впливів з боку сусідніх з Україною держав. 
У великій мірі це стосується першої половини 1920 року, коли у місті, 
поруч з українськими тимчасовим державним органом, різними політич-
ними структурами і міським самоврядуванням, функціонувала польська 
цивільна адміністрація, розміщувалися військові підрозділи Речі Поспо-
литої другої тощо. Це засвідчує про особливості перебігу революційного 
процесу на Поділлі загалом та у його адміністративному центрі, зокрема.

Зазначене питання у його різних складових знайшло певне висвіт-
лення у працях вітчизняних дослідників. Йдеться про таких авторів, як 
О.Завальнюк [1], [10], В.Ляхоцький [2], І.Тюрменко [3], [4], О.Завальнюк 
і М.Петров [5], А.Копилов [6], С.Литвин [7], П.Гай-Нижник [8], 
О.Завальнюк і О.Комарніцький [9] та ін. Однак, попри згадані праці, про 
саме місто у подіях 1920 р. вони подають дуже епізодичну інформацію, 
особливо це стосується державно-політичного життя, яке мало важливе 
значення для продовження визвольної боротьби і засвідчувало де-факто 
про наявність тут відповідних структур, що забезпечували захист україн-
ського інтересу.

Метою статті є з’ясування низки важливих державно-політичних по-
дій, що мали місце у першій половині 1920 року у Кам’янці-Подільському 
– тодішньому державному центрі Української Народної Республіки, як 
доказ реального, хоч і обмеженого, національно-державного життя, за 
складних обставин перебування закликаних польських військ та перипе-
тій збройної боротьби з більшовиками. 

Для кам’янчан 1920-й розпочався практично за тієї ж військово-стра-
тегічної ситуації, що склалася наприкінці попереднього року: місто було 
відрізане від більшості території краю, яка контролювалася частково біло-
гвардійськими, у більшій мірі – червоноармійськими силами. Невелич-
ку територію навколо Кам’янця-Подільського ще з середини листопада 
1919 р. опанувало польське військо, запрошене С.Петлюрою для того, 
аби уберегти місто від захоплення противником. Такий крок мав певні по-
зитивні результати (їх не практикували ні денікінці, ні більшовики): тут, 
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попри наявність чужих адміністративних структур, активно працював 
спеціально уповноважений українським урядом міністр І.Огієнко (його 
тимчасову посаду іменували як Головноуповноважений (ГУ) уряду УНР 
для зносин з польською владою), який, завдяки своїм кур’єрам, передавав 
спецпошту керівникові держави, що знаходився у Варшаві. 21 січня сюди 
з Ланцута потягом прибула нова партія державних службовців (більшість 
з них раніше працювали у міністерствах фінансів та шляхів), які поповни-
ли той, за приблизними підрахунками, 5-тисячний загал чиновників різ-
них міністерств, що залишилися у місті після від’їзду Директорії і  Ради 
Народних Міністрів (РНМ). У лютому до них приєдналися працівники 
канцелярії Головного отамана, що перебазувалися з Ковеля [11].

Час від часу тут неофіційно з’являлися прем’єр-міністр І.Мазепа, 
старший ад’ютант С.Петлюри сотник О.Доценко. За мемуарним джере-
лом, керівник українського уряду вперше  інкогніто прибув до Кам’янця-
Подільського 26 січня 1920 р. і поселився в квартирі І.Огієнка на три 
тижні – до 15 лютого [12, с.155]. Він зустрічався з посланцем Головно-
го отамана – міністром юстиції А.Лівицьким, взяв участь у засіданні ЦК 
УСДРП, провів низку нарад з кількома міністрами. На цих зустрічах різко 
висловився проти декларації, з якою українська делегація  виступила 2 
грудня 1919 р. у польській столиці. Через те, що східні українці були го-
тові поступитися Галичиною і частиною Волині в інтересах Польщі, на 
його думку, виникла цілком реальна загроза реальному об’єднанню над-
дніпрянського і галицького військ. Крім того, на останній міністерській 
нараді, яка відбулася 14 лютого, було ухвалено ,,Тимчасовий закон про 
державний устрій та порядок законодавства Української Народної Респу-
бліки’’ [13, с.73,75,81-82]. Цікаво, що 11 лютого за наказом Головного ко-
місара Волині й Подільського фронту А.Мінькевича на короткий час були 
заарештовані український прем’єр І.Мазепа (знаходився під домашнім 
арештом і планував на ніч втечу), міністри І.Огієнко та А.Лівицький. За 
якийсь час поляки вибачилися за інцидент, назвали його непорозумінням і 
пояснили тим, що хотіли взяти під варту тих українців, які ,,видавали себе 
за міністрів’’ [12, с.231-232].

