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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Доба Української революції 1917–

1920 рр. позначена виникненням модерних форм української державності й, 

відповідно, спробами окреслити їх територіальні межі. Формування державних 

кордонів України в той період стало базою, точкою відліку при визначенні 

просторових меж усіх подальших форм української державності, у тому числі й 

для тієї, яка існує тепер. Тому проблема консолідації національно-державної 

території та формування її рубежів є актуальною й з огляду сьогодення. Регіони, 

які увійшли до складу новітньої Української держави, умовно можна поділити за 

ознаками їх розмірів, населеності, розташування, політичної та економічної ролі, 

яку вони відігравали в національному проекті на базові та прикордонні. Серед 

прикордонних регіонів Крим був чи не найважливішим для України, оскільки 

мав, серед іншого, вигідне географічне розташування й порти, також на його 

території розташовувалася головна база військового Чорноморського флоту. 

Актуальність дослідження процесів формування території сучасної України 

посилюється  умовами ведення Російською Федерацією гібридної війни проти 

нашої країни, у перебігу якої держава-агресор прагне, як мінімум, частково 

дезінтегрувати територіально Українську державу.  

Формування міжнародно визнаних кордонів сучасної Української держави в 

основних рисах фактично завершилося в 1954 р. із передачею Кримської області 

РРФСР до складу УРСР. Після проголошення державного суверенітету й 

незалежності України в 1990 і 1991 рр. було заключено низку двосторонніх 

українсько-російських і міжнародних договорів, у яких підтверджувалися 

принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету України.  

Тим не менше, у порушення вищезазначених документів, Статуту ООН та 

інших своїх міжнародних зобов'язань Росія здійснила в 2014 р. відверту агресію 

проти України, у ході якої окупувала Автономну Республіку Крим і                       

м. Севастополь і неправомірно оголосила про анексію цієї української території. 
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Такі дії держави-агресора є не просто порушенням міжнародного права, а 

підривом системи міжнародної безпеки. Росія створила вкрай небезпечний 

прецедент у двосторонніх відносинах країн й у сфері ядерного роззброєння. У 

Європі вперше після Другої світової війни здійснюється спроба анексувати 

території суверенної держави. Дії Росії також є прецедентом нападу на країну, яка 

добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу й отримала гарантії 

ненападу, поваги до свого суверенітету та територіальної цілісності з боку 

ядерних держав.  

Російський політичний режим з метою легітимізації окупації частини 

земель України й виправдання своїх агресивних дій прагне використати історичні 

та квазіісторичні аргументи. За цих умов набирає особливої ваги вивчення 

історичною наукою минулого Криму й, зокрема, формування та реалізації 

політики українських державних утворень стосовно кримського питання. 

До того ж вивчення цієї проблематики є однією із передумов для 

формування політики деокупації та реінтеграції АР Крим і м. Севастополя, а 

також здійснення ефективної регіональної політики, яка б максимально 

враховувала як інтереси громадян, які проживають у різних регіонах, так і 

загальнонаціональні пріоритети. За роки незалежності України далеко не завжди 

політика регіонів до центру та навпаки була оптимальною. І в цьому контексті 

найбільші ризики виникали у відносинах  між центром та Кримською автономією. 

Для здійснення деокупації Криму й побудови в постокупаційний період на 

науковій основі ефективних відносин по лінії Київ–Сімферополь, Київ–

Севастополь має серед іншого враховуватися й історичний досвід.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах науково-дослідної роботи «Україна ХХ – початок ХХІ ст.: 

утвердження демократичних цінностей, розв’язання національних і 

державотворчих проблем» (№ державної реєстрації 0115U002510) відділу 

історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 



 
 
 

6 
 

Мета дисертації полягає у всебічному розгляді та системному викладі 

політики Української Народної Республіки періоду Директорії щодо Криму в 

контексті загальної внутрішньоукраїнської та міжнародної ситуації, з’ясуванні 

причин виникнення кримського питання перед українськими державними 

структурами та результатів їх зусиль.  

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання: 

- проаналізувати стан наукової розробки теми, визначити ступінь 

накопичення фактичного матеріалу в історіографії, а також насиченість 

документальної бази дослідження;   

- дослідити процес формування політики керівництва «другої» УНР  

щодо кримського питання, з’ясувати її спадкоємність щодо попередніх форм 

модерної української державності; 

- вивчити вплив міжнародної та військово-політичної ситуації на 

можливості державних структур України визначати державні кордони, зокрема, 

на півдні, а також дії української дипломатії стосовно кримського питання; 

- з’ясувати ставлення українського державного керівництва до 

Кримського крайового уряду С. Крима та підходи обох цих історичних акторів до 

приналежності Північної Таврії; 

- проаналізувати відносини УНР і білого військово-авторитарного 

режиму П. Врангеля, який мав центр і головну територіальну базу в Криму, та 

з’ясувати їх вплив на вирішення кримського питання; 

- розглянути причини розбіжностей підходів між керівництвом УНР та 

лідерами кримськотатарського національного руху щодо статусу Криму в 1920 р.; 

- дослідити вплив етнополітичної ситуації в Криму на ефективність дій 

УНР періоду Директорії щодо кримського питання. 

 Об’єктом дослідження є процес формування державної території України 

в період війн і революцій (1917–1920 рр.). 

Предметом дослідження є концептуальні підходи та практична політика 

уряду УНР періоду Директорії щодо кримського питання в кінці 1918–1920 рр.  
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Повноцінний розгляд проблеми неможливий без аналізу ситуації в самому 

Криму: його етнічного й соціального складу, економічного розвитку й зв’язків 

краю, розстановки політичних сил. Особливу увагу, з огляду на мету дослідження, 

слід звернути на розвиток українського національного руху на півострові, позаяк 

він був природною опорою для проведення сприятливої для України політики, а 

також у зв’язку з його недостатньою вивченістю. Стосунки між Україною та 

Кримом, звичайно, не були відносно ізольованою ланкою історичного процесу, на 

їх перебіг суттєво впливали такі суб`єкти міжнародних та міжнаціональних 

відносин як Росія, Туреччина, Німеччина, рухи мусульманських народів на 

території колишньої Російської імперії, деякі держави Антанти. Тому необхідно 

враховувати позицію зазначених країн та сил при аналізі кримського вектору 

політики українських державних структур. 

Хронологічні межі дослідження обумовлені переломними історичними 

подіями: нижня межа – падінням гетьманського режиму та проголошенням 

Директорією відновлення УНР; верхня межа – встановленням більшовицького 

режиму в Наддніпрянській Україні та Криму, включенням їх до нової структури 

жорстко централізованої держави з тоталітарним ладом і центром у Москві. 

Географічні межі дисертації охоплюють переважно територію Кримського 

півострова й  землі сучасної материкової частини України.  

Методи дослідження. Методологічну основу роботи складають як 

загальнонаукові (аналіз, узагальнення, систематизація, логічний аналіз тощо), так 

і спеціальні методи історичної науки опрацювання джерел та інформації. Із 

останніх використовувалися: проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, 

системний. Проблемно-хронологічний метод дозволив вирішити такі завдання: 

вивчити історичні передумови для вироблення кримської політики українських 

державних структур, її ідейні засади; роль і місце різних політичних сил та 

державних утворень у виробленні підходів до кримського питання та їх 

практичному здійсненні; проаналізувати зміну політики органів влади УНР 

стосовно кримського питання наприкінці 1918–1920 рр. За допомогою історико-
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порівняльного методу вдалося визначити роль і місце цього питання в колі 

проблем, що постали перед державними структурами УНР при формуванні 

кордонів, а також вирішити проблему тяглости в проведенні ними політики 

стосовно Криму. Системний метод допоміг визначити сутність та складові 

кримського питання в період війн і революцій 1917–1920 рр.  

Комплексне використання різноманітних методів у роботі дозволило 

скласти відносно повну й об’єктивну картину еволюції політики УНР періоду 

Директорії стосовно кримського питання, визначити вплив на спроби його 

вирішити внутрішньокримських, внутрішньоукраїнських та міжнародних 

факторів. Запровадження до наукового обігу раніше не досліджених чи не 

опублікованих оригінальних документів та матеріалів додало достовірності й 

обґрунтованості науковим положенням і висновкам дисертації.   

Наукова новизна дослідження визначається комплексним підходом до  

розкриття суті проблеми. Вона полягає в новому прочитанні та інтерпретації 

фактів і документів, їх теоретичному осмисленні на базі сучасних загально- та 

спеціальнонаукових підходів та побудові власної пояснювальної моделі. Новизна 

одержаних результатів ґрунтується на включенні до наукового обігу нових 

архівних матеріалів і різнопланових документальних публікацій, даних преси 

революційного та постреволюційного часу, мемуарної та наукової літератури. 

Безпосередні результати дослідження, які мають ознаки новизни,  можна назвати 

такі: 

- переосмислено напрацювання українських і закордонних дослідників, 

з’ясовано стан і ступінь наукової розробки зазначеної проблематики, виявлено 

додаткову джерельну базу цієї теми; 

- вперше комплексно розкрито кримське питання у політиці УНР 

періоду Директорії, зокрема, зміни в її ставленні до статусу Кримського 

півострова;  
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- вперше проаналізовано співробітництво та суперництво між 

кримськотатарським національним рухом і українськими державними 

структурами, політичними силами в 1919–1920 р. щодо кримського питання; 

- досліджено кримську політику УНР наприкінці 1918–1919 рр., 

зокрема, вперше висвітлено ставлення до крайового уряду Криму С. Крима; 

- суттєво уточнено позиції УНР і військово-політичного режиму           

П. Врангеля в 1920 р. щодо ставлення сторін одна до одної, найбільш повно в 

історіографії розглянуто процес їх взаємодії, зокрема, вперше проаналізовано 

невдалу спробу частини оточення білого диктатора, російської політичної 

еміграції та УНК утворити квазіуряд України на противагу незалежницьким 

українським державним структурам. 

 Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає як у 

теоретичній, так і в практичній площині. По-перше, дослідження ідейно-

теоретичних підходів і практичних заходів українських державних утворень щодо 

вирішення кримського питання дозволяє заповнити прогалини в науці, що 

існували в цій сфері. Положення й висновки дисертації можуть бути використані 

в навчальному процесі при викладанні історії України й Криму, історії держави і 

права України, українознавства, при написанні відповідних загальних і 

спеціальних курсів,  при створенні праць, присвячених 1917–1920 рр. в Україні, 

Росії, Туреччині, Німеччині, Польщі, а також міжнародним відносинам того часу. 

Можливе використання матеріалів дисертації при створенні політологічних і, 

меншою мірою, етнологічних праць. По-друге, матеріали дисертації можуть мати 

й певне практичне значення для експертного аналізу перспектив деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополь, вдосконалення регіональної політики та етнополітики України, 

напрацювання підходів щодо попередження політичних, соціальних і 

національних конфліктів.   

 Апробація результатів дослідження здійснена в низці публікацій автора. 

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження було використано 
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для підготовки доповідей на наукових конференціях, круглих столах і 

симпозіумах, у тому числі: другій Міжнародній науковій конференції «Гетьман 

Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року» (Київ, 1998 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «350-річчя відродження української 

державності: минуле і сучасне» (Сімферополь, 1998 р.); Міжнародному 

науковому симпозіумі «У пошуках втраченої єдності», присвяченому 80-річчю 

закінчення Громадянської війни (1917–1920 рр.) (Сімферополь, 2000 р.); 

Відкритій науково-практичній конференції молодих вчених (Сімферополь, 

2000р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство ХХІ ст.: 

нові підходи, критерії та завдання розвитку» (Київ, 2008 р.); другій 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тарас Шевченко і сьогодення» 

(Сімферополь, 2012 р.); тринадцятих  Таврійських наукових читаннях 

(Сімферополь, 2012 р.); п’ятій Міжнародній молодіжній літній школі 

ісламознавства «Іслам у Європі, Україні та на Близькому Сході: історія і 

сучасність»  (Острог, 2016 р.).  

 Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у  8 

наукових працях у наукових фахових виданнях України та 1 у науковому виданні 

за кордоном. Дисертантом також оприлюднено монографію, у якій розглядається 

предмет дисертаційного дослідження.  
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

Різним аспектам кримського питання в діяльності українських державних 

утворень доби Української революції 1917–1920 рр. присвячено чимало 

історичних статей та згадок у монографіях та статтях, особливо це стосується 

діяльності «першої» УНР (періоду Центральної Ради, листопад 1917 – квітень 

1918 р.) й Української Держави гетьмана П. Скоропадського. Набагато менше 

уваги дослідників привернули спроби державних структур «другої» УНР (під 

проводом Директорії, кінець 1918–1920 рр.) вирішити кримське питання в руслі 

українських національних інтересів і з урахуванням потреб населення Криму.  

 Історики Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, М. Стахів, П. Христюк, 

М. Шаповал та інші, які належали до представників української діаспори різних 

країн і вивчали період війн і революцій в Україні в цілому або історію «другої» 

УНР, здебільшого торкалися окремих проблем-складових кримського питання 

наприкінці 1918–1920 рр. І перш за все, відносин по лінії УНР – режим білого 

диктатора П. Врангеля1. Чимало матеріалів щодо цієї проблеми міститься  
                                                 
1 Дорошенко Д. Історія України. 1917–1920 / Д. Дорошенко. – Т. ІІ. Українська 

гетьманська держава. – Ужгород, 1930. – 510 с.; Полонська-Василенко Н. Історія 

України : У 2 т. – Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року / Н. Полонська-

Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 608 с.; Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: 

У 7 томах / М. Стахів. – Т.1. – Скрентон : Українська Науково-Історична 

Бібліотека в Скрентоні, 1962. – 272 с.; Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: 

У 7 томах / М. Стахів. – Т.2. – Скрентон : Українська Науково-Історична 

Бібліотека в Скрентоні, 1962. – 247 с. та ін. томи; Христюк  П. Замітки і матеріали 

до історії української революції 1917–1920 рр. / П. Христюк. – Т. 3. – Нью-Йорк : 

видавництво Чарторийських, 1969. – 160 с.; Христюк  П. Замітки і матеріали до 
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дослідженні колишнього голови уряду УНР І. Мазепи, зокрема щодо другої 

української військової місії на чолі з І. Литвиненком до Криму в серпні–вересні 

1920 р., ставлення УСДРП та інших політичних сил до можливого порозуміння з 

П. Врангелем2. Практично поза увагою істориків з діаспори лишилися такі 

ключові проблеми як бажаний статус Криму в розумінні державного керівництва 

«другої» УНР, його взаємини з кримськотатарським національним рухом, 

відносини Директорії УНР і Кримського крайового уряду С. Крима тощо.  

Навіть у спеціальних дослідженнях українсько-кримських відносин або 

історії Криму, здійснених істориками із числа представників української діаспори, 

зокрема, В. Дубровським, В. Січинським, В. Трембіцьким і М. Мельником, ці 

аспекти кримського питання в період «другої» УНР не розглядалися або їм 

приділялося мало уваги3. Так, наприклад, дослідник із діаспори М. Мельник при 

розгляді українсько-кримських зв’язків торкнувся проблеми бажаного для 

української сторони статусу Криму, але обмежився твердженням, що «Директорія 

                                                                                                                                                                       
історії української революції 1917–1920 рр. / Павло Христюк. – Т. 4. – Нью-Йорк : 

видавництво Чарторийських, 1969. – 192 с.; Шаповал М. Велика революція. (З 

нагоди 10-ліття революції на Україні). З циклу лекцій в Америці / Микита 

Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1928. – 272 с. та ін. 
2 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції / Ісаак Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 

608 с.  
3 Дубровський В. Україна й Крим в історичних взаєминах / Василь Дубровський. 

– Женева : [б. в.], 1946. – 47 с.; Січинський В. Крим. Історичний нарис / 

В. Січинський. – Нью-Йорк : Організація Оборони чотирьох свобід України, 1954. 

– С. 32; Трембіцький В. Чорноморська проблема України / В. Трембіцький // 

Альманах Українського Народного Союзу. – 1998. – № 88. – С. 144–158; Мельник 

М. Україна і Крим в історичних взаєминах / М. Мельник // Визвольний шлях. 

Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1982. – Кн. 10. – 

С. 1251–1262. 
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стояла на платформі постанов ІІІ Універсалу Центральної Ради та її закону від 2-4 

березня 1918 р. про територіальний поділ України», тобто вважала, що Крим «не 

належить до УНР»4.    

 У цілому історики, що представляли українську діаспору, темі кримського 

питання в діяльності УНР періоду Директорії приділили мало уваги, що було 

пов’язано, принаймні почасти, із нестачею документальних матеріалів та, 

ймовірно, слабкою зацікавленістю цією проблематикою великої їх частини. 

Недоліком більшості праць цих істориків є використання переважно українських 

джерел і недостатній аналіз джерел іншого походження при розгляді кримської 

проблематики, що в цілому не дозволило всебічно розкрити суть кримського 

питання та політику УНР щодо нього.   

Попри це історіографічний доробок науковців української діаспори при 

розгляді спроб «другої» УНР вирішити кримське питання має суттєву вагу, 

оскільки дозволяє побачити внутрішньоукраїнську ситуацію та зовнішні умови, у 

яких доводилося діяти українським державним структурам та політичним силам, 

містить великий обсяг фактографічної інформації про їх політику.  

Практично не приділялася увага кримському питанню в політиці УНР 

періоду Директорії в радянській історіографії. Загалом вона була жорстко 

ангажована комуністичним режимом СРСР та заідеологізована. Діяльність 

українських державних структур УНР періодів УЦР і Директорії, ЗУНР, 

Української Держави гетьмана П. Скоропадського подавалася як буржуазно-

націоналістична й контрреволюційна, у багатьох аспектах фальсифікувалася. 

Одночасно перебільшувалась і глорифікувалась діяльність партії більшовиків і 

радянського режиму, при цьому, як правило, применшувалися їх помилки та 

приховувалися їх злочини. На всебічне й об’єктивне висвітлення діяльності 

                                                 
4 Мельник М. Україна і Крим в історичних взаєминах // Визвольний шлях. 

Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1982. – Кн. 10. – 

С. 1256–57. 
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українських небільшовицьких державних утворень, у тому числі УНР періоду 

Директорії, було накладено табу. Здебільшого в радянських дослідженнях 

панувала викривальна риторика щодо них.  

За цих умов у радянській історіографії спеціальне комплексне дослідження 

політики УНР щодо кримського питання з’явитися не могло. Разом з тим, значний 

фактографічний матеріал, хоч і поданий в однобічному прокомуністичному 

ключі, щодо ситуації в Криму й на Наддніпрянській Україні в кінці 1918–1920 рр. 

міститься в працях частини радянських істориків. Особливо це стосується періоду 

1920–1930-х рр. до появи листа Й. Сталіна «Про деякі питання історії 

більшовизму» (1931 р.)5 і відрізку часу після його смерті, а також до періоду 

застою в СРСР. Тут треба згадати роботи таких радянських істориків як М. 

Бунегін6,  П. Надинський7, які прагнули дати загальну картину подій у Криму в 

1917–1920 рр. хоч безумовно однобічно та ангажовано, з прокомуністичних 

позицій, але все ж таки залучаючи значний обсяг статистичної, економічної та 

іншої інформації.  

Певну інформацію про взаємодію білого військово-авторитарного режиму 

П. Врангеля з різними українськими суспільно-політичними силами та 

державними структурами, зокрема – органами влади УНР і повстанцями півдня 

України, містять роботи з історії громадянської війни в Україні. Проте радянські 

історики не тільки інтерпретували події з класово-прорадянських позицій, а й 

фальсифікували частину із них. Так, наприклад, М. Супруненко в роботі 1966 р. 

                                                 
5 Сталин Й. О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию 

журнала «Пролетарская Революция». / Сочинения. – Т. 13. Июль 1930 – Январь 

1934. – М. : Госполитиздат, 1951. – С. 84–102. 
6 Бунегин М. Революция и гражданская война в Крыму (1917–1920 гг.) / 

М.Бунегин. – Симферополь : Крымгосиздат, 1927. – 334 с. 
7 Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма / П. Н. Надинский. – Ч. 2. – 

Симферополь : Крымиздат, 1957. – 303 с. 
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про історію громадянської війни та іноземну воєнну інтервенцію в Україні в 

1918–1920 рр. повідомляє, що П. Врангель за підсумками контактів у жовтні 

1920 р. в Бухаресті його представника та посла петлюрівського уряду «виставив 

лише одну умову» співпраці українській стороні «визнання петлюрівцями його 

влади «над ?усіма збройними силами й забезпечення загальнодержавних 

інтересів»8. А далі неправдиво й у пропагандистсько-викривальній манері 

твердить: «прийняття цих умов петлюрівцями ще раз розкрило їх як лютих 

ворогів українського народу»9 . 

Серед досліджень про події 1918–1920 рр., які оприлюднювали 

представники російської діаспори та сучасні російські історики, також відсутні 

праці, які б цілісно розкривали тему політики УНР періоду Директорії стосовно 

кримського питання. Цікаві, хоч і фрагментарні згадки про відносини режиму     

П. Врангеля з українськими повстанцями, політичною групою С. Моркотуна й 

представниками УНР містяться в російськомовній роботі 1982 р. історика із 

Франції Н. Росса «Врангель в Крыму»10.  

У пострадянський період російські історики значно інтенсифікували 

дослідження історії білих режимів. Природно, що до сфери їх уваги потрапили 

окремі аспекти кримського питання в діяльності УНР і такі важливі для його 

розуміння теми, як національна політика білих, їх ставлення до України, 

діяльність Кримського крайового уряду С. Крима тощо.  До місця й ролі України 

в національній політиці цього російського політичного табору зверталися, 

                                                 
8 Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной 

итервенции на Украине (1918 – 1920) / Н. И. Супруненко. – М. : Наука, 1966. – 

С. 432.  
9 Там само. – С. 432.  
10 Росс Н. Врангель в Крыму / Н. Росс. – Франкфурт на Майне : Посев, 1982. – 

363 с. 
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зокрема, В. Федюк, А. Ушаков11 і Д. Аманжолова12. На їх думку, «спеціально 

національною політикою в керівництві ЗСПР не займались», а підготовча з 

національних справ комісія за часів режиму А. Денікіна підготувала лише проект 

обласного поділу України із запровадженням там культурно-національної 

автономії, що «жодним чином не відповідало далекосяжним планам українських 

націоналістів»13. Д. Аманжолова поділяє думку Н. Росса про те, що лише 

П. Врангель висунув ідею «тактичного федералізму» і визнав суверенітет 

України, але зробив це запізно, коли результат боротьби на користь червоних вже 

було вирішено. 

Дещо іншу думку щодо ставлення жителів України до режиму А. Денікіна 

має російський дослідник Я. Бутаков. Хоча він й пише, що «підсумок правління 

Денікіна на Україні оцінити важко», але припускає, що в цілому політика цього 

білого диктатора, яка «ґрунтувалася на наданні Україні обласної автономії в 

рамках єдиної Російської держави, не суперечила настроям більшості народу 

України»14. Такий висновок викликає сумніви. Я. Бутаков також занижує долю 

кримськотатарського народу в населенні Криму до 10 % і помилково твердить, що 

«західні союзники, які висадилися в Криму в грудні 1918 року», потурали його 

претензіям на владу15. Цей вчений запропонував цікаву класифікацію білих 

                                                 
11 Ушаков А.И., Федюк В.П. Белое движение и право наций на самоопределение  

// Проблемы политической и экономической истории России. –  М., 1998. – 

С. 104–118. 
12 Аманжолова Д. Национальный вопрос в годы Гражданской войны в России // 

[Електронний документ]. – Режим доступу : https :  

his.1september.ru/2003/19/1.htm. – Дата перегляду: 08.08.2016. 
13 Там само. 
14 Бутаков Я. А. Гражданская война в России: альернативные модели 

государственного строительства и управления. – М. : ГУУ, 2001. – 54 с.  
15 Там само. 
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режимів, проте висвітлення їх національної політики є, на нашу думку, 

поверховим. 

Спеціально досліджував національне питання в ідеології й політиці Білого 

руху на Півдні Росії в 1917–1919 рр., а також відносини між Україною та Кримом 

у 1918–1919 рр. історик із Санкт-Петербурга А. Пученков. У своєму 

дисертаційному дослідженні він доходить висновку, що білі розглядали Україну 

як невід’ємну частину Росії та вважали, що український рух носить не 

національний, а політичний характер, керується іноземними дипломатами. Вони 

вважали, що «українського питання» не існує, і відповідно «зводили проблему до 

деукраїнізації краю, на що й були спрямовані значні зусилля»16. А. Пученков 

підсумовує, що такі заходи білих «не могли вирішити українського питання», що 

цей політичний табір був  непопулярним в Україні й що «петлюрівська агітація» 

охопила навіть денікінську армію17. 

Проте й у підходах А. Пученкова проглядається недооцінка українських 

національного руху й процесів державотворення, нехтування деякими ключовими 

фактами з історії українсько-кримських відносин. Так, наприклад, у дослідженні 

політичної історії в Україні та Криму в 1918 – початку 1919 рр. він ігнорує 

підняття 29 квітня 1918 р. у Севастополі українських прапорів над 

Чорноморським флотом, питання передачі в листопаді 1918 р. Німеччиною цього 

флоту Українській Державі, а при описі діяльності Кримського крайового уряду 

С. Крима не висвітлює його ставлення до УНР18. При тому дослідник рясно й 

                                                 
16 Пученков А. С. Национальный вопрос в идеологии и политике южнорусского 

Белого движения в годы Гражданской войны. 1917–1919 гг. Автореф. дис… канд. 

ист. Наук: 07.00.02. – Отечественная история / А. С. Пученков; Санкт-

Петербургский государственный университет. – 2005. – С. 21–22. 
17 Там само. – С. 22. 
18 Пученков А. С. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. Очерки 

политической истории / А. С. Пученков. – СПб. : Нестор-История, 2013. – 352 с.  



 
 
 

18 
 

часто некритично цитує антиукраїнські думки одного із ідеологів білого руху                

В. Шульгіна. На нашу думку, про певну тенденційність автора свідчить і 

використання в монографії про Україну й Крим пропагандистських ярликів та 

ідеологізованих оцінок радянської історіографії. Наприклад, А. Пученков пише: 

«У цій ситуації агітація Петлюри, якого Лихолат називав «запеклим зрадником 

українського народу» або «повстання проти німців і рух на Київ проходило все-

таки під націоналістичними гаслами, хай і «застарілими» й такими, що 

пропагують «звіриний націоналізм» і русофобію,  за оцінкою радянського 

військового історика А. Е. Антонова»19. 

Тематично окремо серед праць російських істориків стоїть дослідження 

В. Возгріна «История крымских татар: очерки этнической истории коренного 

народа Крыма» у чотирьох томах. У третьому томі дослідник, зокрема, розглядає 

історію кримськотатарського національного руху в 1917–1920 рр., його 

структуризацію, політичні проекти, партійне будівництво, відносини з іншими 

суспільно-політичними акторами, а також суспільно-політичні події в Криму того 

часу20. На жаль, про кримськотатарсько-українські відносини й політику «другої» 

УНР щодо кримського питання в 1918–1920 рр. В. Возгрін не пише. 

Тенденцію до ігнорування російськими істориками процесів українських 

націо- та державотворення при розгляді революційних подій на просторі 

колишньої імперії Романових, зокрема в Криму, було продовжено вже після 

анексії Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. Знаковою в цьому сенсі 

                                                 
19 Пученков А. С. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. Очерки 

политической истории / А. С. Пученков. – СПб. : Нестор-История, 2013. – С.165. 
20 Возгрин В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного 

народа Крыма в четырех томах. – Том III. – 2-е издание, стереотипное. – 

Симферополь : КРП «Издательство «Коымучпедгиз», 2013. – 880 с.  
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можна вважати науково-популярну книгу «История Крыма»21, яка вийшла в 2015 

році із вступним словом міністра культури РФ В. Мединського. У главі 8 «Між 

червоними і білими. Крим в роки революції і Громадянської війни (1917–1920)»22, 

написаній А. Ганіним, відсутні теми відносин крайового уряду С. Крима й 

режиму П. Врангеля з УНР, не розкривається тема національного складу 

Російської армії, один малозмістовний і тенденційний абзац присвячено 

стосункам з українськими повстанцями.    

Декілька матеріалів російських та українських істориків у збірнику «Крым. 

Врангель. 1920 год»23, який вийшов у 2006 р. в Москві, мають пряме або 

опосередковане відношення до кримського питання в діяльності «другої» УНР. 

Це статті А. Посадського (Саратов) «Білий Південь і махновщина: до питання про 

відносини», В. Пискун (Україна) «Українці в уряді П. Врангеля: особистісний 

вимір»24, В. Крупини (Україна) «Україна у програмі державного будівництва 

П. Врангеля»25. 

 Із здобуттям Україною незалежності в 1991 р. відбулася «історіографічна 

революція» у вітчизняній науці. Перестали бути обов’язковими марксистсько-

ленінські методологічні засади, відкрився доступ як до багатьох раніше 

                                                 
21 История Крыма / Шеф-редактор С. З. Коздова. – М. : ОЛМА Медиа Груп, 2015. 

– 464 с. 
22 Там само. – С. 283–329. 
23 Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – М. : Издательство 

«Социально-политическая мысль», 2006. – 216 с. 
24 Пискун В. Н. Украинцы в правительстве П. Врангеля: личностное измерение / 

В. Н. Пискун / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – М. : «Социально-

политическая мысль», 2006. – С.151–158.  
25 Крупина В. А. Украина в программе государственного строительства 

П. Врангеля / В. А. Крупина / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – 

М. :  Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 159–169.  
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засекречених масивів архівних документів, так і до можливостей вільно 

використовувати здобутки світової науки в галузі історії, зокрема, методи й праці 

західної історіографії, роботи істориків з числа представників діаспори. Це дало, 

зокрема, можливість відкинуті заідеологізовані підходи й з позицій 

методологічного плюралізму вільно досліджувати період війн і революцій в 

Україні (1917–1920 рр.) та, зокрема, такі його важливі елементи, як процеси 

Української революції й державотворення.  

 Протягом 1991–2016 рр. українськими істориками та правознавцями 

створено цілий пласт досліджень, які з нових позицій розглядають революційні та 

постерволюційні події в Україні. Зокрема, важливу роль у висвітленні з нових або 

оновлених концептуальних позицій періоду війн і революцій у нашій країні 

відіграли дослідження В. Верстюка26, П. Гай-Нижника27,  Я. Грицака28, 

                                                 
26 Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник / В. Ф. 

Верстюк. – К. : Заповіт, 1997. – 344 с.  
27 Гай-Нижник П. П. УНР і ЗУНР: становлення органів влади і національне 

державотворення (1917–1920 рр.) / П. П. Гай-Нижник. – К. : «ЩеК», 2010. – 304 

с.; Гай-Нижник П. П. Київський період відновленої УНР: фінанси і політика (14 

грудня 1918 р. – 5 лютого 1919 р.) / П. П. Гай-Нижник // Наукові праці 

історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: 

Просвіта, 2008. – Вип.ХХIV : Соціальні та економічні чинники революцій і 

реформ в Україні: проблеми взаємоємовпливів. – С.165–175. 
28 Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-

ХХ ст. / Ярослав Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.; Грицак Я. Парадокси 

української модернізації / Ярослав Грицак // Страсті за націоналізмом. Історичні 

есеї / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2004. – С. 37–45; Грицак Я. Українська 

революція 1914-1923: нові інтерпретації / Ярослав Грицак / Страсті за 

націоналізмом. Історичні есеї. – К. : Критика, 2004. – С. 46–65 тощо. 

http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/160doc.php
http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/160doc.php
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М. Ковальчука29, В. Литвина30, В. Лозового31, О. Реєнта32, О. Рубльова33, В. 

Солдатенка34 та інших істориків. А також деякі колективні праці з вітчизняної 

історії ХХ ст.35 або українсько-російських відносин у минулому36. 

                                                 
29 Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне 

протистояння / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. – 576 с.; Ковальчук М. А. 

Симон Петлюра та військова опозиція в Армії УНР у 1920–1921 рр. / 

М. А. Ковальчук // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 97–108. 
30 Литвин В. М. Україна : доба війн і революцій (1914-1920 рр.) / В. М. Литвин. – 

К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 488 с.  
31 Лозовий В. С. Внутрішня та зовнішня політика Директорії Української 

Народної Республіки (Кам’янецька доба) / В. С. Лозовий. – К.; Кам’янець-

Подільський : Аксіома, 2005. – 224 с. 
32 Реєнт О. Українські визвольні змагання (поч.ХХ ст. – 1921 рік). Події на 

східних теренах національної території / Реєнт О. У робітнях історичної науки. – 

К. : Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, Видавничий центр 

“Просвіта”, 1999. – С. 7–272. 
33 Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / 

О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 320 с. 
34 Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу : Іст. Есе-хроніки. У 4-х т. : Т.ІІ. 

Рік 1918 / Валерій Федорович Солдатенко. – К. : «Світогляд», 2009. – 411 с.; 

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. Есе-хроніки. У 4-х т. : Т.ІІІ. Рік 

1919 / Валерій Федорович Солдатенко. – К. : «Світогляд», 2010. – 453 с.; 

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. Есе-хроніки. У 4-х т. : Т.ІV. Рік 

1920 / Валерій Федорович Солдатенко. – К. : «Світогляд», 2011. – 442 с.; 

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія / В. Ф. 

Солдатенко. – К.: Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам’яті України»,1997. – 

416 с.; Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918–
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 Дослідження цих істориків дають загальну картину розгортання 

націотворення й державного будівництва в Україні в період війн і революцій. 

Більшість з них розглядає певну проблему чи проблеми, які складають кримське 

питання в політиці «другої» УНР. 

 Так само його частково висвітлюють історики О. Ганжа, В. Боєчко, 

О. Захарчук37, О. Бойко38, Г. Єфименко39 та інші дослідники, які аналізують 

                                                                                                                                                                       
1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко. – К. : Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам’яті 

України», Видавничий центр «Просвіта», 1999. – 507 с. 
35 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ Редкол. : І.Ф. Курас (голова) та 

ін. – Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920)  / 

В.Ф. Солдатенко (кер.), В.Ф. Верстюк. – К. : Генеза, 2003. – 488 с. 
36 Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х томах / Інститут 

історії України НАН України; Редрада : акад. НАН України В. М. Литвин 

(голова), акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. 

НАН України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій, С. В. 

Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій : Том 1. 

Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській 

імперії / Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2004. – 504 с. 
37 Боєчко В. Кордони України : історична ретроспектива та сучасний стан / В. 

Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. – К. : Основи; Інститут державного управління  та 

місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 168 с. 
38 Бойко О. Формування території української незалежної держави в часи 

Української революції (1917-1921 рр.) / О. Бойко. – К. : Інститут історії України 

НАН України, 2007. – 63 с. 
39 Єфіменко Г. Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917–1920) / Г. 

Єфименко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий 

збірник наукових праць. – Вип. 20 / Відп. ред. С.В. Кульчицький. – К. : Інститут 

історії України НАН України, 2011. – С. 135–176.  
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проблему формування кордонів модерної Української держави. А також ті 

українські вчені, які вивчають період війн і революцій у Криму та в Севастополі 

або створюють загальні курси з історії цих регіонів. Серед таких дослідників 

можна назвати Т. Алтабаєву40, С. Кульчицького41, О. Копиленка42, В. і 

О. Зарубіних43, О. Мироненка44, Т. Бикову45.  

 Першою спробою комплексно розглянути перебіг революційних подій та 

воєн у 1917–1920 рр. на Кримському півострові стала книга О. і В. Зарубіних «Без 

победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму», яка має дві редакції 

(1997 і 2008 рр.46). Це масштабне дослідження здійснено на відносно широкій 

джерельній базі та на сьогодні є найбільш повним викладом подій того часу в 

                                                 
40 Алтабаева Е. Смутное время : Севастополь в 1917–1920 гг. Учебное пособие / 

Екатерина Алтабаева. – Севастополь : Телескоп, 2004. – 384 с. 
41 Кульчицький С. Кримське питання в контексті політичної історії ХХ століття / 

Станіслав Кульчицький // Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст. : 

історичні нариси / [ред. Рада : В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. 

Даниленко та ін.; відп. ред.  В. А. Смолій; авт. кол. : О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, 

С. В. Віднянський та ін.]. –  К. : Ніка-Центр, 2012. – С. 515–532. 
42 Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим : проблеми правового статусу: 

Монографія / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2002. – 342 с.  
43 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь: АнтиквА, 2008. – 728 с. 
44 Мироненко О. Крим і кримське питання після Лютневої (1917) революції / 

О. Мироненко / Українське державотворення: невитребуваний потенціал. 

Словник-довідник. / За ред. О.М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – С. 260-265. 
45 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.) / Тетяна Бикова. – К. : 

Інститут історії України, 2011. – 247 с.   
46 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : АнтиквА, 2008. – 728 с. 
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Криму. Разом з тим, одним з його недоліків є неповне й неточне висвітлення 

проблем відносин різних суспільно-політичних сил Криму з Україною.  Так, 

наприклад, О. і В. Зарубіни зовсім не згадують про першу військову місію УНР до 

П. Врангеля (травень 1920 р.), а про другу пишуть: «На початку вересня 

Головнокомандувач приймає делегацію одного із українських генералів               

М. В. Омеляновича-Павленка»47. Так переважно писали про другу українську 

військову місію підцензурні газети в Криму за часів білого диктатора через 

проблеми із згадуванням у позитивному контексті УНР та її Головного отамана 

С. Петлюру. Сумнівним є й твердження кримських авторів про те, що практичним 

наслідком утворення в Криму Українського національно-демократичного блоку 

було створення українських військових частин, які влилися в 3-ю Російську 

армію48. Адже ця армія була сформована на підконтрольній Польщі території, 

діяла далеко від таврійського театру бойових дій і  восени 1920 р. перейшла в 

підпорядкування військ УНР49.  

 У роботі з історії Севастополя в 1917–1920 рр. Є. Алтабаєва50 намагається 

всебічно показати картину життя в місті й, зокрема, розглядає можливість союзу 

Врангеля з українським національним рухом, його відносини з махновцями, 

діяльність деяких суспільно-політичних і культурних установ українців Криму. 

На жаль, дослідниця також неточно називає другу військову місію УНР 

                                                 
47 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : АнтиквА, 2008. – С. 620. 
48 Там само. – С. 622. 
49 Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. Есе-хроніки. У 4-х т. : Т.ІV. 

Рік 1920 / Валерій Федорович Солдатенко. – К. : «Світогляд», 2011. – 442 с. 
50 Алтабаева Е. Смутное время: Севастополь в 1917–1920 гг. Учебное пособие / 

Екатерина Алтабаева. – Севастополь : Телескоп, 2004. – 384 с. 



 
 
 

25 
 

«делегацією від одного із найбільших повстанських загонів генерала                     

М.  Омеляновича-Павленка»51 і нічого не говорить про першу.  

 Ґрунтовною та базованою на солідній документальній базі є монографія 

Т. Бикової «Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.)»52, у якій, зокрема, 

розглядаються кримські державні утворення під час революції й громадянської 

війни. На жаль, дослідниця в цій роботі майже не аналізувала політику УНР щодо 

режиму П. Врангеля. Можливо, тому припустилася помилкового твердження при 

розгляді звернення Головнокомандувача ЗСПР до українців, що нібито «Петлюра, 

орієнтуючись на Польщу, не бажав мати з Верховним правителем жодних 

справ»53. 

  У низці робіт історик В. Сергійчук54,  розглядає серед іншої проблематики й 

деякі проблеми, які складають кримське питання в діяльності УНР періоду 

Директорії. Зокрема, він звертає увагу на діяльність українського національного 

руху в Криму в 1917–1920 рр., його зв’язки з дипломатичними структурами УНР 

на Кавказі, окремі аспекти ставлення режиму П. Врангеля до України. Дослідник 

увів до наукового обігу цілу низку документів українського походження з цих та 

пов’язаних з ними проблем.  

                                                 
51 Там само. – С. 339. 
52 Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.) / Тетяна Бикова. – К. : 

Інститут історії України, 2011. – 247 с. 
53 Там само. – С. 114. 
54 Сергійчук В. Український Крим. Видання друге, доповнене. – Вишгород: ПП 

Сергійчук М. І., 2013. – 312 с.; Сергійчук В. Українська соборність і відродження 

українства 1917–1920 рр. / Володимир Сергійчук. – 1999. – 412 с.; Сергійчук В. 

Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – К. : 

Українська видавнича спілка, 2000. – 432 с. та ін. 
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 Декілька статей присвятив історик В. Головченко підходам державних 

структур УНР і Української держави до вирішення кримського питання55.  

Важливим для розуміння відносин у 1920 р. між українськими республіканцями 

та білим режимом у Криму є дослідження цього автора про угоду між урядом 

Директорії та Російським політичним комітетом у Польщі56.  