У першій половині січня у Кам’янці-Подільському утворилася опо-
зиційна до Директорії і уряду УНР Українська Національна Рада (сюди 
увійшли представники 9 наддніпрянських і надністрянських українських 
політичних партій), яку очолили М.Корчинський (голова) і С.Баран (за-
ступник голови). Членами президії, крім названих осіб,  були також І.Липа 
та В.Голубович. Ця несподівана політична структура допускала утворення 
в Україні радянської форми державності, за умови її українського харак-
теру, повністю ігнорувала участь у роботі Ради Головноуповноважено-
го, до якої були запрошені, поширювала проти Петлюри  агітацію, чим 
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послаблювала становище українського табору у місті, давала польській 
адміністрації додаткові аргументи зміцнювати своє становище [12, с.220-
222]. 11 лютого УНРада на своєму пленумі ухвалила резолюцію, у якій 
засудила політику Директорії і уряду, яка, на її переконання, призвела до 
,,сучасного катастрофічного положення української державності’’, висло-
вилася за неприпустимість прийняття Директорією основних законів та 
скликання, не пізніше як 1 травня, повноважного народного представни-
цтва для вирішення питання про верховну владу в країні [13, с.179-180].

Для того, щоб прояснити політичну орієнтацію Української Націо-
нальної Ради, С.Петлюра направив до Кам’янця-Подільського О.Доценка. 
Прибувши 5 лютого, він, зі слів І.Огієнка, з’ясував  характер відносин між 
українським представником і польськими управлінцями, низку склад-
них існуючих проблем. На його думку, багатогранна діяльність ГУ мала 
велике значення, бо ,,хто його знає до чого поляки дійшли б, якби там 
[у Кам’янці-Подільському. – Авт.] не було п.Огієнка, який уже в остан-
ні часи, під натиском товаришів по кабінету і представників політичних 
партій, почав виступати і досить різко в своїх вимогах перед поляками’’. 
Український посадовець ,,поводився … з достоїнством, обороняв україн-
ське громадянство та українські установи од польських зазіхань, виривав 
од поляків, що тільки можна було вирвати, і все робив, керуючись все ж 
тільки інтересами нації’’. Завдяки цьому, стверджував О.Доценко, керів-
ник держави мав змогу ,,своєчасно слідкувати за всім і робити відповідні 
кроки перед вищою польською владою’’ [13, с.165]. 

Зазначені міркування військової людини добре підтверджують різно-
манітні факти. Починаючи з середини листопада 1919 р., низку важливих 
для українців питань, у розрізі українсько-польських відносин в Кам’янці-
Подільському і поза його межами, в порозумінні з польською адміністра-
цією, намагався розв’язувати І.Огієнко. Верховний комісар земель Волині 
і Подільського фронту А.Міцкевич, враховуючи значний негативний ре-
зонанс, який супроводжував польське адміністрування на Поділлі, 14 лю-
того у листі до начальника Подільського округу у Кам’янці-Подільському 
Б.Крачкевича роз’яснював, що основне завдання поляків на цій території 
,,є допомога у створенні Суверенної Української Держави’’. Після цього 
Крачкевич у своєму зверненні до населення краю, яке з’явилося через два 
дні, наголосив, що,,польські війська, так як і влада польська, не прихо-
дять на Поділля як завойователі, але як прихильні й щирі приятелі цього 
краю. …Польські влади будуть обороняти право кожного народу на вільне 
життя’’ [14, с.381, 383]. Попри ці заяви, непорозумінь у двосторонніх сто-
сунках вистачало, особливо після наказу  Начальника Подільської округи 
військовій та цивільній владі на Поділлі, у якому, зокрема, вказувалося, 
що до польського цивільного уряду в регіоні переходять усі адміністра-
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тивні, поліцейські, податкові справи, регулювання промислу, торгівлі та 
хліборобства, перевезення товарів і живності, порядкування державними 
маєтками, цивільне судочинство, різні реквізиції й натуральні повинності, 
порядок пересування тощо [14, с.391]. 

Ще до появи листа від 14 лютого 1920 р. на ім’я Б.Крачкевича, Голов-
ноуповноважений уряду УНР робив успішні спроби оскаржувати різні, на 
його думку, неправомірні кроки польської адміністрації, зокрема відозву 
коменданта міста і повіту капітана Оцеткевича до українського населення 
від 9 січня 1920 р. про повернення Кам’янця-Подільського і навколиш-
ньої території в лоно ,,своєї матері-Польщі’’ [13, с.131]; заперечив наказ 
повітового старости Ю.Губерта, за яким українські державні службовці 
повинні були принести присягу на вірність Польщі (у ній були такі слова:  
,,Всією душею урочисто обіцяю Батьківщині і Польському Народові ві-
рно служити…’’), а також стверджувалося, що державною мовою на схід-
них землях, у тому числі і на території Поділля, стає польська, а замість 
Кам’янець-Подільської міської думи та її управи  створювався магістрат 
на чолі з бургомістром [14, с.376], [15], [16]. Головноуповноважений допо-
магав звільнити з-під арешту затриманих польською жандармерією укра-
їнських старшин, призначених на службу до 4-ї стрілецької бригади ота-
мана О.Шаповала [13, с.320]. Добивався визволення з буцегарні й інших 
українців: керівника УНРади, міського голову, залізничників, студентів, 
гімназистів та ін. [12, с.217], [13, с.295, 298, 302, 320, 325], [18]. Щоправ-
да, переконати поляків у необхідності відміни обмежень у пересуванні 
мешканців (з 6.00 до 20.00) вулицями міста та  комендантської години (у 
зимовий час вона тривала з 20.00 до 6.00), яка негативно впливала на на-
вчальний процес в університеті, що розпочинався по обіді, не вдалося. Те 
ж саме стосується і спроби переглянути не ринковий (занижений) курс 
карбованця до зарубіжних валют (марка, корона) [19], [20]. 

Рішуче відхилив І.Огієнко пропозиції поляків взяти на своє утримання 
Кам’янець-Подільський університет і всі  загальноосвітні навчальні закла-
ди, відстояв їх український характер і фінансування коштом УНР, запрова-
дження в усіх школах з непольською мовою викладання щонайменше 2-х 
обов’язкових  години з польської мови (у початкових школах – від другого 
до третього року навчання, у середніх – з першого класу) [12, с.234], [14, 
с.377]. Із затіяною польською адміністрацією реформою міського само-
врядування також нічого не вийшло, хоча двоє місцевих поляків вже були 
призначені на посади бурмістра та його заступника. Конфлікт загрожував 
перерости у гостре політичне протистояння. Своє вагоме слово сказала 
міська дума, яка відмовилася підпорядкуватися  диктатові і саморозпусти-
тися. Після перемовин між різними фракціями вона 28 лютого зібралася 
на своє наступне засідання і вирішила продовжити діяльність, попри зая-
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ви польського цивільного уряду про те, що її повноваження закінчилися 1 
січня 1920 р. [21]. Не гаючи часу, вона обрала новий склад міської управи. 
Її головою став українець І.І.Кобза, а товаришем – поляк О.Шульмінський 
[22], якого раніше поляки зробили де-факто бурмістром. Через складне фі-
нансове становище штат міської управи скоротили на 43 особи. Крім того, 
шестеро колишніх працівників звільнилися з роботи в управі за власним 
бажанням [23]. Міська дума, попри великі матеріальні труднощі, продо-
вжувала займатися важливими питаннями життя багатонаціональної гро-
мади, такими як пошук грошової позики під заставу комунального майна, 
запровадження платних медичних послуг для частини населення, продо-
вольче забезпечення містян, водопо- і електропостачаня, асенізація, при-
бирання території тощо, реагувати на найбільш гострі внутрішньоміські 
ситуації. Усі важливі рішення міської думи в обов’язковому порядку за-
тверджував польський комісар міста, демонструючи свою зверхність над 
українськими законами.