У колективній монографії «Крим в етнополітичному вимірі», яку було 

видано в 2005 р. за редакцією М. Панчука, є розділ про Крим у революційних 

процесах 1917–1920 рр. Позитивно, що в ньому є спеціальний параграф 

«Українські національні уряди і Крим: трансформація взаємин», де розглядається 

еволюція ставлення урядів різних форм української державності до кримського 

питання. Проте, на жаль, політика УНР періоду Директорії щодо Криму 

висвітлюється неповно й з неточностями. Так, наприклад, у параграфі йдеться, що 

П. Врангель наголошував на неможливості співробітництва з будь-яким 

українським сепаратистським рухом. А як зразок поступки наводиться такий 

приклад: «А після зустрічі у вересні 1920 р. з делегацією від армії генерала 

Омеляновича-Павленка та делегацією безпартійних федералістів – Українського 

національного конгресу на чолі з С. Моркотуном Врангель вже говорив і про 

                                                 
55 Головченко В. Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й 

гетьманату Павла Скоропадського / В. Головченко // Пам’ять століть. Планета. – 

2008. – № 4. – С. 107–121; Головченко В. І. Кримське питання в українській 

політиці гетьмана П. Скоропадського / В. І. Головченко // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/107/19976-krimske-pitannya-v-

ukra%D1%97nskij-politici-getmana-p-skoropadskogo.html. 
56 Головченко В. Угода між урядом УНР і російським політичним комітетом / 

Володимир Головченко // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Вип. 

третій / Упор. Л. Губерський, Б. Гуменюк, П. Кривонос, А. Денисенко. – К., 2003. 

– 327–346.   

http://www.stattionline.org.ua/histori/107/19976-krimske-pitannya-v-ukra%D1%97nskij-politici-getmana-p-skoropadskogo.html
http://www.stattionline.org.ua/histori/107/19976-krimske-pitannya-v-ukra%D1%97nskij-politici-getmana-p-skoropadskogo.html
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можливість федерації»57. Тобто тут знову повторюється неточність із 

кваліфікацією другої військової місії УНР в Криму як «делегації армії генерала 

Омеляновича-Павленка» у 1920 р., відсутня інформація про першу, помилково 

названо Український національний комітет. Суттєвим недоліком є ігнорування в 

параграфі принципово важливих заяв представників врангелівського режиму, 

зроблених у листопаді 1920 р., про визнання УНР де-факто і права Українських 

Установчих Зборів визначити майбутній державний лад в Україні. 

 Деякі цікаві статті щодо кримського питання в 1917–1920 рр. містяться у 

збірниках матеріалів «Крим: шлях крізь віки. Історія у запитання і відповідях»58 і 

«Крим від античності до сьогодення: Історичні студії», які вийшли у 2014 р. за 

редакцією Смолія В. А.  На жаль, безпосередньо політика «другої» УНР стосовно 

цього питання в них не висвітлюється. Із матеріалів, які її стосуються, загальних 

умов її реалізації можна виділити новаторську статтю В. Савченка про кримську 

стратегію анархо-махновського руху в 1920 р.59, в якій розкриваються плани 

українських анархістів здійснити анархістський експеримент у Криму. 

 Досліджував з історико-правової точки зору державні утворення Криму 

кінця 1918–1920 рр. дослідник із Сімферополя Д. Велігодський60. Ним, зокрема, 

                                                 
57 Крим в етнополітичному вимірі. Авт. колектив:  М. Панчук (керівник). – К. : 

Світогляд, 2005. – 533 с. 
58 Крим : шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. 

Інститут історії України. Відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Інститут історії України 

НАН України, 2014. – 456 с.; Крим від античності до сьогодення : Історичні студії 

/ Відп. ред. В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – 708 с.  
59 Савченко В. Кримська стратегія анархо-махновського руху (1920 р.) / Крим від 

аничності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В. Смолій. – К. : Інститут 

історії України НАН України, 2014. – С. 400–409. 
60 Велігодський Д. В. Державні утворення в Криму наприкінці 1918 - в 1920 рр.: 

історико-правове дослідження : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
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визначено сутність трьох моделей державності Криму: парламентської республіки 

з унітарною формою державного устрою та ліберально-демократичним типом 

державно-правового режиму С. Крима; територіальної автономії у формі 

Кримської СРР з елементами тоталітарного режиму диктатури більшовицької 

партії; монархічної форми правління та військово-авторитарного режиму              

А. Денікіна, доповнених ідеєю федеративного устрою й широким 

самоврядуванням у П. Врангеля.  

Ті українські історики, які  вивчали ставлення українських державних 

утворень до проблеми належності Криму, дають діаметрально протилежну 

характеристику суті політики УНР періоду Директорії стосовно нього: одні 

заперечують наміри українського державного керівництва приєднати Крим, інші 

наполягають, що саме це було стрижнем його позиції в питанні статусу спірного 

півострова. До представників першого підходу належать, наприклад, сучасні 

українські історики О. Ганжа і К. Галушко, які вважають, що повстання 

Директорії проти гетьмана П. Скоропадського «поклало край намірам приєднання 

Криму до України»61. Вітчизняний історик Яблонський В.М.  у дисертаційному 

                                                                                                                                                                       
Д. В. Велігодський / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. –  

Сімферополь, 2004. – 218 арк.; Велігодський Д. В. Кримські військово-

авторитарні режими генералів А. І. Денікіна і П. М. Врангеля (червень 1919 – 

листопад 1920 рр.) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 24. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2004. – С. 112–120. 
61 Ганжа О. Кримське питання в політиці урядів України (І половина ХХ століття) 

/ Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції «Крим в 

історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР. – К. : 

Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 154; Галушко К. Україна на 

карті Європи : науково-популярне видання / К. Галушко. – К. : [б.м.], 2014. – 

С. 89.  
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дослідженні, навпаки, запевняє, що Директорія щодо Криму «дотримувалася 

думки про те, що він має бути українським, оскільки без нього, зазначалося у звіті 

зовнішньополітичного відомства (УНР – А.І.) «наша морська межа тратить всяку 

реальну вартість»62. Отже існує потреба з’ясувати погляди Директорії УНР на 

бажаний статус Криму, можливу їх еволюцію протягом 1918–1920 рр., а також хід 

і наслідки спроб українського державного проводу розв’язати кримське питання.  

Його аспектом, який відносно активно досліджується, є стосунки УНР із 

врангелівським режимом, що базувався в Криму. Його висвітлювали Г. Гаврилюк, 

А. Голуб, О. і В Зарубіни, А. Іванець, О. Копиленко, В. Крупина, С. Литвин, 

В. Сергійчук, В. Солдатенко, Д. Табачник, Я. Тинченко, Я. Штанько63 та інші 

                                                 
62 Яблонський В.М. Директорія УНР: формування засад української державності в 

1918–1920 рр. : Дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / В.М. Яблонський; Київський 

університет ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 117.  
63 Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня 

Росії» в 1920 р. / Г. Гаврилюк // Київська старовина. – 1997. – № 3–4. – С. 152-156; 

Голуб А.И. «Украинский вопрос» в «белом» Крыму (посики путей решения) / 

А. И. Голуб / Материалы научной конференции «Революция и Гражданская война 

1917–1920 гг. : новое осмысление. Крым, Ялта, 10–18 ноября 1995 г. – 

Симферополь : Крымский архив, 1995. – С. 96–98; Копиленко О. Л. Автономна 

Республіка Крим : проблеми правового статусу : Монографія. – К. : Таксон, 2002. 

– 342 с.; Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К. : Українська 

видавнича спілка, 2000. – 432 с.; Сергійчук В. Український Крим. – К. : 

Українська видавнича спілка, 2001. – 304 с. та інші роботи цього автора; 

Тинченко Я. Українське офіцерство : шляхом скорботи та забуття. Ч.1, 

біографічна довідкова. – К. : Тиражувальний центр УРП, 1995. – 258 с. інші 

роботи цього автора; Зарубин А. Г. Украинский вопрос при П.Н. Врангеле (по 

материалам Крымской печати 1920 г.) // Проблемы политической истории Крыма 

: итоги и перспективы : Материалы научно-практической конференции, 
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автори. Меншу увагу приділено дипломатичній діяльності УНР щодо спроб 

вирішити кримське питання наприкінці 1918–1920 рр.64  

                                                                                                                                                                       
Симферополь, 24–25 мая 1996. – Симферополь, 1996. – С. 40-42; Зарубин А. Г., 

Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму / 

А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : АнтиквА, 

2008. – 728 с.; Іванець А. В. До питання про українське підпілля в армії Врангеля 

(весна-осінь 1920 р.) / А. В. Іванець // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – Вип. 

ХХІV : Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні : 

проблеми взаємовпливів. – С. 182–185; Іванець А. Невдала спроба творення 

«уряду України» під патронатом білих. Частина 1 / А. Іванець // Українознавство. 

– 2010. – № 3. – С. 91–100; Іванець А. В. До питання про діяльність паризького 

Українського національного комітету (1919-1921 рр.) / А. В. Іванець // 

Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 117–135; Іванець А. До 

питання про діяльність у Криму в першій третині ХХ століття українського 

громадсько-політичного діяча Петра Близнюка / А. Іванець // Українознавство. – 

2011. – № 4. – С. 241–247; Крупина В. А. Украина в программе государственного 

строительства П. Врангеля / В. А. Крупина / Сост. С.М. Исхаков. – М. : 

Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 159–169; Табачник Д. 

Українська держава і біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу / 

Д. Табачник // Політика і час. – 1996. – № 8. – С. 67–74. 
64  Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті 

національних інтересів. 1917-1923 рр. : Монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль, 

Астон, 2009. – 520 с.; Матвієнко В. М. Політика УНР та Української Держави 

щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської 

імперії (1917-1921 рр.) / Автореф. дис… д-ра іст. наук : 07.00.02/ В. М. Матвієнко; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 40 с.; Сергійчук В. Етнічні межі і 

державний кордон України / В. Сергійчук. – К. : Українська видавнича спілка, 
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Можна констатувати, що значна частина проблем, які складають кримське 

питання та пов’язаних з ними тем, знайшла відображення в історіографії в Україні 

та за кордоном. Це, перш за все, встановлення та функціонування політичних 

режимів у Криму у 1919–1920 рр., відновлення, розбудова й боротьба за 

виживання УНР періоду Директорії, її відносини з білим російським військово-

авторитарним режимом П. Врангеля. Частково висвітлена істориками активність 

кримськотатарського національного руху в 1919–1920 рр.  

Загалом накопичений історичною наукою матеріал щодо предмету 

дисертаційного дослідження здебільшого поки що не систематизований, має 

фрагментарний та вузько проблемний характер. Що свідчить про потребу 

здійснити комплексний науковий розгляд підходів і дій УНР періоду Директорії 

щодо вирішення кримського питання.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерела, які стосуються кримського питання в політиці «другої» УНР, 

можна поділити на три типи: документи державних органів влади та суспільно-

політичних сил, наративні особистого походження (мемуарно-епістолярні) та 

періодичні видання. У свою чергу в кожному з них джерела можна класифікувати 

за політичними таборами: уенерівські, інші українські некомуністичні, радянські 

(російські та українські), білого руху, кримськотатарські тощо. 

З метою виявлення оптимальної сукупності джерел, необхідної для 

всебічного вивчення предмету дослідження, було опрацьовано фонди Архіву 

Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, 

                                                                                                                                                                       
2000. –  432 с.;  Сергійчук В. Український Крим / В. Сергійчук. – К. : Українська 

видавнича спілка, 2001. – 304 с.; Іванець А.В. До питання про громадсько-

політичну активність українців Криму під час денікінської окупації (др.пол. 1919 

р.) // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 8. – С. 186–188 та ін.  
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Державного архіву Автономної Республіки Крим, Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України. 

Архівні матеріали, використані в дослідженні, можна поділити на такі 

групи: 

1. Документи органів влади УНР та Української Держави зберігаються у 

фондах: РНМ УНР (ЦДАВОВ України, Ф. 1065), Головного управління 

Генерального Штабу Армії УНР (ЦДАВОВ України, Ф. 1078), МВС УНР 

(ЦДАВОВ України, Ф. 1092), Канцелярії Директорії УНР (ЦДАВОВ 

України, Ф. 1429), МЗС УНР (ЦДАВОВ України, Ф. 3696), МЗС УД 

(ЦДАВОВ України, Ф. 3766). 

2. Документи органів влади, які діяли на території Криму й Північної Таврії: 

МВС Кримського крайового уряду (ДА в АРК, Ф. Р-999), Ради міністрів 

Кримського крайового уряду (ДА в АРК, Ф. Р-1000). 

3. Документи партійних установ: Документальні матеріали Кримського 

обласного комітету ВКП(б) (ДА в АРК, Ф. 1), ЦК Комуністичної партії 

України (ЦДАГО України, Ф. 1), ЦК Української партії соціалістів-

революціонерів, Української комуністичної партії (боротьбистів) і місцеві 

організації (ЦДАГО України, Ф. 43), Української партії соціалістів-

федералістів (ЦДАГО України, Ф. 44). 

4. Документи наукової установи, яка вивчала історію, зберігаються у фонді: 

Комісії з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У (ЦДАГО України, 

Ф. 5). 

5. Документи про персоналії, об’єднані у фонд: Архівно-кримінальних справ 

осіб, які зняті з обліку (Архів ГУ СБУ в АРК, Ф. 8). 

Різнопланові документи, що входять до складу названих фондів, роблять 

можливими постановку та розробку дослідниками проблем, які утворюють 

кримське питання в політиці УНР періоду Директорії. Частина документів, 

використана в дослідженні, вводиться в науковий обіг вперше. 
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Повноцінне вивчення предмета цього дослідження неможливе без 

опрацювання опублікованих документальних матеріалів. Масив збірників 

документів можна поділити на наступні групи: 

1. Джерела про діяльність офіційних органів влади УНР й Української 

держави; 

2. Матеріали про період війн і революцій в Україні та Криму; 

3. Документи про кримськотатарський національний рух. 

Ключовим у першій групі джерел є двотомник «Директорія, Рада Народних 

Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: 

Документи і матеріали»65, упорядкований групою істориків під керівництвом 

В. Верстюка та виданий у 2006 р. У цьому виданні міститься широкий спектр 

офіційних документів вищих органів влади «другої» УНР, у тому числі й з 

кримського питання, за весь період їх існування на території України. Важливими 

для порівняння політики різних форм української національної державності щодо 

Криму є аналогічні двотомні збірники документів Української Центральної Ради 

(1997 р.)66 та Української Держави гетьмана Скоропадського (2015 р.)67. Поява 

                                                 
65 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 

Листопад 1918 – листопад 1920 рр. : Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х 

частинах. – Т. 1 / Упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Видавництво імені 

Олени Теліги, 2006. – 688 с.; Директорія, Рада Народних Міністрів Української 

Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. : Документи і матеріали. 

У 2-х томах, 3-х частинах. – Т. 2 / Упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : 

Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 744 с. 
66 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах / Упор.: 

В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін.; редколегія : 

В. А. Смолій (відп. редактор), В. Ф. Верстюк (заст. відп. редактора), Ю.М. 

Гамрецький та ін. – Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К. : Наукова думка, 1996. – 

589 с.; Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах / Упор. 
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цих базових для періоду війн і революцій в Україні збірників документів створює 

умови для ґрунтовного вивчення широким колом дослідників процесів 

Української революції та українського державотворення як загалом, так і, 

зокрема, щодо формування кордонів на півдні. 

Проливають світло на різні аспекти кримського питання в діяльності 

«другої» УНР також збірники документів про період війн і революцій в Україні та 

Криму68, які виходили в Україні в періоди СРСР та незалежності. Та їх частина, 

яка видана в радянський час, має заідеологізовані коментарі й, як правило, 

тенденційний підбір документів. Але в комплексі з іншими збірниками 

документів також допомагає більш повно вивчити події того часу.  

                                                                                                                                                                       
: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін.; редколегія : 

В. А. Смолій (відп. редактор), В. Ф. Верстюк (заст. відп. редактора), 

Ю. М. Гамрецький та ін. – Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К. : 

Наукова думка, 1997. – 423 с. 
67 Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : Документи і матеріали. У 

двох томах. / Упоряд. : Р. Пиріг (керівник) та ін. – Т. 1. – К. : Темпора, 2015. – 

790 с.; Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : Документи і матеріали. 

У двох томах, трьох частинах. / Упоряд. : Р. Пиріг (керівник) та ін. – Т. 2. – К. : 

Темпора, 2015. – 412 с. 
68 Советско-Германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до 

подписания Раппальского договора. Сб. документов. Ред. Коллегия : С. Денберг, 

Х. Зайдевиц, И. Н. Земсков и др. В 2-х тт. Т. 1 (1917–1918 гг.). – М. : Политиздат, 

1968. – 758 с.; Україна в 20 столітті : Зб. документів і матеріалів (1900–1939 рр.) / 

Упор. : А. Г. Слюсаренко, А. О. Буравченков, Н. І. Миронець та ін. – К. : ІЗМН, 

1997. – 448 с.; Національна безпека України : кримський вектор : збірник 

документів і матеріалів (1917–2014 рр.); у 5 ч. / Упоряд. Л. Рябошапко, 

І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. Рябошапка, 

А. Луцького. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – Ч. 1. – 904 с. тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Низка важливих документів про відносини УНР і режиму П. Врангеля 

міститься в збірнику «Українська революція: Документи, 1919–1921 рр.», який 

вийшов у 1984 р. під егідою УВАН у США69. Зокрема, у збірнику є дипломатичні 

документи МЗС УНР та українських дипломатичних цивільних і військових 

структур у Європі щодо цієї проблематики. 

Суттєві для розуміння відносин між УНР, режимом П. Врангеля і Польщею 

матеріали містяться в польськомовному збірнику документів «Sąsiedzi wobec 

wojny 1920 roku. Wybór dokumentów»,  який вийшов за редакцією Я. Цісека в 

1990 р. у Лондоні70. Зокрема, у документах польських військових і цивільних 

дипломатів міститься цінна інформація про ставлення білого диктатора до 

України навесні 1920 р., про діяльність УНК. 

Допомагає глибше зрозуміти мотивацію суспільно-політичних сил, які 

прагнули вирішити кримське питання на свою користь, вивчення опублікованих у 

1990-х рр. документів кримськотатарського національного руху 1917–1920 рр.71     

Повноцінне вивчення предмета дослідження потребує залучення такої 

важливої групи джерел як наративні документи, які є результатом становлення 

                                                 
69 Українська революція : Документи, 1919–1921 / Ред. Тарас Григорович Гунчак ; 

За заг. ред. Ярослав Білінський, Василь Михайлович Омельченко, Олег Федишин 

[Джерела до новітньої історії України]. – Т. 2. – Нью-Йорк : Українська Вільна 

Академія Наук у США, 1984. – 478 с. 
70 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn: Polska fundacja kulturalna, 1990. – 324 a. 
71 Зарубин А. Крымскотатарское национальное движение в 1917 – 1921 гг. // 

Вопросы развития Крыма / Научно-практический дискусионно-аналитический 

сборник/. – Вып. 3. – Симферополь : Таврия, 1996. – 98 с.; Губогло М. Н. 

Червонная С. М. Крымскотатарское национальное движение: в 2 тт. – Т. ІІ. 

Документы. Материалы. Хроника / М. Н. Губогло, С. М. Червонная. – М., 1992. – 

339 с. 
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самосвідомості особистості та одночасно одним із засобів усвідомлення нею 

взаємовідносин із різними соціальними групами. Такі джерела представлені 

мемуарною літературою та творами епістолярного жанру. Очевидно, що вони 

потребують глибоко критичного аналізу, проте у висвітленні деяких фактів та 

позицій історичних акторів є незамінними. 

Варто відзначити значимість спогадів, що належать українським державно-

політичним діячам, які за різних політичних режимів займали відповідальні 

посади керівників українських урядових або військових структур та брали участь 

у формуванні позиції щодо кримського питання – В. Винниченку72, 

Д. Дорошенку73,  М. Омеляновичу-Павленку74. Хоча в мемуарах вони, як правило, 

не багато уваги приділяють розгляду саме цієї проблематики, а більше 

висвітлюють суспільно-політичні процеси в Україні загалом.  

Важливими для розуміння спроб встановити взаємодію УНР і білого руху 

навесні 1920 р. є спогади заступника голови першої військової місії УНР до 

Севастополя полковника І. Цапка про перебіг переговорів із представниками 

режиму П. Врангеля75. Це наразі джерело, яке серед виявлених документів 

найбільш повно відображає цей цікавий епізод історії.  

                                                 
72 Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / В. Винниченко. – К. : Видавниче 

тов-во “Криниця” книголюбів України, 1991. – 127 с. 
73 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 рр.). / 

Дмитро Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 220 с. 
74 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально-

художнє видання / Михайло Омелянович-Павленко / Упоряд. : М. Ковальчук. – 

К. : Темпора, 2007. – 608 с. 
75 Цапко І. Перша українська військова місія в Криму (Травень 1920 р.) // Вісті 

комбатанта. – 1963. – Ч. 3 (11). – С. 21. 
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Для висвітлення позиції кримськотатарського національного руху в 1918–

1920 рр. були залучені мемуари провідних його діячів Д. Сейдамета76 та   

Айвазова А. С. 77, а також його учасника в 1918 р. литовського татарина 

А. Ахматовича78. Для розуміння політичних планів національного 

кримськотатарського істеблішменту в той період особливо важливі мемуари 

перших двох діячів, адже поки що ця проблематика відносно слабко вивчена в 

історіографії України, Росії та Польщі. Спогади Д. Сейдамета й Айвазова А. С.  

з’явилися набагато пізніше описуваних подій, до того ж останній автор писав їх в 

умовах ув’язнення комуністичним режимом. Усе ж ці мемуари є цінними 

історичними джерелами за умови критичного їх аналізу.  

Цілий комплекс спогадів про події в Криму й Україні лишили діячі 

російського білого руху. Передусім варто згадати мемуари його лідерів на півдні 

європейської частини колишнього простору імперії Романових – А. Денікіна79 та 

                                                 
76 Сейдамет Д. Мои воспоминания и беседы с маршалом Пилсудским / Джафер 

Сейдамет / Сейдамет Дж. Публицистика : малоизвестные статьи / сост. Куршутов 

Т. Н. – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2012. – С. 71–82. 
77 Айвазов А. С. История национального контрреволюционного движения в 

Крыму (рукопись Айвазова Асана Сабри). Начато 1937 г. Окончено 1938 г. (58 

листов) / Последняя рукопись Сабри Айвазова. Дело партии «Милли Фирка». 

Документы свидетельствуют. Из серии «Рассекреченная память». Крымский 

выпуск. – Т. 1. / Под общ. ред. В. В. Пшеничного, Р. Н. Лесюка, С. В. Лунина, И. 

И. Полякова. Составители А. В. Валякин, Р. И. Хаяли. – Симферополь : 

издательство «ДОЛЯ», 2009. – С. 25–114 с.  
78 Ахматович А. Трагедия крымских татар / Александр Ахматович // Къасевет. – 

1991. – № 1. – С. 15–16.  
79 Деникин А. Гетманство и Директория на Украине / Антон Деникин // 

Революция на Украине по мемуарам белых. / Сост. С. А. Алексеев. – М.; 

Ленинград : Государственное издательство, 1930. – С. 136–185. 
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П. Врангеля80. Перший, як відомо, вкрай негативно ставився до національного та 

державного будівництва більшості народів, які входили раніше до складу Росії, 

прагнув не визнавати суб’єктність українського народу. Кримський білий 

диктатор у мемуарах дуже стримано розповідає про відносини з Україною й 

приділяє їм відносно мало місця. Інший підхід у своїх спогадах продемонстрував 

генерал Я. Слащов81. Він написав окрему главу «Українське питання» і вважав, 

що воно – «складає найбільш хворе місце у всій політиці генерала Врангеля». Сам 

Я. Слащов вважав важливим використати український фактор для досягнення 

цілей білого руху, зокрема, для отримання військового контингенту та 

матеріальних ресурсів.  

Торкається певних аспектів української проблематики у спогадах 

консервативно налаштований урядовець цивільної адміністрації Врангеля 

Н. Савич82. Так само роблять у своїх мемуарах й представники ліберального крила 

білого руху, які працювали або бували в Криму в 1919–1920 рр. – кадети 

В. Оболенський83, Д. Пасманік84, М. Вінавер85, В. Вернадський86, 

М. Могилянський87.  

                                                 
80 Врангель П. Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.) / 

Петр Врангель. – Ч. ІІ. – М. : Терра, 1992. – 474 с. 
81 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 : Мемуары и документы / 

Я. А. Слащов-Крымский. – М. : Наука, 1990. – 272 с. 
82 Савич Н. В. Воспоминания / Н. В. Савич. – Спб : Logos; Дюссельдорф : Голубой 

всадник, 1993. – 496 с. 
83 Оболенский В. Крым при Врангеле. Мемуары белогвардейца / В. Оболенский. – 

М., Л. : Государственное издательство, 1927. – 87 с.; Оболенский В. А. Крым при 

Деникине / В. А. Оболенский / Белое дело : Избранные произведения в 16 книгах. 

Кн. 11 : Белый Крым. – М. : Российский гуманитарный университет, 2003. – 473 с.  
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1.3 Понятійний апарат та методологія дослідження 

 

Важливим елементом історичного дослідження політики УНР періоду 

Директорії стосовно Криму є понятійно-категоріальне забезпечення. Насамперед 

окремого наукового тлумачення вимагають засадничі терміни, якими власне 

виступають «кримське питання» і «кримська проблема», а також терміни «базові» 

і «окраїнні» землі України. 

Для подальшого розгляду теми дослідження необхідно визначитися із 

змістом й обсягом поняття «кримське питання». В історіографії при розгляді 

проблем статусу та державної належності Кримського півострова в ХХ ст., 

самовизначення кримського населення та інших, пов’язаних з цим питань,   

використовуються терміни «кримське питання», «кримська проблема», а іноді 

обидва ці терміни як взаємозамінні.  Так, наприклад, історики О. Мироненко та 

                                                                                                                                                                       
84 Пасманик Д. Революционные годы в Крыму / Д. Пасманик / Предисловие 

В. В. Лаврова и А. В. Мальгина, подготовка текста В. В. Лаврова // Крымский 

архив. – 1999. – № 4. – С. 88–93. 
85 Винавер М. Наше правительство (Крымские воспоминания 1918–1919 г.г.) // 

Серия «Голосъ минувшего». / Сост., вступ. статья  К. Куяс-Скрижинский. В 

Крыму. (1916-1918 гг.) / Н. Н. Кришевский. Наше правительство (крымские 

воспоминания 1918-1919 г.г.) / М.М. Винавер. Загадка матроса Баткина / К. Куяс-

Скрижинский. – Вып. ІІ. – Репр. изд.  – К. : Академкнига, 2011. – С. 59–320. 
86 Вернадский В. И. Дневники 1917-1921. Октябрь 1917 – январь 1920 / 

В. И. Вернадский. – К. : Наукова думка, 1994. – 271 с.   
87 Могилянский Н. М. Трагедия Украины / Н. М. Могилянский / Революция на 

Украине по мемуарам белых / Сост. С.А. Алексеев; ред. Н.Н. Попова. – М.; Л. : 

Государственное издательство, 1930. – С. 115–135. 
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С. Кульчицький вживають перший термін88  

другий89, а В. Перепадя застосовує їх одночасно, хоча віддає перевагу терміну 

«проблема»90. Причому, як правило дослідники, не дають чітких дефініцій цих 

термінів.  

Згідно із «Словником української мови», питання – це положення, справа, 

предмет, які вимагають розв’язання, обговорення  тощо.91, а проблема – складне 

теоретичне або й практичне питання, що потребує вирішення. Суспільні проблеми 

виникають тому, що існуючий стан речей суперечить якимось потребам людини, 

соціальної страти, суспільства, держави, міждержавного об’єднання або інших 

акторів суспільного життя. Таких суспільних проблем різного масштабу є велика 

кількість. Їх ознакою є те, що вони містять у собі протиріччя й існують доти, поки 

не вирішено це протиріччя.  

У цьому сенсі, весь комплекс проблем, які стосувалися статусу Криму: його 

державної належності, самовизначення кримського населення тощо, – можна 

узагальнено назвати «кримською проблемою». Бо вона була дійсно складним 

                                                 
88 Мироненко О. Крим і кримське питання після Лютневої (1917) революції / 

О. Мироненко / Українське державотворення: невитребуваний потенціал. 

Словник-довідник. / За ред. О.М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – С. 260–265; 

Кульчицький С. Кримське питання в контексті політичної історії ХХ століття / 

Станіслав Кульчицький // Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст. : 

історичні нариси / [Ред. рада : В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк,  

В. М. Даниленко та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол. :  О. Г. Аркуша, 

В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2012. – С. 515–532. 
89 Іванець А. В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 

1918–1920 рр.) / А. В. Іванець. – Сімферополь : Доля, 2013. – 176 с. 
90 Перепадя В. В. Кримська проблема в 1917–1918 рр. / В. В. Перепадя // Південна 

Україна. – 1998. – Т. 1. – С. 128–138.  
91 Там само. – Т. 5. – К. : Наукова думка, 1975. – С.376.  
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практичним питанням суспільного життя, яка потребувала вирішення. Тому 

термін «кримська проблема» має підстави для використання в історичних працях. 

Але, якщо застосувати принцип історизму, то логічно використати термін 

«кримське питання», як такий, що відповідає поширеній у політиці та дипломатії 

другої половини ХІХ–ХХ століть практиці. Адже тоді активно ставились й 

вирішувались політиками, державними діячами, іншими акторами суспільно-

політичного життя, наприклад, чеське, польське, вірменське, східне та інші 

питання міжнародної політики. До речі, й термін «кримське питання» час від часу 

використовувався в 1917–1920 рр. І зараз у вітчизняній історіографії він 

зустрічається частіше за термін «кримська проблема».  

Під кримським питанням для цілей цього дослідження розуміється 

комплекс проблем, який виник і вирішувався в добу революцій і війн             

1917–1920 рр., щодо тодішнього становища й майбутнього Кримського 

півострова і його поліетнічного населення. Це перш за все проблеми: 1) державної 

належності Кримського півострова (основні альтернативи: Україна, Росія, 

Туреччина, Німеччина, Польща); 2) статусу Криму (варіанти: частина Таврійської 

губернії, окрема адміністративно-територіальна одиниця без автономії, автономія, 

колонія, протекторат, тимчасове державне утворення, незалежне державне 

утворення); 3) самоорганізації, самовизначення та орієнтації кримськотатарського 

народу, найбільших етнічних груп кримчан, кримського населення загалом; 4) 

ставлення режимів, які виникли або закріпилися в Криму, до держав Європи й 

Туреччини. 

У такому вигляді кримське питання поставало в 1917–1920 рр. перед усіма 

державними утвореннями України, більшовицькою Росією, білими режимами, 

Німецькою та Османською імперіями, до певної міри Польщею. 

Сучасна Українська держава є однією з найбільших країн у Європі й 

найбільшою країною, чия територія (603,8 тис. кв. км) розташована виключно на 

цьому континенті. На початку ХХ ст. український народ заселяв набагато більшу 
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територію. За  тогочасними оцінками, вона доходила до 850 тис. кв. км92. Цілком 

природно, що цей простір поділявся на окремі історико-географічні регіони або 

землі. Вони стали базою, на якій виникали й розвивалися в 1917–1920 рр. різні 

форми української національної державності. Формування державної території 

України було складним і суперечливим процесом, який відбувався в умовах 

конкуренції та часто жорсткого протистояння з іншими національними чи 

великодержавними проектами. У ході українського державного будівництва в 

його орбіту були втягнені окремі регіони, де українці були етнічною меншістю. З 

іншого боку – окремі українські етнографічні землі так і не були включені до 

складу українських державних утворень.  

Умовно регіони, які входили до складу модерних українських 

держав/державних утворень 1917–1920 рр. чи які, на думку тогочасної української 

державно-політичної та наукової еліти, мали бути їх сладовими, можна поділити 

на базові та прикордонні. Критеріями поділу виступає комплекс таких ознак, як їх 

розмір, чисельність населення, розташування,  суспільно-політична та економічна 

роль, яку вони відігравали чи мали б відігравати в українському національному 

проекті. До базових земель можна віднести – Наддніпрянщину, Галичину й 

Кубань. Окраїнні або прикордонні землі можна поділити на ті, де українці 

становили етнічну більшість, і ті, де вони були меншиною.  До перших 

відносились – Буковина, Покуття, Закарпаття, Надсяння, Холмщина, Лемківщина, 

Берестейщина, частини Вороніжчини, Курщини, Донської області та Ставропілля. 

До других – Гомельщина, Бесарабія, Чорноморщина та Крим.  

Сучасна методологія виступає як синтез теорії й практики наукового 

дослідження, оскільки ґрунтується на загальній теорії наукового пізнання й на 

                                                 
92 Украинский народ в его прошлом и настоящем : [в 2 т.] / под ред. Ф. К. Волкова 

и др. – Т. 2. – Спб : Тип. Т-ва  «Общественная польза», 1916. – С. 361. 
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здобутках досвіду. Вона складається з принципів (правил) дослідження й методів 

(прийомів, способів) пізнання93.  

Мета та завдання дисертації, комплекс джерельних матеріалів, в яких 

міститься змістовна для аналізу й осмислення предмета дослідження інформація, 

визначили характер і структуру цієї праці. Вони ж спрямували автора на системне 

та органічне поєднання як загальнонаукових, так і суто гуманітарних принципів і 

методів, що сприяло більш об’єктивному та всебічному висвітленню теми.  

Ключовим у методологічному інструментарії нашої роботи є принцип 

історизму, який «розглядає всі процеси суспільного життя в закономірному 

логічному розвитку, фіксованому в історичному часі та просторі»94.  

Завдяки застосуванню принципу історизму вдалося розглянути кримську 

політику УНР періоду Директорії, як комплекс взаємопов’язаних і, значною 

мірою, взаємообумовлених проблем і як процес, що відбувався в конкретно-

історичних обставинах. Історизм зумовив розгляд кримського питання в 

безпосередньому зв’язку з суспільно-політичними, соціально-економічними 

процесами революційного періоду на постімперському просторі та у Євразії.  

Послуговування принципам об’єктивності забезпечило всебічність і 

докладність дослідження історичних подій на основі опрацювання та 

неупередженого аналізу як історіографічних надбань, так і різноманітних джерел. 

Означений принцип орієнтував автора на порівняння різних, іноді суперечливих 

тверджень, на співставлення відмінних оцінок і поглядів щодо різних проблем, які 

складають кримське питання. Усе це вимагало певної відстороненості дослідника, 

                                                 
93 Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / 

П. П. Гай-Нижник (керівник проекту), Т. А. Бевз, О. Є. Гомотюк та ін. – К., 2015. 

– С. 72.  
94 Бондаренко Г. Історичне пізнання : питання теорії і практики / Г. Бондаренко. – 

Луцьк : РВВ ВДУ імені Лесі Українки, 1998. – С. 105.  
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необхідності утримуватися від симпатій й антипатій у своїх судженнях та 

висновках. А також – вміння формулювати власну оцінку на основі ґрунтовного 

вивчення характеру та форм  діяльності державних структур УНР, політичних 

режимів, які контролювали Крим у 1918–1920 рр., кримськотатарського 

національного руху та інших історичних акторів, які впливали в той період на 

вирішення кримського питання, в усій їх різноманітності й суперечливості.  

Цілісність пізнання забезпечив принцип системності, що передбачає 

врахування багатофакторності суспільного розвитку, комплексне осягнення 

кримського питання в період війн і революцій та спроби його вирішити владою 

УНР періоду Директорії, дозволяє розкрити мотивацію державних та громадських 

діячів, зокрема, представників української, кримськотатарської та російської 

політичної й наукової еліти в їхньому прагненні визначити бажаний статус та 

державну належність Криму. Принцип системності спонукає пам’ятати й про інші 

компоненти системи, зокрема, про реальний або потенціальний вплив на 

вирішення владою УНР кримського питання стану розв’язання 

внутрішньоукраїнських проблем або військово-політичний вплив держав Антанти 

й Польщі на ситуацію у Східній Європі. Усе це разом дозволило отримати цілісну 

та комплексну картину минулого.  

Тісно взаємопов’язаним із попередніми є принцип всебічності, який 

застосований у дослідженні для аналізу всіх складових, що впливали на процес 

формування підходів органів влади УНР та реалізації ними політики щодо 

кримського питання: політичних, етнодемографічних, військових, правничих 

тощо. 

При написанні дисертаційної роботи були використані загальнонаукові 

методи і, безпосередньо, принципи та методи історичного дослідження. Метод 

наукового аналізу та синтезу дозволив вичленити основні підходи до кримського 

питання українських органів влади в 1917–1920 рр., визначити сутність і складові 

кримського питання.  
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Завдяки поєднанню та взаємодії історичного та логічного методів, які 

зобов’язують дослідника підходити з великою увагою до категорій історичних 

часу й простору95, вдалося визначити комплекс чинників (етнодемографічних, 

суспільно-політичних, дипломатичних,  військових, державотворчих), що суттєво 

впливали на процес реалізації політики «другої» УНР стосовно Криму, а також 

розкрити його вплив на важливі грані національного життя. Задля вивчення та 

аналізу джерел, наукової літератури та матеріалів періодики, їхньої класифікації 

ми застосували метод систематизації.  

Важливу роль у процесі дослідження відіграють спеціальні історичні 

методи. Так, застосування проблемно-хронологічного методу забезпечило 

визначення певних проблем, дало змогу простежити процес становлення та змін 

політики  різних моделей української державності й, перш за все, «другої» УНР 

стосовно кримського питання.  

Одним із базових методів історичного дослідження є історико-

порівняльний, спрямований на виявлення загального та особливого на підставі 

співставлення історичних об’єктів чи явищ. Практично кожне наукове 

дослідження минулого більшою або меншою мірою спирається на нього. Власне в 

процесі порівняння й відкривається можливість для пояснення розглянутих 

фактів, розкриття сутності досліджуваних явищ. У цьому полягає основне 

пізнавальне значення порівняння як методу наукового пізнання96. Застосування 

цього методу дозволило встановити закономірність постання кримського питання 

перед українськими державними структурами та спроб інкорпорації ними 

Кримського півострова попри зміни політичних режимів, здійснити діахронний і 

                                                 
95 Зашкільняк Л. О. Вступ до методології історії / Л. О. Зашкільняк. – Львів : 

ЛОНМІО, 1996. – 96 с.  
96 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – 

[2-е изд., доп.]. – М. : Наука, 2003. – 486 с.  
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сінхронний аналіз шляхом порівняння підходів УНР стосовно Криму як із 

підходами інших форм української державності, так й інших держав або режимів.  

Отже, комплексне застосування принципів та методів історичного 

дослідження надало можливість розкрити найбільш значимі аспекти пропонованої 

теми, розв’язати поставлені завдання й тим самим досягти сформульованої мети, 

сформувавши власне бачення процесу визначення й реалізації політики 

Української Народної Республіки періоду Директорії відносно Криму в контексті 

загальної внутрішньоукраїнської та міжнародної ситуації.  

Якщо підбити підсумки щодо розглянутих у розділі питань, то варто 

наголосити на наступному. Аналіз історіографічного доробку з вивчення 

кримського питання в політиці «другої» УНР дозволив визначити коло науковців, 

які на різних етапах розвитку історичної науки долучилися до розробки його 

складових. При цьому встановлено, що попри наявність  більших можливостей 

для вільної наукової творчості в еміграції, зокрема, для аналізу різних аспектів 

окресленої проблематики, узагальнюючі наукові праці з цього питання науковці-

емігранти не створили. Ймовірно, це пов’язано, перш за все, з браком 

документальних джерел.  

Натомість в умовах радянської України науковці були позбавлені 

можливості об’єктивно та всебічно студіювати діяльність українських державних 

утворень, які прагнули до суверенітету та самостійності, оскільки комуністичний 

режим їх розглядав як ворожі. Це повністю відноситься і до вивчення кримського 

питання в політиці УНР періоду Директорії. І хоча в 1920 – на  початку 1990-х рр. 

історикам вдалося ввести до наукового обігу окремі фактологічні матеріали, проте 

це аж ніяк не вплинуло на загальне формулювання висновків щодо ролі та місця 

цього питання в діяльності українських державних утворень та держав у 1918–

1920 рр.  

Сучасний стан вітчизняної історіографії характеризується появою низки 

ґрунтовних праць, у яких висвітлюються різні проблеми-складові частини 

кримського питання та переглядаються усталені погляди на деякі з них. Однак 
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комплексного аналізу предмета дослідження не існує до сьогодні й відповідно як 

самостійна проблема дана тема дослідниками сформульована не була. 

Підґрунтям для реалізації сформульованих у дисертації дослідницьких 

завдань слугував комплекс джерел, який включає неопубліковані (архівні) 

матеріали та опубліковані документи. Варто відзначити видання за період 

незалежності України корпусу джерел з історії Української революції та 

державотворення в 1917–1920 рр. У контексті опрацювання опублікованих 

джерел проаналізовано збірники документів, спогади про знакову добу 

вітчизняної історії представників органів державної влади України, українських, 

кримськотатарських й російських суспільно-політичних сил, матеріали 

тогочасних періодичних видань, які виходили в Криму, Україні, Росії та за 

кордоном.  

При студіюванні комплексу проблем, які складають кримське питання, 

визначення його ролі й місця в процесі формування державних кордонів України 

ми послуговувалися як загальнонауковими, так і спеціально-історичними 

методами.  