В полі зору ГУ був захист прав козаків армії УНР, зокрема на свою на-
ціональну уніформу й військові відзнаки. Розпоряджаючись залишеними 
урядом коштами, І.Огієнко направив 1 млн. крб. для хворих українських 
військовиків, інтернованих у таборах Тернополя, Ланцута і Домб’є; 2,4 
млн. крб. – на стипендії і матеріальну допомогу студентам Кам’янець-
Подільського державного українського університету (К-ПДУУ) та від-
криття і діяльність студентської їдальні; 1,25 млн. крб. – на утримання на-
уково-педагогічних працівників і службовців К-ПДУУ; 6,5 млн. крб. – на 
придбання для державного університету двох добротних одноповерхових 
будинків; 4,7 млн. крб. – на підтримку наукових і освітніх закладів сто-
лиці; 4,4 млн. крб. – на проведення культурно-освітньої праці осередку 
УГКЦ; різні суми для забезпечення виходу україномовної преси держав-
ницького спрямування [12, с.202-203, 207, 212] тощо.

Наголошуючи, що Кам’янець-Подільський є давнім українським міс-
том, у якому його мешканці мають право на використання своєї історичної 
спадщини і необмежене задоволення своїх національно-культурних та по-
літичних інтересів, І.Огієнко, у погодженні з польськими окупаційними 
структурами, органами місцевого самоврядування та громадськими ор-
ганізаціями, розпорядився, щоб у березневі дні 1920 р., коли українська 
громадськість вшановувала пам’ять Великого Кобзаря, провести загаль-
номіське Шевченківське свято, а 9-10 березня були вихідними днями у 
дошкільних, шкільних і університетському колективах. Сценарії заходів у 
кожному окремому випадку складали українські діячі, враховуючи мож-
ливості свого закладу. Дошкільнята, учнівська і студентська молодь, про-
світяни, члени інших громадських організацій, пересічні мешканці, пред-
ставники міського самоврядування, до яких приєдналися італійські ди-
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пломати, зібралися на великій площі, біля собору Олександра Невського, 
щоб відзначити 106-у річницю від дня народження Тараса Шевченка. Але 
основне дійство відбулося не тут, а у Казанському соборі, що знаходився 
у старій частині міста, і, за сприяння І.Огієнка, став першим Українським 
православним храмом. Сюди і направилася святкова колона з національ-
ними прапорами. Приват-доцент К-ПДУУ, отець П.Табінський провів 
службу Божу, присвячену Кобзареві, а наприкінці її виголосив про поета 
теплу, патріотичну промову [24]. Після цього святкування, яке набрало 
виключно світського характеру, перемістилося в інше місце – на площу 
біля міського відділення Держбанку УНР. Неповторний, духовно-піднесе-
ний настрій учасників забезпечували виступи духового оркестру, кількох 
українських хорів, які виконали національний гімн, різні твори на слова 
Шевченка. А ще вражали майстерністю декламанти шевченківської пое-
зії, а також кілька яскравих промовців – відставний прем’єр В.Чехівський, 
працівниця Міністерства освіти, письменниця Л.Старицька-Черняхівська, 
а також професор К-ПДУУ В.Біднов, який закликав бути вірними ідеалам 
Шевченка і не припиняти боротьби за самостійну Україну [25].

10 березня, згідно із попередніми домовленостями з польською вла-
дою, у місті відбулася багатолюдна маніфестація з нагоди 59-ї річниці 
смерті Кобзаря. Відповідно до погодженого плану,  колони патріотично 
налаштованих українців, з національними прапорами, портретом Шев-
ченка, з піснями на слова поета направилися вулицями до будинку прав-
ління ГУ уряду УНР, де їх вітав представник вищої української влади. 
За І.Огієнком, на це дійство зібралися ,,багатотисячні лави’’. О.Доценко, 
послуговуючись інформацією, яка після цього надійшла з Кам’янця-
Подільського до С.Петлюри, який продовжував перебувати у Варшаві, 
пише про майже 15 тис. маніфестантів – українців і євреїв [13, с.322]. 