Таким чином, процес аналізу історії кримського питання в політиці УНР 

періоду Директорії ще не завершено. Уведення до наукового обігу нової значимої 

інформації та раніше не задіяних джерелознавчих комплексів, їх критичний та 

комплексний аналіз, систематизація є актуальною науковою проблемою, яка 

сприятиме відтворенню об’єктивної картини формування державних кордонів 

України. 
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РОЗДІЛ 2  

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  

У 1918-1919 РР.  ПОЛІТИКИ УНР ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ  

ЩОДО КРИМСЬКОГО ПИТАННЯ 

 

2.1. Виникнення кримського питання та спроби українських державних 

структур його вирішити в 1917–1918 рр. 

 

У ході революційних трансформацій 1917–1918 рр. і в результаті розпаду 

Російської імперії й Російської Республіки, виникнення модерних форм 

української державності, суспільно-політичної активності кримського населення 

на порядок денний міжнаціональних, а пізніше й міждержавних відносин постало 

кримське питання.  

Кримський півострів, який межує з материковими землями, заселеними 

українцями, був на момент вибуху революційних процесів 1917 р. пов’язаний із 

ними географічно, економічно, адміністративно, історично й частково етнічно. 

Він займає 26,6 тис. кв. кілометрів і в 1917 р. на його території проживало 808,9 

тис. осіб. Попри відносно етнічно українських земель, які за різними оцінками 

займали 650-850 тис. кв. кілометрів, невеликі площу й населення значення 

Кримського півострова в процесах українського державного будівництва під час 

Української революції в 1917–1920 рр. було вельми суттєвим. Воно визначалося, 

перш за все, його стратегічним розташуванням і розміщенням у Севастополі 

головної бази військового Чорноморського флоту. В умовах Світової, 

громадянських та міжнаціональних війн, що точилися в 1917–1920 рр. на просторі 

колишньої імперії Романових, збройні сили були одним із визначальних факторів 

для успіху реалізації політичних проектів. Особливо важливу роль у встановленні 

влади в Криму, на півдні України та Росії моряки та кораблі Чорноморського 

флоту відіграли  наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. У ході боротьби різних 

суспільно-політичних сил та держав у 1918–1920 рр. цей флот зазнав великих 
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втрат у корабельному та особовому складі, було знищено або пограбовано 

величезну частину майна, яким він користувався. Тим не менше, Севастополь 

лишався єдиним у Північному Причорномор’ї зручним портом для базування 

протягом всього року значної кількості військових кораблів. Отже, володіння ним 

несло державі потенційно великі військово-стратегічні переваги. 

Фактично, у 1917–1920 рр. приєднання Криму в тій або іншій формі було 

ключовим із так званих «окраїнних» питань (Бессарабське, Холмське та інших) 

для українських державних утворень, які прагнули до суверенітету,  з огляду на 

інтереси гарантування власної безпеки. Важливість цього питання корелювалася 

із його об’єктивною складністю – адже українці в Криму були меншиною, а 

поліетнічне кримське населення також складалося із кримськотатарського народу, 

росіян, євреїв, німців та представників багатьох інших етнічних груп та народів.  

Стратегічне значення Кримського півострова та інші фактори визначали спроби 

багатьох суб’єктів політики з-поза його меж вирішити одночасно з українськими 

державними утворенням кримське питання на свою користь – органів влади 

Тимчасового уряду, російських і мусульманських політичних сил у 1917 і 1918 

рр., Німеччини, Туреччини, РСФРР, білих військово-авторитарних режимів, країн 

Антанти, Польщі в 1918–1920 рр. Дослідниця О. Несук справделиво кваліфікує 

Крим як найбільшу територіальну проблему того періоду у відносинах України і 

Росії, та вказує на їх рівні права на встановлення суверенітету над Кримським 

півостровом97.  

 Окрім об’єктивних складнощів спроби вирішити кримське питання у 

відповідності до українських національних інтересів гальмувались й 

суб’єктивними: усвідомлення керівництвом українського національного руху та 

державних  структур необхідності приєднання Кримського півострова або 

                                                 
97 Несук О. М. Українсько-російські відносини 1917-1922 рр. : Дис. … канд. іст. 

наук : 07.00.02 / О. М. Несук / Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка. – К., 1998. – С. 95. 
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встановлення над ним ефективного контролю відбулося не одразу. А відповідно й 

концептуальні підходи та практичні заходи щодо визначення статусу Криму з 

боку українських державних утворень зазнавали еволюції, пройшли декілька 

етапів.  

Територія Криму в ХV–XVIII ст. була ядром Кримського ханства, а після 

анексії цієї держави Російською імперією протягом кінця XVIII – поч. ХХ ст. вона 

піддавалася досить інтенсивній колонізації. Одним із її результатів була  

кардинальна зміна етнонаціонального складу кримського населення. Важливими 

факторами, які багато в чому визначали й одночасно ускладнювали  в 1917–

1920 рр. вирішення кримського питання, були наявність у Севастополі головної 

бази Чорноморського флоту й поліетнічний склад населення регіону, основні 

етнополітичні сили якого мали різні підходи до визначення статусу півострова й 

відстоювали різновекторні орієнтації на зовнішні стосовно Криму сили. 

З 1802 р. Крим адміністративно входив до складу Таврійської губернії. На 

початку ХХ ст. вона займала площу 60,4 тис. кв. км (без внутрішніх вод). 

Губернія складалася з більшої за розмірами та чисельністю населення материкової 

частини (Дніпровський, Мелітопольський і Бердянський повіти; загалом 33,8 тис. 

кв. км або 55,5% від площі губернії), де переважну більшість складали українці 

(понад 60%), та поліетнічного Кримського півострова (5 повітів і 2 

градоначальства; 26,6 тис. кв. км або 44,5%). Таврійська губернія на той момент 

займала за розмірами 21 місце серед 50 губерній європейської частини імперії 

Романових, а серед 9 губерній, в яких українці становили більшість населення, – 4 

місце, але за чисельністю населення – лише останнє98.  Вона мала кордони на 

суходолі з Херсонською та Катеринославською губерніями.  

                                                 
98 Іванець А. В. Таврійська губернія / А. В. Іванець // Енциклопедія історії 

України: Т. 10. Т – Я / Редколегія : В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наукова 

думка, 2013. – Т. 10. – С. 16-17.  
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За переписом 1897 р. у Таврійській губернії проживало 1447,8 тис. чол., з 

них у 17 містах – 20%, що перевищувало середньоімперський показник. Особливо 

високим рівнем урбанізованості відрізнявся Кримський півострів (44% містян).  

Протягом існування Таврійської губернії на її землях йшли процеси 

колонізації, збільшення чисельності населення, зміни його етноконфесійної 

структури, урбанізації, модернізації економіки, розвитку комунікацій. Зокрема, 

розвивалися порти, з’являлися шосейні дороги, залізниці, курортна галузь, 

фабрично-заводська промисловість, в тому числі – переробна, кораблебудування, 

металургія, сільскогосподарське машинобудування, літакобудування. Основною 

галуззю економіки Таврійської губернії було сільське господарство, яке 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століть уже носило значною мірою товарний 

характер. З часом тваринництво втрачало свою вагу  й наприкінці ХІХ ст. на 

перший план вийшло виробництво зернових, а в передгірській та гірській частині 

Криму також садівництво, тютюнництво та виноробство. Губернія відносилася до 

територіально-адміністративних одиниць – провідних зерновиробників в імперії. 

На узбережжі Криму в другій половині ХІХ ст. виникають лікувальні та оздоровчі 

курорти. З 1861 р. Лівадія стає резиденцією російських монархів. На південному 

березі Криму мали свої маєтки представники аристократії, купецтва й 

промисловців Російської імперії.  

Уряд імперії Романових заохочував заселення території губернії 

східнослов’янським, німецьким, єврейським (у 1804 р. вона була включена до 

межі осілості), грецьким, болгарським та іншим населенням. Разом з тим політика 

імперської влади (обезземелення селян-мусульман, негативні для тюрків зміни 

соціокультурного середовища, утиски національного руху, свавілля властей тощо) 

та інші причини призвели до декількох хвиль виїздів кримських татар і ногайців; 

особливо катастрофічною була еміграція до Туреччини в 1859–1863 рр. понад 150 

тисяч осіб. Виправити демографічні втрати від неї дозволили загальнодержавні 

реформи часів імператора Олександра ІІ, які дали поштовх для розвитку 

інфраструктури та економіки губернії, а також сприяння царського режиму 
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переселенню в Крим підданих з Росії, України, Естонії та іноземних колоністів. 

Чисельність населення в Криму стрімко зросла в 1865–1897 з 194,5 тис. до 523 

тис. осіб99. 

Кримський півострів уже на початку ХХ ст. опинився на перетині інтересів 

кримськотатарського, російського (великоруського) і українського національних 

проектів. У революційний період 1917 р. до них додався ще один конкурент – 

більшовицький проект, який хоча й виник у Росії й певною мірою базувався на 

російських традиціях, проте суттєво відрізнявся від інших різновидів російського 

націоналізму та імперіалізму. При цьому варто зазначити: спірний Кримський 

регіон не був самодостатнім економічно, був тісно інтегрованим з материком і, 

перш за все, землями, що прилягали до нього. Зокрема, у передреволюційний 

період із заселених переважно українцями губерній та частин Таврійської губернії 

він отримував продовольство й вугілля, сезонних робітників у сільське 

господарство, через кримські порти вивозилося з цих земель зерно та інші товари.     

Національний склад населення Криму станом на 1917 р. лишається до 

певної міри дискусійним питанням, зокрема, й щодо кількості українців. За 

даними голови статистичного бюро Таврійського губернського земства есера 

М. Бененсона, у 1917 р. у Криму проживало 808,9 тис. осіб 35 національностей100. 

Із них росіяни й українці становили – 399,8 тис. осіб або 49,4% від загальної 

кількості населення, кримські татари – 217 тис. осіб (26,8%), євреї – 68,2 тис. осіб 

(8,4%), німці – 41,4 тис. осіб (5,1%), греки – 20,1 тис. осіб (2,5%), вірмени – 16,9 

                                                 
99  Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. – Спб, 1904. – 

Т. XLI : Таврическая губерния. – С. 94. 
100 В історичній літературі про Крим у 1917 р. традиційно вказується 34 

національності, проте дані М. Бененсона спростовують це (статистик писав, що в 

сільській місцевості проживають представники 34 національностей плюс евреї, 

які мешкали лише в містах). Деякі історики вважають, що в Криму проживали 

представники понад 35 народів та етнічних груп.  



 
 
 

53 
 

тис. осіб (2,1%), болгари – 13,2 тис. осіб (1,6%), поляки – 11,8 тис. осіб (1,5%), 

караїми – 9 тис. осіб (1,1%)101. Як бачимо статистик не виділив окремо українців. 

Сучасний дослідник Б. Грушецький вважає, що вони складали на той момент від 

8,5 до 12,4% кримського населення102, тобто від 68,8 тис. осіб до 100,3 тис. осіб. 

За даними Всеросійського перепису 1897 р., у Криму проживало 77,5 тис. 

українців103. Отже, враховуючи високу народжуваність в українців на поч. ХХ ст. 

і продовження міграції в Крим, ймовірно, їх чисельність мала бути вищою за цю 

цифру.     

Якщо в 1917 р. кримське питання постало й вирішувалося, перш за все, на 

просторі постцарської Росії в чотирикутнику  Петроградський центр (Тимчасовий 

уряд, пізніше – РНК РСФРР) – Українська Центральна Рада (з листопада – 

Українська Народна Республіка) – неоднорідні суспільно-політичні сили Криму  – 

національно-революційний рух мусульманських народів Росії, то в 1918 р. вона 

стала міждержавною. Тоді про статус цінного в стратегічному плані півострова 

сперечалися на міжнародній арені – Росія, Україна, Туреччина і Німеччина. Вплив 

на його вирішення двох останніх держав з кінця 1918 р. після їх поразки у 

Світовій війні, фактично, зникає або мінімізується, натомість з’являється чинник 

держав Антанти.  

Політика українських державних утворень у 1917–1918 рр. пройшла 

помітну еволюцію у підходах до кримської проблеми. Навесні 1917 р. український 

                                                 
101 Бененсон М. Е. Экономические очерки Крыма. – Симферополь : Южное 

кооперативное издательство, 1919. – С. 6. 
102 История Крыма с древнейших времен до наших дней (в очерках) / Авторская 

группа : Г.М. Буров, С.Б. Колтухов, Э.Б. Петрова и др. – Симферополь : Атлас-

компакт, 2006. – С. 285. 
103 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. – Спб, 1904. – 

Т. XLI : Таврическая губерния. – С. 94. 

 



 
 
 

54 
 

національний рух висунув гасло широкої автономії України, територіальні межі 

якої б визначалися етнографічним принципом, у складі демократичної Російської 

федеративної республіки. Влітку 1917 р. після оголошення автономії України 

І Універсалом встановились партнерські стосунки між УЦР і Тимчасовим 

Кримсько-мусульманським виконавчим комітетом, який був керівним центром 

кримськотатарського національного руху. Вони базувалися на платформі 

боротьби з російським централізмом за перетворення постцарської Росії в 

демократичну федерацію, визнання українським керівництвом 

кримськотатарського народу суб’єктом самовизначення в Криму. Такі підходи 

були закріплені у вересні 1917 р. у Києві під час З’їзду народів Росії (народів-

«федералістів») і в результаті – у ІІІ-му Універсалі, який оголосив утворення УНР 

на території, що включала, зокрема, «Таврію (без Криму)».  

Але, перш за все, через демографічний чинник (кримські татари складали 

орієнтовно чверть кримського населення) кримськотатарському руху не вдалося 

опанувати ситуацію в Криму. А тому Кримська Народна Республіка, про яку 

йшлося в ухвалених на Курултаї кримськотатарського народу в грудні 1917 р. 

Основних кримськотатарських законів, не була утворена. Певний час після 

жовтневого перевороту в Петрограді керувати краєм намагався тимчасовий 

вищий орган влади Таврійської губернії – Рада народних представників, до складу 

якої входили представники органів самоврядування, революційно-демократичних 

політичних і національних організацій. Цей орган декларував прагнення 

погоджувати політику стосовно північних материкових повітів із Українською 

Центральною Радою, а долю Криму визначити на Кримських установчих зборах. 

Останні не були проведені, оскільки протягом грудня 1917 – січня 1918 р. 

більшовики та їх союзники захопили силовим шляхом владу в Криму та 

встановили ліворадикальний режим.  

У цей час збройна агресія Радянської Росії, дії ліворадикалів і 

збільшовизованих фронтових та тилових частин усередині України, потреба у 

виході на міжнародну арену змусили УНР відмовитися від курсу на побудову 
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федеративної Росії й оголосити у ІV-му Універсалі державну самостійність. 

Військові дії також показали необхідність мати власні військово-морські сили та 

деструктивну роль більшовизованого Чорноморського флоту, частини якого 

брали участь у встановленні за допомогою зброї ліворадикального режиму в 

Україні та на півдні Росії. Тому вже в січні 1918 р. керівництво УНР ухвалює 

закон про належність Чорноморського флоту Україні, а в лютому 1918 р.  ставить 

питання про контроль над Кримом104. У квітні 1918 р. воно вживає 

дипломатичних, військових та адміністративних заходів для включення Криму до 

складу України. Проте непослідовність у дипломатичній сфері уряду УНР, який 

так чітко й не заявив німецьким властям про український статус Криму, та інші 

обставини призвели до нівелювання успіхів українських військових у реалізації 

кримської операції. Німці наприкінці квітня – початку травня 1918 р., 

посилаючись на положення ІІІ-го Універсалу, примусили частини Кримської 

групи військ УНР під командуванням П. Болбочана залишити півострів, а ЧФ 

спустити українські прапори.   

Гетьманський режим, який було встановлено в результаті державного 

перевороту 29 квітня 1918 р., проголосив курс на приєднання Криму до 

самостійної Української Держави. І вживав протягом травня–листопада 1918 р. 

дипломатичних, адміністративних, політичних  та економічних заходів для його 

реалізації. На заваді їм стала позиція  частини істеблішменту Німецького рейху, 

яка розглядала можливість утримати, а за сприятливих обставин і колонізувати 

Крим як плацдарм для експансії в Азію. Не сприяли планам Києва підходи до 

кримського питання РСФРР і Туреччини, програми тих кримських суспільно-

                                                 
104  Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах / Упор.: 

В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін.; редколегія: 

В. А. Смолій (відп. редактор), В. Ф. Верстюк (заст. Відп. редактора), 

Ю. М. Гамрецький та ін. – Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К. : 

Наукова думка, 1997. – С. 167. 
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політичних сил, які орієнтувалися на створення самостійної держави (частина 

тюркських і німецьких політиків) під зовнішнім протекторатом, або німецького 

колоніального утворення (частина політиків із числа кримських німців), або на 

відновлення єдиної Росії.  

Отже переговори в жовтні 1918 р. у Києві між представниками Української 

Держави й Кримського крайового уряду про приєднання Криму завершилися 

безрезультатно105, хоча керівництво Німецького рейху схилялося тоді до 

включення Кримського півострова до українського державного утворення й у 

листопаді 1918 р. передало Києву Чорноморський флот. Після поразки 

Центральних держав у Світовій війні та переходу в листопаді 1918 р. гетьманату 

на платформу побудови Всеросійської федерації, офіційний Київ розглядав Крим 

як її частину, проте навряд чи як повноправний суб’єкт. Окремі кримські газети 

писали про те, що ніби уряд Української Держави запросив для переговорів про 

утворення федерації й Кримській крайовий уряд С. Крима106, який у листопаді 

1918 р. змінив кабінет Сулькевича. У фондах МЗС Української держави, які 

зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади України, є 

запрошення урядам Дону, Кубані, Грузії, а також командуванню Добровольчої 

армії прибути до Києва в грудні 1918 р. для переговорів про утворення 

федерації107. Листів з цього питання до Кримського крайового уряду нами поки не 

виявлено. (Хоча відомо, що командувач добровольців А. Денікін пропонував у 

                                                 
105 Крымско-Украинские переговоры. Собрание документов касающихся 

пребывания в Киеве Делегации Крымского Правительства. 26 сентября – 16 

октября 1918 г. Подлежит представлению Крымскому Парламенту в первую его 

сессию. – Симферополь : Типография МВД, 1918. – 78 с.; Крим в 

етнополітичному вимірі. Авт. колектив:  М. Панчук (керівник). – К. : Світогляд, 

2005. – С. 164. 
106 Крым. – 1918. – 1 декабря.  
107 ЦДАВОВ України, ф. 3766, оп. 1, спр. 146, арк.9–13. 
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відповідь на пропозиції гетьмана замість Києва, навколо якого вже палало 

повстання на чолі з Директорією, зробити місцем для переговорів про створення 

російської федерації Сімферополь.) А от у роз’ясненні міністра закордонних 

справ України Г. Афанасьєва, зробленому мобілізаційним структурам у грудні 

1918 р. «у зв’язку з неясністю редакції закону 5 грудня 1918 р.» про призов 

населення м. Києва й Київського градоначальства та внаслідок клопотань перед 

зовнішньополітичним відомством «представників Латвії, Литви, Білорусії, Грузії, 

Азербайджану, Вірменії, уродженців Бессарабії, Криму й Сибіру», зазначено: 

«Уродженці Бессарабії, які не прийняли Румунського підданства, а також 

уродженці Криму підлягають призову»108. І кримчани в Києві мобілізовувалися до 

гетьманської армії. Є документи, у яких зовнішньополітичне відомство в грудні 

1918 р. роз’яснювало іншим українським державним органам, що уряд України не 

визнає Кримський крайовий уряд109. Тобто МЗС Української Держави, схоже,  

навіть перед падінням гетьманату продовжувало відрізняти статус Криму від 

статусу нових незалежних держав, які виникли на постімперському просторі 

(«рандштатів») і не вважало кримську крайову владу легітимним партнером. 

Таким чином, у 1917–1918 р. у ході Української революції та утворення 

модерних українських державних утворень перед їх керівництвом та лідерами 

національного руху гостро постали проблема статусу Криму і кримське питання 

загалом. У 1917 р. Українська Центральна Рада, а з листопада 1917 р. й УНР при 

спробах його вирішити спиралися на ідею перебудови постімперського простору 

на федеративну демократичну республіку й романтичне розуміння права націй на 

самовизначення. Український істеблішмент на початковому етапі Української 

революції та державотворення вважав суб’єктом самовизначення в Криму 

кримськотатарський народ, недооцінював значення Чорноморського флоту і його 

головної бази в Севастополі для гарантування безпеки України. У результаті в ІІІ 

                                                 
108 ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 2, спр. 131, арк. 112.  
109 ЦДАВОВ України, ф. 3766, оп.  1, спр. 132, арк. 55.  



 
 
 

58 
 

Універсалі територія Кримського півострова не була включена до складу УНР, 

яка мала стати разом з Кримом одним із суб’єктів Російської Федерації. Проте 

такий підхід наочно показав свою вразливість з точки зору захисту українських 

національних інтересів у момент захоплення влади російськими ліворадикалами в 

Криму й на Наддніпрянщині. Кримські татари складали лише чверть 

поліетнічного населення Кримського півострова, а отже не змогли реалізувати 

своє бачення розвитку цього регіону. Українським органам влади не вдалося 

погодити свої інтереси з російськими ліберальними та революційно-

демократичними колами Криму. Кримські українці були лише третьою за 

розмірами етнічною групою регіону та не були достатньо консолідованими, а 

тому не утворили достатньої соціальної бази для стабілізації ситуації в Криму чи 

контролю за ним. У результаті з допомогою більшовизованих матросів 

Чорноморського флоту в грудні 1917 – січні 1918 р. ліворадикали захопили владу 

над півостровом. Більше того військовослужбовці цього флоту взяли активну 

участь у насадженні ліворадикального режиму в Україні та півдні Росії. Тому в 

ході війни з більшовиками та після проголошення незалежності УНР її державне 

керівництво змушене було переглянути ставлення як до належності військового 

флоту, так і до статусу Криму. Уже в січні 1918 р. було ухвалено закон про 

український статус Чорноморських військового і цивільних флотів, а в лютому 

1918 р. керівництво УНР оголосило намір включити Крим до своєї сфери впливу. 

Проте оскільки цю проблему не було вирішено під час підписання мирного 

договору УНР і Центральних держав, то кримське питання 

інтернаціоналізувалося, стало міждержавним. Навесні 1918 р. за контроль над 

Кримом починається боротьба РСФРР, Німеччини, Туреччини і УНР. Остання 

вживала адімінстративні, військові, політичні, а також непослідовно 

дипломатичні заходи для включення Криму до своїх державних меж. Проте, перш 

за все, в силу конкуренції інших держав, невдалих формулювання ІІІ Універсалу 

про межі республіки та тактики української дипломатії щодо кримської проблеми 
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вирішити її на користь українських національних інтересів навесні 1918 р. не 

вдалося, навіть попри підняттю українських прапорів Чорноморським флотом. 

 Режим гетьмана П. Скоропадського спирався у своїй діяльності на ідею 

побудови Української Держави, яка б включала в себе Наддніпрянщину, 

Наддністрянщину і Кубань, і розглядав Крим як її невід’ємну складову. Проте 

реально Кримський півострів було окуповано військами Німецького рейху, воєнні 

власті якого розглядали можливість колонізації Криму або встановлення 

довготермінового контролю за ним. З метою протидії намірам офіційного Києва 

та забезпечення зручної форми керування окупованим регіоном германці 

утворили контрольований ними Кримський крайовий уряд С. Сулькевича без 

міжнародного статусу. Про свої претензії на Крим публічно заявляла РСФРР, 

певні дії в цьому напрямі робила Османська імперія. Частина лідерів 

кримськотатарського національного руху намагалася розпочати реалізацію 

проекту побудови незалежної національної держави, яка б спиралася на 

Німеччину та Туреччину. Гетьманат П. Скоропадського послідовно протягом 

7,5 місяців свого існування прагнув приєднати Крим, виходячи із стратегічних 

міркувань, і вживав адміністративні, політичні, дипломатичні та економічні 

заходи аж до його митної блокади для досягнення цієї задачі. Восени, коли владі 

Української Держави вдалося досягти згоди Німеччини на інтеграцію Криму та 

повернення Чорноморського флоту Україні, в Києві були проведені переговори з 

делегацією Кримського крайового уряду С. Сулькевича щодо приєднання Криму 

та надання йому автономії. Проте вони завершились безрезультатно, оскільки 

кримська делегація в умовах поразки Центральних держав прагнула 

відтермінувати визначення статусу Криму до мирного конгресу. 

Отже протягом  1917–1918 рр. українська еліта та керівництво українських 

державних утворень пройшли шлях від невизначеності щодо статусу Криму через 

співробітництво з кримськотатарським національним рухом у справі перебудови 

постімперського простору в демократичну Російську федерацію до прагнення 
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включити Кримський півострів до складу Української держави з метою 

гарантування її економічних інтересів та військової безпеки на Півдні.   

 

2.2. Формування курсу уряду Директорії в 1918–1919 рр. на приєднання 

Криму до УНР  

       

Повстання в листопаді–грудні 1918 р. проти влади гетьмана призвело до 

встановлення влади Директорії УНР над більшою частиною Наддніпрянської 

України. Ще в ході збройних дій перед керівництвом повстанців гостро постало 

питання державних кордонів відновленої УНР. У грудні 1918 р. Директорія 

уклала попередню угоду з представниками ЗУНР про об’єднання в єдину 

державу, а 22 січня 1919 р. в Києві було урочисто оголошено Акт злуки 

західноукраїнської і придніпрянської держав у соборну УНР. Ще одним вкрай 

важливим фактором, що актуалізував питання кордонів, було завершення Першої 

світової війни і скликання державами-переможцями у січні 1919 р. Паризької 

мирної конференції. 

У цій ситуації УНР періоду Директорії при вирішенні кримського питання 

спиралася значною мірою на ідейно-теоретичний спадок і на принципи 

визначення території держави, які були напрацьовані фахівцями і керівництвом як 

«першої» УНР, так і Української Держави. Ще на початку листопада 1918 р. 

Український Національний Союз, який пізніше утворив Директорію, у відповіді 

представникам Антанти щодо умов її допомоги України, зокрема, зазначив, що 

обов’язковим є визнання самостійності української держави і прилучення до неї 

Галичини, Буковини, Кубані та Криму110.  

                                                 
110 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ Редкол. : І. Ф. Курас (голова) та 

ін. – Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920)  / 

В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. – К. : Генеза, 2003. – С. 287. 
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Одразу після перемоги антигетманського повстання у міжвідомчому 

листуванні «другої» УНР питання статусу Криму розглядалося, схоже, саме в 

цьому ключі. Так, 17 грудня 1918 р. в  Міністерстві закордонних справ було 

зареєстровано прохання Головної морської господарської управи Морського 

міністерства «сповістити їй про те, як належить вважати Крим: чи як закордон, чи 

як територію Української Держави»111. Зовнішньополітичне відомство відповіло 

20 грудня 1920 р. стисло і ясно: «Крим вважається територією України»112.  

Проте на початку 1919 р. з’являються нові акценти в підходах УНР до 

кримського питання, які можна розглядати як тимчасове повернення до практики 

«першої» УНР - Крим в орбіті українського впливу. Так, затверджена 5 січня 

1919 р. Директорією «Інструкція для виборів на Конгрес Трудового Народу 

України» надала Таврії  квоту на найменш чисельне представництво серед 9-ти 

основних губерній – лише 18 депутатів113 (інші губернії мали обирати від 46 до 67 

депутатів), тобто в документі йшлося лише про 3 материкові повіти Таврійської 

губернії без Криму. М. Мельник вказує, що в обіжнику Головного отамана 

С. Петлюри до українських посольств і дипломатичних місій від 9 лютого 1919 р. 

підтверджувалося, що Крим не належить УНР114. Отже з цих документів, можна 

було б зробити висновок про відмову Директорії УНР від Криму, як мінімум, на 

початку 1919 р. На жаль, автору поки не вдалося знайти обіжник, згаданий 

М. Мельником. Проте є інші документи, які демонструють, що державні 

структури УНР шукали шляхи для включення Кримського півострова до своєї 

                                                 
111 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 1. 
112 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 3. 
113 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–1920 рр. 

– Т. 4. – Нью-Йорк : видавництво Чарторийських, 1969. – С. 59. 
114 Мельник М. Україна і Крим в історичних взаєминах // Визвольний шлях. 

Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1982. – Кн. 10. – 

С. 1256–1257. 
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юрисдикції. Не обрання представників Криму до Конгресу трудового народу 

України могло бути пов’язаним як з не включенням його у межі держави, так і з 

не вирішенням питання про його статус всередині УНР чи форми зв’язку з нею 

(вузька, широка автономія, федеративна частина, суб’єкт конфедерації).  

Показово, що у відповідь на прохання Міністерства внутрішніх справ УНР 

від 11 січня 1919 р. про допомогу у вирішенні проблеми з уповноваженим 

біженецького департаменту в Криму А. Еропкіним МЗС УНР повідомляло: 

«Представництва на території Криму ми не маємо і Крим … нами не вважається, 

як окрема держава»115. Цікаво, що відповідь про не визнання Криму окремою 

державою давалася в момент дії інструкції про вибори до Конгресу трудового 

народу.  

Варто наголосити й на тому, що «друга» УНР демонструвала прагнення 

повернутися в територіальній організації держави до земельного поділу, який 

визначався ухваленим Центральною радою 6 березня 1918 р. законом про 

земельний устрій України. Про це, зокрема, свідчили назва офіційного 

уенерівського часопису, де оприлюднювалося законодавство – «Вістник 

державних законів для всіх земель УНР»,  а також повідомлення в червні 1919 р. 

преси про намір здійснити поділ України на землі відповідно до закону УЦР116. 

Цей правовий акт передбачав заміну системи адміністративно-територіальних 

одиниць «повіт-губернія» на 32 землі. «Перша» УНР не встигла втілити в життя 

закон про новий поділ держави, хоча державні органи почали підготовчі заходи, а 

гетьманат відмовився від його реалізації. В цьому правовому акті Крим не 

згадувався, що не заважало керівникам держави періоду Центральної Ради 

вживати дипломатичні та військові заходи для його приєднання.  

                                                 
115 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 28, арк. 6. 
116 Копиленко О. П., Копиленко М. Л. Держава і право України, 1917–1920 : 

Навчальний посібник. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. 
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У лютому 1919 р. Директорія УНР затвердила доповідь керуючого справами 

Директорії І. І. Красковського про об’єднання «України з Кримом, Кубані і 

Кавказу» у Чорноморську федерацію, про що мова піде далі. На жаль, текст 

доповіді нами не віднайдено (можливо, його втрачено), а із документа, де вона 

згадується, не до кінця зрозумілий підхід у той момент українського керівництва 

до кримського питання і формування Чорноморської федерації загалом: чи 

передбачалося об’єднання у федерацію України з автономним Кримом у її складі 

з Кубанню і державами Кавказу чи Україна, Крим, Кубань, держави Кавказу мали 

бути рівноправними суб’єктами федерації.  

Для розуміння політики УНР щодо Криму варто проаналізувати документи, 

в яких українські політичні, державні лідери та науковці того часу розкривають 

засади і принципи бажаного державно-територіального розмежування. У цілому 

представники істеблішменту «другої» УНР при визначенні державних кордонів 

прагнули поєднувати етнографічний і стратегічний підходи, а іноді з додаванням 

історико-юридичних аргументів. Свідченням чого є декілька документів. 

Наприклад, у документі невідомого автора «Державні межі УНР[:] пояснююча 

записка», який зберігається у фонді Ради народних міністрів УНР і який за 

змістом можна датувати груднем 1918 р. – початком 1919 р., зазначається: «Всяка 

держава має свою територію в певних межах. Бувають, одначе, часи, коли сі межі 

тимчасово зостають невиясненими, а через те точно не установленими. Нині, 

після великої війни і утворення нових держав, а разом розбиття на часті держав 

старих, майже ні одна держава поки що не має своїх точно окреслених і твердо 

установлених меж. … Україна уявляє собою суверенну демократичну республіку 

по двох основах – історико-юридичній і на підставі державного самовизначення 

Українського Народу, згідно з принципами декларації президента Вільсона, але ж, 

як і багато інших держав, поки що не має твердо окреслених і установлених меж. 

Питання про них остаточно має бути вирішеним на Мировому конгресі, на який 



 
 
 

64 
 

Українські представники повинні прибути зі своєю заявою про державні межі 

Української Народної Республіки»117.   

У документі Переяславська угода 1654 р. розглядається як персональна унія 

самостійної Української держави з династією Романових, а відповідно після 

зречення під час революції 1917 р. її представниками влади Україна «по праву» 

вернулася до статусу суверенної народної республіки. А у зв’язку із 

неможливістю утворити російську федерацію УЦР «не зрікаючись ідеї про 

федерацію народів» (М. Грушевський розвивав в той час ідею Чорноморської 

федерації) у січні 1918 р. проголосила УНР державою. Автор документа 

декларував, що ці «акти народного національно-політичного самовизначення 

Українського народу відбудували стару Українську Державу на нових підставах з 

новими межами, які цілком відповідають декларації Вільсона…»118. Ці межі в 

натурі мають бути прокладені мішаними комісіями, які утворять заінтересовані 

уряди і нададуть їм повноваження «поступатися од ідеальної лінії в той чи іншій 

бік, керуючись етнографічним принципом, як основою й коректуючи його 

вимогами політичними, економічними, географічними, комунікаційними» з 

метою забезпечення справедливості й миру.  

Далі автор викладає своє розуміння кримської проблеми: «Безперечно, що в 

справі території й меж Української Народної Республіки виникає питання про 

Крим, який ІІІ-м Універсалом 7-го Листопада 1917 р. не було зараховано до 

України. Але ж сталося так через те, що тоді Україна вважалася частиною 

майбутньої Російської Федерації, як і Крим теж мав бути федеративною частиною 

і як така, мав обслуговувати Україну, як й Україна Крим. Нині, коли Україна 

уявляє з себе суверенну державу, Крим, як й Кубань з Чорноморщиною, можуть 

уявляти собою тільки федеративну чи автономні частини України. Кубань і 

Чорноморщина в сім смислі вже виявили свою волю цілком виразно, як краї, 

                                                 
117 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 1.   
118  ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 2. 
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населені переважно людьми українського племені. Щодо Криму, то в різні часи 

він виявляв себе ріжно, але ж думка про федеративний чи автономний зв’язок теж 

виявлена»119. За статистичними даними, наведеними у документі, в 1915 р. у 

Криму проживало 650 тис. осіб, з яких - 325 тис. в містах. Високий рівень 

урбанізованості автор не точно пояснює «величезною кількістю приїзжих на 

якийсь час, бо середнє число горожан для всієї бувшої Росії доходить тільки до 

14%». За його даними, мусульмани складали понад 200 тис. осіб або 31% від 

загальної кількості кримчан, українці – 21%, німці – 5,5%, «руські (тут в сенсі 

етнічних росіян – А.І.), в яких зачислені майже і всі приїзжі», - 29%. Відносну 

більшість складали кримські татари і турки (перших – 25,5%, а турок – 5%), але, 

на думку автора документу, «невелика кількість татар (170.000 душ) не може 

уявляти з себе, як державний елемент, нічого осередкуючого й зміцняючого». 

«Що ж до майже такої ж кількості Українців, то вони зв’язують Крим з 

Україною», татари «й інші численні народності… повинні мати повне 

забезпечення своїх національних і релігійних справ», продовжує він.       

   Далі у документі наголошується, що «Крим самостійного фінансового й 

економічного життя не має й не може мати – майже все воно іде в найтіснішому 

зв’язку з Україною», а якщо б «той зв’язок було порвано, то, володіючи вузьким 

Керч-Єникальським проливом,  Крим замикав би вихід всієї торгівлі Українського 

вугільного, хлібного й горнопромислового району, що вимагало б збудування 

особливих залізних доріг для виходу в море»120. Їх побудова б призвела до втрати 

транзитного значення і занепаду кримських портів, через які тільки у 1911 р. було 

транспортовано 50 млн. пудів хліба. Економічна залежність Криму від України, на 

думку автора, яскраво проявлялась у тому, що нестача сезонних робітників в 

кримському сільському господарстві покривалася «виключно заробітчанами з 

України». Окрім того, планована побудова мосту і залізниці через Керч-

                                                 
119  ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 5–6. 
120 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 6. 
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Єникальський пролив зв’яже Чорноморщину і Кубань через Крим з Україною. 

«Таким чином, – резюмує автор документу, – як Крим потрібен Україні, так й 

Україна потрібна Кримові»121. Природнім наслідком такої аргументації був такий 

опис в розділі про державні межі Україні південного кордону: «нарешті йдуть 

Чорні й Азовські моря, що омивають Україну з Півдня, включаючи, до неї 

Крим»122.  

Можливо, що документ, який розглядався вище, підготував в.о. міністра 

юстиції в першому складі уряду УНР доби Директорії С. Шелухин для 

використання державними службовцями, зокрема, українськими дипломатами в 

Парижі. Невдовзі він сам стане членом української делегації на Паризькій мирній 

конференції. Адже С. Шелухин в час гетьманату був головою української 

делегації під час переговорів про мир з РСФРР, на яких територіальні питання 

були одними з головних. До того ж, документ «Державні  межі УНР[:] пояснююча 

записка» у багатьох частинах, де визначаються кордони України (зокрема, 

йдеться про включення до них Криму, Кубані, Чорноморщини),  дослівно 

повторює зміст документа «Визначення державних меж Української Народної 

Республіки». Останній зберігся серед паперів МЗС УНР і на ньому рукою 

професора Й. Пеленського зроблено напис «Межі України, вироблені Комісією 

під головуванням С. Шелухина за гетьмана Скоропадського»123.   

Й. Пеленський входив до складу комісії, яка в лютому–березні 1919 р. у 

Вінниці та Кам’янці-Подільському розглядала проект накреслення, як зазначено у 

документі «Визначення державних меж…», границь «Української держави, а 

тепер об’єднаної  УНР». Ймовірно, її робота була пов’язана з рішенням 

Директорії УНР від 25 лютого 1919 р. передати до розгляду Ради Народних 

Міністрів «в спішному порядку» пропозиції заступника голови Надзвичайної 

                                                 
121 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 7. 
122 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 5, спр. 10, арк. 9. 
123 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 7. 
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дипломатичної місії УНР у Франції щодо «справи про видачу українським урядом 

необхідних для діяльності як послів, так і паризької місії – акта про межі території 

Української Народної республіки»124.     

Характерно, що в міжнародно-правових документах, у зокрема створених у 

першій половині ХХ століття, територія розглядається як необхідна та невід’ємна 

ознака будь-якої держави. Так, наприклад, у Конвенції Монтевідео про права та 

обов’язки держави (1933 р.) проголошувалося, що держава як суб’єкт 

міжнародного права повинна володіти наступними ознаками: а) постійним 

населенням; б) визначеною територією; в) урядом; г) спроможністю вступати у 

стосунки з іншими державами125. Тому в умовах встановлення післявоєнного 

світового порядку  питання визначення й закріплення кордонів було дуже 

актуальним. 

Принципово документ «Визначення державних меж…» відрізняється від 

документу «Державні межі УНР…» лише тим, що спирається при визначенні 

кордонів на етнографічний принцип і право самовизначення народів, а історико-

юридичну аргументацію не застосовує. Комісія, членом якої був Й. Пеленський, 

під час розгляду в лютому-березні 1919 р. карти й пояснюючої записки про 

державні кордони України,  напрацьованих комісією С. Шелухина, знайшла у них 

«доволі значні хиби»126. Зокрема, ці документи допускають «не раз дуже вузькі й 

глибокі врізи» іноетнічних територій в державну територію, що може стати на 

                                                 
124 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 

Листопад 1918 – листопад 1920 рр. : Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х 

частинах. – Т. 1 / Упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Видавництво імені 

Олени Теліги, 2006. – С. 69. 
125 Сахненко С. Є. Територіальна організація влади в Україні. Ч. 1. Територіальна 

основи публічної влади в Україні : навч.-метод. посіб. / С. Є. Сахненко, 

М. П. Попов, О. І. Чебан. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 10. 
126 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 1. 
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заваді добросусідству зацікавлених держав, з іншого боку – на карті пропущені 

«околиці деякі, а то й цілі повіти», заселені, за даними науковців, українцями. У 

зв’язку з цим, Й. Пеленський у квітні 1919 р. звернувся до МЗС УНР з 

пропозицією «зладнати мапу України, на котрій границі суцільної етнографічної 

території було б обрисовано у всіх подробицях – по повітам, волостям та окремим 

громадам». «Така точно випрацьована мапа є конечна не тільки як підстава 

домагань УНР на Мировій Конференції, але також як акт сам по собі великого 

історичного значення», – був переконаний він127. 

Попри критику напрацювань комісії на чолі з С. Шелухиним науковець 

підходив до кримського питання з аналогічних позицій. У записах від руки 

Й. Пеленський, ймовірно, у 1919 р. так формулює свій підхід до неї: «Щодо… 

Криму, то політичне становище цього півострова не може бути вирішене на 

підставі лише етнографічних взаємин цього краю з Україною. Крим числить 

близько 700 тисяч людності, з якого одна частина припадає на українців, друга на 

татар, а третя на мішанку різнорідних народностей: Росіян, обмосковлених Греків, 

Турків, Італійців, Поляків і Болгар. Позаяк з одного боку Крим тісно зв’язаний з 

Україною, від котрої дістає всі життєві продукти і куди виключно збуває свої 

плоди, і позаяк з другого боку Кримські порти служать до вивозу українських 

продуктів за море, себто Крим служить … дверима України на південь, з самої 

природи речі з’ясовується тими поглядами зовсім докладно політичний зв’язок 

Криму з Україною. Всяка друга розв’язка неможлива, бо противна природі обох 

країв»128.    