Одна з колон, сформована зі студентів-галичан та інших вихідців з-за 
Збруча, виконала образливу для поляків, але патріотичну для галицьких 
українців пісню на слова Івана Франка ,,Не пора, не пора’’, яка заклика-
ла до боротьби за національне визволення з-під польського і російсько-
го ярма (І.Огієнко стверджував: того співу – не чув, що цілком ймовірно, 
адже різні групи людей, які йшли одні за одними, одночасно виконували 
різні пісенні твори) [12, с.162, 218]. 

Увечері, коли у Народному домі відбувалися офіційні урочистості у 
пам’ять про Тараса Шевченка, польський комендант міста і повіту капітан 
Оцеткевич, запрошений на цей захід, демонстративно не підвівся у сво-
їй ложі, коли перед початком вистави у залі пролунав український гімн. 
Цей факт, як повідомляв І.Огієнко голові Української дипломатичної місії 
у Речі Посполитій, справив ,,надзвичайно гнітюче вражіння на доверху 
переповнений театр’’ [13, с.322]. Це була своєрідна відповідь польського 
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чиновника на антипольський демарш, вчинений українцями під час мані-
фестації того ж дня. Але на цьому він не заспокоївся.

Наступного дня комендант перейшов до більш рішучих дій, став на-
полягати на негайних санкціях проти галичан, які мешкали у Кам’янці-
Подільському, і на 20 березня призначив їх депортацію за Збруч, що від-
повідало відповідному наказу, прийнятому ще у січні 1920 р. (виняток ро-
бився для тих осіб, які були конче потрібні Головноуповноваженому уряду 
УНР для виконання державних справ) [26], [13, с.292]. Це розпорядження 
стосувалося найбільше 168 непокірних студентів-галичан, які, вимушено 
покинувши малу батьківщину разом із військом ЗОУНР і переїхали в Над-
дніпрянщину, де стали навчатися у К-ПДУУ. Від імені української держа-
ви І.Огієнко оскаржив цей наказ. Щоб уберегти університет від втрати та-
кої кількості майбутніх фахівців, що навчалися на різних факультетах, ГУ 
заручився підтримкою авторитетного польського генерала Й. Крайовсько-
го. Це дало позитивний результат:  дату депортації студентів-галичан кіль-
ка разів переносили, а в підсумку вона так і не відбулася [27, с.246]. По-
при те, інших галицьких українців, які не були на українській державній 
службі, таки вислали за Збруч. Причому, Комітет головноуповноваженого, 
враховуючи фінансову затратність цієї акції для тих, хто мав від’їжджати, 
на початку березня 1920 р. ухвалив рішення виплатити загалом 1 млн. грн. 
з тим,  щоб одинаки отримали по 3000 грн., а якщо мова йшла про сім’ю 
– то не більше 9000 грн., якщо ж вона складалася із 3-х осіб. При більшій 
кількості членів, починаючи з 4-го, сім’ї додатково отримували по 1500 
грн. [28]. Точних відомостей про кількість депортованих, на жаль, не має. 
Утім можна вважати, що ця цифра становила майже  350 осіб. Загалом 
зазначена акція не додала авторитету українській владі, яка із зрозумілих 
причин продемонструвала свою  слабкість у протистоянні з польською. 