Вищезгадані документи про державні межі України демонструють, що 

частина політиків і науковців Української Держави й «другої» УНР у своїх 

спробах обґрунтувати належність Криму до України, зокрема, спиралися на 

перебільшені дані про кількість етнічних українців на Таврійському півострові, не 

                                                 
127 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 5. 
128 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 4. 
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у всьому точною була й інформація про економічні зв’язки Наддніпрянщини й 

Криму (хоча в цілому вірно було зазначено їх життєву важливість для 

останнього). Варто зазначити, що ідеологи та політики проросійського, 

більшовицького і кримськотатарського таборів також досить часто маніпулювали 

статистичними даними щодо етнічного складу кримського населення. Однією з 

основних стратегій, наприклад, великої частини представників першого табору, й 

навіть частини другого, у 1917–1920 рр. було нерозрізнення полісемантичного 

терміну (етноніму, конфесіоніму) «русские» на великоросів та малоросів,  що 

дозволяло штучно прирівняти все населення, яке до революції визначалося 

офіційно як «русские» до великоросів (етнічних росіян) і не помічати 

специфічних потреб українців, а також отримати додаткові символічні переваги у 

конкуренції з кримськотатарським політичним табором за політичний вплив в 

Криму.          

Обидва вищерозглянуті документи «Державні  межі УНР[:] пояснююча 

записка» і «Визначення державних меж Української Народної Республіки», у яких 

статус Криму розглядається як український, хоч і зберігалися серед паперів 

провідних державних структур, але не мали позначок, які б свідчили про набуття 

ними офіційного статусу, затвердження вищим органом влади УНР Директорією 

або її урядом. Проте є інформація, яка підтверджує, що в 1919 р. українська 

делегація на Паризькій мирній конференції спиралася на підходи до статусу 

Криму, розроблені в цих і/або подібних документах. Так, ними була представлена 

карта129, на якій Кримський півострів, Кубань і  Чорноморщина позначені як 

територія УНР.  А один з лідерів кримськотатарського національного руху 

                                                 
129 Файл : Carte de Ukraine 1919.jpg / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Carte_de_ukraine_1919.jpg. – Дата перегляду: 

09.10.2016.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Carte_de_ukraine_1919.jpg
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Д. Сейдамет згадував, що в 1919 р. «в представленому на Версальській мирній 

конференції меморандумі українці вказали Крим як частину України»130.   

Отже, на відміну від «першої» УНР «друга», можна припустити, вже на 

початковому етапі діяльності взяла курс на включення Криму до власних 

державних меж або принаймні встановлення державного зв’язку з ним. Хоча на 

початку 1919 р. спостерігався період коливань у керівництві УНР щодо статусу 

Криму все ж таки їх, схоже, було подолано того ж року у зв’язку із необхідністю 

гарантувати економічні та безпекові інтереси держави на Півдні, закріпити 

український статус Кримського півострова на міжнародній арені. І на 

Версальській мирній конференції українські дипломати прагнули це зробити. 

Проте міжнародна та військова ситуація не дозволили реалізувати ці наміри.   

 

2.3. Ставлення УНР до Кримського крайового уряду  

й питання Північної Таврії 

 

УНР доби Директорії ще не встигла закріпити свою владу, розбудувати 

державні інституції, як опинилася в надскладній геополітичній ситуації: 

наприкінці 1918 р. – початку 1919 р. на північному сході її території розпочали 

агресивні дії війська, підпорядковані РСФРР, на південному сході – Добровольчої 

армії, на півдні  висадилися війська Антанти, яка не визнавала молоду республіку, 

а на заході розпочалася війна з Польщею. Румунія прагнула зайняти Північну 

Буковину. Чехословаччина проявляла інтерес до Закарпаття. До того ж, всередині 

України процвітала різнокольорова отаманщина, зокрема, у Північній Таврії діяли 

анархо-комуністичні загони Н. Махна.  

                                                 
130 Сейдамет Д. Мои воспоминания и беседы с маршалом Пилсудским / Джафер 

Сейдамет / Сейдамет Дж. Публицистика: малоизвестные статьи / сост. Куршутов 

Т. Н. – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2012. – С. 71–82. 
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У цих умовах УНР у деяких частинах півдня України так і не встановила 

свою владу, а над більшістю її територій після перших суттєвих успіхів втратила 

контроль. Крим, схоже, належав до територій, які розглядалися органами влади 

УНР як такі, що мають бути в складі України або, принаймні, мати з нею 

федеративний зв’язок, проте на які її юрисдикція де-факто так і не була 

розповсюджена в момент встановлення режиму Директорії.  

У Криму після перемоги Антанти в листопаді 1918 р. утворився за 

ініціативи та підтримки органів самоврядування ліберально-демократичний 

Кримський крайовий уряд С. Крима, який декларував першим своїм завданням, 

«що стоїть вище всіх інших», «сприяння відродженню єдиної Росії»131. В 

антантофільському та проденікінському кабінеті переважали кадети – земець, екс-

член Держради Росії, меценат і землевласник із Феодосії С. Крим, екс-комісар 

Тимчасового уряду в Таврійській губернії Ніколай Богданов, В. Набоков і 

М. Винавер, були есер С. Ніконов, соціал-демократ (плехановець) П. Бобровський 

і безпартійні Алєксандр Барт та Алєксандр Стевен. Пізніше уряд поповнився 

окремими безпартійними членами. Серед кадетів були політики, яких 

кримськотатарські газети 1918 р. називали «політичними кочівниками» – 

політики загальноросійського рівня, члени ЦК КДП, члени І-ї Державної думи  – 

управяючий справами  Тимчасового уряду та заступник голови Передпарламенту 

Росії В. Набоков і член Передпарламенту Росії М. Вінавер, які в силу 

несприятливих політичних обставин у центральних регіонах Росії опинилися в 

Криму.  

Міністр зовнішніх зносин крайового уряду М. Вінавер був одночасно 

членом денікінської Ради з міжнародних справ, а відповідно поділяв погляди 

білого руху й був носієм великодержавного підходу до України. Так ще до свого 

вступу на урядову посаду в Криму, 15 жовтня 1918 р. у Катеринодарі на 

обласному з’їзді кадетської партії він, зокрема, декларував як завдання 

                                                 
131 ДА в АРК, ф. Р-999, оп. 1, спр. 163, арк. 88. 
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міжнародної політики Росії «визнання Державного Суверенітету Росії над всіма 

областями, які входили в її склад до 25 жовтня 1917 р.». Вилучення із 

«державного суверенітету» М. Вінавер визнавав лише для Польщі. А Фінляндія, 

республіки Прибалтики та Закавказзя, тим більше, Україна чи «державні 

утворення» на території колишньої імперії, на його думку, не повинні визнаватися 

«незалежними». Російський дослідник В. Цвєтков твердить, що тези, виголошені 

Вінавером у Катеринодарі, до певної міри можна вважати першопочатковим 

визначенням зовнішньополітичного курсу Білого руху й вказує, що політик вже 

декларував подібні підходи навесні 1918 р. у Москві на з’їзді партії кадетів та 

нараді Всеросійського національного центру132. 

Такі підходи до облаштування постімперського простору та української 

державності зокрема не створювали платформи для тісної та плідної взаємодії між 

Сімферополем та офіційним Києвом. Але очевидно, що Кримський крайовий уряд 

для забезпечення потреб кримського населення, нормального функціонування 

кримської економіки та з інших причин мусив контактувати з урядом України. 

Такі контакти епізодично відбувались. Наприклад, 12 грудня 1918 р. МЗС 

Української Держави отримало від Міністерства зовнішніх зносин уряду С. Крима 

оголошення кримського міністерства фінансів про продовження роботи митниці в 

Джанкої.  Митниця, згідно з документом, мала слідкувати в інтересах Кримського 

крайового казначейства за невивозом за межі Криму необандероленого вина, 

табаку, табачних виробів та зернових продуктів, а також не допускати ввезення 

поїздами з України спирту та горілки, які заборонені до обігу в Криму. В 

оголошенні підкреслювалося, що такі дії «не слід вважати за продовження з боку 

Криму митної війни»133.  У МЗС Української Держави попросили Міністерство 

фінансів «висловити свій погляд на таку постанову Кримського уряду, який 
                                                 
132 Цветков В. Ж. Русское политическое совещание – международное 

представительство Белого движения / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http : //www.dk1868.ru/statii/Tstvetkov10.htm. – Дата перегляду : 10.07.2016. 
133 ЦДАВОВ України, ф. 3166, оп. 1, спр. 132, а. 56. 
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Українським Правительством не визнається»134.  Отже, цей епізод демонструє, що 

уряд С. Крима прагнув вести справи з владою в Києві через відомство зовнішніх 

зносин, а гетьманський уряд, який у листопаді 1918 р. ініціював створення 

Всеросійської федерації, не визнавав легітимною крайову владу в Сімферополі. 

Уряд С. Крима видавав французькою та англійською  мовами «Бюлетень» з 

метою інформування військ Антанти, які висадилися на Кримському півострові. У 

першому номері цього часопису від 18 грудня 1918 р. містилася стаття про 

Україну, у якій стисло розповідалося про виникнення гетьманського режиму й 

повстання Директорії, «причому висловлювалося негативне ставлення до 

обох»135. Міністр зовнішніх зносин крайового уряду М. Вінавер 17 грудня 1918 р. 

писав російському дипломату в Париж: «Рух Петлюри й більшовиків загрожує 

безпосередньо й Криму»136. Як бачимо Кримський крайовий уряд не прагнув до 

розвитку стосунків з Директорією УНР, як й остання не визнавала крайовий 

кабінет.  

Тим не менше в Києві діяло, як мінімум, з початку грудня 1918 р., тобто ще 

за гетьмана П. Скоропадського, Тимчасове представництво Кримського крайового 

уряду на чолі з Е. Еджубовим та з секретарем А. Сливинським. 137. 11 грудня 1918 

р. тимчасовий представник уряду С. Крим звернувся з проханням надати 

необхідні для проїзду документи кур’єру, який мав відвезти в Сімферополь 

донесення, привезти звідти в Київ інструкції та офіційні уповноваження 

                                                 
134 ЦДАВОВ України, ф. 3166, оп. 1, 5пр. 132, а. 56. 
135 Винавер М. Наше правительство (крымские воспоминания 1918-1919 г.г.) // 

Серия «Голосъ минувшего». / Сост., вступ. статья  К. Куяс-Скрижинский. В 

Крыму. (1916-1918 гг) / Н. Н. Кришевский. Наше правительство (крымские 

воспоминания 1918-1919 г.г.) / М. М. Винавер. Загадка матроса Баткина / К. Куяс-

Скрижинский. –  Вып. ІІ. – Репр. изд.  – К. : Академкнига, 2011. – С. 167.  
136 Там же. – С. 170.  
137 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 28, арк. 1, 16. 
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(телеграфне та телефонне сполучення столиці України та Сімферополя вже майже 

не функціонувало). Цікаво, що МЗС Української Держави не задовольнило 

прохання, а зовнішньополітичне відомство УНР видало в грудні 1918 р. 

посвідчення кур’єру, у якому наказувало «всім властям Українським» надавати 

кур’єру «в потребі усяку допомогу». А в другій половині січня 1919 р. воно 

просило Міністерство шляхів УНР виділити Е. Еджубову класний вагон, у «якому 

мають виїхати до Криму хворі, піддані Криму і їх родини», видало представнику 

крайового уряду посвідчення на проїзд до Криму й назад з проханням до всіх 

інституцій «робити йому різні полегшення»138.  

Проте контакти чиновників МЗС УНР з Е. Еджубовим, наскільки можна 

судити, не привели до вирішення жодного із спірних питань у стосунках 

офіційного Києва з кабінетом у Сімферополі. Одним з них був статус Північної 

Таврії, яка стала «полем змагань» між республіканським режимом у Києві, 

Кримським крайовим урядом С. Крима і Добровольчою армією А. Денікіна.        

Суспільно-політичні сили та органи самоврядування трьох материкових 

повітів Таврійської губернії коливалися між орієнтацією на республіканський 

Київ та Сімферополь, деякі шукали можливості співпраці із тими й іншими. Так, 

наприклад, Мелітопольська міська дума вислала привітання українській 

Директорії, а Мелітопольська Директорія, влада якої розповсюджувалася на 3 

північні повіти губернії, за повідомленнями преси, «тримається 

загальноросійської федерації» і виступала за скликання українських і 

загальноросійських установчих зборів139. Проте фактичне взаємне невизнання 

Директорії УНР та Кримського крайового уряду й загострення суспільно-

політичної та військової обстановки в регіоні, його відрізаність від Києва 

фронтами штовхали політико-адміністративний провід жителів Північної Таврії 

зробити вибір. Відсутність реального контролю УНР над цією частиною півдня 

                                                 
138 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 1, спр. 28, арк. 10, 16. 
139 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 323, арк. 149.  
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України, поява в губернії військ добровольців та Антанти, побоювання 

поширення анархії, зокрема, дій загонів Н. Махна та Апоносенка, дії керівництва 

Таврійського губернського земства, яке очолював кадет В. Оболенський, і  

головне – захоплення в грудні 1918 р. трьох материкових повітів Добровольчою 

армією призвели в тих конкретно-історичних умовах до спроб реалізувати 

«кримську орієнтацію».  

13 грудня 1918 р., тобто вже після захоплення добровольцями Північної 

Таврії, об’єднане засідання гласних Бердянської міської думи і земського 

повітового зібрання ухвалило постанову «про возз’єднання міста Бердянська і 

його повіту з Таврійською губернією, як першого етапу на шляху відновлення 

єдиної Росії, визнання влади Крима Кримського Крайового Уряду»140. Учасники 

зібрання декларували приєднання до рішень Сімферопольського з’їзду 

представників земств і міст, який відбувся на початку грудня, і ставили задачу 

сприяти якнайшвидшому відновленню «єдиної, вільної Росії», яка через 

Всеросійські Установчі збори «може вирішити всі питання про свій політичний 

устрій».  

У згаданому з’їзді земських і міських самоврядувань, який був нечисельним 

і проходив з 30 листопада по 8 грудня 1918 р., взяли участь представники 

Таврійської, Катеринославської, Харківської, Чернігівської і Воронізької 

губерній, а також делегати з Одеси, Ростова-на-Дону й Пскова. Їх кількість за 

партійною ознакою складала: есерів – 25, соціал-демократів – 21, народних 

соціалістів – 7, кадетів – 5, українських есерів – 3, СЕРП – 2, безпартійних – 6141. 

                                                 
140 ДА в АРК, ф. Р-999, оп. 1, спр. 163, арк. 335. 
141 Громов С.Е. Объединение которое не состоялось: из истории гражданской 

войны в Крыму // Додаток до «Вісника Університету внутрішніх справ» (№ 3-4) : 

Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції «350-річчя 

відродження української державності : минуле і сучасне» 2 жовтня 1998 року. – 

С. 111. 
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Більшість учасників Сімферопольського з’їзду сходилася на визнанні ролі 

Добровольчої армії в боротьбі з більшовизмом й одночасно виступала за 

посилення демократичних елементів всередині воєнного керівництва, а головну 

мету вони вбачали у відновленні єдиної й демократичної Росії. З’їзд поставив 

перед собою задачу створити на півдні Росії владу засновану на демократичній 

«змові» («сговоре») громадських рухів, усіх політичних і військових сил – 

Південно-Російського уряду. У перспективі він мав би об’єднатися з державними 

утвореннями Сибіру та Далекого Сходу з метою доведення Росії до Установчих 

зборів142.   

Бердянські ж органи самоврядування вважали, що до утворення 

Тимчасового уряду Півдня Росії, місто й повіт знову мають бути включені до 

Таврійської губернії, громадянська влада в них має бути в руках міського й 

повітового самоврядування, а військова – у руках начальника місцевого гарнізону 

Добровольчої Армії.  Бердянські міські органи самоврядування повідомляли 

Кримський крайовий уряд, що ними спільно з повітовою земською управою й за 

погодженням з начальником гарнізону добровольців запропоновано колишньому 

повітовому комісару Тимчасового уряду М. Скрипці негайно приступити до 

виконання своїх обов’язків.  

У зв’язку з цим, 17 грудня 1918 р. голова Бердянської міської думи 

В. Ольшанський, голова Бердянської повітової земської управи Ткачевський,    

в.о. Бердянського міського голови й товариш голови Бердянського повітового 

зібрання А. Яхонотов звернулися телеграфом до Кримського крайового уряду з 

проханнями: 1) особливим актом повідомити закладам, посадовим особам і 

                                                 
142 Громов С. Е. Объединение которое не состоялось : из истории гражданской 

войны в Крыму // Додаток до «Вісника Університету внутрішніх справ» (№ 3–4): 

Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції «50-річчя 

відродження української державності : минуле і сучасне» 2 жовтня 1998 року. – 

С. 112. 
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населенню про включення до складу Таврійської губернії Бердянська і його 

повіту й про введення в дію законів колишнього Тимчасового уряду; 2) таким же 

актом оголосити населенню міста та повіту про скасування всіх закладів 

колишньої Гетьманської влади і припинення діяльності всього її 

адміністративного апарату; 3) негайно підтвердити відновлення в правах комісара 

Тимчасового уряду М. Скрипку; 4) термінового розпорядження про те, що всі 

кредити колишньої Гетьманської влади в казначействі й Державному банку 

надійшли в розпорядження відповідних закладів і посадових осіб Кримського 

уряду по м. Бердянську і його повіту (очевидно представники органів 

самоврядування прагнули спертися на офіційний Сімферополь у боротьбі проти 

добровольців за місцеві фінансові ресурси, контроль над якими захопили білі 

військові структури – А.І.); 5) про відновлення обігу короткотермінових 

казначейських зобов’язань, тимчасового призупиненого Гетьманською владою в 

межах повіту й міста, і праві подальшого ходіння українських грошових знаків на 

однакових правах з російськими; 6) вжити заходів для негайного припинення 

митної війни та відновлення правильного товарообігу між Кримом і трьома 

північними повітами; 7) негайно розпорядитися місцевим військовим властям 

надавати повне сприяння місцевим закладам і посадовим особам у справі 

відновлення спокою й порядку в місті та повіті; 8) вжити заходи для негайного 

захисту населення повіту «від набігів шайки Махно, які супроводжуються 

грабунками та вбивствами», 9) відновити поштовий та залізничний рух; 10) 

включити у відання міністра юстиції Кримського крайового уряду судові справи й 

прокурорський нагляд143.     

17 грудня 1918 р. Рада міністрів Кримського крайового уряду обговорила 

постанову об’єднаного засідання гласних Бердянського земського повітового 

зібрання й міської думи та вирішила визнати можливим приєднання Бердянського 

повіту до Криму тільки за умови надходження заяв про приєднання від 

                                                 
143 ДА в АРК, ф. Р-999, оп. 1, спр. 163, арк. 335–335 зв. 
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аналогічних установ Мелітопольського і Дніпровського повітів144. Причому на 

відміну від ситуації грудня 1917 р., коли Рада народних представників 

Таврійської губернії прагнула погоджувати дії материкових повітів з УНР, кабінет 

С. Крима був налаштований більш «анексіоністськи» і прагнув цілковитої їх 

інкорпорації, встановлення виключно своєї цивільної юрисдикції над ними, 

ігнорував державні структури «другої» УНР. Про що, зокрема, свідчать такі слова 

із постанови уряду: «У повітах, що приєднуються, цивільна влада повинна бути 

цілком передана Крайовому Уряду, яке управляє ними на загальних підставах, 

встановлених для управління п’ятьма Кримськими повітами»145. (Одночасно, 

зрозуміло, це формулювання адресувалося й добровольцям).  

Приєднання вищезгаданих материкових земель могло зробити економіку 

підконтрольних уряду С. Крима територій більш самодостатньою, перш за все, 

вирішити вкрай важливу продовольчу проблему. Разом з тим, у 

сімферопольського кабінета не було збройних сил для контролю над ними, тому 

було вирішено з’ясувати з Добровольчою армією та, ймовірно, командуванням 

антантівської ескадри питання про можливість захисту трьох повітів – «з тим, 

щоб приєднання відбулося тільки при встановленні достатності сил для їх 

захисту». Очевидно, командування військами Антанти не готово було взяти під 

повний військовий контроль навіть Крим, а дії Добровольчої армії в Північній 

Таврії з встановлення військової диктатури суперечили інтересам уряду С. Крима. 

Тим не менше, 18 січня 1919 р. у Мелітополі учасники земсько-міської наради 

північних повітів Таврійської губернії, яка відбувалася під головуванням голови 

Таврійської земської управи кадета В. Оболенського,  ухвалили постанову про 

приєднання до Криму146. (Тоді ж кримська преса повідомляла про непрості 

стосунки селян з добровольцями: «Багато сіл Мелітопольського повіту 

                                                 
144 Вестник Крымского Правительства. –1919. – 1 февраля. – № 11.  
145 Там само.  
146 Южные ведомости. – 1919. – 20 января.  



 
 
 

79 
 

постановили не давати солдат до добровольчої армії, мотивуючи це неясністю тих 

цілей, які собі ставить добровольча армія»147.)  

А 6 лютого 1919 р. уряд С. Крима призначив орловського земця і депутата  

І-ої Думи Ф.С. Татаринова товаришем міністра внутрішніх справ з управління 

трьома північними повітами Таврійської губернії148.  Останній був викликаний 

крайовим урядом у Сімферополь, проте так і не виїхав до трьох спірних 

материкових повітів. Адже вони були в грудні 1918 р. зайняті частинами 

Добровольчої армії, оголошені на військовому стані, а генерал М. Шиллінг став їх 

генерал-губернатором. Більше того добровольці заборонили вивіз хліба з 

Північної Таврії до Криму. Неодноразові переговори членів уряду С. Крима з 

представниками добровольців щодо контролю над спірними територіями були 

безрезультатними. Хоча командувач добровольців А. Денікін на словах ніби й 

погодився на їх приєднання до Криму за умови введення там військового стану149, 

кримський кабінет так ніколи й не вступив в управління Північною Таврією150. А 

11 березня 1919 р. Кримський крайовий уряд в умовах наближення до Кримського 

півострова частин РСЧА змушений був скасувати свої рішення по спірним 

повітам151.  

                                                 
147 Там само.  
148 ДА в АРК. – Ф. Р-999. – Оп. 2. – Спр. 8. – Арк. 3. 
149 Оболенский В.А. Крым в 1917–1920-е годы. / Продолжение. Подготовка текста 

В.В. Лаврова, комментарии А.В. Мальгина // Крымский архив. – 1999. – № 4. – 

С. 60 – 87. 
150 Винавер М. Наше правительство (крымские воспоминания 1918–1919 г.г.) // 

Серия «Голосъ минувшего». / Сост., вступ. статья  К. Куяс-Скрижинский. В 

Крыму. (1916-1918 гг). – Вып. ІІ. – Репр. изд.  – К. : Академкнига, 2011. – С.219. 
151 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : АнтиквА, 2008. – С. 461. 
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Війська Антанти й добровольців уже в квітні 1919 р. були змушені 

залишити Крим. На півострові було оголошено про утворення Кримської СРР. 

Ліворадикальний режим протримався недовго й коли в червні 1919 р. білі 

захопили більшу частину Криму, то не дозволили утворювати крайовий уряд, а 

надали перевагу встановленню відкритої військової диктатури. Частина 

керівництва добровольців і навіть уряд С. Крима підозрювалися в «сепаратизмі».  

 

2.4. Дипломатична місія УНР на Кавказі у реалізації державної 

політики щодо Криму 

 

В обставинах, коли УНР періоду Директорії не мала можливості встановити 

реальний контроль над Кримом політичними, економічними чи військовими 

методами, значну активність на кримському напрямі в 1919–1920 рр. проявляла 

українська дипломатія.                  

Важлива роль у намаганнях відстояти національні інтереси в цій сфері 

належала Надзвичайній дипломатичній місії (далі – НДМ) УНР на Кавказі, яку ще 

в документах називали Українська дипломатична місія (УДМ) на Кавказі. Міністр 

закордонних справ УНР А. Ніковський у червні 1920 р. писав, що ця дипустанова 

«має дуже велике значення для нашої Держави»152. Адже місія діяла в межах 

Грузії, Азербайджану, Вірменії, Кубані, Чорноморщини, Північного Кавказу й 

Криму. Ці різнорідні держави та регіони були важливі для УНР як з торгівельно-

економічної точки зору (серед товарів для торгівлі варто згадати хоча б 

азербайджанську нафту та українські хліб, метал, вугілля), так і як партнери в 

стриманні більшовицької експансії, реваншизму білих, спробах встановити більш 

демократичний і справедливий міжнародний порядок у Східній Європі. 

Зрозуміло, що результативність дій дипустанови залежала від загального стану 

УНР і геополітичної ситуації в регіоні.  

                                                 
152 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 49, арк. 9. 
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Початкові успіхи повстання на чолі з Директорією, а також закріплення 

юридично-правовими актами соборності українських земель наприкінці 1918 р. –  

січні 1919 р., невдовзі переросли в хронічні труднощі в процесі державотворення, 

адже УНР опинилася без зовнішньої підтримки в надзвичайно складній 

геополітичній ситуації. Тим не менше, на початку 1919 р. у керівництва УНР ще 

була надія виправити ситуацію та утвердити державну самостійність на 

міжнародній арені. 

У цих умовах 26 січня 1919 р. наказом Директорії по Міністерству 

закордонних справ УНР була заснована Українська дипломатична місія на 

Кавказі, яку очолив український і білоруський громадський діяч, український 

державний службовець, член УПСР  Красковський І.І. (1882 – 1955 рр. н.). До 

того в державних структурах УНР він займав важливі посади, зокрема, на початку 

1919 р. – керуючого справами Директорії УНР. Дещо пізніше І. Красковський.  

згадував, що на Кавказ поїхав після схвалення Директорією його доповіді про 

Чорноморську Федерацію – «об’єднання України з Кримом, Кубані й Кавказу»153.  

У лютому 1919 р. у Винниці МЗС УНР призначило до складу місії 

радниками й аташе З. Моргуліса, який відмовився їхати на Кавказ, та 

І. Полянського, урядовцем А. Тишкевича й радником  російсько- і україномовного 

письменника, журналіста, поляка за етнічним походженням Є. Ганейзера154. 

Імовірно, саме на останнього покладалися  в місії особливі надії в кримському 

напрямку діяльності. Адже влітку 1918 р. у Сімферополі він грав роль 

українського посередника в налагодженні неофіційних контактів між урядом 

Української Держави та Крайовим урядом Криму генерала Сулькевича. 

Є. Ганейзер, можна припускати, мав певну власність у Криму та був обізнаний з 

його реаліями.      

                                                 
153 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 20. 
154 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 161. 
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Наприкінці лютого 1919 р. місія виїхала із Винниці до Тифлісу (Тбілісі). 

Шлях по охопленій громадянськими та міжнаціональними війнами території був 

непростим. Українські дипломати через Одесу намагалася для подальшої 

подорожі на Кавказ дістатися до Новоросійська, але «по дорозі було одержано 

повідомлення, що до Новоросійська нікого не пускають і тому Місія задержалася 

в Криму»155. Є. Ганейзер відмовився далі їхати, із-за чого голова дипустанови  

змушений був усунути його від виконання обов’язків радника й звернувся з 

проханням до МЗС УНР звільнити чиновника з посади156. Аташе місії                    

І. Полянський був посланий «для обслідування Українських колоній» у Криму й 

«був там захоплений більшовиками», а тому прибув у Тифліс лише в серпні    

1919 р. У службових документах І. Красковський зазначав, що цей урядовець «був 

допущен(ий - А.І.) до в.о. аташе з 20.3 (1919 р. – А.І.) з дня як залишився в Криму 

і фактично виконував обов’язки аташе, з одержанням платні по цій посаді»157. «З 

великими труднощами» голові місії, як він згадував, вдалося навесні 1919 р. 

виїхати з Криму до Новоросійська.  

Звідти І. Красковський дістався через Батум до Тифлісу, де й розпочалася 

діяльність УДМ на Кавказі. Дипломати УНР підтримували контакти з 

керівництвом нових закавказьких держав, державними утвореннями й 

політичними силами Кубані, Чорноморщини, Північного Кавказу, опікувалися 

проблемами українських громадян, які перебували на Кавказі, зокрема, й через 

консульства в Тифлісі, Батумі, Баку, можливо, Єревані та інших містах158.  

Особливу увагу голова НДМ УНР на Кавказі І. Красковський прагнув 

приділяти підтримці українського національного руху, як реальній або 

потенційній опорі політики УНР. Складна ситуація для розвитку українського 

                                                 
155 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 162. 
156 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 160. 
157 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 162зв. 
158 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 24, арк. 1. 
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руху склалася в Криму, де практично всі влади, які встановлювали контроль над 

півостровом у 1917–1920 рр., ставилися до нього неприхильно або вороже, а 

українці були лише третьою за чисельністю групою із відносно слабкою 

представленістю в органах влади й самоврядування. Проте представники 

українських організацій організували на своєму з’їзді в 1918 р. Крайову 

Українську Раду в Криму для захисту інтересів кримських українців. У 

наступному році її очолив педагог, журналіст і суспільний діяч із Ялти 

П. Горянський. У листі від 25 серпня 1919 р. до МЗС УНР ця Рада писала, що 

І. Красковський «пильно дбає про підтримання українського національного руху в 

колоніях і спеціально працює у сфері Східної політики України» і що вона вважає 

його «авторитетним порадником у справі утворення Українського 

Представництва в Криму».   

Встановлення денікінської диктатури в Криму в червні 1919 р. та її 

загальний антидемократичний курс, зокрема у національному питанні, вимагали 

нестандартних рішень. У травні 1919 р. Грузинський національний комітет у 

Криму утворив у Ялті грузинське консульство, яке з перервами діяло до 1920 р.159. 

Імовірно, це було зроблено без належних повноважень від Грузинської 

Демократичної Республіки. Українські діячі, схоже, вирішили під тиском 

обставин використати кримсько-грузинський досвід. Ось як оцінювали своє 

становище в 1919 р. українці: «... Українська національна справа в Криму ...з 

плином часу все дужче занепадає. Без коштів і достойних поводирів українське 

міське громадянство в Криму лишиться беззахисним проти обрусительних заходів 

російського уряду й населення та буде змушене цілком денаціоналізуватись»160. 

Тому в серпні 1919 р. у Севастополі на з´їзді українських громадських організацій 

Криму було ухвалене рішення для «обстоювання права української людності 

перед Кримською ?Владою й проведення широкої організаційної, просвітньої та 

                                                 
159 Таврический голос. – 02.03.1920.  
160 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 3. 



 
 
 

84 
 

економічної діяльності серед українців Криму» надати Малій Раді (виконавчому 

комітету) Крайової Української Ради в Криму права Українського консульства, а 

голову Малої Ради П. Горянського визнати консулом УНР у Криму» з місцем 

перебування в Ялті161.  

З´їзд не мав повноважень для вирішення дипломатичних питань, а тому 

П. Горянський звертається через голову Дипмісії УНР на Кавказі      

І. Красковського до МЗС УНР про надання «Малій Раді прав Консульства або про 

заснування в Криму представництва українського уряду». Із документів Дипмісії 

УНР на Кавказі відомо, що П. Горянському було доручено «взяти на себе захист 

українців на правах Консула». Можливо, що це доручення І. Красковський дав 

самостійно, адже зв’язки дипмісії УНР із МЗС були вкрай ускладнені із-за 

відстаней і бойових дій. При цьому її голова міг спиратися на свої повноваження в 

справі федерування «України з Кримом, Кубані й Чорноморщини».   

Керівник місії допомагав українському рухові в Криму й незначними 

коштами. Так, наприклад, у листі П. Горянського від 2 листопада 1919 р. йдеться 

про передачу в 1919 р. І. Красковським 25000 крб. одному з кримських діячів для 

заснування кооперативу. А в документах УДМ на Кавказі є запис про передачу в 

березні 1920 р. голові КУР у Криму 20 тис. рублів162. Звичайно, таке фінансування 

не могло йти в ніяке порівняння із, наприклад, фінансуванням більшовицьким 

центром своїх структур у Криму, а відповідно воно не могло помітно вплинути на 

політичну обстановку на підконтрольних білим територіях. (Інформація для 

порівняння: у серпні-листопаді 1920 р., за неповними даними, пробільшовицькі 

повстанські групи в Криму отримали 2 млн. 150 тис. царських, 180 тис. думських, 

200 тис. добровольчеських, 202 тис. донських, 800 тис. радянських карбованців 

                                                 
161 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 161.  
162 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 3, спр. 50, арк. 107. 
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від Закордоту ЦК КП(б)У163.) Проте попри дуже незначний обсяг фінансової 

допомоги від Української дипмісії УНР на Кавказі, схоже, що вона дозволяла у 

вкрай скрутних обставинах підтримувати культурно-просвітню діяльність серед 

українців Криму. 

За результатами розгляду проблематики другого розділу можна зробити 

висновки, що в 1917–1918 р. у ході Української революції та виникнення 

модерних українських державних утворень перед їх керівництвом та лідерами 

національного руху гостро постали проблема статусу Криму та кримське питання 

загалом. У 1917 р. Українська Центральна Рада, а з листопада 1917 р. й УНР при 

спробах її вирішити спиралися на ідею перебудови постімперського простору на 

федеративну демократичну республіку й романтичне розуміння права націй на 

самовизначення. Український істеблішмент на початковому етапі Української 

революції та державотворення вважав суб’єктом самовизначення в Криму 

кримськотатарський народ, недооцінював значення Чорноморського флоту і його 

головної бази в Севастополі для гарантування безпеки України. У результаті у ІІІ 

Універсалі територія Кримського півострова не була включена до складу УНР. 

Остання  мала стати, як і Крим, одним із суб’єктів Російської Федерації.  

Проте такий підхід наочно показав свою вразливість з точки зору захисту 

українських національних інтересів у момент захоплення влади російськими 

ліворадикалами в Криму й на Наддніпрянщині. Кримські татари складали лише 

чверть поліетнічного населення Кримського півострова. Цей факт, ймовірно, став 

головною, хоч і не єдиною причиною того, що кримськотатарський національний 

рух не зміг реалізувати своє бачення розвитку цього регіону. Українським 

органам влади не вдалося погодити свої інтереси з російськими ліберальними та 

революційно-демократичними колами Криму. Кримські українці були лише 

                                                 
163 Ремпель Л. И. Архив крымских повстанцев («зеленых») // Крым : журнал 

общественно-научный и экскурсионный. – 1929. – № 1(9). – М.–Л. : Госиздат. – 

С. 192–193. 
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третьою за розмірами етнічною групою регіону та не були достатньо 

консолідованими, а тому не утворили достатньої соціальної бази для стабілізації 

ситуації в Криму чи контролю за ним. У результаті з допомогою більшовизованих 

матросів Чорноморського флоту в грудні 1917 – січні 1918 р. ліворадикали 

захопили владу над півостровом. Більше того військовослужбовці цього флоту 

взяли активну участь у насадженні ліворадикального режиму в Україні та півдні 

Росії. У результаті в ході війни з більшовиками й після проголошення 

незалежності УНР її державне керівництво змушене було переглянути ставлення 

як до належності військового флоту, так і до статусу Криму. Уже у січні 1918 р. 

було ухвалено закон про український статус Чорноморських військового і 

цивільних флотів, а в лютому 1918 р. керівництво УНР оголосило намір включити 

Крим до своєї сфери впливу.  

Проте оскільки останнє питання не було вирішене під час підписання 

мирного договору УНР і Центральних держав, то кримське питання 

інтернаціоналізувалося, стало міждержавним. Навесні 1918 р. за контроль над 

Кримом починається боротьба РСФРР, Німеччини, Туреччини і УНР. Остання 

вживала адімінстративні, військові, політичні, а також непослідовно 

дипломатичні заходи для включення Криму до своїх державних меж. Проте, перш 

за все, у силу конкуренції інших держав, невдалого формулювання ІІІ Універсалу 

про межі республіки та тактики української дипломатії щодо кримської проблеми 

вирішити її на користь українських національних інтересів навесні 1918 р. не 

вдалося, навіть попри підняття українських прапорів Чорноморським флотом. 

 Режим гетьмана П. Скоропадського спирався у своїй діяльності на ідею 

побудови Української Держави, яка б включала в себе Наддніпрянщину, 

Наддністрянщину й Кубань, і розглядав Крим як її невід’ємну складову. Проте 

реально Кримський півострів було окуповано військами Німецького рейху, воєнні 

власті якого розглядали можливість колонізації Криму або встановлення 

довготермінового контролю за ним. З метою протидії намірам офіційного Києва 

та забезпечення порядку німецька влада утворила контрольований нею Крайовий 
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уряд С. Сулькевича без міжнародного статусу. Про свої претензії на Крим 

публічно заявляла РСФРР, певні дії в цьому напрямі робила Османська імперія. 

Частина лідерів кримськотатарського національного руху намагалася розпочати 

реалізацію проекту побудови незалежної національної держави, яка б спиралася 

на Німеччину та Туреччину. Гетьманат П. Скоропадського послідовно протягом 

7,5 місяців свого існування прагнув приєднати Крим, виходячи із стратегічних 

міркувань, і вживав адміністративні, політичні, дипломатичні та економічні 

заходи аж до його митної блокади для досягнення цієї задачі. Восени, коли 

властям Української Держави вдалося досягти згоди Німеччини на інтеграцію 

Криму та повернення Чорноморського флоту Україні, у Києві були проведені 

переговори з делегацією Кримського крайового уряду С. Сулькевича щодо 

приєднання Криму та надання йому автономії. Проте вони завершились 

безрезультатно, оскільки кримська делегація в умовах поразки Центральних 

держав прагнула відтермінувати визначення статусу Криму до мирного конгресу. 

Отже, протягом  1917–1918 рр. українська еліта та керівництво українських 

державних утворень пройшли шлях від невизначеності щодо статусу Криму через 

співробітництво з кримськотатарським національним рухом у справі перебудови 

постімперського простору в демократичну Російську федерацію до прагнення 

включити Кримський півострів до складу Української держави з метою 

гарантування її економічних інтересів та військової безпеки на Півдні.   

Отже, на відміну від «першої» УНР «друга», можна припустити, вже на 

початковому етапі діяльності взяла курс на включення Криму до власних 

державних меж або принаймні встановлення державного зв’язку з ним. Хоча на 

початку 1919 р. спостерігався період коливань у керівництві УНР щодо статусу 

Криму все ж таки їх, схоже, було подолано того ж року у зв’язку із необхідністю 

гарантувати економічні та безпекові інтереси держави на Півдні, закріпити 

український статус Кримського півострова на міжнародній арені. І на 

Версальській мирній конференції українські дипломати прагнули це зробити. 

Проте міжнародна й військова ситуації не дозволили реалізувати ці наміри.   
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКА УРЯДУ УНР ЩОДО КРИМУ В 1920 Р. 

 

3.1. Передумови та перешкоди для співпраці УНР і режиму П. Врангеля 

 

Ситуація в Україні восени–грудні 1919 р. була трагічною – УНР опинилася 

в «чотирикутнику смерті»: проти неї одночасно воювали Радянська Росія, 

Добровольча армія, яка мала підтримку Антанти, Польща та різні отамани 

всередині країни, епідемія тифу нищила українську армію, при цьому поставки 

амуніції й навіть медикаментів із Європи блокувалися. У результаті в грудні 

1919 р. армія УНР перейшла до партизанських форм боротьби й відправилась у 

Перший Зимовий похід разом із частиною державного керівництва. А Голова 

Директорії та Головний Отаман військ УНР С. Петлюра й більшість міністрів 

виїхали за кордон для пошуку можливостей продовжити боротьбу.  

Відчайдушною спробою добитися міжнародного визнання та військової 

підтримки став, підписаний у квітні 1920 р., варшавський договір між УНР і 

Польщею. Він не був рівноправним для української сторони, до того ж вона була 

змушена відмовитися на користь польської сторони від великої та важливої 

частини національної території. Разом з тим, цей договір розпочав міжнародне 

визнання УНР у проантантівському таборі-переможців і дозволив перенести 

бойові дії проти більшовиків в Україну, навіть на деякий час звільнити Київ. Тим 

часом владу над усім Кримом після короткого панування червоних над більшою 

його частиною в квітні – червні 1919 р. захопили білі. Після катастрофічних 

поразок наприкінці 1919 – початку 1920 р. деморалізовані залишки білих військ 

відкотилися з материка на Кримський півострів. Головнокомандувач ЗСПР та 

виконувач обов’язків Верховного правителя Росії А. Денікін 4 квітня 1920 р. 

передав командування й владу П. Врангелю.  

Останній для досягнення стратегічної мети білого руху – відновлення 

російської державності на більшій частині постімперського простору – прагне 
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кардинально змінити тактику. Білий диктатор, навчений гірким досвідом минулих 

років (шовіністична політика – одна з головних причин поразок білих), так 

навесні 1920 р. публічно критикував політику попередника: «Вместо того, чтобы 

объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевиками и 

коммуной… дрались и с большевиками и с украинцами, и с Грузией, и с 

Азербайджаном, и лишь немногого не хватало, чтобы начать драться с 

казаками»164. Барон намагався відмежуватися від провальної політики А. Денікіна 

в справі радикальної боротьби з новими національними державами й рухами, а 

також «непередвирішення» («непредрешения») соціально-економічних проблем.  