4-6 квітня Кам’янець-Подільський, за завданням С.Петлюри, відвідав 
його старший ад’ютант і вручив низку листів різним державним і військо-
вим діячам. Крім того, він прояснив ситуацію щодо ставлення представ-
ників різних політичних сил до політики, яку проводив Головний отаман. 
Повернувшись до Варшави, він доповів: ,,Бачив і розмовляв з представни-
ками усих політичних партій – з п.п. Корчинським, Сірополком, Білець-
ким, Голубовичем, Григориївим, Степаненокм, Часником, Білинським, 
Липою, Пилипчуком, Сивошапкою, Романченком, проф. Бідновим і дру-
гими […] На словах зі мною все як найкраще: розуміють потребу консолі-
дації усіх громадських сил, без мене і в розмовах з другими – хто куди. А 
помий, які вони виливають, не вмістить в собі і русло річки камінецької. 
Мріють про утворення Всеукраїнської Нац[іональної] Ради з функціями 
парламенту, ,,погнати’’ Директорію і сучасний Уряд’’ [13, с.264]. Ця ін-
формація не потішила С.Петлюру. Проте, у зв’язку із завершенням роботи 
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над  проектом дуже важливої для України і водночас неоднозначної поль-
сько-української політичної конвенції у Варшаві, що вимагало погоджен-
ня її окремих, надзвичайно принципових положень з українським урядом 
і політиками, він намагався знайти порозуміння з міністрами, керівника-
ми партій і членами УНРади, які працювали в Україні. У зв’язку з цим 
13 квітня з Польщі до Кам’янця-Подільського прибув А.Лівицький. Він 
вияснив, що окремі міністри (М.Шадлун, В.Сальський), з якими вдалося 
зустрітися, проти проекту угоди не виступали, хоча й наголошували на 
його важких умовах. Практично такі ж думки висловили представники 
соціалістів-самостійників, народних республіканців, соціалістів-федера-
лістів та хліборобів. Підтримали документ професійні організації заліз-
ничників, поштовиків та телеграфістів, і, що примітно, Українська Націо-
нальна Рада. Проте українські і єврейські соціал-демократи, есери і члени 
Поалей-Ціон поставились до проекту угоди ,,невиразно’’, хоча і обіцяли 
не агітувати проти нього. 16 квітня представники 4-х соцпартій скликали 
у Кам’янці-Подільському спеціальну нараду, яка однозначно висловилася 
проти польського військового походу на територію УНР. Есери додатково 
вирішили відкликати своїх представників зі складу уряду [13, с.267-268].

Цікаво, що А.Лівицький, який доповідав про результати свого візи-
ту до Кам’янця-Подільського, обійшов увагою позицію ГУ. В еміграції 
І.Огієнко писав, що ,,угоди не підписав і закликав до того всіх міністрів, 
критикуючи цю угоду та розповідаючи про реальний стан в Україні під 
поляками’’ [12, с.227]. На жаль, перевірити цей факт немає змоги. Можна 
припустити, що позиція І.Огієнка все ж була  дещо м’якшою, оскільки 
про цей демарш у нього не було розмови з С.Петлюрою, який прибув до 
державного центру УНР 1 травня.

У той святковий день, сценарій якого розробив І.Огієнко, міська гро-
мада пишно зустрічала керівника української держави (у зв’язку з цим ко-
мендантську годину на 3 дні продовжили з 22.00 до 1.00). Будинки, балко-
ни та приміщення вокзалу прикрасили килимами, зеленю та національни-
ми прапорами. Зібралося багато людей. Серед зустрічаючих були не лише 
високопосадовці, а й місцева юнацька військова школа і частина польської 
залоги. Від прикрашеного залізничного вокзалу, куди він прибув своїм по-
тягом, і до будинку університету, куди направлявся автомобільний кортеж, 
українські патріоти встелили шлях живими квітами. Вздовж шляху його 
радісно вітали організовані мешканці. Багато кам’янчан очікували висо-
кого гостя, який уособлював для них продовження боротьби за  вирішення 
української історичної справи, біля приміщення К-ПДУУ. В університет-
ській церкві керівник держави побував на короткому молебені, який укра-
їнською мовою провів протоієрей П.Табінський. Звідти він направився 
до актової зали, де на нього чекали місцевий громадський і політичний 
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бомонд, професура і студенти. Петлюру зустріли гучним ,,Слава!’’. Гість 
спробував переконати присутніх у необхідності укладення політичної та 
військової конвенцій з Польщею, закликав усіх будувати ,,власну хату’’ 
(українську державу). Вийшовши на майдан перед університетом, він із 
заквітчаного подіуму виголосив коротку промову перед кількатисячним 
зібранням кам’янчан, після чого відбулася велелюдна демонстрація за 
участю учнівських колективів усіх міських шкіл, державних службовців 
і національних громад на підтримку української державності і особис-
то Головного отамана, що справило на нього цілком позитивне вражен-
ня. Під час святкового обіду на квартирі І.Огієнка за участю 25 держав-
них, військових, політичних і громадських діячів лунали різні промови 
на честь високого гостя і народної республіки. Потім керівник держави 
прийняв в.о. Голови РНМ А.Лівицького, представників політичних партій 
П.Андрієвського, С.Барана, П.Пилипчука і Сивошапку. Увечері на честь 
С.Петлюри відбувся урочистий концерт, на який прибули і польські пред-
ставники [29, с.330], [30]. 