6 квітня 1920 р. у Севастополі білий диктатор після прийому закордонних 

дипломатів затримав для обговорення стану польсько-більшовицьких переговорів 

та міжнародної ситуації загалом представника Польської військової місії на 

Півдні Росії поручника Міхальського. Останній у рапорті командуванню серед 

іншого повідомив, що П. Врангель під час розмови дуже гостро критикував 

Денікіна за реакційність, брак толерантності та невизнання жодних держав, які 

виникли на території Росії, а також «засудив його боротьбу з Петлюрою й 

Махном»165. Тоді ж білий диктатор просив передати польському урядові, що його 

політика повністю змінилася в напрямку об’єднання всіх антибільшовцьких сил  й 

узгодження дій на підставі широкого визнання національних прав. Також 

П. Врангель заявив про прагнення в майбутньому до союзу слов’ян, «який єдиний 

може надати ваги слов’янським державам на міжнародній арені»166. 11 квітня 

1920 р. вже в розмові з керівником Спеціальної місії Республіки Польща на Півдні 

                                                 
164 Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.). 

– Ч.ІІ. – М. : Терра, 1992. – С. 268. 
165 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 65. 
166 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 66. 
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Росії Скомпським білий диктатор уточнив, що визнає право на найширшу 

автономію «новоутворень» (усіх новопосталих держав) й уявляє собі майбутню 

Росію як федерацію тих «новоутворень», які доведуть свою життєзданість167. 

П. Врангель також цікавився союзом Польщі й УНР, адже за його даними, на той 

момент ніби війська Петлюри зайняли Одесу, що відкривало перспективи до 

з’єднання антибільшовицьких фронтів. 

 Врангелівський режим у травні 1920 р. оголошує проведення земельної та 

земської реформ, 25 травня 1920 р. віддає, за даними російського еміграційного 

дослідника Н. Росса, секретний наказ військам у разі наступу координувати дії «з 

частинами Махно, Українськими військами та іншими противо-комуністичними 

групами» задля досягнення  «основної задачі – повалення комунізму та всебічного 

полегшення й допомоги Російському Народу відновити свою Велику 

Вітчизну»168. Цікаво, що про цей «секретний» наказ повідомила преса у 

врангелівському Криму. Ось що, наприклад, надрукувала 26 травня 1920 р. газета 

«Южные ведомости» у замітці власкора із Феодосії  під назвою «Ставлення армії 

до Петлюри й Махно»: «Із авторитетного джерела повідомляють, що війська в 

майбутніх воєнних діях будуть уникати зіткнень з частинами Петлюри й Махно та 

за можливості координувати з ними свої дії»169.  Витік інформації в пресу про 

ніби таємний наказ свідчить про те, що йшлося не тільки про нову військову 

тактику взаємодії з антикомуністичними військами, а й про бажання кардинально 

оновити пропагандистську роботу як на постімперському просторі, так і з 

країнами Антанти.    

                                                 
167 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 69. 
168 Росс Н. Врангель в Крыму. – Франкфурт на Майне : Посев, 1982. – С. 256. 
169 Влас. кор. Отношение армии к Петлюре и Махно // Южные ведомости. – 

26.05.1920. 
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У червні 1920 р. П. Врангель інформує французів про «прихильне 

ставлення» до всіх антибільшовицьких сил, готовність порозумітися з ними у 

питаннях воєнного характеру й «не зачіпати до закінчення боротьби ніяких 

гострих політичних питань»170. Дещо пізніше його високопосадові представники 

публічно висловляться про можливість утворення федерації.  

Про «зміну віх» навесні 1920 р. у стані білих у національному питанні 

свідчили не тільки польські дипломати в Криму. Ось що, наприклад, повідомляв 

один з українських повстанців, що знаходився у 1920 р. у полоні білих: «...стало 

видно по перших кроках роботи Врангеля переміну в політиці й організації 

контрреволюції. Перш усього, були звільнені всі українці з в'язниць та од 

відповідальності за державну зраду, за яку притягав Денікін Українців, яких 

обвинувачувано в участі в повстанчому русі, випускали в Україну, а більш 

відомих запрошували до штабу Врангеля, де їм пропонували й кошти й зброю, 

аби вони приймали активну участь у боротьбі проти комуністів, причому їм 

офіційно повідомлялось, що їх заарештувала добровольча влада, якої тепер нема; 

тепер замість неї існує народна армія. Народна армія не думає боротися ні з якими 

протикомуністичними організаціями; вона визнає всі національності, землю 

негайно передає без викупу селянам і негайно перша пошле до всіх 

протикомуністичних організацій своїх представників, щоб об’єднати їх в один 

фронт»171.  

                                                 
170 Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 рр. В трьох томах. / 

Ред. Колегія : Скаба А.Д. (голова) та інші. – Т. 3. Українська РСР на 

завершальному етапі громадянської війни. Відбиття нападу буржуазно-

помішицької Польщі, розгром Врангеля і петлюрівщини. / Автори: Колісник 

М. К., Компанієць І.І., Куліченко Н.І. та інші. – К. : Політвидав України, 1970. – 

С. 266. 
171 ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 2, спр. 190, арк. 5. 
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Українсько-польський наступ на Київ, який відтягнув від Криму частину 

сил РСЧА, оновлені ідейно-політичні підходи, а також реорганізація решток 

добровольців у боєздатну армію дозволили досягнути П. Врангелю певних 

військових успіхів – у червні 1920 р. він починає захоплювати деякі території 

південної України. У новій ситуації гостро постало питання про забезпечення 

флангів врангелівських військ. Це, а також наявність великої кількості українців 

серед військових його армії, частина з яких утворила навіть українське підпілля, 

та біженців у Криму, потреба в союзниках і ресурсах для успішної 

антибільшовицької боротьби тощо актуалізують для білого диктатора українське 

питання. А для УНР з успіхами армії барона стає все актуальнішим –  

«врангелівське». Співпраця з П. Врангелем уенерівців могла сприяти 

дипломатичному визнанню УНР Францією та іншими державами Антанти, що в 

свою чергу дозволяло сподіватися на отримання  допомоги з їх боку. Хоча для 

обох сторін – українських республіканців та врангелівців – взаємодія була 

непростим завданням як з точки зору погодження суперечливих інтересів, так і 

сприйняття взагалі таких контактів серед прихильників.  

 Нечисленні врангелівські війська об’єктивно потребували для боротьби з 

червоними налагодження взаємодії або принаймні нейтралітету загонів 

українських повстанців та військ УНР. П. Врангель це усвідомлював і навесні –

влітку 1920 р. робив кроки в цьому напрямку, хоча вони виявились недостатньо 

ефективними та своєчасними. Головнокомандувачу Російської армії треба було 

обрати принципи взаємодії з українськими військовими формаціями та 

державними структурами. Можливі альтернативи можна дещо спрощено звести 

до двох: військова кооперація зі всіма українськими збройними формаціями й 

певна форма порозуміння (військового, політичного) з керівництвом УНР або 

взаємодія з військовими загонами України та конфронтація чи ігнорування 

політичного проводу УНР. Остання альтернатива могла включати й спробу 

створити підконтрольні українські адміністративні або навіть квазідержавні 

структури на противагу уенерівським органам влади.  
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Обставини – і перш за все наявність спільного ворога та наполягання 

Франції на об’єднанні антибільшовицьких сил – підштовхували до співпраці 

військово-авторитарний режим П. Врангеля й керівництво УНР. Проте на заваді 

їй стояли невідповідність, а то й відверта суперечність їхніх інтересів та 

ідеологічних платформ, дворічний досвід ворожнечі, психологія та стереотипи 

обох сторін. В українському таборі переважали ліві настрої, наміри відстоювати 

ідеали самостійної й республіканської України. Діяльність П. Врангеля в 1920 р. 

його сучасник охарактеризував як спробу реалізації «лівої політики правими 

руками». Ключова для внутрішньої політики земельна реформа давала певні 

підстави для цього. Адже, хай і за викуп, пропонувалося наділити селян землею 

та, фактично, легалізувати її самовільне захоплення. Керівництво білого 

військово-авторитарного режиму робило публічні заяви про прийнятність 

федералізму та необхідність скликання Установчих зборів.   

Проте чимало сучасників навіть із російського політичного табору 

підозрювали, що демократизм режиму П. Врангеля був нещирим. Більше підстав 

йому недовіряти мало керівництво УНР. Зокрема, надто свіжими були спогади 

про особисту участь барона в репресіях проти прихильників української 

орієнтації та самостійників на Кубані восени 1919 р., а також невдалі через 

позицію білих спроби знайти порозуміння з А. Денікіним. Голова Директорії УНР 

С. Петлюра сумнівався в життєздатності режиму Врангеля та, ймовірно, 

побоювався, у разі визнання білого генерала головнокомандувачем 

антибільшовицьких сил, наразитися не тільки на втрату підтримки значної 

частини селянських мас та на жорстку критику багатьох українських політичних 

сил, а й на спробу військового перевороту. Адже в армійському керівництві УНР 

у 1920 р. існувала опозиція на чолі з командармом М. Омеляновичем-Павленком, 

яка розглядала можливість встановлення військової диктатури172.  

                                                 
172 Ковальчук М. Симон Петлюра і військова опозиція в Армії УНР у 1920–

1921 рр. // Український історичний журнал. – 2005. – № 1.– С. 100. 
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У свою чергу Правитель Півдня Росії спирався переважно на праві 

політичні кола (кадетів, октябристів, монархістів тощо), чиї матеріальні інтереси 

та ідеологічні установки суперечили ідеї незалежності України та соціалістичним 

переконаннями переважної частини керівництва УНР. Більшість політиків цього 

російського табору стояла на великодержавних позиціях і значна частина з них 

відкидала навіть думку про існування окремого українського народу. За даними 

Н. Росса, у політичному плані до П. Врангеля та керівника його цивільної 

адміністрації А. Кривошеїна стояла найближче група так званих  

«неомонархістів» – Струве П. Б., кн. Долгоруков П. Д., Шульгін В. В., керівники 

газети «Великая Россия» Львов Н. Н., Левитський В. М., Чебишев Н. Н.173. 

Практично всі вони відзначалися стійкими антиукраїнськими поглядами або, як 

мінімум, такими висловлюваннями в попередній період.   

Між УНР та бароном існувала конкуренція за українські ресурси й вплив на 

козачі державні утворення, перш за все, на Кубань. У 1920 р. Крим не мав для 

виживання режиму військово-авторитарної диктатури П. Врангеля достатніх 

людських, військових, продовольчих, промислових та інших ресурсів. Їх 

необхідно було шукати на материкових землях або за кордоном. Зрозуміло, що 

іноземні держави також потребували компенсацій за допомогу останньому 

режиму білих, гарантувати які, спираючись лише на потенціал Криму, було 

неможливо. Своїм французьким покровителям, за даними історика О. Мироненка, 

врангелівський режим обіцяв за підтримку, серед іншого, віддати в концесію всі 

українські залізниці та чверть донецького вугілля174. 

                                                 
173 Росс Н. Врангель в Крыму. – Франкфурт на Майне : Посев, 1982. – С. 291. 
174 Мироненко О. Врангелівщина / Українське державотворення : Невитребуваний 

потенціал : Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 

С. 66.   
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Зовнішньополітична концепція УНР у 1920 р. передбачала утворення Балто-

Чорноморського (або Чорноморського) союзу175, у якому б Україна відігравала 

одну з ключових ролей і до складу якого, зокрема, б входили козачі державні 

утворення. Режим білого диктатора прагнув використати їх як базу й ресурс для 

досягнення програми максимум – повалення комуністичного режиму та 

захоплення Москви, а в разі неможливості її реалізації – для створення власного 

державного утворення на півдні європейської частини постімперського простору. 

Отже українсько-врангелівські стосунки мали як об’єктивні передумови для 

зближення на антикомуністичній основі, так й суттєві об’єктивні та суб’єктивні 

перепони.    

Тому П. Врангель перші місяці при владі, поза спробами налагодити 

стосунки з окремими повстанськими загонами й рухами в Україні, вичікував і 

зондував ґрунт в українському питанні. Начальник штабу Збройних сил Півдня 

Росії П. Махров, який, за власним визнанням, служив у 1917 р. в українській армії 

на південно-західному фронті176, направив 8 квітня 1920 р. Головнокомандувачу 

секретну доповідь з комплексом пропозицій щодо демократизації й прагматизації 

внутрішньої та зовнішньої політики білих. Вона була уважно вивчена 

                                                 
175 Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х томах / Інститут 

історії України НАН України; Редрада : акад. НАН України В. М. Литвин 

(голова), акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. 

НАН України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій, 

С. В. Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій : Том 1. 

Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській 

імперії / Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2004. –  С. 486. 
176 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – С. 187. 
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П. Врангелем, як свідчать його власноручні примітки на її сторінках, і в багатьох 

моментах використана при здійсненні політики.  

У документі, зокрема, пропонувалося «сміливо поставити гасло 

федеративності та єдності Росії» й оголосити, «що області, у яких 

сконструювалася влада, будуть входити в наше державне об’єднання, що бореться 

з більшовиками як вільні й рівні члени», а єдність федеративної Росії «буде в 

даний період, виражатися єдиною верховною владою Правителя стосовно єдності 

командування армією та флотом, єдності іноземних зносин». На думку 

П. Махрова, Україна, Грузія, Азербайджан, Латвія, Естонія, Білорусь мають бути 

запрошені до вступу у федерацію «для спільної боротьби з більшовизмом, для 

якнайшвидшого завершення громадянської війни, для відновлення миру в 

Європі… для відновлення нормального економічного життя всіх народів Росії та 

Європи, чого не змогла досягнути радянська влада»177. Для цього автор доповіді 

пропонував оголосити, що поза театром військових дій у вільних чи звільнених 

від більшовиків «областях, що самоуправляються», будуть утримуватися лише 

війська, сформовані урядами цих областей. В області зовнішньої та окраїнної 

політики пропонувалося встановити нові принципи: 1) реалістична політика 

відстоювання національних та історичних інтересів Росії; 2) базування на ідеї 

загальнослов’янського об’єднання; 3) використання добросусідських відносин для 

розвитку економіки178. Щодо загальнослов’янського об’єднання, то П. Махров, 

зокрема, пропонував «стосовно Галичини необхідно зараз же підтримати ті групи, 

які мають давно вже тяжіння до Росії»179. Цікаво, що навпроти 

вищеперерахованих пунктів документа про окраїнні та зовнішні питання стоять 

примітки П. Врангеля: «Вірно».   

                                                 
177 Секретный доклад генерала Махрова / вступ. слово от редакции, краткие 

комментарии к докладу Н. Росса // Грани. – 1982. – № 124. – С. 201. 
178 Там само. – С. 215. 
179 Там само. – С. 216. 
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П. Махров також у рамках створення єдиного антибільшовистського фронту 

наполягав на заключенні з петлюрівцями військового союзу, постачання їм 

снарядів, патронів і грошей і сподівався «з їх допомогою в першу чергу звільнити 

від більшовиків правобережну Україну»180.  Напроти слів про військовий союз з 

УНР П. Врангель зазначив: «Необхідно», –  хоча до осені 1920 р. не поспішав 

вживати дієві кроки в цьому напрямку. Таким чином, курс на реалізацію 

пропозицій П. Махрова на відхід від гасла про «єдину й неподільну» Росію робив 

політику білих більш реалістичною, хоча й не був міцним підґрунтям для 

стрімкого розвитку співробітництва з керівництвом нових держав, адже він 

передбачав суттєве обмеження їх суверенітету. Саме слово федерація далеко не 

одразу публічно пролунало з вуст представників врангелівського режиму, хоча 

вже в першій половині квітня 1920 р. ця тема, як було показано вище, 

обговрювалася на переговорах з польськими дипломатами в Криму. А у червні 

1920 р.  замість генерала Махрова, призначеного представником у Польщу за 

ліберальні та ліві погляди, начальником штабу Російської армії став більш правий 

і консервативний генерал, особистий товариш диктатора П. Шатілов. 

Разом з тим, варто згадати, що в серпні 1919 р. головнокомандувач ЗСПР 

А. Денікін у зверненні «до населення Малоросії» відкидав саму ідею 

окремішності українського народу, таврував український рух як ворожий, 

зрадницький та як інспірований зовнішніми силами181 (відзначимо, що у 

документі послідовно ігноруються терміни Україна та український народ). Того ж 

року денікінський військово-авторитарний режим на захопленій території 

України не тільки ліквідовував українські державні структури й переслідував 

українських політичних діячів, а й наніс важкий удар по створеній у                  
                                                 
180 Там само. – С. 232. 
181 Деникин А. И. Обращение к населению Малороссии (серпень 1919 р.) / 

[Електронний документ]. – Режим доступу : http : // www.hai-

nyzhnyk.in.ua/doc2/1919(08).denikin.php. – Дата перегляду: 09.10.2016. 
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1918 – 1919 рр. українській освітньо-науковій системі. Вона була позбавлена 

державного статусу та фінансування, у державних школах було заборонено 

викладання українознавства та ведення освітнього процесу «малоруською» мовою 

(за виключенням початкових класів), під загрозою закриття опинилась Українська 

Академія Наук. Правитель Півдня Росії П. Врангель у 1920 р. під тиском 

військово-політичних обставин намагався відійти від таких брутальних підходів 

попередника до вирішення українського питання, зробити свою «окраїнну» і 

національну політику більш прагматичною. 

         

3.2. Обмін першими військовими делегаціями УНР і режиму П. Врангеля  

(травень–серпень 1920 р.) 

 

Зміни в настроях і підходах  білого режиму викликали закономірний інтерес 

в органів влади УНР. Українському керівництву важливо було отримати 

інформацію з перших рук та прозондувати можливості співпраці. Для цього було 

вирішено відправити в Крим військову місію. 5 травня 1920 р. голова дипмісії 

УНР на Кавказі І. Красковський викликав полковника І. Омеляновича-Павленка, 

який прибув у квітні 1920 р. до Тифлісу з Кубані на чолі трьох офіцерів Армії 

УНР. Дипломат повідомив, що отримав урядові директиви щодо відправки 

військової місії в Крим до генерала П. Врангеля182. Її завданням було: налагодити 

зв’язок, виявити ставлення генерала П. Врангеля до України й уряду УНР, 

довідатися про його наміри та передати пропозицію щодо можливої спільної 

боротьби. Після чого із Севастополя представники УНР через Болгарію та 

Румунію мали дістатися України. У склад першої військової місії УНР ввійшли: 

голова – полковник І. Омелянович-Павленко, заступник голови – полковник 

                                                 
182 Цапко І. Перша українська військова місія в Криму (Травень 1920 р.) // Вісті 

комбатанта. – 1963. – Ч. 3 (11). – С. 21. 
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І. Цапко, члени місії – сотник І. Антоненко, лейтенант флоту Ілюченко-

Яхновський, хорунжий В. Соловян, який також був ад’ютантом голови місії.  

11 травня 1920 р. вони прибули в Севастополь, наступного дня відбулася їх 

зустріч з генералом В. Киреєм, який був одним з найближчих дорадників 

Врангеля в українському питанні. В. Кирей у кінці 1917 – на початку 1918 р. 

служив у штабі Гайдамацького Коша Слобідської України, яким командував 

С. Петлюра і який входив до числа найбоєздатніших військових частин УНР під 

час війни з більшовиками. Лідер УПСР М. Ковалевський згадував про події 1917–

1918 рр.: «Один з найздібніших генералів цієї групи (генерали російської армії 

українського походження, що були в розпорядженні Українського генерального 

військового комітету – А.І.), генерал Кирей, на якого ми покладали великі надії, у 

вирішальний момент втік на Кавказ, де творилась російська добровольча армія 

генерала Денікіна. Він, щоправда, залишив листа, у якому виясняв свої політичні 

позиції і писав, що він мав намір залишитися в Україні й працювати над 

організацією української армії, але тільки до того часу, коли створиться новий 

осередок російської імперіяльної думки»183. Старший брат В. Кирея служив у 

Дієвій Армії УНР. Проте сам він у 1920 р. стояв на проросійських 

великодержавних позиціях.  

Тим не менше, військово-стратегічна ситуація сприяла представникам УНР, 

адже 6 травня 1920 р. українські й польські війська ввійшли в Київ. Тому, за 

спогадами заступника голови військової місії УНР І. Цапка, «видно було, що    

ген. Кирій був наче задоволений, довідавшись що прибула в Крим українська 

військова місія», і «натякнув, що є вигляди на згоду Командування Доброармії 

повести акцію дальшої боротьби проти червоних у першу чергу разом з 

Україною». На думку врангелівського генерала, «до цього змушують обставини, 

                                                 
183 Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії. – 

Інсбрук : Накладом Марії Ковалевської, 1960. – С. 316. 
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але все ж є багато і противників такої думки»184. Оскільки П. Врангель знаходився 

в Джанкої, В. Кирей рекомендував представникам УНР зустрітися з начальником 

штабу П. Шатіловим, «який хоч і не є приятелем України, проте зможе побачити, 

що не тільки в Добрармії, але й в Українській Армії є дійсні старшини». (У 

спогадах І. Цапка П. Шатілов вже в травні 1920 р. називає начальником штабу, 

хоча офіційно він очолить його пізніше). Далі відбулася неофіційна зустріч з       

П. Шатіловим, розмова із головою місії Польщі, який висловив захоплення 

наступом під Києвом й обіцяв у разі потреби підтримку українській місії в 

Севастополі. Ймовірно, за його посередництва, голова Французької військової 

місії запросив на зустріч представників УНР, під час якої повідомив, що 

французький уряд має намір надіслати до українського вищого командування 

свого військового представника.  

14 травня 1920 р. правитель Півдня Росії П. Врангель прийняв членів 

військової місії УНР, підкреслюється у спогадах українського військового, «як 

представників чужої держави»185. І. Цапко згадував: «тепер, після походів на 

Царицин та відступу Добровольчої Армії в Крим й капітуляції кубанських частин, 

до якої сам він спричинився, нині вже без Денікіна й при замкненні Добровольчої 

армії в Криму, як до клітки, Врангель щиро чи нещиро, але годився з думкою, 

принаймні тимчасово, налагодити зносини з Українським Урядом». Відбувся 

обмін думками між сторонами. П. Врангель заявив, що взаємодія української й 

білої армій «може бути тільки корисною для дальшої боротьби з більшовиками», 

що на території України залишається уряд УНР, російська армія як союзницька, 

спільно з українською, з боями пройде на територію Росії. «Ще додав                

ген. Врангель, що в Криму, у складі Добровольчої Армії є до 80% військовиків 

                                                 
184 Цапко І. Перша українська військова місія в Криму (Травень 1920 р.) // Вісті 

комбатанта. – 1963. – Ч. 3 (11). – С. 23. 
185 Цапко І. Перша українська військова місія в Криму (Травень 1920 р.) // Вісті 

комбатанта. – 1963. – Ч. 3 (11). – С. 25. 
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родом з України та Кубані й він має замір, на майбутнє, при сприятливих 

обставинах, з українців сформувати один корпус або принаймні кадри корпусу», - 

згадував І. Цапко186. Цікаво, що військовики-представники УНР провели в 

Севастополі конспіративну зустріч із майже 300-ми морськими офіцерами, які 

зустріли гостей співом «Заповіту», а проводжали під звуки гімну «Ще не вмерла 

Україна!...».    

Отже, на початковому етапі діяльності П. Врангеля в якості 

головнокомандувача Російською армією і Правителя складалися умови для 

співпраці білих з керівництвом УНР і навіть розпочалися перші контакти сторін. 

Проте події на протибільшовицьких фронтах у червні 1920 р. для керівників 

врангелівського режиму ніби відсунули потребу в них, зробили її буцімто не 

нагальною, дав знати себе й вплив антиукраїнськи налаштованого оточення 

барона в Криму та російського консервативно-ліберального табору за кордоном. 

Саме тоді білі розпочали вдалий наступ у Північній Таврії, а українські й польські 

війська відступили з Києва, й у липні 1920 р. взагалі залишили межі 

Наддніпрянської України. На посаді начальника штабу Російської армії відносно 

лівого та ліберального в національному питанні П. Махрова замінив 

великодержавно налаштований П. Шатілов. У вищий цивільній владі 

врангелівського режиму чимало було антиукраїнськи налаштованих діячів, в тому 

числі у крайніх формах. Так, наприклад, начальник Громадянського управління 

С. Тверськой заперечував існування України взагалі187.  

У червні 1920 р. представник Головного командування в Парижі 

Д. Щербачов  надіслав П. Врангелю доповідь з українського питання, у якій 

заперечував будь-які переговори з українцями.  Цю тему він піднімав у зв’язку із 

                                                 
186 Там само. – С. 25.  
187 Крупина В. А. Украина в программе государственного строительства 

П. Врангеля / В. А. Крупина / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – 

М. : Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 164. 
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намірами деяких кіл у Криму приєднатися до українсько-польського походу на 

Київ, на чому наполягали й французи. Відмову від співпраці генерал Д. Щербачов 

мотивував одноголосною антиукраїнською позицією всіх російських політичних 

сил за кордоном. Він підкреслював, що будь-яке співробітництво з українцями 

дасть більшовикам потужний ідеологічний важіль зображувати себе носіями 

російської ідеї188. Генерал Д. Щербачов, який до речі в 1917 р. зустрічався із 

генеральним секратерем військових справ С. Петлюрою й очолив Український 

фронт проти Четверного союзу, віддзеркалював дійсні антиукраїнські та 

великодержавні настрої більшої частини білої російської еміграції. Про це 

свідчить і меморандум російського посольства в Парижі від 21 червня 1920 р. У 

ньому йшлося про те, що ніби утворення Української держави «суперечило б 

природному стану речей», і що «підстави економічного, історичного, етнічного, 

політичного й культурного характеру заперечують таке штучне утворення». 

Російське посольство в меморандумі запевняло, що об’єднання України з Росією є 

«необхідним і неминучим»189.   

Окрім уповноважених властями УНР воєнних дипломатів у Севастополі 

орієнтовно в другій половині травня (можливо, на початку червня) 1920 р.  

перебувала так звана українська військова місія на чолі з Бондаренком190, яка 

насправді не отримувала жодних прав від української республіканської влади на 

ведення переговорів з білими. Поки немає данних чи це була «самочинна» акція, 

якоїсь групи українських офіцерів, що перебували на контрольованій білими 

                                                 
188 Крупина В.А. Украина в программе государственного строительства 

П. Врангеля / В. А. Крупина / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – 

М. : Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 164. 
189 Матвієнко В. М. Українська дипломатія 1917-1921 років : на теренах 

постімперської Росії : монографія. – К. : Видавнично-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2002. – С. 267. 
190 Український прапор. – 06.06.1920. 
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території, авантюра самого Бондаренка, чи провокація однієї із груп російських 

політиків, що прагнули використати український фактор для своїх цілей. Відомо 

лише, що посольство УНР у Стамбулі «оголосило протест проти діяльності 

самозванця Бондаренка, який видав себе за Представника Уряду У.Н.Р. при 

Врангелі»191.    

До керівництва УНР у травні – червні 1920 р. надходила від підлеглих 

суперечлива інформація про ставлення врангелівського режиму до України в 

діапазоні від «можливості нападу на наше військо» до бажання врангелівців 

нав’язати зносини з українським урядом, «хоча б ціною визнання нашої 

(української – А.І.) державності». 27 червня 1920 р. голова Директорії УНР 

С. Петлюра писав заступнику голови уряду УНР А. Лівицькому про стосунки з 

білим режимом як про справу «неясну й скомпліковану», проте «промовчування 

українського моменту в заявах Врангеля» розцінював як свідчення «про стару – 

нам ворожу – позицію Добровольчого командування в укр. справі»192. У зв’язку з 

цим, глава УНР доручав «при розмовах про сю тему чи директивах нашим   

послам … виявляти певну обережність і не в’язати себе якимись авансами». Він 

також інформував адресата про надіслання до Криму «спеціальних людей» для 

«виявлення настрою серед війська Врангеля».     

Дипломатичним представникам УНР були дані інструкції, про які йшлося в 

листі С. Петлюри. Голова УДМ на Кавказі отримав від міністра закордонних 

справ УНР А. Ніковського листа від 6 липня 1920 р. під грифом «Строго 

довірочно» з рекомендаціями щодо способу взаємодії з представниками генерала 

П. Врангеля, якщо вони будуть ініціювати контакти. Керівник інформував 

                                                 
191 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 340, арк. 112 зв. 
192 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – С. 151. 
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І. Красковського, що з боку головнокомандувача Російською армією 

здійснюються «від деякого часу більш і менш інтенсивні, по більшій части 

посередні спроби підготовити ґрунт на те, щоби ввійти в порозуміння з 

Українським Військовим Командуванням» і що «Командування генерала 

Врангеля начебто рішило формально визнати самостійність Української 

Народньої Республіки й незалежність її від Росії». А. Ніковський писав, що уряд 

«не рахував би такої згоди не можливою» на базі визнання незалежності УНР, але 

«Військове Командування (УНР – А.І.) не перестає ставитися із скептицизмом до 

щирості й до дійсних намірів майбутньої пропозиції». У зв’язку з цим міністр 

просив голову місії в разі надходження від врангелівців пропозицій ретельно їх 

вивчити, «одначе не давати ніяких ясно означених обіцянок і не відкрити, хоча б 

тільки особисто від себе, яких-небудь перспектив на таке чи інше вирішення 

питань Урядом УНР»193. Отже, лист свідчить про те, що керівництво УНР 

побоювалося негативної реакції українських військових на контакти з 

П. Врангелем.  

Проте Тбілісі не став місцем переговорів врангелівського режиму й УНР, 

оскільки в місті не було врангелівських дипломатів. Такі контакти восени 1920 р. 

відбувалися в Криму, Бухаресті, Варшаві та Парижі. Тим не менше, схоже, що 

представники УНР на Кавказі не лишалися осторонь від «врангелівського 

питання». На початку січня 1920 р. у Грузії на чолі загону кубанських 

самостійників з’явився розвідник УНР полковник В. Филонович, який незадовго 

перед тим втік із денікінського полону. Тут він спочатку дістав призначення до 

Української військової місії, а пізніше став віце-консулом УНР у Поті. За даними 

дослідника Г. Іванущенка, звідти В. Филонович таємно проник у Крим для 

вивчення стану армії генерала Врангеля, а в листопаді 1920 р. разом з його 
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військами евакуювався до Туреччини194. Можливо, він був одним з тих 

«спеціальних людей», про яких йшлося в червневому листі Голови Директорії до 

А. Левицького. 

Наприкінці липня 1920 р. С. Петлюра повідомив того ж адресата про 

прибуття до Бухаресту В. Кирея, який був у П. Врангеля генералом для доручень 

у справах України, з метою проведення переговорів з представником УНР 

К. Мацієвичем «про встановлення військового контакту».  На запит французького 

військового про таку взаємодію Голова Директорії й Головний Отаман відповів, 

що «не має заперечень проти переговорів у справі військового контакту»195. Проте 

переговори в румунській столиці представників УНР з В. Киреєм не мали 

практичних наслідків. Імовірно, у зв’язку із позицією цього представника 

Врангеля, якого сучасники підозрювали у свідомому торпедуванні можливостей 

співпраці із українськими республіканцями й самостійниками, державними 

структурами УНР. В. Кирей у рамках великодержавних міфологем та ідеологем 

розглядав українське питання як продукт зацікавлених у послабленні Росії 

держав, що суперечить стремлінням та діяльності українського населення196. До 

речі, за словами генерала П. Махрова,  висловленими восени 1920 р., у липні 

генерал В. Кирей «їхав для переговорів до Головного Отамана (УНР – А.І.), але по 

                                                 
194 Іванущенко Г. Генерал Василь Филонович: «Я присягнув на Конституцію 

УНР…» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //cdvr.org.ua/node/904/. – 

Дата перегляду : 24.03.2016.  
195 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – К. 

: ПП Сергійчук М.І., 2010. – С. 158. 
196 Крупина В.А. Украина в программе государственного строительства П. 

Врангеля / В. А. Крупина / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – М. : 

Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 164. 
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невідомим поки причинам, на жаль, не доїхав, бо коли б він виконав покладене на 

нього доручення, то вже два місяці б тому генерал Врангель дійшов би до 

порозуміння з Урядом У.Н.Р.»197.  Таким чином, можливість влітку 1920 р. у 

вкрай складній, але ще не безнадійній ситуації здійснити кооперацію в справі 

боротьби з більшовиками було втрачено.   

Наприкінці липня 1920 р. до керівництва румунських збройних сил була 

направлена військова делегація Дієвої армії УНР на чолі з полковником А. Гулим-

Гуленко для з’ясування можливостей переходу через Румунію українських військ 

і утворення південного антибільшовицього району. Через проблеми з перетином 

кордону делегація прибула до Бухаресту лише 10 серпня 1920 р. Голова 

військової делегації УНР у порозумінні з цивільними й військовими 

представниками своєї країни в Румунії висунув перед військовим румунським 

командуванням такі домагання: 1) пропуск через територію Румунії двох дивізій 

чисельністю 10 тис. осіб з метою влаштування бази армії УНР в Одеському 

районі, використання прихильного до УНР і ворожого до більшовиків району 

Херсонщини, а також утворенння південного антибільшовицького району; 

2) налагодження оперативного зв’язку між румунською та українською арміями; 

3) з’ясування можливості допомоги з боку Румунії армії УНР зброєю та 

амуніцією, а також повернення зброї Запорізької групи198. Румунське 

командування заявило про можливість і навіть бажаність такої військовї операції. 

А. Гулий-Гуленко доповів командуючому Дієвої Армії УНР: «Румунський штаб 

добре поінформований про стан речей на Херсонщині (про повстання, та про те, 

що там чекають приходу Українського війська) і рахує, що утворити південний 

                                                 
197 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 2, спр. 233, арк. 40 зв.  
198 Українська революція : Документи, 1919–1921 / Ред. Тарас Григорович 

Гунчак ; За заг. ред. Ярослав Білінський, Василь Михайлович Омельченко, Олег 

Федишин [Джерела до новітньої історії України]. – Т. 2. – Нью-Йорк : Українська 

Вільна Академія Наук у США, 1984. – С. 190-191. 
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проти більшовицький фронт легко, особливо, коли зв’язатись з генералом 

Врангелем»199. Проте загалом керівник військової делегації УНР все ж дійшов до 

висновку, що румуни пропустять українські війська через свою територію лише 

«коли Антанта й Румунія стануть на шлях рішучої боротьби з большевиками».  

«Румуни бояться розпочати операції проти большевиків, бо не довіряють своїм 

окраїнам, бояться повстання в Бесарабії та Буковині», – доповідав А. Гулий-

Гуленко200. 

У директивах від 7 серпня 1920 р. голові Надзвичайної дипмісії УНР в 

Румунії К. Мацієвичу С. Петлюра зазначав, що координація в майбутньому дій 

проти більшовиків Головного командування Українських військ з врангелівцями 

«є можливою й доцільною». Головний Отаман вбачав її, перш за все, у 

розмежуванні районів бойових дій: «найкраще було би, коли б Правобережжя 

посідала наша армія, а армія Врангеля йшла  собі по лівому березі – поки наше 

військо шляхом мобілізації не скріпиться остільки, щоб могло зайняти і 

Лівобережжя»201. Лідер УНР відкидав ідею зайняття Одеси врангелівцями. 

С. Петлюра в директивах підкреслював, що політична акція «наразі могла би 

обмежитись використуванням настроїв українських серед Врангеля», а політичні 

договори з командуванням ген. Врангеля в цю пору були би несвоєчасні й 

недоцільні»202.  
                                                 
199 Українська революція : Документи, 1919–1921 / Ред. Тарас Григорович Гунчак ; 

За заг. ред. Ярослав Білінський, Василь Михайлович Омельченко, Олег Федишин 

[Джерела до новітньої історії України]. – Т. 2. – Нью-Йорк : Українська Вільна 

Академія Наук у США, 1984. – С. 192. 
200 Там само. – С. 193. 
201 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М.І., 2010. – С. 159.  
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Проте 10 серпня 1920 р. Франція де-факто визнала режим П. Врангеля та 

дипломатичними заходами підштовхувала УНР до тіснішої з ним співпраці, до 

того ж у серпні розпочалися радянсько-польські переговори про мир у Мінську, 

що внесло корективи в політику українського уряду стосовно білого руху.  

У частини членів уряду УНР збільшилося бажання до порозуміння з 

військово-авторитарним режимом П. Врангеля та іншими російськими 

антибільшовицькими силами. Більш прагматично підходити до цього питання 

пропонував Голові Директорії в листі від 13 серпня 1920 р. керівник Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР у Румунії К. Мацієвич, який відігравав особливу роль у 

контактах з білим Кримом. Визнання Францією Врангеля дипломат розцінював 

«як протест проти совітської політики Англії і проти її гегемонії», «спроба 

вернути собі вплив в нинішній Росії, який вона загубила після Одеського 

скандалу». «І знову звертаю Вашу увагу на те, що може скластися для нас така 

ситуація, коли нам буде далеко більш корисніше йти з большовиками, ніж з 

Врангелем, бо коли большевики будуть мати за собою Англію міцно, то нам є 

прямий інтерес звернутися до неї за посередництвом в справі замирення», – писав 

К. Мацієвич главі УНР. Разом з тим керівник місії в Румунії підкреслював, що не 

пропонує розривати з Врангелем. Навпаки він гадав, що відносно барона 

«повинна вестися наша стара політика зносин з метою українізації його армії, але 

ніколи не варто забувати всякі можливості й шляхи»203.   К. Мацієвич вважав, що 

визнання де-факто кримського диктатора також свідчить про те, що у Франції 

послабилася полонофільська течія й посилилася російська, та що це означає 

погіршення умов для визнання української державності. Дипломат акцентував 

увагу Глави Директорії на необхідності «напружити всі сили аби протриматися … 

                                                 
203 Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920-1923 рр.) / Упорядкування, 

вступна стаття та коментарі В. Власенка. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2009. –  

С. 26–27. 
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з своїм військом і Урядом» до листопада 1920 р., щоб вирішити справу допуску 

України в члени Ліги Націй на її першому зібранні в Женеві.   

31 серпня 1920 р. після доповіді заступника голови українського уряду 

А. Лівицького про необхідність порозумітися з російськими колами Рада 

народних міністрів УНР визнала доцільним заключити з Врангелем військову 

конвенцію з політичними гарантіями. Останні мали передбачати визнання білим 

режимом самостійності України або, як мінімум, визнання уряду УНР де-факто й 

суверенності Українських установчих зборів. У листі до Голови Директорії 

А. Лівицький писав: «Гадаю, що Врангель мусить погодитись на такий мінімум, а 

визнання наших домагань Врангельом відкриє нам, нарешті, двері до Антанти»204.      

Визнання та головне допомога Антанти були вкрай потрібні українським 

республіканцям, адже без них досягти перемоги в боротьбі з 5,5-мільйонною 

Червоною армією навіть у союзі з військово-політичними структурами 

П. Врангеля було практично не реально. Наприкінці серпня 1920 р. військовий 

аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Франції В. Колосовський 

інформував міністра закордонних справ А. Ніковського, що французьке МЗС не 

готове підтримати самостійність УНР, прагне відродити єдину Росію на 

федеративних началах (за виключенням Фінляндії та Польщі), а умовою визнання 

уряду України де-факто вважає порозуміння з П. Врангелем. У цьому разі армія 

генерала М. Омеляновича-Павленка може розраховувати на «повне підтримання 

Францією – військовим майном і зброєю»205.  

                                                 
204 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – К. 

: ПП Сергійчук М.І., 2010. – С. 163. 
205 Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 

рр.): документи і матеріали / Упоряд. док. : Андрієвська Л. В. [та ін.]; редкол. : 

К. І. Грищенко (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во гуманіст. Л-ри, 2010. – С. 422.  
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Український дипломат також доповідав, що під час неофіційної зустрічі з 

одним з провідних діячів російської політичної еміграії та членів російської Ради 

послів кадетом В. Маклаковим, останній повідомив про бажання уряду Врангеля 

заключити військову конвенцію з Українською Армією, а також про можливість 

визнання уряду УНР в разі «проведення ріжниці» між ним і особою Головного 

Отамана С. Петлюри та федерування з Росією206. Тобто в діях російського 

дипломата проглядає бажання відколоти українські збройні формування від 

державного керівництва та використати їх для власних політичних цілей, внести 

розлад у відносини між вищими органами влади УНР, зробити їх недієздатними. 

В. Колосовський, звичайно, відкинув такий антидержавницький та 

антиптелюрівський підхід. Тоді ж російський дипломат говорив про можливість 

захоплення військами Врангеля з допомогою флоту Одеси «для українців».  

Під впливом західноєвропейського союзника та розвитку ситуації 

наприкінці літа 1920 р. активізував свої дії на українському напрямку й 

П. Врангель. У листопаді 1920 р. міністр закордонних справ УНР А. Ніковський 

писав: «Коли Французький Уряд визнав Уряд «Главнокомандующего 

вооруженными силами Юга России» генерала Врангеля, то одною з умов, на які 

цей Уряд при визнанні мусив погодитись, було зобов’язання знайти реальний 

шлях до порозуміння, принаймні військового з антибільшовицькими 

національними групами на території бувшої Російської Імперії. У першу чергу 

малась на увазі Україна, адже дослід з Денікіним дав зрозуміти французьким 

сферам (особливо фахово-військовим), що нехтувати згодою з УНР жодна 

військова сила на півдні бувшої Російської імперії не повинна»207.  

12 серпня 1920 р. П. Врангель оприлюднив «Відозву головнокомандувача 

до українців» із закликом спільно боротися за «рідну Україну» проти більшовиків  

і використав у ній терміни «сини України», «браття». Це було певне наближення 

                                                 
206 Там само. – С. 423. 
207 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп.2, спр. 340, арк. 59. 
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до початкових підходів білого руху до українського питання й показовим 

розривом із реакційною риторикою часів А. Денікіна з її  принциповим 

наполяганням на термінах «Малоросія», «малоруський/малоросійський», 

юридичною забороною застосовувати поняття «Україна»208 і звинуваченням 

українців у зрадництві. Так, ще в лютому 1918 р. перший головнокомандувач 

Добровольчої армії Л. Корнілов у своїй політичній програмі декларував: з метою 

«ще більш спаяти вічний і непорушний союз братських народів» необхідність 

широкої підтримки урядом Росії таких «національно-державних одиниць» як 

Польща, Україна і Фінляндія  «у їх прагненні до державного відродження»209.   

 Хоча в серпневій відозві П. Врангеля до українців жодного слова не було 

про ставлення до УНР та її керівництва й про «державне відродження» України 

загалом нова тональність білого режиму в українському питанні була очевидною. 

Проект цього документу підготували українські діячі, які перебували тоді в 

Севастополі. Оприлюднення відозви до українців було ідеологічним жестом, 

тактичним кроком назустріч національному руху та спробою налагодити дієві 

контакти з українськими повстанцями в умовах чергового загострення на біло-

червоному фронті в Північній Таврії та успіхів більшовицьких військ у Польщі. 

Того ж місяця ставку Головного Отамана С. Петлюри відвідала з інформаційною 

метою військова делегація П. Врангеля на чолі з полковником Я. Ногою. За 

повідомленнями української преси, її очільник після повернення до Криму зробив 

                                                 
208 Крупина В. А. Украина в программе государственного строительства 

П. Врангеля / В. А. Крупина / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – 

М. : Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С. 162. 
209 Политическая программа Л. Г. Корнилова / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http : // lavr-kornilov.narod.ru/index.files/prog.htm. – Дата перегляду : 

07.09.2016.  
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доповідь «у дуже прихильних для У.Н.Р. красках» і «мусів негайно вийти в 

одставку»210.  

 

 

3.3. Режим Врангеля в пошуках українських союзників: УНР, група 

проросійських федералістів Моркотуна чи українські кола в Криму 

(серпень-вересень 1920 р.) 

 

У відповідь на приїзд врангелівських представників керівництво УНР  у 

серпні 1920 р. відправило військову делегацію на чолі з полковником 

І. Литвиненком до Криму для того, щоб «з’ясувати дійсне становище 

врангелівської армії та зв’язані з цим становищем можливості заключення 

військового або політичного порозуміння»211. Представники УНР мали 

запропонувати П. Врангелю вислати до ставки головного командування 

республіки або до Бухареста, де працювали українські дипломатичні установи, 

уповноважену особу для вироблення умов військової конвенції212. Українська 

військова делегація не мала права підписувати будь-які офіційні договори, проте 

уряд УНР доручив їй неофіційно домагатися визнання «Урядом Півдня Росії» 

України самостійною державою, передачі УНР Чорноморського флоту, 

встановлення воєнної кооперації в боротьбі проти більшовиків, постачання 

української армії амуніцією й технічними матеріалами, встановлення 

                                                 
210 Воля. – Т. 4. – Ч. 1. – 2 жовтня 1920 р. – С. 36. 
211 Там само. – С. 36.  
212 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917 – 1920) : Документально-

художнє видання / Упоряд. : М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2007. – С. 432. 
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розмежувальної смуги між двома арміями по Дніпру й, нарешті, організації 

української національної влади в «запіллі» Врангеля213. 

До складу делегації УНР увійшли: голова – досвідчений військовий, 

учасник Першого Зимового походу полковник І. Литвиненко, члени – полковник 

М. Крат, сотник Блудимко (за іншими даними - Блуденко), хорунжий Роменський 

і сотник Л. Чикаленко214. Останній член місії, хоч і мав найменше військове 

звання, яке до того ж отримав саме для участі в подорожі до Криму, проте 

відігравав у ній особливу роль. Він був сином відомого українського мецената й 

громадського діяча Є. Чикаленка, займався до революції науковою діяльністю, 

мав чималий досвід громадсько-політичної роботи, зокрема, належав до лав 

УСДРП, був членом і секретарем Української Центральної Ради, за Директорії 

УНР обіймав посади в Міністерстві внутрішніх справ. Він так згадував про 

причини своєї поїздки в Севастополь: «Наш цивільний уряд, даючи згоду 

військовим на відрядження на Крим делегації, зажадав, щоб у склад її було 

введено особу, що хоч трохи орієнтується в громадсько-політичних справах, і щоб 

якось по-можливості певніші відомості привезти з Криму, що там робиться». Від 

Головного Отамана й від глави уряду В. Прокоповича цей делегат особисто 

отримав інструкції, а від армійського командування – офіційні повноваження.  

Разом з військовою місією УНР у Севастополь повертався й врангелівський 

представник Я. Нога.  

Українська військова делегація прибула в Ялту 25 серпня 1920 р., а невдовзі 

переїхала до Севастополя, де зіткнулася з суперечливим ставленням оточення 

П. Врангеля. 29 серпня вона була прийнята генералом-доповідачем з українських 

                                                 
213 Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня 

Росії» // Київська Старовина. – 1997. – №№ 3–4.  – С. 153. 
214 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 624, арк. 44; М-т П. Українська 

військова делєґація у Вранґля (10.ІХ.1920). (На підставі автентичних документів) 

// Літопис Червоної Калини. – 1938. – №. 7–8. – С.5. 
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справ В. Киреєм, 31 серпня – головою «Уряду Півдня Росії» Алєксандром 

Кривошеїним, на початку вересня – знову В. Киреєм, і лише 10 вересня 1920 р. – 

П. Врангелем, що білі пояснювали відсутністю барона в Севастополі та його 

перебуванням на фронті. Проте це пояснення було лише частково правдивим. 

30 серпня – 5 вересня 1920 р. білий диктатор дійсно виїздив на північ Криму 

разом з представниками воєнних місій іноземних держав та журналістами215. 

Українські джерела також вказують, що генерал для доручень у справах України 

В. Кирей вважав, що з делегацією УНР не можна домовитись і, відповідно, 

протидіяв зустрічі з нею Правителя Півдня Росії. Дещо раніше цей врангелівський 

генерал прагнув не допустити зустрічі полковника Я. Ноги з А. Кривошеїним, 

розповсюджував чутки про те, що ніби перший «продався Петлюрі»216.  

У перемовинах 10 вересня 1920 р. з представниками УНР взяв участь сам 

П. Врангель, а також керівники його військової адміністрації та уряду. На ці 

переговори барон погодився після наполягань І.Черниша, одного з лідерів тієї 

групи українських діячів в оточенні Врангеля, яка виступала «за примирення з 

У.Н.Р. і за встановлення тісних стосунків з її Урядом»217. На зустрічі з військовою 

делегацією УНР П. Врангель висловив переконаність у необхідності об’єднання 

всіх антибільшовицьких сил для досягнення перемоги, розповів про союз з 

Доном, Кубанню, Тереком і Астраханню, і заявив про усвідомлення того, що 

Україна повинна цілком самостійно вирішувати свою долю. Після чого зазначив, 

що негайно літаком вишле до свого представника в Бухаресті генерала 

Алєксандра Геруа розпорядження допомогти перетранспортуванню з Відня через 

Румунію до Коломиї для Української армії 3 млн. патронів та накаже йому увійти 

                                                 
215 Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.). 

– Ч. ІІ. – М. : Терра, 1992. – С 328–332.  
216 Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня 

Росії»//Київська Старовина. – 1997. – №№ 3–4.  – С. 154.  
217 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 624, арк. 44. 



 
 
 

115 
 

в контакт з українським представником генералом С. Дельвігом.  

Головнокомандувач Російською армією й Правитель Півдня Росії також висловив 

сподівання на те, що після воєнної згоди сторони дійдуть і до політичного 

порозуміння218.  

Очевидно, що останнє було справою вкрай не простою. Міністр 

закордонних справ уряду Півдня Росії П. Струве, відомий своїми 

антиукраїнськими заявами ще в дореволюційні часи, у приватній розмові з членом 

делегації Л. Чикаленком висловив позицію, ймовірно, великої частини 

врангелівського істеблішменту гранично відверто: «Ви й ми ясно бачимо, що 

зараз не час займатися політичними справами. Як говоритимемо з вами в 

майбутньому – залежатиме від вашої й нашої сили в тім часі»219.  

Разом з тим, глава уряду Півдня Росії А. Кривошеїн заявив дипломатам 

УНР, що навіть якщо переговори не завершаться позитивним результатом, то не 

повториться ставлення до української армії, яке було за Денікіна220. Подібні 

запевнення давали українцям й представники іноземних держав у Севастополі. 

Представники УНР зустрічалися окрім представників США і Польщі, ще з аташе 

Японії та Румунії. 

Якщо до 10 вересня 1920 р. цензура не пропускала в пресу повідомлень про 

перебування української військової місії в Криму221, то про підсумки зустрічі 

керівників врангелівського режиму з нею кримські газети повідомили. Щоправда, 

у підцензурному ключі – як про зустріч з делегацією армії одного з українських 

генералів М. Омеляновича-Павленка. Позитивні згадки про Головного Отамана 

військ УНР С. Петлюру чи Омеляновича-Павленка, як головнокомандуючого 

                                                 
218 М-т П. Українська військова делєґація у Вранґля (10.ІХ.1920). (На підставі 

автентичних документів) // Літопис Червоної Калини. – 1938. – №. 7–8. – С.6–7. 
219 Там само. – С. 6. 
220 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. – К. : Темпора, 2003. – С. 430. 
221 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 300. 



 
 
 

116 
 

Армією УНР, для преси в Криму все ще були під табу, хоча листа від Глави 

Директорії керівник делегації І. Литвиненко передав П. Врангелю. За 

повідомленнями газет, обидві сторони домовилися «бить общего врага» і 

добиватися того, «чтобы общественные умеренные круги и лица, не 

преследующие личных выгод, обуздывали бы шовинистов той и другой стороны и 

не давали бы им мутить и без того взбаламученное море, в котором будут ловить 

рыбу люди ничего общего ни с Украиной, ни с Великороссией и вообще с 

Россией не имеющие»222.  

Фіналом українсько-врангелівських переговорів у Севастополі стала зустріч 

11 вересня 1920 р. представників УНР із начальником Генштабу Російської армії 

П. Шатіловим. Під час неї останній від імені П. Врангеля висунув альтернативні 

українським принципи для порозуміння: 1) визнання Врангеля командувачем 

союзних армій; 2) не встановлення розмежувальної смуги між арміями, бо хоч 

російське командування передбачає операції в напрямку на Харків, але воєнна 

обстановка може створити потребу для пересування резервів по правому берегу 

Дніпра;  принципово важливо, щоб Українська армія простягнула свій фронт від 

західного до східного кордону України; 3) російське командування не зацікавлене 

в існуванні російської влади в Україні, але там де є його війська, вся влада 

повинна бути в його руках; одночасно командування Російською армією 

погоджувалось в разі перебування Української армії в Росії на встановлення на тій 

території української влади223. 14 вересня 1920 р. представники УНР виїхали на 

американському кораблі з Криму до Констанци. 

18 вересня 1920 р. Головнокомандувач Російської армії повідомляв своєму 

військовому представнику в Парижі генералу Є. Міллеру, що погодився на 

формування в Польщі із полонених червономармійців 3-ї Російської армії та 

                                                 
222 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в 

Крыму. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : АнтиквА, 2008. – С. 620. 
223 Там само. – С. 7.  
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поставив питання об’єднання дій російських, українських і польських військ «для 

забезпечення найбільшого успіху». «Угода з українською армією намічається, 

назріло питання об’єднання з Польщею», – відзначав у цьому ж повідомленні 

П. Врангель224.  

Результатом контактів у Севастополі Української військової делегації з 

керівництвом врангелівського режиму був початок переговорів у Бухаресті 

голови Надзвичайної дипмісії УНР у Румунії К. Мацієвича, керівника Української 

військової місії генерала С. Дельвіга, адмірала М. Остроградського з 

врангелівською делегацією на чолі з генералом А. Геруа щодо укладення 

військової конвенції. Її суто військовий аспект було узгоджено досить швидко. 

Проте політичні та військово-політичні (перш за все, щодо головнокомандування 

союзними військами) питання погодити було набагато важче, значною мірою, 

через суперечливі підходи до політики стосовно України у врангелівському 

таборі. 

В обіжнику від 21 листопада 1920 р. під грифом «Строго таємно» міністр 

закордонних справ УНР А. Ніковський писав: «результатом поїздки 

інформаційної делегації полковника І. Литвиненка «було таке кристалізування 

поглядів Уряду на політичне значення Врангеля й порозуміння з ним: 1) 

Військове становище Врангеля не є задовольняючим і завжди можливим є різкий 

поворот у його військових успіхах. 2) Урядові сфери Врангеля є в значній мір 

позбавлені розуміння політичної ситуації та не є склонні в переговорах з 

Українським Урядом стати на ґрунті державності й самостійності Української 

Народної Республіки – їх ціллю в таких переговорах буде обмежитись неясними 

обітницями. 3) Належить говорити з Врангелем, тому що контакт з ним, не маючи 

зрештою великого впливу на моменти внутрішньо політичні, може відкрити певні 

                                                 
224 Врангель П. Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.) 

/ Петр Врангель. – Ч.ІІ. – М. : Терра, 1992. – С. 322. 
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перспективи в закордонній політиці та дати нам змогу добитись уважливого 

(уважного – А.І.) відношення до України з боку Франції. 4) Необхідний мінімум, 

який мусить бути підставою переговорів з Врангелем, є політична гарантія з боку 

уряду Врангеля, щодо визнання самостійності УНР і суверенності Українських 

Установчих Зборів; 5) Порозуміння з Врангелем мусить бути мілітарним і, поза 

згаданою політичною гарантією, не мусить ангажувати політично Українського 

Уряду. Цей погляд є викликаний нещирістю Кримського «демократизму» і 

реакційним змістом намірів переважаючої більшості тамошніх політиків»225.  

Висновки  щодо результатів поїздки військової місії досить раціональні та 

прагматичні, хоча внутрішньополітичні ефекти для керівництва УНР від 

контактів з Врангелем, який сприймався багатьма українськими політиками як 

реакціонер, могли мати значний негативніими ефект. Показово, що наприкінці 

вересня 1920 р. у Станіславові ЦК УСДРП, заслухавши доповідь Л. Чикаленка 

про візит військової делегації до Криму, вирішило відкликати своїх представників 

із уряду, зокрема, у зв’язку з його орієнтацією на військовий союз з білим 

диктатором226. Обурення керівництва української соціал-демократії було, 

ймовірно, викликано не тільки самим фактом переговорів з режимом П. Врангеля 

в Севастополі. На тому ж засіданні ЦК УСДРП, яке відбулося 20 – 24 вересня, 

міністр шляхів сполучення С. Тимошенко повідомив, що без відома членів уряду 

«уесдеків» утворено вужчий кабінет, який мав закріпити позиції УНР на півдні 

шляхом порозуміння з білим командуванням та зключення військової конвенції з 

ним227. Укладання цього військового союзу на підставі лише визнання уряду УНР 

                                                 
225 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 340, арк. 59зв. 
226 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції / І. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 

С. 431. 
227 Гриценко А. П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні. Рік 1920-й / 
А. П. Гриценко. – К., 1997. – С. 70. 
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де-факто та повноважень Українських установчих зборів викликала спротив не 

тільки більшої частини есдеків, а й українських есерів228.  

У листопаді 1920 р. міністр закордонних справ УНР А. Ніковський писав, 

що в адміністрації П. Врангеля було «дві течії в справі здійснення... порозуміння з 

Україною»: одна, на чолі з генералом для доручень з українських справ при 

Правителі В. Киреєм, «хотіла утворити в Криму сурогат Українського Уряду з 

«малоросійським відтінком», і для цього інсценізовано було відому подорож 

Моркотуна і тов.», друга, «більш сильна», вважала необхідним рахуватися із 

Армією УНР і підтримуючими її повстанцями у зв’язку із слабкістю 

врангелівської армії229. Отже, В. Кирєй, з одного боку, намагався перешкодити 

зустрічі військової делегації незалежної УНР з Головнокомандувачем Російською 

армією П. Врангелем, а з іншого – ініціював приїзд у Крим делегації Українського 

Національного Комітету, який декларував необхідність федеративного об’єднання 

України (включно із західноукраїнськими землями) з Росією.  

УНК виник наприкінці 1919 р. у Парижі під час кризи державних структур 

об’єднаної УНР, що включала й Західну область УНР/ЗУНР, та військової 

катастрофи. У грудні 1919 р. у Варшаві українська дипломатична місія заявила 

про згоду на встановлення кордону із Польщею по р. Збруч. Таким чином, 

керівництво УНР для продовження боротьби з більшовиками, які розглядалися як 

головний ворог, і в пошуках визнання Антанти погодилося в екстремальних 

умовах пожертвувати інтересами Західної області УНР (колишньої ЗУНР). 

Сприяв цьому кроку й перехід УГА на бік білих. 

19 грудня 1919 р. у Парижі утворюється УНК «як новий орган української 

національної думки поза межами краю», виникнення якого викликала криза в 

Україні 230. До його складу ввійшли: більшість західноукраїнських членів та 

незначна частина представників Подніпров’я в Дипломатичній місії УНР на 
                                                 
228 Там само. – 67. 
229 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 340, арк. 56. 
230 Український прапор. Відень. – 20.01.1920. – Ч. 5. 
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Паризьку мирну конференцію, а також окремі діячі з оточення гетьмана 

П. Скоропадського та представник українських емігрантів у США. Очолив УНК 

секретар закордонних справ ЗО УНР/ЗУНР, заступник голови Дипмісії УНР в 

Парижі В. Панейко. У першому комунікаті цієї організації зазначалося, що 

Директорія УНР та її уряд «після злуки з більшовиками» (безпідставне 

звинувачення. – А. І.) та «віддання Західної України під польське панування» 

втратили «право на характер українського національного правительства»231. «До 

часу, коли утвориться нове правительство Наддніпрянської України… та до хвилі 

зорганізування правильного заступництва за кордоном, Український 

Національний Комітет буде провізорично заступати національно-політичні 

інтереси України перед політичним світом»232, – такі наміри декларували 

засновники комітету. Комітет взяв курс на відновлення єдиної України в 

етнографічних межах та її федерування з Росією.  

Великий вплив на УНК мала Російська політична нарада в Парижі, яка 

виникла наприкінці 1918 р. для зовнішньополітичного представництва білого 

руху і об’єднувала переважно російські праві і ліберальні кола за кородоном. 

Значною мірою сам комітет був продуктом заходів російських політиків. Після 

виходу на початку 1920 р. з його складу представників західноукраїнського уряду 

в складі комітету лишилися наддніпрянці, які не мали жодних представницьких 

мандатів або іншої легітимації, популярності (чи хоча б широкої відомості) та 

організаційних структур всередині України, можливостей впливати на хід 

військових дій на її території. Проте УНК за підтримки та фактично на політичне 

замовлення російських закордонних політичних структур і керівництва 

Добровольчої армії А. Денікіна розгорнув у Західній Європі та США під гаслами 

антибільшовизму та федерування України з Росією справжню «інформаційну 

війну» проти самостійної УНР, масштабну кампанію з дискредитації її лідера 

                                                 
231 Український прапор. Відень. – 20.01.1920. – Ч.5. 
232 Український прапор. Відень. – 20.01.1920. – Ч.5. 
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С. Петлюри. Свої політичні заяви комітет регулярно спрямовував до керівництва 

найвпливовіших тоді країн-переможниць Франції, США, Великобританії та інших 

держав, а також друкував у пресі. Видавав він і власну агітаційну літературу 

мовами західноєвропейських народів. Такі дії УНК стали одним з факторів, що 

утруднював офіційне визнання УНР та отримання нею міжнародної допомоги, а 

відтак досягнення успіху національно-визвольної боротьби українського народу.  

Вимушені дії Голови Директорії УНР С. Петлюри щодо зближення з 

Польщею з метою отримати допомогу в боротьбі за державність і незалежність 

України за рахунок передачі їй західноукраїнських земель були вкрай 

суперечливими. Природно, що їх жорстко критикували представники різних 

українських політичних таборів. Проте в документах органів влади УНР 

відрізняють «дезорієнтовані» українські організації від УНК, який розглядають як 

явище псевдоукраїнське, агентурно-російське.  

Після відходу західноукраїнців з УНК його очолив у 1919 р. екс-секретар 

гетьмана П. Скоропадського, адвокат, мартиніст і масон високого 18 градуса 

посвяти шотландського обряду з дореволюційним стажем С. Моркотун (1890 – 

після 1949 р.?). Він був однією з найбільш контроверсійних, колоритних та 

значною мірою авантюрницьких постатей періоду війн і революцій в Україні. До 

1919 р. С. Моркотун був маловідомий як публічний діяч, проте вже з 1917 р. 

здійснював певний вплив на перебіг політичних подій в Україні. Народжений в 

Москві він вже до Лютневої революції мав зв’язкі з землею предків – Велика ложа 

Італії видала йому патент на відкриття в 1912 р. у Києві ложі Нарцис, яка в 1917 р. 

отримала нову назву – «Нарцис» та «Об’єднані Слов’яни»233. Якраз того року 

С. Моркотун переїхав з Москви до Києва, де став начальником залізничної міліції 

Південно-Західної залізниці та створив профранцузьку організацію масонського 

                                                 
233 Серков А. История русского масонства (1845–1945) / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http: // www.samisdat.com/5/55/5553-05g.htm. – Дата перегляду : 

09.09.2013. 
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типу «Молода Україна», до якої входили С. Петлюра й П. Скоропадський. Є 

відомості, що влітку 1917 р. вона брала участь у залагодженні суперечностей між 

Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом Росії після ухвалення 

І Універсалу234. На початку 1918 р. С. Моркотун очолив новостворену Велику 

Ложу України «Об’єднані слов’яни». Він сприяв, за власним зізнанням, 

звільненню з допомогою масонських зв’зків гетьманським режимом із тюрми 

С. Петлюри.  

Проте у 1919 р. між цими діячами виник гострий конфлікт, спричинений 

боротьбою за вплив на український масонський рух та   політичними 

розходженнями. Восени 1919 р. у ході цієї боротьби С. Моркотун пішов, імовірно, 

на грубе порушення масонської етики – на шпальтах російської газети «Общее 

дело», що видавалася в Парижі,  розсекретив існування Великої Ложі України та 

звинуватив С. Петлюру в узурпації посади Великого майстра, використанні 

масонства для забезпечення підтримки своєї політики урядами Західної Європи, і 

навіть у протиєврейській та пронімецькій  політиці. Він заявив про виключення 

С.Петлюри з масонської організації: «Ви вже нам не брат. Наші шляхи 

розійшлися. Вийди із ложі, кат України й ворог Вітчизни»235. Характер і форма 

цих та їм подібних звинувачень свідчать, що в цьому конфлікті С. Моркотун 

використовував відверті наклепи.  

Цікаво, що в 1920 р. у Парижі він став секретарем Об’єднання слов’янських 

масонів236, проте орієнтовно в 1921 р. припинив зв’язки з російським масонством. 

Пізніше С. Моркотун став на радянську платформу, відвідав Харків за 

                                                 
234 Семененко В. И., Радченко Л. А. История Украины с древнейших времен до 

наших дней. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Х. : Торсинг, 1999. – С. 274. 
235 Савченко В. А. Симон Петлюра. – Харьков : Фолио, 2004. – С. 251. 
236 Серков А. История русского масонства (1845–1945) / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: // www.samisdat.com/5/55/5553-05g.htm. – Дата перегляду : 

09.09.2013. 

http://http:%20/%20www.samisdat.com/5/55/5553-05g.htm
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дипломатичним паспортом, а після повернення до Парижа встановив тісні 

контакти з російськими монархістами237. На початку 1920-х років представники 

російської еміграції підозрювали, що С. Моркотун є агентом ДПУ СРСР. 

Сучасний дослідник Ю. Нетреба, твердить, що в той період він був таємним 

агентом-інформатором французів238. Проте в 1920 р. завдяки високому градусу 

посвяти він мав можливість використовувати широкі масонські зв’язки, ймовірно, 

за допомогою яких зумів отримати фінансування для УНК не тільки від 

російських кіл, а й від британської влади. Перед поїздкою до П. Врангеля він, за 

інформацією заступника польського військового аташе в Парижі, вів переговори в 

Лондоні з групою В. Черчілля та за посередництвом російського політика та 

масона Н. Чайковського отримав субсидію від англійського уряду239. Польський 

дипломат закликав на початку листопада 1920 р. військове керівництво своєї 

країни не переоцінвати цього факту. 

Помітною є фігура ще одного члена УНК, вченого й громадсько-

політичного діяча, кадета М. Могилянського, який восени 1920 р. відвідав Крим.  

У травні 1917 р. він на VIII з’їзді кадетської партії безуспішно відстоював ідею 

федерування України з Росією. За доби Гетьманату П. Скоропадського цей діяч 

займав досить високу посаду товариша державного секретаря Української 

Держави, очолював юридично-редакційну комісію при українській делегації під 

час мирних переговорів між Українською Державою та РСФРР у 1918 р. У вересні 

1918 р. М. Могилянський на чолі спеціальної дипломатичної місії виїхав до 
                                                 
237 Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь / 

А. И. Серков. – М. : РОССПЭН, 2001. – С. 523. 
238 Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство предсавництв УСРР та УНР у 

Німеччині (1921–1922 рр.) : дис. … канд. іст. наук. Спеціальність : 07.00.02 – 

Всесвітня історія / Юрій Борисович Нетреба. – Чернівці, 2009. – С. 159. 
239 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 182. 
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Франції на переговори про умови порозуміння між Українською Державою й 

Антантою. У жовтні 1918 р. його призначили т. в. о. особливо уповноваженого 

уряду Української Держави при уряді Швейцарської Республіки для виконання 

спеціальних завдань, з залишенням на посаді товариша державного секретаря. 

Дістався М. Могилянський Франції вже після повалення Гетьманату.  

Інформаційна агенція ЮРТА 2 вересня 1920 р. повідомила, що із Парижа до 

Криму виїздить делегація українців-федералістів у складі голови УНК 

С. Моркотуна, генерального секретаря УНК В. Цитовича та члена УНК професора 

М. Могилянського240. Метою поїздки, за тенденційною оцінкою сучасника із 

російського політичного табору, було намагання «помешать Врангеле-

Петлюровскому соглашению и  разоблачить этот «политический труп», союзника 

католической Польши и Римского папы»241.  Можна також припустити, що одним 

із головних завдань групи Моркотуна було утворення на захоплених армією 

П. Врангеля землях «уряду» України, підконтрольного російським політичним 

силам, як альтернативи уряду УНР.  

Активізація діяльності  УНК змусила уряд УНР вживати заходів у відповідь, 

а також викликала негативну реакцію українських самостійницьких громадсько-

політичних сил. 10 вересня 1920 р. в Берліні дипломат УНР звернув увагу 

французького посла Льорана на виїзд Моркотуна до Криму та заявив, що «всяке 

творення «українських правительств» у Врангеля дуже пошкодить єдності 

антибільшовицького фронту», тому «хай Франція у власнім інтересі перестереже 

Врангеля перед авантюрами з Моркотуном». За даними дипломата, посол записав 

це та обіцяв передати до Парижа242.  

Цікаво, що й глибоко опозиційні, навіть ворожі до Головного отамана 

українські політичні сили вважали потрібним реагувати на підозрілі дії 

                                                 
240 Таврический голос. – 3 (16) сентября 1920. – № 316 (466). 
241 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр. 152, арк. 337. 
242 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 360, арк. 3. 
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«українських федералістів». Так УПСС, яка невесні 1919 р. брала участь в 

організації невдалого антипетлюрівського перевороту, 9 вересня 1920 р. 

підготувала спеціальний документ з цього приводу. У комунікаті її ЦК 

громадськості повідомлялося: «У Парижі склалася група осіб під головуванням 

С. К. Моркотуна, яка називає себе «Українським Національним Комітетом», від 

імені українського народу видає деклярації й веде пертрактації з представниками 

урядів і політичних партій різних держав». Керівний орган УПСС наголошував, 

що «особи, які входять до складу вище згаданого «Українського Національного 

Комітету», – зовсім невідомі загалові українського громадянства й українського 

народу, ніколи до вище згаданих політичних акцій не уповноважені, та що напрям 

їх діяльності не відповідає національним стремлінням українського народу»243.  

22 вересня 1920 р. делегація УНК у складі С. Моркотуна, В. Цитовича й 

М. Могилянського прибула до Криму. Про її приїзд широко писали як кримські 

газети, так і видання російських емігрантів. Дипломат УНР інформував 

керівництво про те, що одночасно в Севастополь із Софії з метою «разом з 

Моркотуном і Ко організовувати новий «український уряд» прибув заступник 

міністра внутрішніх справ у часи Української Держави гетьмана Скоропадського, 

один із засновників УНК у грудні 1919 р. О. Вишневський»244. Приблизно в цей 

же час у Севастополі побували екс-прем’єр-міністр Української Держави 

С. Гербель, уповноважений Правителя Півдня Росії  П. Врангеля (у 1920 р.) по 

закупках за кордоном, та міністр внутрішніх справ Української Держави в 1918 р. 

І. Кістяківський. Схоже, що течія генерала В. Кирея в Криму, діячі російської 

політичної еміграції в Парижі зондували можливість утворення маріонеткового 

«уряду України» у врангелівському Криму. Цікаво, що 23–30 вересня 1920 р. у 

Севастополь для переговорів з Правителем Півдня Росії прибув один з лідерів 

                                                 
243 Постанови ЦК Української Партії Соціалістів-Самостійників (У.Н.П.) // 

Український прапор. – Відень. – 02.10.1920.  
244 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 360, арк. 5. 
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російських політичних структур за кордоном і «патронів» УНК, російський посол 

у Парижі, кадет і масон В. Маклаков245. Польський дипломат в Парижі на початку 

листопада 1920 р. повідомляв керівництво, що між паризьким представником 

Врангеля та українською групою Моркотуна «панує повне порозуміння та 

погодження праці», а також про отримання Моркотуном сталих грошових 

субвенцій від представника Врангеля246. 

4 серпня (22 липня ст. стилю) 1920 р. отамани й уряди Дону, Кубані, Тереку 

та Астрахані, що перебували в Криму,  були змушені заключити із П. Врангелем 

угоду, згідно з якою козацьким державним утворенням фактично лишалася 

обмежена автономія у внутрішніх справах. Суттєво, що в документі не йшлося 

про можливість та порядок внесення змін у нього до завершення війни. Але сам 

факт підписання такого договору широко використовувався врангелівською 

адміністрацією з пропагандистською метою як приклад нового федералістського 

курсу. Причому не тільки для покращення іміджу в очах Франції та інших 

західних держав, але й на постімперському просторі. 17 вересня 1920 р. 

П. Врангель підписав відозву до горців Північного Кавказу, у якій повідомляв про 

«братський союз» з козацтвом і закликав до підписання подібних угод на грунті 

підтвердження «вольностей горських»247.  

У середині вересня 1920 р. доповідач у справах України генерал В. Кирей 

заявив, що П. Врангель «на цих же (як з козаками – А. І.) умовах простягує руку 

                                                 
245 Врангель П. Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.). 

– Ч. ІІ. – М. : Терра, 1992. – С. 343–344. 
246 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 182. 
247 Исхаков С. М. Мусульманская политика П. Н. Врангеля / С. М.Исхаков / Крым. 

Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – М. : Издательство «Социально-

политическая мысль», 2006. – С. 197.  
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синам України, вважаючи, що в єднанні наша сила»248. Зрозуміло, що для 

керівництва УНР вони були явно неприйнятними. Це, зокрема, підвтерджують 

переговори 16 вересня 1920 р. у Варшаві між начальником Української військової 

місії генерал-поручником В. Зелінським і начальником Французської військової 

місії в Польщі генералом П. Анрисом. Представник УНР тоді підкреслив, що мета 

його держави «заключення військової згоди із всіма протибільшовицькими 

силами, але на підставах цілком незалежної нації». «Якщо ж, навпаки, Врангель 

буде настоювати на прийнятті нами федеративної автономії, то він повторить 

помилку Денікіна й приведе свою армію до загибелі», - наголосив  

В. Зелінський249. Він пояснив своєму французському візаві, що для боротьби із 

спільним ворогом «Польща, Врангель, Україна, Кубань, Дон, Терек мусять 

об’єднатись, яко союзні народи»250.     

Більше того, УНР в рамках політики створення Балто-Чорноморського 

союзу особливу увагу приділяла розвитку відносин з козацькими державними 

утвореннями. Майже одночасно з Врангелем – 7 серпня 1920 р. – уряд УНР 

підписав договір з урядом Кубанського Краю про взаємне визнання сторін 

політично незалежними і суверенними державами, взаємну підтримку в боротьбі 

за державну незалежність та відмову від підписання угод з іншими державами, 

якщо вони спрямовані проти інтересів однієї з республік-підписантів. Сторони 

також зобов’язалися заключити між собою військову й морську конвенцію, 

договори по врегулюванню господарських та фінансових відносин між обома 

республіками. З боку України документ підписали заступник голови Ради 

народних міністрів УНР А. Лівицький, міністр шляхів УНР С. Тимошенко, 

                                                 
248 Сергійчук В. Український Крим. – К. : Українська Видавнича Спілка. – С. 131. 
249 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 
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міністр народного здоров’я УНР С. Стемпковський і голова економічно-

торговельної місії УНР у Польщі І. Фещенко-Чопівський. З боку Кубані – 

товариш члена уряду Кубанського Краю із закордонних справ І. Білий, член уряду 

Кубанського Краю з фінансових справ І. Івасюк, член уряду Кубанського Краю зі 

справ юстиції П. Сулятицький251. Повноваження останніх були затверджені 

кубанським урядом ще 7 червня 1920 р. Очевидно, що тут мова йде про ту 

частину кубанської влади, яка не евакуювалася до Криму після новоросійської 

катастрофи.  

У серпні 1920 р. начальник Української військової місії в Польщі 

В. Зелинський поінформував екс-начальника штабу маршала Фоша, начальника 

французської військової місії в Польщі генерала М. Вейгана, який відіграв 

особливу роль у боротьбі з агресією РСФРР, про підписання українсько-

кубанської союзницької угоди та просив допомоги в озброєнні української та 

кубанської армій. 18 серпня 1920 р. український генерал інформував 

французького представника про те, що кубанці висувають як обов’язкову умову 

«свою співучасть в боротьбі з большевиками в контакті з нашою армією і з 

Врангелем, але без підлеглості в командному й політичному відношенні  

Врангелю»252. М. Вейган відповів, що «добре розуміє цю умову» і що він про це 

інформував Париж. Під час наступних зустрічей між цими діячами питання 

взаємодії УНР і кубанців, відносин з П. Врангелем знову обговорювались. 

                                                 
251 Українська революція : Документи, 1919–1921 / Ред. Тарас Григорович 
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Федишин [Джерела до новітньої історії України]. – Т. 2. – Нью-Йорк : Українська 

Вільна Академія Наук у США, 1984. – С. 179–180. 
252 Українська революція : Документи, 1919–1921 / Ред. Тарас Григорович 

Гунчак ; За заг. ред. Ярослав Білінський, Василь Михайлович Омельченко, Олег 

Федишин [Джерела до новітньої історії України]. – Т. 2. – Нью-Йорк : Українська 

Вільна Академія Наук у США, 1984. – С. 195. 
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25 серпня 1920 р., у день свого виїзду з Варшави, генерал М. Вейган запевнив 

керівника Української військової місії, що «підтримає в Парижі також і 

побажання кубанців»253.  

Кубанський уряд прагнув восени 1920 р. отримати фінансову допомогу від 

УНР. Але через двоїстість позиції керівництва Кубані, яке розвивало відносини з 

врангелівцями й українськими республіканцями одночасно, Голова Директорії 

С. Петлюра 18 вересня 1920 р. законопроект про позичку кубанцям до 

100 млн. грн. не затвердив «до отримання висновків від міністра закордонних 

справ». Лідер УНР хотів з’ясуватии дійсні фінансові потреби уряду Кубані та 

посилався на неясність його політичної позиції. Але наприкінці осені ця справа 

була вирішена позитивно254.  

Розвивали представники УНР відносини і з донцями. Одним із результатів 

цієї діяльності стало підписання 19-20 жовтня 1920 р. військової угоди між 

Армією УНР та Окремою зведеною козацькою дивізією, яка формувалася на 

території Польщі під керівництвом осавула В. Яковлєва. У документі йшлося про 

те, що козаки заради спасіння Дону воюватимуть у союзі з Армією УНР проти 

більшовиків і визнають над собою оперативне керівництво українського 

командування255. Спроби представника П. Врангеля в Польщі генерала 

П. Махрова протидіяти реалізації угоди виявилися марними256. 

А під час зустрічей наприкінці вересня 1920 р. у Криму з керівництвом 

врангелівського режиму, козачими урядами Дону, Кубані, Тереку і Астрахані, 
                                                 
253 Там само. – С. 209. 
254 Матвієнко В. М. Українська дипломатія 1917-1921 років : на теренах 

постімперської Росії : монографія. – К. : Видавнично-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2002. – С. 118-119.  
255 Задунайський В. Військова співпраця Збройних Сил УНР та російських 

козацьких формувань восени 1920 р. / Вадим Задунайський // Схід. – 2010. – № 5. 

– С. 92. 
256 Там само. – С. 93. 
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начальником французької військової місії, полковником Етьєваном голова УНК 

С. Моркотун у різних інтерпретаціях проголошував ідеї федерування України з 

Росією, визнання керівної ролі П. Врангеля, необхідності антибільшовицької 

боротьби й проведення аграрної реформи, різко засуджував українських 

самостійників. Так, наприклад, 27 вересня 1920 р. у Севастополі він вручив 

Правителю Півдня Росії декларацію УНК, у якій проголошувалося, що в основу 

угоди з південноросійським урядом мають бути покладені три принципи: 

визнання принципу федерації на демократичних началах, земельна реформа та 

збройна боротьба з більшовиками. П. Врангель у відповідь заявив, що приципово 

погоджується з цими пропозиціями, в основу власної політики ставить об’єднання 

всіх антибільшовицьких російських сил і готовий підтримати розвиток 

національних утворень на федеративних підставах257.  Тоді ж білий диктатор 

сказав, що вітає зближення з українськими масами, але підкреслив, що основною 

задачею є створення реальної сили, здатної протистояти більшовикам258.  

Білий диктатор не поділяв поглядів деяких російських кіл в своєму оточенні 

та Парижі, які, можна припустити, хотіли використати УНК під виглядом уряду 

України для досягнення російських великодержавних цілей. Реальна обстановка 

восени 1920 р. не давала ніяких підстав для успішної реалізації подібних планів, 

адже УНК фактично не мав жодної реальної опори в народних масах України, а 

режим П.Врангеля був слабким, щоб використати федералістів з Парижа лише як 

ширму.  

За інформацією заступника польського військового аташе в Парижі від 

9 листопада 1920 р., УНК тоді спирався на українську групу колишнього 

«Протофісу», яка представляє інтереси великої промисловості та торгівлі 

(Гербель, Гутник, Ржепецький, Романов), на праву течію «хлібробів» –

                                                 
257 Алтабаева Е. Смутное время : Севастополь в 1917–1920 гг. Учебное пособие / 

Екатерина Алтабаева. – Севастополь : Телескоп, 2004. – С. 341. 
258 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 302. 
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Української демократичної хліборобської партії (Вишневський, І. Кістяківський), 

частково на центральну течію «хліборобів» (група Шемета) і «партію «Молода 

Україна», яка мала утворитися конспіративно в Одесі»259. В існуванні останньої 

партії дипомат не впевнений. Цікаво, що її назва повторює назву організації 

масонського типу, утвореної С. Моркотуном у Києві в 1917 р. Польський 

дипломат також надавав особливої уваги факту тісних контактів групи Моркотуна 

із колишнім гетьманом П. Скоропадським, який проживав у Німчеччині, та його 

представниками. На думку дипломата, за посередницвом С. Моркотуна й 

Скоропадського врангелівські кола утримували приховані від французів 

відносини з Берліном і правими російськими колами, які там перебували.   