2 травня С.Петлюра прийняв чималу кількість відвідувачів, зокрема 
й студентську делегацію, якій пообіцяв залучати молодь до відновлення 
центрального і місцевого державного апарату республіки [31], [32]. Про 
це лідери Ради студентських представників доповіли загальним зборам 
студентів університету, які ухвалили рішення провести у зв’язку з цим 
добровільну мобілізацію  молоді для роботи у війську та держапараті [33]. 

Місто і надалі служило інтересам УНР, хоч і відчутно зазнавало поль-
ського впливу, зокрема це стосувалося появи маси табличок з польськомов-
ними назвами вулиць та особливо вшанування Конституції Речі Посполитої 
другої, яке припало на 3 травня. Багато будинків прикрасили килимами та 
польськими національними прапорами. За О.Доценко, того ж дня польська 
поліція і жандармерія примусово спрямували з ближчих сіл і хуторів повіту 
групи українських селян до Кам’янця-Подільського для участі в організо-
ваній польською адміністрацією  велелюдній маніфестації на честь свого 
демократичного Основного Закону. Селянам вручили наперед заготовлені 
транспаранти такого змісту: ,,Нехай живе Конституція 3-го мая’’, ,,Нехай 
живе Польща від можа до можа’’. Крім того, їх заставили вигукувати  ,,Не-
хай живе Польска’’ [13, с.322], рухатися у складі об’єднаної селянської де-
легації до Гімназійної площі, що біля римо-католицького собору у Старому 
місті. Тут відбувся багатолюдний молебен, який супроводжували костель-
ний і аматорський хори. Були присутні військові представники Франції, Ру-
мунії та УНР. Після промови про значення Конституції процесія направила-
ся до фортеці. Потім відбулося народне гуляння [34].  

Того ж дня у місті з’явилася РНМ УНР (Головний отаман виїхав у ніч 
з 2 на 3 травня до Бердичева). Перебувала вона тут недовго – до 10 трав-
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ня. На засідання, що відбулося 7 травня, прибув С.Петлюра, який доповів 
урядовцям про результати перемовин з Ю.Пілсудським щодо вироблення 
подальшої української внутрішньої політики, більше наповнення держав-
ної казни через запровадження різних податків для населення, краще за-
безпечення української армії тощо [35, с.20-22]. Після цього уряд переба-
зувався до Вінниці. Назад міністри почнуть вимушено повертатися 19-20 
червня, а повністю зберуться вночі 26 червня, коли ситуація на фронті зна-
чно погіршиться [36], [37]. Після від’їзду РНМ і відновлених міністерств з 
Кам’янця-Подільського, місто перестало виконувати функції державного 
центру країни. Часопис ,,Наш шлях’’ з сумом писав: ,,Ось знову з шумної 
столиці Кам’янець обернувся в глухий закуток, забутий богом і людьми. З 
осередку українського політичного, державного й культурного життя зно-
ву обернувся в острівець серед хвиль чужої стихії’’ [38].

8 травня тут відбувся офіційний молебень, за участю місцевих като-
ликів, польських військових і цивільних осіб, з нагоди визволення Києва 
від більшовиків військами Ю.Пілсудського і С.Петлюри. Цієї події чекали 
багато кам’янчан. У заході взяв участь ГУ (керівник держави на той час 
виїхав до Бердичева). Під час помпезної меси ксьондз, який промовляв 
до громади, піднесено заявив, що ,,білий орел вже над Дніпром, а Київ 
повертається до своєї матері…’’ (і далі не встиг сказати, бо його перервав 
генерал Й.Крайовський). Український міністр, добре розуміючи що мав 
далі сказати священик, не втерпів і покинув зібрання, хоча, за протоколом, 
мав би бути до кінця  цього заходу [12, с.236].

Тоді ж у Кам’янці-Подільському утворилася Подільська районна Укра-
їнська Національна Рада, до якої увійшли представники від 28 партійних, 
наукових, культурно-просвітніх структур міста. Вона вирішила рішуче 
боротися за законну владу в Україні, відповідальну перед парламентом, 
за прийняття демократичного виборчого закону, захист прав українського 
народу перед своєю владою і української держави – на міжнародній арені, 
допомагати українській армії і вдосконалювати державний апарат. Щодо 
польської адміністрації, то нове політичне об’єднання заявило про ,,не-
придатність примусового розрахунку польською валютою в українських 
установах, а також в справі заведення цивільних наглих судів, які запро-
ваджують на терені УНР смертну кару, скасовану законами УНР’’, а також 
вимагало, аби всі її розпорядження робилися українською, бо їхньої мови 
населення, особливо сільське, не розуміє [39].  

Утім розгорнути широку діяльність цій структурі не вдалося із-за во-
єнно-політичних причин. Наприкінці червня РНМ заслухала доповідь вій-
ськового міністра про можливість отримання  від Румунії зброї, у якій від-
чувалася гостра потреба [17, с.91]. Хоча офіційна преса писала про достат-
ню кількість у військових і зброї, і одягу [40]. Чи вдасться утримати місто 
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– ніхто не міг реально прогнозувати, оскільки військовий потенціал проти-
вника значно переважав польський та український, разом узяті. Зрештою, 
ситуацію прояснили події початку липня, коли червоні козаки В.Примакова 
захопили спочатку Летичів, а за ним Проскурів, звідки витіснили польські 
війська до Збруча. Прибувши до Кам’янця-Подільського, С.Петлюра оголо-
сив його та околиці в стані облоги [41]. Але зберегти місто за українцями, 
яким 8 липня поляки офіційно повернули повний адміністративний контр-
оль, не вдалося через замалу чисельність війська, його недостатнє озбро-
єння і стрімкий відступ союзних польських частин під ударами Червоної 
армії. Наступного дня державні структури евакуювалися звідси, а 12 липня 
про свої владні функції заявив  більшовицький ревком [14, с.21].

Отже, ще з середини листопада 1919 р. розміщений у Кам’янці-
Подільському обмежений державний центр УНР втратив своє законне 
право на безперешкодне провадження української політики, у зв’язку з 
переходом міста під польський військовий і цивільний контроль. У місті 
склалося реальне двовладдя: з одного боку, українські структури, пред-
ставлені переважно інститутом Головноуповноваженого уряду УНР, який 
реалізовував політику УНР, а з іншого – привнесені польські владні ор-
гани, які намагалися проводити політику керівництва своєї країни щодо 
східних кресів. Намагання союзників полонізувати міське життя, увести 
свої регуляторні акти, скасувати або обмежити дію українських законів 
наштовхувалося на активний спротив представника вищої влади УНР 
І.І.Огієнка. Його зусилля  спрямовувалися на захист прав українців, рес-
публіки загалом. Під тиском ГУ чимало недружніх актів було скасовано, 
відстояні певні українські інтереси. Час від часу у місті працювали РНМ, 
Головний отаман, діяли різні політичні, зокрема й опозиційні до влади, 
структури, які обстоювали запровадження парламентської моделі держав-
ного управління. Розмішені у місті проводи різних партій в основному 
схвалили зміст польсько-української конвенції, по суті відкрили шлях до її 
прийняття та реалізації. Через успішний військовий наступ на Київ функ-
ції державного центру тимчасово перейшли до Вінниці, але незабаром, 
після погіршення воєнного стратегічного становища, знову повернулися 
до Кам’янця-Подільського, де активність державно-політичного життя  
виявилася на низькому рівні і залежала тільки від результатів військових 
оборонних операцій. На початку липня місто очікувано втратило роль ре-
зиденції уряду УНР і С.Петлюри, хоча за попередніх півроку впевнено ві-
дігравало роль практично незмінного і єдиного державного центру, нада-
вало можливість на офіційному і неофіційному рівнях працювати різним 
структурам знесиленої республіки, підтримувало надію на продовження 
визвольної боротьби, чим вписало  в історію Української революції свої 
змістовні і неповторні сторінки.
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