Досягти своїх цілей делегації УНК у Криму заважало й те, що якраз у другій 

половині вересня 1920 р., коли вона перебувала в Севастополі, відбувалися 

останні успішні бойові дії армій УНР та Врангеля проти червоних. Варто 

зазначити, що десанти врангелівців у липні–вересні 1920 р. на Дон і Кубань 

зазнали невдачі, а тому, фактично, єдиним шансом врятуватися у вкрай важкій 

військово-політичній ситуації для врангелівців лишалася взаємодія з Польщею та 

УНР. Спроба ж створити в піку уряду С. Петлюри маріонетковий «уряд України» 

могла відштовхнути значну частину українських постанців і селян, ускладнити 

відносини або навіть зірвати домовленості Правителя Півдня Росії з Російським 

політичним комітетом у Польщі, який мав свої збройні формування, а в 

перспективі – призвести до війни з УНР. До того ж остання була союзницею 

Польщі, яка користувалася підтримкою Франції і з якою потрібно було 

налагодити та підримувати військову взаємодію. Очевидно, П. Врангель розумів, 

що створення підконтрольного «уряду України» викличе ускладнення стосунків із 

Головою Директорії УНР С. Петлюрою, що було особливо невигідним Правителю 

                                                 
259 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna. – A. 182. 
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Півдня Росії на початку мирних переговорів між Польщею та РРФСР, які 

розпочалися ще в серпні 1920 р. у Мінську та продовжилися в Ризі. 

На окрему увагу заслуговує реакція різних течій українського 

національного руху в Криму на приїзд С. Моркотуна. Порозуміння з 

проуенерівською Краєвою Українською Радою в Криму, зрозуміло, бути не 

могло. Цікаво, що  радикально антипетлюрівська позиція С. Моркотуна стала на 

заваді для співпраці з проврангелівським Українським національно-

демократичним блоком. Ця організація, ймовірно, виникла в травні 1920 р., мала 

політичний центр у Севастополі та філії в містах Криму, а з просуванням армії 

Врангеля на материк – і в інших регіонах Півдня України, навіть на 

Правобережжі260. Блок об’єднував «різні партійно-громадські угруповання: від 

кадетів, с.-р., есерів-федералістів, кооператорів до українських с.д. включно»261 і 

працював легально, але до жовтня 1920 р. не афішував своєї діяльності. Він 

прагнув знайти порозуміння з петлюрівцями. У середині жовтня 1920 р. у 

Севастополі на з’їзді Українського національно-демократичного блоку вирішення 

українського питання вбачалося у формулі: незалежна українська державність, 

яка федеративно входить до складу Росії. Таку гнучку формулу, на нашу думку, 

можна було інтерпретувати як прагнення й до федеративних, і навіть до 

конфедеративних відносин між Україною та Росією. Тобто ця організація шукала 

компроміс між українськими самостійниками та федералістами на платформі 

антибільшовизму й української державності, але при тому намагалася діяти в 

лояльному до врангелівського режиму річищі. Переговори ж у вересні 1920 р. між 

делегацією УНК та керівництвом блоку «були довгими й завершилися 

розривом»262 через те, що представники УНК «були непримиримими в питанні 

                                                 
260 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр. 152, арк. 303. 
261 Там само.  
262 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр. 152, арк. 304. 
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про право на існування Петлюри і його уряду»263. Делегація із Парижа мала 

проблеми й під час переговорів з українськими організаціями в армії П. Врангеля. 

Українське джерело повідомляє: «…від поручників національного Українського 

комітету Моркотуна, Цитовича й Могилянського не прийняли фронтові 

організації врангелівської армії, заявляючи їм, що одиноким для них рішаючим 

чинником є уряд У.Н.Р.»264. 

 Є відомості, що голова УНК прагнув налагодити контакти й з лідером 

Революційної повстанської армії України Н. Махном. Так заступник військового 

аташе Польщі в Парижі повідомляв у листопаді 1920 р., що С. Моркотун «мав 

намір скористатися із своєї поїздки до Врангеля аби дійти порозуміння з 

отаманом Махно», використати його для цілей своєї політики, «одночасно 

довести до політичного порозуміння між Махном і Врангелем»265. Очевидно, що 

ця спроба, якщо вона була здійснена, не мала жодних шансів на успіх. 

Врангелівська пропаганда регулярно повідомляла про нібито спільні дії з 

махновцями, проте це було намагання білих видавати бажане за дійсне й 

використати популярне серед селян ім’я анархістського батьки у власних 

політичних цілях. Насправді, відомо що в липні 1920 р. махновці розстріляли 

переговорника П. Врангеля й повідомили про це громадськості. Лишилася без 

відповіді й жовтнева пропозиція командування Російської армії  Н. Махну 

здійснювати оперативну взаємодію266.  Що було наслідком не тільки ідеологічної 

несумісності анархо-комуністичного махновського руху й білого врангелівського 

                                                 
263 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр. 152, арк. 337. 
264 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2, спр. 624, арк. 124 зв. 
265 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. Opracował J. Cisek. – 

Londyn : Polska fundacja kulturalna, 1990. – А. 182. 
266 Посадский А. В. Белый Юг и махновщина: к проблеме взаимоотношений / 

А. В. Посадский / Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. – М. : 

Издательство «Социально-политическая мысль», 2006. – С.177.  



 
 
 

134 
 

режиму, укладення 2 жовтня 1920 р. у Харкові угоди між радянським 

керівництвом, командуванням РСЧА й махновськими лідерами, а й 

малодосліджених поки науковцями планів махновців здійснити експеримент у 

Криму з побудови вільного анархістського суспільства267.  

Восени 1920 р. перед від’їздом із Криму в Сербію й Париж керівники УНК 

залишають у Севастополі свого уповноваженого «на Півдні» Губинського268. 

Таким чином, імовірну програму-максимум під час поїздки до Криму – створення 

квазіуряду України – лідерам УНК і російським політичним колам у Парижі та 

оточенні П.Врангеля, що підтримували цю ідею, реалізувати не вдалося. Певною 

компенсацією цього факту для керівництва комітету стало отримання від 

Правителя Півдня Росії матеріальної допомоги в розмірі 50000 тисяч франків269. 

Цікаво, що представник Врангеля у Варшаві восени 1920 р. повідомляв, що у 

групи Моркотуна не було навіть грошей на повернення із Севастополя в Париж270.  

Відомі спроби російських політичних кіл, близьких до формально вже 

розпущеної Російської політичної наради в Парижі, перекрутити підсумки візиту 

в Крим делегації УНК та використати це для продовження дискредитації УНР. 

Так, наприклад, паризька газета російських емігрантів «Последние новости» 

                                                 
267 Савченко В. Кримська стратегія анархо-махновського руху (1920 р.) / 

В. Савченко / Крим від аничності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. 

В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 409. 
268 Воля. – Т. 4. – Ч. 6. – 6 листопада 1920. – С. 326. 
269 Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство предсавництв УСРР та УНР у 

Німеччині (1921–1922 рр.) : дис. … канд. іст. наук. Спеціальність : 07.00.02 – 

Всесвітня історія / Юрій Борисович Нетреба. – Чернівці, 2009. – С. 159. 
270 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – С. 189. 
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(редактор В. Бурцев) писала, що ніби між урядом генерала Врангеля та 

С. Моркотуном заключено угоду, у зв’язку з якою вирішено відмовитися від 

подальших переговорів з урядом УНР, а приїзд його представника в Севастополь 

визнано небажаним271. Насправді жодної угоди не було підписано, і режим 

П. Врангеля в жовтні–листопаді співпрацював або контактував як з Українським 

національно-демократичним блоком, так і з УНР.  

Після поїздки керівників УНК до Криму українські дипломати в Парижі 

передали французькому прем’єр-міністру ноту протесту проти «толерування 

французьким урядом української містифікації Врангеля». У ноті йшлося про 

«махінації Українського Національного Комітету в Парижі й контакти їх з 

Врангелем, з яких виходить, що Врангель хоче привернути російсько-німецьке 

панування гетьмана Скоропадського»272. 

12 жовтня 1920 р. Польща й РСФРР з УСРР уклали в Ризі договір про 

прелімінарний мир та військове перемир’я, що створило для УНР і режиму 

П. Врангеля вкрай загрозливу військову ситуацію. До того ж згідно з ризькими 

домовленостями на території Польщі не мали права розташовуватися 

антирадянські війська та державно-політичні структури. Вже 15 жовтня 1920 р. 

розпочався наступ військ червоних на врангелівському фронті, який призвів до 

втрати на початку листопада Північної Таврії. Після ризького перемир’я 3-я 

Російська армія, яка формувалася в Польщі врангелівцями, передислокувалася в 

район розташування Армії УНР і перейшла в її оперативне підпорядкування273.  

У жовтні 1920 р. представники П. Врангеля й С. Петлюри, які отримали 

повноваження від державного керівництва, активно провадили переговори в 

Бухаресті та Варшаві про співпрацю. Головним центром дипломатичних 

                                                 
271 Воля. – Т. 4. – Ч. 6. – 6 листопада 1920. – С. 326.  
272 Український прапор. – 9 жовтня 1920. 
273 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально-

художнє видання / Упоряд. : М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2007. – С. 440. 
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контактів того місяця була все ж таки румунська столиця. Де їх здійснювали з 

українського боку – голова Надзвичайної дипмісії УНР в Румунії К. Мацієвич, 

керівник Української військової місії генерал С. Дельвіг, адмірал 

М. Остроградський, а з врангелівської – генерал А. Геруа та С. Поклевський-

Козел. Суто військовий аспект взаємодії було узгоджено досить швидко, що 

дозволило вже 1 жовтня 1920 р. надіслати урядам УНР і П. Врангеля проект 

військової конвенції, розроблений генералами С. Дельвігом і А. Геруа за участю 

глави дипмісії УНР в Румунії274. Документ передбачав припинення будь-яких 

ворожих акцій сторін одна проти одної, декларував прагнення до єдиного 

командування протибільшовицького фронту, негайний початок спільних операцій 

проти ворога. У проекті конвенції йшлося й про розподіл зон військових операцій: 

Російська армія мала знищити більшовицькі війська на нижньому Дніпрі в районі 

Херсон-Миколаїв-Катеринослав і висунутися на фронт Маріуполь–Чаплинка–

Катеринослав–Черкаси, а Українська армія мала висунутися на фронт Черкаси–

Козятин–Біла Церква, при чому її штаб брав на себе задачу керівництва 

повстанням по всій Україні з метою полегшення дій білих вояків. Управління 

портом Одеси мало належати українському командуванню, а портами Херсон і 

Миколаїв – встановлюватися додатково. Російське командування брало на себе 

зобов’язання доставляти озброєння й спорядження для двох дивізій Української 

армії, а обидва командування мали спільно домагатися від урядів Румунії та 

Антанти права використовувати бойовий матеріал колишнього російсько-

румунського фронту.  

                                                 
274 Гражданская война на Украине (1918–1920) : Сб. док-в и мат-в в 3-х томах, 4-х 

книгах. Реколлегия : проф. С. М. Короливский (ответ. редактор), доц. 

Н. К. Колесник, проф. И. К. Рыбалко. – Т. ІІІ. Крах белопольськой интервенции, 

розгром украинской националистической контрреволюции и белогвардейсксих 

войск Врангеля (март-ноябрь 1920 г.) / Под ред. доц. Н. К. Колесника. – К. : 

Наукова думка, 1967. – С. 569–570. 
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Отже, плюсами цього документу для УНР можна вважати розмежування зон 

проведення військових операцій, обіцянки надати озброєння та військове 

спорядження, брак яких відчувався дуже гостро. Проте проект військової 

конвенції лишав і багато важливих питань без вирішення, що загрожувало в разі 

військових успіхів військ УНР і Врангеля виникненню, як мінімум,  суттєвих 

ускладнень, а то й гострих конфліктів. І це не тільки статус Херсонського і 

Миколаївського портів. Ось як йшлося у документі про встановлення ладу на 

звільнених від більшовиків територіях: «Громадянська організація тилу і 

проведення мобілізації здійснюються за взаємною згодою сторін». Фактично, це 

було заперечення думок, які раніше висловлювала українська сторона.  

У листі від 2 жовтня 1920 р. К. Мацієвич так аргументував Голові 

Директорії УНР С. Петлюрі необхідність військової згоди з білими: «Скажіть, що 

нам реально дало [нерозбірливо. Визнання? – А.І.] Польщі? А військова поміч 

дала багато! Так само й з Врангелем. Військова конвенція може дати багато, а 

політичне його визнання поставить проти нас усі соціалістичні елементи всього 

світу й ті українські кола, які не ідуть у руслі французької політики. А головна річ 

я не вірю в перемогу Врангеля й не хтів би йому зовсім авансуватися…»275. Уряд 

УНР підходив до цього питання з інших позицій – він прагнув до визнання 

врангелівським режимом себе й самостійності УНР хоча б до Українських 

установчих зборів. 

Таким чином у жовтні 1920 р. контакти між сторонами почали виходити на 

рівень представників урядів, проте вони мали характер вимушеної необхідності та 

відбувалися в атмосфері взаємної недовіри. Так, наприклад, французька газета 

«Тан» 8 жовтня 1920 р. повідомляла, що П. Врангель ніби заявив про небажання 

                                                 
275 Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920-1923 рр.) / Упорядкування, 

вступна стаття та коментарі В. Власенка. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2009. – 

С. 29.  
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вести перемовини з «сепаратистськими групами України»276. А лідер УНР вважав 

режим партнера по переговорам військово слабким, політично не надійним та 

неповноцінним у державно-правовому сенсі.  

9 жовтня 1920 р. Голова Директорії затвердив рішення Ради народних 

міністрів УНР про ведення переговорів з урядом генерала П. Врангеля й 

пленіпотенції (офіційні повноваження) голові Надзвичайної дипломатичної місії в 

Румунії  К. Мацієвичу та керівнику військової місії в Румунії С. Дельвігу на 

підписання угод з ним. У листі до прем’єр-міністра С. Петлюра наголошував: «На 

мій погляд уряд Врангеля не є уряд якоїсь держави, а уявляє з себе певну 

військову групу, не має інших елементів державності. Ясна річ, що в разі 

військових успіхів генерала Врангеля, усі умови втратили б своє значення й 

уявляли б з себе шматок паперу. Отже, з цих міркувань конвенція складена з 

Врангелем була б недоцільною. З другого боку, маючи на увазі ті круги, які 

оточують Врангеля і його політичну програму та практику адміністрування на 

захоплених теренах, я гадаю, що заключення відповідної конвенції могло б 

негативно відбитися на тій добрій опінії, яку має наше правительство серед 

народних мас і лише зміцнити позицію більшовиків на Вкраїні. Я дивлюся 

скептично на те, щоб уряд Врангеля визнав самостійність нашої Республіки та 

Уряд її, сама ж по собі писана військова конвенція втрачає свій сенс»277. У зв’язку 

з цим, інструктував далі лідер УНР, переговори з П. Врангелем «мусять 

провадитись надзвичайно обережно, з певним проволіканням часу, виявити 

справжнє відношення уряду Врангеля до нас і наших домагань і не 

компрометувати себе приспішеним закінченням переговорів». 

Пленіпотенціями на підписання договору з врангелівським режимом 

представники УНР у Румунії К. Мацієвич і С. Дельвіг можуть скористатися,  

вказував Голова Директорії в тому ж листі прем’єр-міністру, лише в разі 

                                                 
276 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 323, арк. 227. 
277 ЦДАВОВ України, ф. 1429, оп. 2, спр. 32, арк. 33. 
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прийняття білими «ухвали Ради Міністрів з 9-го жовтня про визнання 

самостійності У.Н.Р. і її нинішнього Уряду». Оптимальною формою стосунків з 

П. Врангелем С. Петлюра вважав заключення неписаної умови щодо військової 

координації в спільних операціях проти більшовиків, інтегральною частиною якої 

мало б бути розмежування операційних районів. Він також дав директиву уряду 

не погоджуватись на проведення П. Врангелем мобілізацій в Україні та 

встановлення його цивільної адміністрації в районі розташування врангелівської 

армії. Метою переговорів Голова Директорії УНР вважав використання джерел 

військової амуніції білих для забезпечення української армії, «як компенсацію за 

координовані військові операції проти більшовиків». 

Те, що керівництво УНР не вірило в міцність позицій П. Врангеля й в 

умовах проведення польсько-радянських переговорів напружено шукало вихід із 

геополітичної безвиході наочно демонструвало затвердження, за даними історика 

А. Гриценко, того ж 9 жовтня 1920 р. Головою Директорії постанови уряду про 

утворення тимчасової комісії на чолі з С. Шелухиним для ведення мирних 

переговорів з уповноваженими РСФРР278. Делегація УНР, яку очолював 

Шелухин, у той момент вже перебувала в Ризі, де працювала на міжнародній 

Балтійській конференції та намагалася взяти участь у польсько-радянських 

переговорах. Ця спроба не була успішною через активну протидію делегації 

РСФРР, яка наполгала на визнанні права брати учась у перемовинах дипломатів 

від ніби незалежної УСРР, та пасивну позицію формально союзної Директорії 

Польщі.   

Таким чином, восени 1920 р. радянська Росія в українському питанні 

продовжувала використовувати в Україні та на міжнародній арені жорстко 

контрольоване сателітарне державне утворення УСРР, що об’єктивно 

підтримувало існування підстав для зближення УНР і режиму П. Врангеля. Й 

                                                 
278 Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні. Рік 1920-й. – К., 

1997. – С. 69. 
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процес взаємодії в цьому напрямі  поступово просувався, хоча його темпи 

виявилися надто повільними. Наприкінці жовтня 1920 р. С. Петлюра писав голові 

Надзвичайної дипмісії в Румунії К. Мацієвичу, що він рішуче проти поїздки 

представників УНР в Бухаресті до Севастополя – «ясла до корів не ходять». 

Головний Отаман був переконаний у слабкості П. Врангеля, а тому вважав, що 

«треба робити справу встановлення контакту таким чином, щоб примусити другу 

сторону запобігати в нас». До того ж поїздка К. Мацієвича до Криму «могла би 

утруднити внутрішні наші відносини, а з боку досягнення певних реальних 

ефектів вона … стоїть у мене під знаком запитання», – писав С. Петлюра.   

У вересні–жовтні 1920 р. Рада Народних Міністрів УНР на своїх засіданнях, 

як мінімум, чотири рази – 27 вересня, 1, 11 та 12 жовтня279 – зверталася до 

питання про укладання військової конвенції з режимом П. Врангеля й про 

політичні гарантії з його боку. Український уряд знову підтверджував прагнення 

до публічного оголошення визнання білими незалежності УНР або, як      

поступку, – суверенності Українських установчих зборів.  

Керівництво ж врангелівського режиму ще навіть 27 жовтня 1920 р. 

пропонувало посланнику в Румунії відстоювати ідею укладення угоди з УНР, 

фактично, аналогічної договорам з козачими державними утвореннями280. Тобто 

визнання Врангеля головнокомандувачем союзними арміями, відмову від 

зовнішньополітичних зносин та економічного суверенітету, прийняття деяких 

інших неприйнятних для української сторони підходів. У секретній телеграмі, 

зміст якої, до речі, став завдяки агентурі відомий уенерівцям, врангелівському 

                                                 
279 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 

Листопад 1918 – листопад 1920 рр. : Документи і матеріали. У 2-х томах, 3-х 

частинах. – Т. 2 / Упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Видавництво імені 

Олени Теліги, 2006. – С. 259–260. 
280 Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня 

Росії» // Київська Старовина. – 1997. – №№ 3–4. – С. 154. 
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посланнику в Румунії  повідомлялося, що головнокомандувач готовий йти 

назустріч усім антибільшовицьким силам, які стоять на ґрунті федерації з Росією 

із забезпеченням Україні повної незалежності у внутрішньому устрої та 

управлінні. Єдиною умовою Врангеля було «визнання власті 

Головнокомандуючого над всіма збройними силами й забезпечення 

загальнодержавних інтересів».  Так само властям УНР стала відома телеграма 

А. Геруа барону, у якій він 21 жовтня 1920 р. доповідав про вплив французьких 

представників генерала Петена й посланника Камбона на дипмісію УНР у Румунії 

з метою об’єднання російського та українського командування під особистим 

керівництвом П. Врангеля281.  

Отже, у жовтні 1920 р. в Румунії інтенсивні українсько-врангелівські 

переговори не призвели до прориву у відносинах сторін. Поступово на перший 

план, як місце їх контактів, висунулася Варшава, де в листопаді й відбулися 

вирішальні та багатообіцяючі дипломатичні переговори. До речі, 10 листопада 

1920 р. представник П. Врангеля в Польщі генерал П. Махров у розмові з головою 

української делегації на переговорах з Російським політичним комітетом 

С. Стемповським і радником дипмісії УНР в Польщі Л. Михайловим 

охарактеризував генерала Геруа як «безініціативного генерала» і висловив 

переконання, що з ним неможливо домовитися. У зв’язку з цим врангелівський 

генерал рекомендував перервати переговори в Бухаресті й перенести їх до 

Варшави282. У тій же розмові, за українськими джерелами, П. Махров висловив 

готовність підписати такі ж зобов’язання як і комітет Б. Савінкова щодо визнання 

УНР, «бо йому хочеться, щоб Україна була самостійною сильною Державою, де б 

                                                 
281 ЦДАВОВ України, ф. 1065, оп. 2, спр. 233, арк. 65. 
282 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – К. 

: ПП Сергійчук М.І., 2010. – С. 189. 
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він, як Полтавець, міг мати посаду й притулок; думає, що й Врангель на це 

погодиться»283. Цей генерал народився в Тамбові, проте, ймовірно, дружина мала 

власність у Полтавській губернії.  

Після цієї розмови українські дипломати з Варшави негайно звернулися до 

міністра закорднних справ А. Ніковського з проханням доповісти уряду про 

пропозиції П. Махрова, вислати мандат делегації УНР у польській столиці та 

перервати, «як зайві», переговори в Бухаресті. Але Варшава не випадково стала 

місцем вирішальних переговорів. Про форму взаємодії з П. Врангелем дипломати 

й урядовці УНР тут вже спілкувалися з польськими, французькими та 

російськими представниками. Зокрема, вже в серпні 1920 р. голова РПК               

Б. Савінков висловлював готовність визнати діючий уряд УНР та Українські 

установчі збори. Для переговорів з цим комітетом у Варшаві восени 1920 р. 

почала діяти спеціальна делегація на чолі із міністром С. Стемпковським.               

На противагу пропозиціям врангелівців щодо очолення антибільшовицьких 

сил бароном голова Української військової місії в Польщі генерал В. Зелінський у 

вересні 1920 р. в розмові з французьким дипломатом пропонував визнати 

головнокомандувачем союзних атибільшовицьких армій французького генерала 

або маршала Ю. Пілсудського. Уряд УНР 13 жовтня 1920 р. наполягав на 

сумісному командуванні як альтернативу спільному чи єдиному.   

З липня 1920 р. у Польщі діяв антибільшовицький Російський політичний 

комітет (далі – РПК) на чолі з Б. Савінковим. Ця організація була більш лівою й 

демократичною за складом та ідеологією, ніж врангелівський режим, і в 

національному питанні виступала за визнання самостійності державних утворень, 

які виникли на території Російської імперії, та їх добровільне об’єднання у 

конфедерацію, користувалася підтримкою Польщі, зокрема – фінансовою. 

4 жовтня 1920 р. РПК, імовірно, під впливом Франції офіційно визнав владу 

П. Врангеля. Приблизно тоді ж Б. Савінков у листі до Правителя Півдня Росії та 

                                                 
283 Там само. – С. 188.  
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його представників писав: «Нота українського уряду, спричинена приїздом на 

Крим Моркотуна, Могилянського, Гербеля і Кістяківського, надзвичайно 

погіршила справу». За словами лідера РПК, цей візит, а також приїзд В. Гурко, 

Коковцева, Вишнеградського «в очах» українців є  свідченням «відступу в бік 

денікінської національної політики, монархічного напрямку врангелівського 

уряду». Наслідки ноти можуть бути дуже шкідливими, оскільки недовіру України 

починають поділяти Естонія й Латвія, а слідом за ними можуть піти інші народи, 

які відділилися від Росії, попереджав Б. Савінков. На його думку, конечним для 

польсько-російського порозуміння й для підтримання антибільшовицької 

боротьби є точне дотримання декларації  П. Струве284. (Начальник управління 

зовнішніх зносин при Врангелі 20 червня 1920 р. вручив главі уряду Франції 

Алєксандру Мільєрану лист, у якому, зокрема, декларувалася необхідність 

утворення федеративного союзу «політичних новоутворень» у Росії шляхом 

вільного волевиявлення населення через демократично обрані представницькі 

зібрання, а також відмова від застосування сили при об’єднанні в «широку 

федерацію»)285.  

УНК для Правителя Півдня Росії виявився неефективним політичним 

контрагентом: співробітничати з його лідерами,  використовувати їх в ідейному та 

пропагандистсько-політичному плані було відносно комфортно, проте штучно 

підвищувати статус цієї структури в умовах осені 1920 р. – непрактично й навіть 

контрпродуктивно з військово-політичної точки зору. Тому в пошуках реальних 

військових союзників та опори в українському суспільстві П. Врангель восени 

1920 р. продовжив переговори з самостійною УНР й українськими 

федералістсько-самостійницькими колами, представленими в Криму.  

                                                 
284 Воля. – Т. 4. – Ч. 3. – 16 жовтня 1920. 
285 Врангель П. Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.). 

– Ч.ІІ. – М. : Терра, 1992. – 474 с. 
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На початку жовтня 1920 р. Головнокомандувач і Правитель Півдня Росії 

замість В. Кирея призначив на посаду генерала по українських справах 

К. Присовського, який у складі військ УНР звільняв у березні 1918 р. Київ від 

більшовиків. Це, а також відмова підписати будь-які публічні документи з УНК 

ніби свідчило про поразку антипетлюрівського крила в оточенні білого диктатора 

і відмову від утворення «ручного» для білого режиму квазіуряду України. Проте є 

дані, що після відвідин Севастополя військовою делегацією УНР та групою 

С. Моркотуна українська громадськість в Криму активізувалась і П. Врангель 

«обіцяв визнати українську автономію й створити Уряд»286.  «Йому було вигідно 

створити такий Уряд при собі із осіб особисто йому угодних, - писав, імовірно, у 

1920-х рр. Одоєвський, - і поставити його в таке ж становище як кубанців та 

донців. … Але добросовісні прихильники Петлюри розуміли, що це пастка для 

самостійності, та поступившись своїм честолюбством міністерських постів не 

прийняли, хоча й поділили між собою портфелі в заснованому Секретаріаті в 

справах України». Доброзичливе ставлення до українців П. Врангеля цей автор 

пояснював тим, «що вони приносили користь і чималу» для проведення агітації за 

фронтовою лінією з метою підняття селянських повстань в Україні287. Для цього 

при Секретаріаті в справах України був організований політичний відділ.  

Отже, якщо інформація Одоєвського правильна, ще принаймні на початку 

жовтня 1920 р. керівництво білого режиму, чи його частина фактично відкидала 

наміри визнати УНР хоча б де-факто, що було необхідно для військової 

кооперації, але й надалі прагнула використовувати український фактор для 

досягнення своїх цілей.  

Цікава в цьому сенсі позиція Позапартійної наради державних і 

громадських діячів, яку дослідники О. та В. Зарубіни розглядають як своєрідний 

                                                 
286 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 310. 
287 ЦДАГО УКРАЇНИ, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 310. 
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тіньовий кабінет врангелівського режиму288.  Ця структура була утворена влітку 

1920 р. з метою розгляду злободенних питань і напрацювання рекомендацій 

уряду. Вона об’єднувала як діячів загальноросійського рівня, так і представників 

Таврійської губернії. У роботі засідань Позапартійної наради час від часу брали 

участь П. Врангель, А. Кривошеїн та інші члени уряду. Улітку або в першій 

половині осені 1920 р. на одному із засідань були заслухані представники 

українських організацій. За підсумками обговорення була ухвалена резолюція, у 

якій, зокрема, йшлося:  

– під час звільнення території Південної Росії та Малоросії «повинні бути 

вжиті всі заходи для об’єднання в одну державу всіх віддавна російських 

(«русских» – в оригіналі) земель, включаючи й Прикарпатську Русь (Галичина, 

Буковина, Угорська Русь та ін. землі)»; 

– у цей момент в Україні немає жодної дійсно впливої та авторитетної для 

більшості організації; 

– необхідність культурного самовизначення й права законодавства з місцевих 

питань; 

– рівноправність російської та української мов; 

– адміністрація провинна складатися із осіб, які користуються довірою 

населення289. 

Тобто цей документ чітко демонструє, що цей «тіньовий кабінет» 

врангелівського режиму стояв на відверто великодержавних позиціях. Адже в 

резолюції не йдеться не тільки про визнання УНР або Українських установчих 

                                                 
288 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму / А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : 

АнтиквА, 2008. – С. 658. 
289 Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в 

Крыму / А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : 

АнтиквА, 2008. – С. 658. 
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зборів, а жодного слова немає навіть про федерацію з Україною або про 

автономію для неї. Проте міститься відверто сумнівне твердження про «питому 

російськість» Західної України та відірване від реалій 1920 р. прагнення вирішити 

українське питання певними поступками у сфері культури. 

8 листопада 1920 р. П. Врангель видав наказ про зрівнювання в Україні в 

правах української мови з російською. Наприкінці жовтня 1920 р. С. Петлюра 

подібні плани білих розцінював, як приховану «тенденцію вдарити по одному з 

головних моторів нашої державності й будівництва нашої праці з тим, щоб 

розкласти нас у самій основі нашого будівничого плану». А оцінюючи загалом 

стосунки з режимом білого диктатора Голова Директорії тоді ж писав: «Коли 

взяти suma sumarum російських матеріалів з обсягу Врангеля, то мені здається, що 

з нами проводять хитру гру»290. Такий висновок С. Петлюри мав підстави зробити 

з огляду на попередній досвід, але драматична ситуація на більшовицько-

врангелівському фронті на початку листопада 1920 р. підштовхнула білий 

військово-авторитарний режим до більш рішучих кроків у пошуках компромісу з 

УНР.   

Представник П. Врангеля в Польщі П. Махров звернувся з проханням до  

Правителя Півдня Росії надати йому повноваження на ведення переговорів з 

українським урядом. 2 листопада 1920 р. він отримав через міністра закордонних 

справ в уряді Півдня Росії П. Струве, який перебував у Парижі, мандат на ведення 

переговорів з українським командуванням і урядом291. У цей момент ситуація 

                                                 
290 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – С. 183. 
291 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського 

договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 
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стала катастрофічною на протибільшевицьких фронтах у Європі. 8 листопада 

1920 р. червоні війська прорвали оборону білих і розпочали бойові дії на півночі 

Криму. Того ж дня представник П. Врангеля в Польщі П. Махров офіційно заявив 

про визнання незалежності УНР, уряду С. Петлюри і про те, що з С. Моркотуном 

«офіційних розмов... ніхто не вів»292. Дещо раніше – 6 листопада – український 

військовий аташе в Парижі В. Колосовський інформував МЗС УНР про готовність 

уряду Врангеля заключити угоду з урядом С. Петлюри на умовах: «1) визнання 

Врангелем Уряду С. В. Петлюри «де-факто» і 2) долю України вирішать 

Українські установчі збори. За це Уряд Врангеля лише вимагає від українців 

спільної з Врангелем боротьби проти більшовиків й об’єднання командування»293.    

Проте вже 16 листопада 1920 р. червоні ліквідували свій 

антиврангелівський Південний фронт, а 17 листопада Крим був повністю 

захоплений частинами РСЧА та Революційної Повстанської Армії України 

махновців. А 21 листопада 1920 р. регулярні частини Дієвої армії УНР під тиском 

переважаючих сил червоних відійшли за Збруч. Контакти між керівництвом УНР 

та врангелівцями продовжилися, але відбувалися вони вже поза кримською 

землею й контекстом. 

 

3.4. Українське підпілля у врангелівському Криму 

(весна-листопад 1920 р.) 

 Як й інші політичні режими періоду війн і революцій військово-

авторитарний режим П. Врангеля стикався з діяльністю ворожих підпілля та 

                                                                                                                                                                       
Польською / Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – 

К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – С. 187. 
292 Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня 

Росії» // Київська Старовина. – 1997. – №№ 3–4. – С. 155. 
293 Цит. за: Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового 

статусу: Монографія. – К. : Таксон, 2002. – С. 58.  



 
 
 

148 
 

партизанських загонів. В історіографії можна прочитати чимало інформації про  

активність ліворадикальних, перш за все, більшовицьких антиврангелівських груп 

та структур в Криму, про феномен «орловщини», який відображав незадоволення 

молодших офіцерів діями командування, а також про невдалу військову змову в 

1920 р. на користь членів імператорської «фамілії» – князя С. Романовського, 

герцога Лейхтенберзського, та Ніколая Ніколайовича Романова. А ось історія 

українського підпілля в армії П. Врангеля, у Криму та на інших підконтрольних 

генералу територіях вивчена вкрай мало істориками. Проте вже зараз можна 

сказати, що воно мало проуенерівські симпатії, можливо, навіть в його 

керівництві були представники чи агентура УНР. Завданням-максимум 

українського підпілля було взяти владу у свої руки шляхом здійснення 

військового перевороту. Ідейною основою діяльності підпільників, схоже, була 

українська державницька ідея (з орієнтацією на уенерівські кола) та 

антибільшовизм. З реформуванням армії П. Врангелем та початком бойових дій 

проти більшовиків українське підпілля переходить на більш помірковані позиції 

та з допомогою легальних заходів намагається сформувати українські частини.  

Чисельність підпільників ще належить оцінити. Але вже можна твердити, 

що українське підпілля мало потенційно значну соціальну базу, адже в білих 

військах, що опинилися в Криму, було багато українців, чи не більшість яких була 

насильно мобілізована. Їх чисельність коливалися протягом весни – осені 1920 р. 

у зв’язку з бойовими втратами, надходженням військових контингентів із Польщі, 

Кавказу, балканських країн, здійсненням мобілізацій на захоплених територіях, 

проте весь час була значною. Про це одноголосно свідчать українські джерела.    

Людина, яка особисто була в Криму навесні 1920 р., у документі «Військові 

сили Врангеля на 1 травня с.р.», зокрема, писала про них: «…Галичане – 200–300  

( осіб – А.І.) … Корніловці. Останні поповнення мобілізованими полтавцями та 

харківцями змінили стару окраску корніловців, у національнім відношенні в       

деяких частинах 65–85 процентів українців, у 6 сотні першого корніловського 

полку до 30 % бувших гайдамак, настрій українсько-малоруський; з великою 
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охотою перейшли б до Петлюри… Кубанці  – національно-революційні, мають 

зв’язки з Українською Кримською Краєвою Радою… Екіпаж Фльоту. На крейсері 

«Корнілов» та на дредноуті «Генерал Алексеев» сини поміщиків – безумовні 

контрреволюціонери; решта здебільшого українці-революціонери»294. Як уже 

згадувалося, члени першої військової місії УНР у травні 1920 р. отримали 

інформацію про наявність 80% українців серед вояків армії П. Врангеля. За 

даними, що походять з уенерівських кіл, наприкінці літа – початку осені 1920 р. у 

врангелевській армії : «Серед солдат 70–80 % українського елементу»295. 

Секретар посольства УНР у  Стамбулі повідомляв у січні 1921 р. про те, що із 

Кримського півострова було евакуйовано 70 тис. військових, із яких українці 

«зібрані примусово по Вкраїні» складали до половини. У числі останніх було до 2 

тис. повстанців, «яких більшовики загнали до Криму»296, серед яких – отамани 

Гелев, Ангел, Уренюк, Реків. Можна також припустити, що перші оцінки до числа 

українців включали кубанців, а дипломат у Туреччині міг інформувати лише про 

українців із Наддніпрянщини. Відзначимо, що принаймні частина кубанців брала 

участь в українському підпіллі.  

Великий відсоток офіцерів і генералів у армії Врангеля, або перебуваючих 

на контрольованих його режимом територіях, служив до того у військах УНР чи 

Української Держави. Серед них були й справжні українські патріоти. Навесні 

1920 р. вони вже мали в Криму свою організацію.  

Розклад білої армії та великодержавна позиція її керівництва поставили на 

порядок денний необхідність рішучих дій. Ведеться підготовка до перевороту. 

Проте наступ переформованої армії П. Врангеля із Криму в Північну Таврію, 

відступ від Києва українських і польських військ на початку червня 1920 р., нова 

тактика білого режиму в національному питанні викликали потребу виробити такі 

                                                 
294 ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 2, спр. 190, арк. 3. 
295 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2., спр. 624, арк. 44. 
296 ЦДАВОВ України, ф. 3696, оп. 2., спр. 448, арк. 7. 
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методи дій українських організацій, які б відповідали поточній ситуації. Для 

цього тоді ж у Феодосії збирається підпільний з’їзд представників українських 

організацій при військових частинах. Зрозуміло, що багато уваги було приділено 

обговоренню планованого перевороту. Свідчення сучасника допомагають 

зрозуміти ідейні основи їх діяльності: «...так как первой их задачей было 

сохранение фронта для продолжения борьбы с большевиками, они задумывались 

над возможностью произвести переворот безболезненно»297. На нарадах з’їзду 

було вирішено зберегти підпільний український штаб (начальником його 

оперативної частини було обрано кубанця генерала Улагая старшого) і 

продовжити пропагандистську роботу у військах. Не відкидалася й легальна 

діяльність: «Решено было указать командованию на выгоды совместной работы, 

доказать, что украинское движение пользуется большим успехом в войсках, что 

следовательно за украинскими лозунгами они охотно пойдут. Действующие 

против большевиков силы распылены. Успех возможен лишь при условии 

контакта с армией Петлюры, действующей против Одессы. Необходимо 

немедленно добиться разрешения на формирование украинских полков. По мысли 

украинского подпольного штаба эти полки должны были стать в дальнейшем 

базой украинского движения и опорой при предполагаемом перевороте»298. 

Можливо, що підпільна українська військова організація мала назву  

«Батьківщина», а її отаманом був повноважний представник уряду УНР, що був 

делегований у 1919 р. у війська Денікіна з метою об’єднання всіх українських 

організацій. Брав участь у роботі з’їзду революціонер А. Щербак, що в 1905 р. був 

головою Всеросійського селянського союзу. Після закінчення нарад делегати 

роз’їхалися: хто на фронт, а хто в Севастополь. У липні 1920 р.  до цього міста 

переніс свою діяльність і підпільний штаб299. 

                                                 
297 ЦДАГО УКРАЇНИ, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 306. 
298 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр.152, арк. 307. 
299 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр.152, арк. 309 зв. 
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 Цінні дані про опору українських організацій у врангелівській армії лишив 

їх ідейний противник Одоєвський: «На успех предприятия в солдатской среде они 

надеялись. Их… пропаганда должна была возыметь влияние на «серопогонную» 

массу. …Но и к рядовому офицерству подойти было не трудно. По составу 

своему в большинстве украинцы, стесненные ярмом врангелевской дисциплины, 

недовольные тылом, командовавшем скрываясь за их спиной, они… идее 

перехода под жовто-блакитный стяг не противились. Когда пропагандисты 

расхваливали им петлюровскую армию, построенную на началах 

«демократической дисциплины», они спрашивали первым делом, носят ли 

украинские офицеры погоны, отдают ли им солдаты честь и т.д.»300. Імовірно, 

велась певна пропагандистська робота й у вищих військових колах.  

 Спостерігач українського руху в Криму в 1920 р. зауважив, що буває важко 

розібратись де закінчувалося підпілля, а де починалися легальні українські 

організації. Очевидно, що підпільний штаб використовував легальні організації. 

Цьому сприяла їх ідейна близкість. Бо серед українських організацій Криму  

популярною була уенерівська платформа, яка допускала компроміс з Врангелем 

на антибільшовицькій основі за умов визнання суверенітету України301. Звісно, 

пропетлюрівські настрої не завжди можна було виявляти одверто з огляду на 

обставини. З іншого боку, очевидно, що були й противники УНР серед українців, 

бо в Криму, зокрема, сконцентрувалася на той момент помітна кількість колишніх 

гетьманців.  

І все ж таки низка легальних заходів українських організацій в Криму, 

ймовірно, була пов’язана з підпільним штабом. Так, наприклад, 29 липня 1920 р. у 

Севастополі відбулося об’єднане зібрання представників від військових та 

українських організацій на території Криму. На ньому було вирішено просити 

головнокомандуючого затвердити постанову про покладання  на генеральний 

                                                 
300 ЦДАГО України, ф. 5, оп.1, спр.152, арк. 306–307. 
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штаб генерала Г. Янушевського керівництво об’єднанням повстанських загонів, 

організації антибільшовицьких регулярних військ України та доповідей 

головнокомандуючому про заходи з встановлення влади на місцях; про 

формування штабу повстанських загонів на території України; про відрядження 

для організаційних робіт у розпорядження генерал-лейтенанта Г. Янушевського 

низки генералів та полковників302. 26 липня 1920 р. ст. ст.? П. Врангель прийняв 

українську делегацію в складі М. Левченка, генерала Г. Янушевського, генерал-

майора Чарського, статського радника Кравченка, інженера К. Кирста та дав 

принципову згоду на об’єднання партизанського руху на території України та 

організацію в Севастополі політичного центру для проведення на місцях 

правового порядку й заспокоення населення України. Проте невдовзі 

співробітники Врангеля відмовились від співпраці з українцями на цих підставах. 

Я. Слащов з цього приводу зазначав : «…с одной стороны, дают согласие, а с 

другой – это согласие отрицается, т.е. получается совершенно недопустимая 

двойственность»303. Ці коливання врангелівського керівництва в українському 

питанні могли бути викликані як великодержавною позицією значної кількості 

його представників, так й інформацією про підпільників розвідувальних та 

контррозвідувальних органів білих. Адже відомо, що за українським підпіллям 

здійснювалося стеження304.  

 Представники українського підпілля, ймовірно, інформували військову 

делегацію УНР, яка перебувала в Севастополі в серпні–вересні 1920 р., про 

ставлення врангелівських кіл до українського питання, продовжували 

                                                 
302 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 : Мемуары и документы. – М. : 

Наука, 1990. – С. 187. 
303 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 : Мемуары и документы. – М. : 

Наука, 1990. – С. 187. 
304 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 152, арк. 307 зв. 
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пропагандистську діяльність на фронті. Її дієвість виявилася у ситуації з 

перебуванням у вересні 1920 р. у Криму делегації УНК на чолі з С. Моркотуном.  

 Врангелівське керівництво довго не могло дійти згоди з УНР. Тому восени  

1920 р. настрої в українському підпіллі радикалізуються: «Снова, – пише 

Одоєвський, – готовятся к перевороту вручая военное руководство 

проживающему в Севастополе в качестве интернированного – украинскому 

генералу бывшему Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего во 

время Империалистической войны генералу (прізвище відсутнє – А.І.), которому 

из уважения к старым заслугам дают жалованье младшего офицера, но из Крыма 

выезжать не разрешают. Последний раз и наиболее решительно задумывают 

совершить переворот в октябре, когда белая армия быстро отступает на юг. Но и 

на этот раз в последнюю минуту решение отвергается»305. А в листопаді 1920 р. 

Крим захопили більшовицько-махновські війська … 

 Загадковим генералом, якому доручалося керівництво переворотом, можна 

припустити, був Г. Є. Янушевський. Представник військової еліти ще за царату, 

Григір Єфимович у доленосні та трагічні для українського народу дні віддав свої 

сили на службу Батьківщині. Вступив до лав української армії за часів гетьманату 

П. Скоропадського, з березня 1919 р. він у армії УНР, де згодом зайняв високу 

посаду 2-го генерал-квартирмейстра. Пізніше командування відправило генерала 

Г. Янушевського в Українську Галицьку Армію, де він, як багато інших, захворів 

на тиф. Українські війська восени 1919 р. опинилися в катастрофічній військовій 

ситуації, зокрема, не вистачало військової амуніції й медикаментів, а втрати від 

пошесті тифу дорівнювали втратам на фронті. УГА не витримала випробувань і 

заключила договір з армією Денікіна; в результаті на початку 1920 р. рештки 

галицьких військ опинилися разом з білими російськими військами в Криму.  

Серед установ УГА на півострів був евакуйований госпіталь, у якому з осені    

1919 р. лежав і Янушевський. За даними Я. Тинченка, генералу після одуження 
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навесні 1920 р. пропонували зайняти солідні посади в російських військах, але він 

відмовився. Серед результатів його діяльності була пересилка до армії УНР 

більше сотні офіцерів-добровольців306.  

Отже, існування українського підпілля в ЗСПР та пізніше в Російській армії 

було результатом незадоволення українців-вояків цих збройних формувань 

великодержавними планами білого авторитарного режиму стосовно України, його 

підходами у військовій, соціально-економічній та суспільно-політичній сферах, 

кризового стану на підконтрольній йому території загалом. Українські 

підпільники, ймовірно, мали здебільшого проуенерівські та антибільшовицькі 

настрої. До активних антиврангелівських дій вони не перейшли спочатку, можна 

припускати, через досить вдалу реорганізацію П. Врангелем білих військ та 

початок ними наступальних бойових дій, а пізніше через складну ситуацію на 

фронті боротьби проти червоних.   

 

3.5. Курс УНР на приєднання Криму 

та надання йому автономії (1920 р.) 

 

У 1920 р. для УНР на кримському напрямі відносини з режимом 

П. Врангеля були основним питанням, проте не єдиним. Проблема статусу 

Кримського півострова також перебувала час від часу у фокусі уваги керівництва 

УНР та політичних сил, які її підтримували. Навесні 1920 р. вона актуалізувалася 

після заключення Варшавського договору між Польшею та УНР і повернення під 

контроль української влади частини Наддніпрянської України. Прагнення 

українських державних і політичних еліт до інкорпорації Криму наштовхувалося 

на інші підходи кримськотатарських діячів. Обидва національні рухи в розпал 

грандіозного суспільного катаклізму відчайдушно шукали виходу з нього, а їх 
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лідери мали непогоджене й у деяких принципових питаннях суперечливе бачення 

шляхів захисту інтересів власних народів.  

Так, в умовах протистояння з білими в Криму й у пошуках зовнішньої 

опори частина кримськотатарських діячів почала співпрацю із більшовиками, а 

інша звернула свої погляди на Польшу, яка хотіла відігравати роль регіонального 

лідера на Сході Європи. Впливова група в керівництві Речі Посполитої на чолі з 

Начальником держави Ю. Пілсудським прагнула узалежнити деякі нові держави 

на постімперському просторі та утворити з них федерацію. Це мало б, перш за 

все, посилити позиції Варшави в можливому протистоянні з Німеччиною та 

Росією. Інша група польського державно-політичного істеблішменту, одним із 

лідерів якої був націонал-демократ Р. Дмовський, прагнула відновити Польшу в 

кордонах 1772 р., асимілювати національні меншини й готова була до компромісу 

з Росією за рахунок поділу України. У квітні – травні 1920 р. один із 

найвпливовіших в національному русі кримськотатарських діячів Д. Сейдамет 

ініціював і провів переговори з дипломатами Речі Посполитої в Швейцарії про 

прийняття Польщею мандату над Кримом. 

На той момент він вже понад рік перебував в еміграції. У 1919 р.                         

Д. Сейдамет був, за власними спогадами, повноважним представником 

кримськотатарського парламенту в Стамбулі, звідки він надіслав вітання 

керівництву Польщі з відродженням держави та стислу інформацію про новітній 

кримськотатарський рух, його прагнення до незалежності та «політичні відносини 

з більшовиками, українцями та германцями». За наполяганням англійських 

властей кримськотатарського діяча було вислано із столиці Туреччини й у 1920 р. 

він оселився в Лозанні (Швейцарія). Д. Сейдамет вважав своєю першочерговою 

задачею організацію за кордоном кампанії проти розпуску білими 

кримськотатарського парламенту та уряду, а  другою – «нагадування про 

добросусідські відносини» з українцями та «попередження їх беззаконних 
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претензій» на Крим307. Кримськотараський діяч у той момент був переконаний в 

необхідності взяття Лігою Націй Криму під свій захист.  

На початку квітня 1920 р. Д. Сейдамет зустрівся в Берні з радником 

польського посольства Перловським, а 28 квітня 1920 р. направив йому листа, в 

якому підтвердив свою пропозицію з дозволу Польщі звернутися до Ліги Націй з 

питання передачі Криму під протекторат Польщі. Орієнтовно на початку травня 

1920 р. посол Польщі Модзалевський запросив кримськотатарського діяча в Берн, 

проте певної відповіді від уряду щодо його пропозиції не дав. Вже після 

звільнення українськими й польськими військами Києва Перловський, за даними 

Д. Сейдамета, повідомив йому, що «Польський уряд, в разі визнання цього Лігою 

націй, готовий підтвердити свійт протекторат»308. 17 травня 1920 р. цей 

кримськотатарський діяч направив до Ліги офіційне звернення, у якому на 

підставі 22 статті Статуту цієї міжнародної організації запропонував передати 

Крим під протекторат Польщі.  

Ця стаття передбачала надання мандату від імені Ліги «передовим націям» 

на «колонії й території, які за підсумками війни перестали бути під суверенітетом 

держав, які керували ними перед тим, і які населені народами, ще не здатними 

самостійно керувати собою в особливо складних умовах сучасного світу». 

Мандатаріями мали бути нації, які «в силу своїх ресурсів, свого досвіду чи свого 

географічного положення, краще всього в стані взяти на себе цю відповідальність 

і які згодні її прийняти»309. Характер мандату повинен був розрізнятися 
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відповідно ступеню розвитку народу, географічного положення території, її 

економічних умов тощо. Причому обумовлювалося, що деякі майбутні 

підмандатні області досягли рівня, що їх можна тимчасово визнати незалежними, 

за умови направлення їх управління мандатаріями порадами й допомогою до часу, 

«коли вони опиняться здатними самі керувати собою». Побажання таких областей 

мають бути враховані при виборі їм мандатарія.    

Свої дії Д. Сейдамет розцінював як «дружній дипломатичний хід стосовно 

Польщі, яка відроджувалася й посилювалася, і спасіння незалежності Криму». 

Вони були викликані, за його словами, бажанням «відділити проблему Криму від 

проблем Росії, захистити Крим від посягань України, а на Заході на противагу 

звинуваченням Польщі в «імперіалізмі» закласти основи польсько-кримського 

союзу»310. За даними Д. Сейдамета, секретар Ліги Націй відповів йому, що 

«поставлена проблема не віддільна від загальноросійських проблем», а тому її 

позитивне вирішення є малоймовірним.  

Отже, за інформаією цього кримськотатарського діяча, Польща, хай і 

вустами незначного посадовця – радника свого посольства в Швейцарії – давала 

згоду на початок процедури з надання їй мандату на Крим. Формально, 

юридичних перепон у таких діях офіційна Варшава не мала, адже в політичній 

конвенції, підписаною з УНР 21 квітня 1920 р., вона визнавала Україну в межах 

на сході та півдні «до кордонів Польщі з 1772-го року (передрозборових), які 

Польща вже посідає, або набуде від Росії шляхом збройним чи 

дипломатичним»311. Тобто документ не визначав чітко кордони УНР у 

Причорномор’ї. Якщо  польській дипломатії вже було відоме ставлення союзної 
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УНР до статусу Криму, а відомості Д. Сейдамета точні, то маємо тут справу або з 

різними течіями в державному керівництві Польщі в українському питанні, або з 

дипломатичною грою Ю. Пілсудського зі своїм українським союзником щодо 

кримського питання. Можливо, що навесні 1920 р. керівництву Речі Посполитої 

не відомою була позиція УНР щодо Кримського півострова.    

Швейцарські газети і паризька «Temps» оприлюднили в другій половині 

травня 1920 р. звернення Д. Сейдамета до народів Криму щодо питання про 

мандат над ним. Навряд чи воно дійшло до адресатів, тобто було оприлюднено в 

кримській пресі, хоча деяка інформація про ініціативу кримськоататарського 

діяча туди потрапила.  Повідомлення про ситуацію з мандатом на Крим кружляли 

в європейській пресі й зрештою дійшли до Криму. Досить скептично про це 

повідомила 16 червня 1920 р. газета Таврійського губернського земства «Южные 

ведомости»: «Московські «Известия» друкують радіо із Риму і Ліона, які 

передають повідомлення, що йдуть з Варшави, про те, що нібито делегати 

«кримського національного зібрання», які знаходяться в Берні, звернулися до 

польського уряду й ради Ліги націй з проханням надати Польщі мандат на 

управління Кримом. Цікаво було би знати – маємо ми тут справу з фантазією 

радянських інформаторів чи з якоюсь таємничою комусь потрібною аферою».   

У травні 1920 р. Д. Сейдамет листувався з польським і мусульманським 

громадсько-політичним та державним діячем, а в той момент членом Комісії з 

об’єднання трьох частин Польщі на правових засадах А. Ахматовичем. Останній у 

1917 р. був головою Союзу татар Польщі, Литви, Білорусі та України (Петроград), 

членом виконкому Всеросійської центральної мусульманської ради (Міллі шуро), 

а у 1918 р. - міністром юстиції в Кримському крайовому уряді М. Сулькевича й 

уповноваженим на переговорах з урядом гетьмана П. Скоропадського, прагнув 

досягти незалежності Криму. А. Ахматович тоді своєю позицією чимало 

прислужився до зриву переговорів у Києві. У листі від 27 травня 1920 р. із Берна 

Д. Сейдамет писав йому «ми хочемо об’єднати нашу долю з цією відновленою 

Республікою (Польщею – А. І.), яка, сподіваюсь, не відмовиться допомогти в 
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розпочатій нами важкій справі». Кримськотатарський лідер писав, що в нього 

давно виникла ідея звернутися до «татар давньої Литви» з проханням «про 

сприяння майбутньому нашої батьківщини», оскільки вони володіють «знаннями 

й компетенцією, яких недостає ще нашим кримським браттям». У зв’язку з цим, 

він просив А. Ахматовича підтримати статтями в польській пресі інтерес до 

Криму й об’єднати та підготувати татар Польщі «до справи, яку, я впевнений, ми 

скоро почнемо».  Д. Сейдамет оптимістично висловлював впевненість, що «наші 

литовські й польські браття зможуть приєднатися до Вашого звернення та 

утворити ядро загону, який буде допомагати в утворенні нашого прекрасного 

майбутнього»312.      

28–31 травня 1920 р. у Відні відбулася конференція членів Головної ради 

Української Партії Соціалістів-Федералістів, у роботі якої, зокрема, взяли участь 

відомі дипломати й державні діячі О. Шульгин, А. Марголін, М. Славинський, 

К. Мацієвич. Серед інших питань учасники заходу розглянули й питання про межі 

УНР. У постановах конференції проголошувалася як «ідеальна національна 

програма» – принцип утворення Собороної УНР  в етнографічних межах, проте 

зважаючи на реальні обставини метою боротьби проголошувалося «утворення 

суверенної української держави в тих межах, у яких це можливо при сучасних 

умовах». При розгляді кордонів у документі зазначалося: «Що торкається Криму, 

то конференція обстоює державне об’єднання з ним з повною гарантією того 

внутрішнього ладу, який там установився»313.  

Рішення цієї партії набували особливого значення у зв’язку з тим, що 

26 травня 1920 р. один з лідерів УПСФ В. Прокопович був призначений главою 

уряду УНР, а його однопартієць А. Ніковський займав у кабінеті посаду міністра 

закордонних справ. Сучасний дослідник В. Стрілець навіть вважає, що постанови 
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конференції Головної ради УПСФ, яка відбулася 28–31 травня 1920 р. «слід 

розглядати як своєрідну декларацію уряду В. Прокоповича»314. А. Ніковський у 

листі від 24 червня 1920 р. до голови Української дипломатичної місії на Кавказі 

І. Красковського пише про необхідність для попередження російської експансії 

створити Балто-Чорноморський союз національних держав з включенням 

кавказьких країн, Польщі та Румунії. Тут же він так формулює політичне завдання 

відносно кримської проблеми: «Ви Пане Голово будете придержуватися ідеї 

об’єднання Криму з Україною, бо без Криму наша морська межа мало що варта й 

у цім напрямі Ви через представництво Вами установлене в Криму повинні 

почати нову акцію за приєднання Криму до України»315. Проте це завдання не 

було реалістичним – ні ситуація в Криму, де панував режим військової диктатури 

генерала П. Врангеля, ні стан українських організацій проуенерівського напряму, 

ні фінансові чи військові можливості Української дипмісії на Кавказі не 

дозволяли виконати його успішно. Проте лист А. Ніковського цікавий 

демонстрацією того, що український державно-політичний істеблішмент 

розглядав у 1920 р. Крим як потенційну частину самостійної УНР, посилаючись 

на стратегічні аргументи.    

Тоді ж у червні 1920 р. державні структури УНР розглядали питання про 

мобілізацію на службу в українській армії кримських татар.  

 Тим часом Д. Сейдамет влітку 1920 р., схоже, намагався переорієнтувати 

кримськотатарський національний рух в Криму, головна на той момент діюча 

структура якого – партія «Міллі фірка» (у перекладі - Національна/народна 

партія) перебувала в підпіллі, на співпрацю з Польшею. Ще в короткий період 

існування Кримської СРР у 1919 р. мілліфірковці визнали радянську владу й 
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засудили білих316. У серпні 1919 р. денікінці закривають газету «Міллєт», 

забороняють кримськотатарську Директорію, починають обшуки й арешти серед 

кримськотатарських активістів. Міллі фірка продовжує діяти в підпіллі. У квітні 

1920 р. її ЦК бере участь у переговорах про координацію діяльності з 

більшовиками й меншовиками, зокрема, щодо видання антиврангелівської 

відозви. У травні 1920 р. на так званому Коктебельському з’їзді (конференції) 

Кримської організації РКП(б) було постановлено посилити контакт з партією 

«Міллі фірка», яка, як з’ясувалося в ході переговорів Областного комітету 

більшовиків з її ЦК, «орієнтувалася на Радянську владу»317. У 1920 р., за показами 

в НКВС одного з кримськотатарських лідерів. Айвазова А.С, «кримські татарські 

націоналісти вирішили вести переговори з більшовиками та зійтися з ними разом 

назавжди» і з цією метою Міллі фірка відрядила влітку одного із своїх лідерів    

М. Єнілєєва в Одесу для переговорів з представником підпільної більшовицької 

організації318. Проте в серпні 1920 р. в Крим із-за кордону прибувають емісари    

Д. Сейдамета – вчений-тюрколог, поет Б. Чобан-заде й викладач М. Недім, які 
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привозять інструкції про новий курс політики. Керівництво Міллі фірки 

телеграфує М. Єнілєєву в Одесу про припинення переговорів, якщо вони 

почалися. Той гнівається на соратників та емігрує до Болгарії. Б. Чобан-заде, 

спираючись на відповідну вимогу в листі Д Сейдамета, перебирає в                   

Хаттатова С. Д. головування в партії «Міллі фірка» і, як  дещо туманно писав 

Айвазов А.С., «починає проводити в життя ті задачі, які він привіз … від 

Сейдамета»319. Відверто проявляти пропольську орієнтацію лідерам 

кримськотатарського руху в Криму очевидно не було можливості та потреби. 

Цьому не сприяли ні ситуація на фронтах, ні позиції врангелівців, більшовицьких 

підпільних та партизанських структур в Криму, УНР, пробільшовицьких і 

консервативних сил всередині кримськотатарського народу, ні головне – початок 

перегорів між Польшею та більшовиками про мир. Але новий лідер Міллі фірки 

Б. Чобан-заде оновив склад ЦК партії та активізував восени її діяльність.       

У той же час Д. Сейдамет прагне інтенсифікувати й вивести на новий рівень 

контакти з Польщею. 18 жовтня 1920 р. він направив маршалу Ю. Пілсудському 

лист з проханням «попросити Францію вплинути на Врангеля, щоб той визнав 

наші незаперечні національні та релігійні права» і просив його дозволу на 

терміновий приїзд до Варшави320.  Після швидкого отримання дозволу від посла в 

Швейцарії Д. Сейдамет виїхав у Берлін для консультацій з турецькими діячами 
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Талаат-пашою і Енвер-пашою, які йому доручили передати конфіденційно 

Ю. Пілсудському їх думку про швидке падіння Врангеля.    

28 жовтня 1920 р. кримськотатарський діяч прибуває у Варшаву, де 

проводить зустрічі з А. Ахматовичем, іншими мусульманами, польською пресою, 

прагне організувати аудієнції в польського державного керівництва. За спогадами 

Д. Сейдамета, 31 жовтня 1920 р. він був на прийомі в міністра закордонних справ 

А. Сапєги, 1 листопада – голови польського Національного зібрання, 2 листопада 

– «з коротким візитом» у прем’єр-міністра В. Вітоса. Глава зовнішньополітичного 

відомства Польщі виявив зацікавлення кримськими татарами й тюркоісламським 

світом загалом, казав, що для тиску на Врангеля необхідно ввести в курс справ 

французів, обіцяв полегшити «деякими пільгами» вступ татарським студентам у 

польські університети, схвалював ідею співробітництва кримських татар з 

міністром закордонних справ Румунії та обіцяв проінформувати про все маршала.  

  5 листопада 1920 р. Начальник держави Ю. Пілсудський у власній  

резиденції Бельведері прийняв Д. Сейдамета. Розмова між ними спочатку 

точилася про стан народів Росії, майбутнє Туреччини. Гість передав вислови 

вдячності від Талаат-паші та Енвер-паші, їх думку про стан врангелівського 

Криму. Д. Сейдамет згадував, що Ю. Пілсудський надавав великого значення 

думці Енвер-паші про падіння режиму Врангеля вже до кінця зими, проте, 

зважаючи на існування протилежних думок, погодився звернути увагу Франції на 

дії білого диктатора проти кримських татар. Маршал вважав можливим виступ 

навесні 1921 р. країн Заходу проти більшовиків, й у зв’язку з цим зазначив, що 

якщо «проти Росії не виступити найближчим часом, то можливого 

першочергового звільнення України, Криму й Кавказу нашому поколінню не 

бачити…»321. Прихильно зустрів Ю. Пілсудський прохання кримчанина про 

покладення обов’язків піклування про мусульманських полонених із числа 
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червоноармійців на мусульманський полк польської армії, про формування в 

Румунії кримськотатарського добровольчого полку та сприяння в отриманні 

дозволу румунських властей на діяльність серед кримськотатарських емігрантів у 

Добруджі.   

Після цього Д. Сейдамет перейшов до головного – роз’яснив своє бачення 

необхідності переходу Криму під протекторат Польщі на фоні стосунків з 

українськими національним рухом та державними структурами. Він згадав як у 

1918 р. під час германської окупації гетьман П. Скоропадський «пробуючи проти 

волі кримців зв’язати Крим з Україною узами автономії» вдався до економічної 

блокади й що його нібито в цьому підтримала Німеччина. Д. Сейдамет дещо 

вільно трактуючи історичні події приписав факт зняття блокади Кримського 

півострова гетьманатом після погрози «прем’єр-міністра» Туреччини           

Талаат-паші, висловленій у бесіді з імператором Вільгельмом, виходу Османської 

імперії з війни в разі «недотримання незалежності Криму до початку мирних 

переговорів»322. У розмові з керівником Другої Речі Посполитої 

кримськотатарський діяч прагнув переконати того в бажанні «народу Криму» 

утворити самостійну татарську республіку на кшталт Естонії та Латвії, повідомив 

про мрії населення Криму про вигнання Врангеля й абсолютну неприйнятність 

для нього більшовицьких гасел.     

Проте досягти реальних зрушень у справі надання Польщі мандата на Крим 

Д. Сейдамету в ході розмови з польським лідером досягти так і не вдалося. 

Кримськотатарський діяч згадував: «З симпатією (Пілсудський – А.І.) 

заговоривши про Петлюру, маршал продовжив: «Незалежна Україна потрібна 

всім нам, сподіваюсь, з часом, коли українці ще краще зрозуміють Схід, вони 

усвідомлять, що дружба з невеликим Кримом для них життєво необхідна… 

Можете бути впевненими, у врегулюванні проблем між вами ми будемо самими 
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щирими друзями. Впевнений: ви, як і ми, розумієте це. У цьому я сподіваюсь на 

Петлюру»323. 

За даними російської дослідниці Т. Симонової, Начальник Польської 

держави Ю. Пілсудський на пропозицію Д. Сейдамета про протекторат над 

Кримом усе ж дипломатично відповів, що погодиться на це за умови ухвалення 

такого рішення Лігою Націй та УНР. Керівництво ж останньої заявило про те, що 

готове надати Криму широку автономію, проте мандата Польщі над Кримським 

півостровом не визнає324.     

Ще 2 листопада 1920 р. Д. Сейдамет зустрічався у Варшаві з 

представниками УНР. Останні, згідно із спогадами кримськотатарського політика, 

«відверто сказали, що Україна не визнає не тільки протекторату Польщі над 

Кримом, але навіть її коаліції з Кримом, тоді як готова визнати в найширшому 

смислі нашу автономію, аж до невтручання в нашу військову політичну 

самостійність». Через декілька днів під час зібрання Союзу пригноблених народів 

Росії представники УНР уточнили, що всі незгоди будуть врегульовані мирним 

шляхом і запевнили, що «бачать Крим надійним і дружнім посередником з 

тюркським світом та поважають нащу незалежність», – згадував Д. Сейдамет. 

Очевидно, що якщо представники УНР тоді й говорили про незалежність 

кримських татар, то насамперед у національно-культурних справах. Отже, восени 

1920 р. для українського керівництва бажаним залишався статус Криму як 

автономії в складі УНР.        

Підверджує це й документ про кримську проблему, створений в 

уенерівських колах, імовірно, пізніше осені 1920 р., проте який торкається спроб 

кримськотатарського діяча ініціювати протекторат Польщі над Кримом. У ньому 
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зазначалося: «Кримські татари не можуть, будучи етнічно екс-територіяльною 

меншістю, бути політичним контрагентом у справах цілого Криму». Щодо 

Д. Сейдамета було вказано, що він має «передавнений» (прострочений, 

недійсний) мандат представника татарського Курултаю, «який в додаток не може 

мати правного  значення для репрезентації цілого Криму». Політичні кроки цього 

діяча від імені всього Криму було розцінено  як політичну авантюру та 

самозванство, «що принижує не тільки пана Сейдамета але й усіх тих, що входять 

з ним у які-небудь перетрактації»325. Автор документу, очевидно спираючись на 

досвід українських державних утворень щодо вирішення кримського питання в 

1917–1920 рр., підкреслював, що всі акти, які б стверджували «самостійне 

супроти України положення Криму, мусять вважатися шкідливими та для Уряду 

УНР недопустимими». Останній міг би з представниками кримських татар 

заключати «порозуміння внутрішньодержавного, а не міжнародного значення … 

лише щодо забезпечення культурно-національного життя татар у межах 

Української Держави», йшлося у документі.     

25 листопада 1920 р. на засіданні підкомісії Комісії у справах біженців Ліги 

Націй, головував на якому норвежець Ф. Нансен, представники УНР 

використовували карту України, «намальовану в її етнографічних межах з 

Кримом, з Кубанню, але без Бессарабії». У ході обговорення кордонів офіційний 

представник УНР О. Шульгин так формулював українську позицію: «Про  Кубань 

говорить, що там існує козацька республіка, з якою ми в союзі. З усього можна 

бачити, що в майбутньому Україна зфедерується з Кубанню. В Криму населення є 

мішане, але релятивну більшість мають українці. На півдні є багато татар, Україна 

вважає, що Крим мусить входити в її склад, але рахуючись з волею населення, 

Україна завжди погодиться на широку автономію Криму. Україна сама задовго 
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страждала від централізму, щоб тепер самій ставати на цей шлях»326. Ця дискусія 

в Женеві, до речі, продемонструвала, що представники УНР серед «окраїнних» 

питань особливе значення надавали саме кримському. 

Показовою щодо ставлення української еліти та істеблішменту до 

кримського питання у 1920 р. є й позиція екс-голови Директорії УНР 

В. Винниченка, який перейшов на націонал-комуністичні позиції. У 1920 р. у 

Москві під час переговорів з правлячою верхівкою РСФРР про своє можливе 

повернення в Україну й входження в керівництво УСРР, він домагався 

«поширення її території коштом суміжних з нею земель, які до того не входили в 

склад української території (Кубані, Криму, Воронежчини, частини Дону)» 327. А 

керівник у 1920 р. департаменту чужоземних зносин МЗС УНР М. Шкільник у 

своїх спогдах, написаних після ІІ Світової війни, писав про Крим так: «Ця 

південна область України є для нас ключем до володіння цілим Чорним морем, 

що уможливлює нам легкий доступ до Кавказу й всіх Чорноморських держав. 

Кримська область з огляду на райський клімат, чудові пристані й порти та 

багатства земні є найкращим самоцвітом у короні України. Нашою 

фундаментальною національною та державною політикою є й буде не втратити 

його ніколи»328.   

                                                 
326 Протокол засідання підкомісії С 5-ї Асамблеї Союзу Народів під час 

заслуховування української делегації. 25 листопада 1920 року / Надія і 

розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між 

Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською / 

Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція В. Сергійчука. – К. : ПП 

Сергійчук М. І., 2010. – С. 202.  
327 Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. – К. : Вид. т-во «Криниця», 

1991. – С. 46. 
328 Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 роках. Спомини і 

роздуми. – Торонто, 1971. – С. 152. 



 
 
 

168 
 

Отже, якщо підсумувати вищевикладене в розділі, то треба зазначити, що 

режим білого воєнного диктатора П. Врангеля мав своєю основною 

територіальною базою Кримський півострів, а політичним центром Севастополь, 

проте на відміну від кримських крайових урядів прагнув визнання свого статусу 

як загальноросійського. Нестача ресурсів у Криму для врангелівської армії та 

біженців, а також бажання реалізувати свої стратегічні політичні цілі щодо 

повалення більшовицького режиму призвели до спроб поширити військовими 

методами владу барона на материкові землі й, перш за все, заселені українцями. 

Це, наявність в армії білого диктатора великої кількості українців, бажання 

утворити спільний антибільшовицький фронт створювали об’єктивні умови для 

спроб взаємодії білих з УНР. Але вона була вкрай ускладнена спадщиною війни 

1919 р. і суперечливими підходами сторін до державно-політичного устрою 

Центрально-Східної Європи й бажаного соціально-економічного устрою. Так, у 

1920 р. українське керівництво прагнуло зробити УНР ключовою ланкою Балто-

Чорноморського союзу держав, що протистояв би комуністичній експансії та 

спробам імперської реставрації й до складу якого входили б, зокрема, й Кубань, 

Дон, Терек.  

Режим П. Врангеля прагнув в ідеалі відновити російську державність у 

межах наближених до кордонів колишньої Російської імперії або принаймні 

створити територіальну базу для свого існування, яка б, за можливості, включала 

південь європейських володінь Романових, використати ресурси України та 

козачих земель. Мали розходження сторони й у соціально-економічних    

питаннях – у керівництві УНР були представлені, перш за все, прихильники лівих 

поглядів, саме державне утворення значною мірою прагнуло відстоювати інтереси 

працюючих соціальних верств, а в керівництві врангелівських структур 

домінували консерватори й ліберали, і хоча воно демонструвало прагнення 

задовольнити інтереси робітників і селян усе ж спиралося, значною мірою, на 

заможні верстви населення. Негативним фактором для можливості налагодити 

співпрацю було сприйняття значною частиною українського політикуму 
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П. Врангеля як «реакціонера», «монархіста», а більшістю білого російського 

політикуму С. Петлюри як самостійника, «сепаратиста». 

 У результаті жодна з позицій сторін, зваженння умов і необхідності  

співпраці вкрай затягнулися і час необхідний для створення дієвого спільного 

антибільшовицького фронту було згаяно. Реальні переговори про військову 

кооперацію УНР і військово-авторитарного режиму П. Врангеля було розпочато 

лише у вересні–жовтні 1920 р. у Севастополі та Бухаресті. Дипломатичний 

прорив у стосунках намічався в листопаді 1920 р. у Парижі та Варшаві, коли 

ситуація на антибільшовицьких фронтах стала катастрофічною. Тоді представник 

П. Врангеля в Польщі заявив про визнання врангелівським режимом уряду УНР 

та Українських установчих зборів. Проте захоплення Криму в середині листопада 

більшовицькими військами, залишення військами УНР Наддніпрянської України 

наприкінці листопада 1920 р. зробили українсько-врангелівську співпрацю 

неактуальною.  

 Питання українського статусу Кримського півострова перед білим 

диктатором українські республіканці не ставили. 

У контактах з військово-авторитарним режимом П. Врангеля представники 

Директорії прагнули до укладання військового союзу за умови визнання 

незалежності УНР, чого досягнути не вдалося через низку суперечностей в 

інтересах та ідеологічних платформах сторін..  

Разом з тим, УНР прагнула утвердити його дипломатичними заходами, що 

знайшло свій вияв у протидії Директорії в 1920 р. ідеї надання Польщі мандату 

над Кримом за ініціативою частини діячів кримськотатарського національного 

руху, а також у діяльності Дипломатичної місії УНР на Кавказі. Остання попри 

відсутність реальних важелів для приєднання Криму до України та можливості 

встановити контакти з режимами, які панували на його території, усе ж прагнула 

тримати в полі зору кримське питання й сприяла підтриманню в 1919–1920 рр. 

українського національного руху в Криму, ймовірно, була причетна до збору 

інформації про врангелівський режим.  
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Проявом незадоволення українців-вояків ЗСПР та Російської армії 

великодержавними планами білого авторитарного режиму стосовно України, 

кризового стану на підконтрольній йому території загалом було існування 

українського підпілля. Останнє, ймовірно, мало проуенерівські та 

антибільшовицькі настрої. Проте до активних антиврангелівських дій воно не 

перейшло спочатку, можна припускати, через досить вдалу реорганізацію 

П. Врангелем білих військ та початок ними наступальних бойових дій, а пізніше 

через складну ситуацію на фронті боротьби проти червоних.   

Політичне суперництво навколо статусу Криму між державними 

структурами УНР і частиною кримськотатарських діячів було викликане різним 

баченням шляхів захисту національних інтересів українського й 

кримськотатарського народів. Досвід української революції та державного 

будівництва в 1917–1920 рр. яскраво показав українським діячам значущість 

контролю над Кримом для гарантування національної безпеки та економічних 

інтересів і необхідність надання цьому регіону автономії. Частина 

кримськотатарського політикуму вбачала потребу в пошуку зовнішнього 

протектора для можливості реалізування свого варіанту національного проекту й 

захисту від російських великодержавних проектів і жорстоких комуністичних 

експериментів. У 1920 р. такою державою-протектором національного 

кримськотатарського руху, на думку частини його лідерів, могла бути Польща, 

саме тому вони запропонували їй отримати в Ліги Націй мандат на Крим. Це 

об’єктивно суперечило підходам УНР до кримського питання, а тому викликало 

політичний конфлікт. Який, щоправда, відбувався в м’якій формі суспільно-

політичної активності кримськотатарської сторони та дипломатичної й політичної  

діяльності українських владних структур за кордоном,  перш за все, у Польщі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Формування державної території для новопосталих держав було і є справою 

вельми відповідальною та складною. Особливо гостро це відчувалося, зокрема, 

під час українського державного будівництва в період війн і революцій (1917–

1920 рр.). Тоді українські землі, причому навіть базові для українського 

національного руху, сусіди прагнули включити до складу своїх держав. Особливо 

гострою була конкуренція між різними національними проектами за деякі 

прикордонні етнографічно українські або поліетнічні території. Для України 

найскладнішим регіоном у цьому сенсі був Крим, як за кількістю втягнутих у 

протистояння за оволодіння ним акторів, так і за напругою. У відносинах України 

й Росії він у зазначений період став, фактично, найбільшою територіальною 

проблемою. 

Спірний регіон через привабливе географічне та геополітичне 

розташування, наявність портів та бази Чорноморського флоту мав важливе 

значення для цих та декількох інших країн. Обмежений власний потенціал в тих 

обставинах не дозволяв Криму розвиватися як самодостатньому регіону. Серед 

кримчан не було єдності щодо бажаного майбутнього: розподіл проходив як за 

політичними симпатіями, так і за етнічною належністю. Найбільше симпатиків 

було в білого та червоного російських, кримськотатарського національного, а 

також українського проектів.  

Серед усіх форм української національної державності 1917–1920 рр. для 

УНР періоду Директорії питання формування власної державної території та 

визначення кордонів стояло чи не найгостріше. Після перших тріумфальних 

успіхів  наприкінці 1918 – початку 1919 рр. у справі досягнення соборності 

України Директорія, її уряд та українське військо були змушені в кільці зовнішніх 

ворогів та всупереч внутрішній анархії боротися за утримання хоча б ядра 

національної території. Наприкінці 1919 р. – у квітні 1920 р. керівництво УНР 

стало не посідало території взагалі. Тим не менше, після початкового періоду 
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коливань, воно за цих складних обставин ще в 1919 р. прийшло до чіткого 

усвідомлення необхідності включити територію Криму до складу УНР і 

здійснювало певні практичні кроки для розв’язання кримського питання в 

національних інтересах і з врахуванням потреб та інтересів кримського населення.         

Комплексне дослідження проблем, які складали кримське питання в 

політиці УНР періоду Директорії, дає можливість зробити наступні висновки:  

1. Аналіз наукової історичної літератури з представленої теми засвідчує, що 

виокремлення предмету цього дослідження як окремого напряму в історіографії 

досі не було здійснено. Однак окремі аспекти кримського питання безпосередні 

учасники національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. намагалися розглянути 

ще на етапі функціонування інститутів української влади та за кордоном. Для 

повноцінного розгляду питання їм не вистачало доступу до документальних 

джерел. Імовірно також, що у свідомості дослідників із числа української 

діаспори кримське питання в діяльності УНР періоду Директорії затіняли більш 

кардинальні проблеми українського національного буття, які гостро постали в 

період війн і революцій, зокрема, у зв’язку з падінням УНР, поразкою в 1920 р. 

демократично-соціалістичного українського табору й встановленням 

комуністичним режимом контролю над Наддніпрянщиною. Натомість вітчизняні 

науковці радянської доби в дослідницьких розробках були жорстко детерміновані 

методологічними засадами, визначеними партійними документами. Новітній 

історіографічний період характерний тим, що гуманітарії в студіюванні теми 

лише фрагментарно розглянули певні сюжети заявленої проблематики та 

здебільшого окреслили дослідницьке коло питань, яке потребує спеціальної уваги 

та окремого розгляду. У цьому дисертаційному дослідженні автор значною мірою 

заповнив цю прогалину, систематизував і доповнив наявні знання, і тим самим 

вперше відтворив цілісну картину реалізації політики УНР періоду Директорії 

стосовно кримського питання.  

2. Політика УНР періоду Директорії стосовно кримського питання в 1918–

1920 рр. зазнала певної еволюції. Її коливання щодо вирішення проблеми статусу 
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Криму, до певної міри,  нагадують дії «першої» УНР, але на новому рівні, в інших 

суспільно-політичних і міжнародних умовах. Власне це коливання (у межах 

підходів: інтеграція автономного Криму в Україну – федерування з Кримом / не 

включення Криму до складу України – інтеграція автономного Криму в Україну) 

відбулося в кінці 1918 – 1919 рр. на початковому етапі існування відновленої 

республіки під впливом спадку першого етапу державного будівництва. Так 

протягом 1917 – початку 1918 рр. українське політичне керівництво перейшло від 

концепції партнерства України з кримськотатарськими суспільно-політичними 

силами в справі побудови демократичної федеративної Росії до ідеї включення до 

складу незалежної УНР Криму (хоча реалізовували її досить непослідовно). 

Гетьманат послідовно й жорстко вживав адміністративні, політичні, дипломатичні 

та економічні заходи для його приєднання, причому, ймовірно, погляди 

керівництва Української Держави на статус цінного в стратегічному сенсі 

півострова не зазнали змін і після оголошення в листопаді 1918 р. курсу на 

утворення Всеросійської федерації. Восени 1918 р. Український Національний 

Союз, діячі якого утворили Директорію, а в грудні 1918 р., принаймні, деякі 

державні структури «другої» УНР розглядали Кримський півострів як складову 

частину своєї держави з автономним статусом. Імовірно, такі підходи 

ґрунтувалися значною мірою на напрацюваннях фахівців і політичного 

керівництва Української Держави. Проте на початку 1919 р. політичне 

керівництво УНР знову повертається до підходів часів Центральної Ради стосовно 

кримського питання та в деяких документах не розглядає Крим як безпосередню 

частину своєї державної території.  

У лютому 1919 р., як свідчить діяльність Української Надзвичайної 

дипломатичної місії на Кавказі, воно починає дипломатичну активність, 

спрямовану на федерування України, Криму, Кубані, держав Кавказу. Разом з 

тим, значна кількість фахівців і політичних керівників УНР розуміє важливість 

Кримського півострова для існування незалежної української держави, 

аргументує в документах для політичного керівництва необхідність його 
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інкорпорації. Схоже, що результатом цього стало повернення політичного 

керівництва вже в 1919 р. до ідеї включення Криму до складу УНР як автономної 

частини. Проте, на жаль, у силу вкрай несприятливої геополітичної ситуації, 

можливостей реалізовувати свої підходи до облаштування південних кордонів 

України влада «другої» УНР практично не мала.        

3. На початковому етапі існування вдруге проголошеної УНР на хвилі 

народного повстання в грудні 1918 р. – початку 1919 р. політичними, 

адміністративними та військовими методами вирішити кримське питання 

Директорії УНР на свою користь не вдалося. У подальшому в 1919–1920 рр. для 

українських державних структур геополітична ситуація склалася вкрай 

драматично й реальних можливостей приєднати Крим або встановити з ним 

федеративні зв’язки, як і вирішити інші «окраїнні» (прикордонні) питання не 

було. УНР не визнавали де-юре в переможному таборі Антанти, що стало 

негативним сигналом для інших міжнародних акторів. Катастрофічна ситуація 

була на військовому фронті, де українським військам доводилося битися 

одночасно з арміями декількох ворогів в умовах масових пошестей, відсутності 

потрібної кількості амуніції, озброєння та медикаментів. Тоді гостро стояла 

проблема виживання державних структур УНР та утримання хоча б ядра 

національної території. Тому активні заходи із встановлення контролю за Кримом 

проводити було неможливо. У цей період на Кримському півострові змінялися 

режими Кримського крайового уряду С. Крима, ліворадикальної Кримської СРР, 

яка де-факто була автономною частиною РСФРР, білої військової диктатури 

генерала А. Денікіна, з якими УНР не підтримувала офіційних стосунків.  

4. Директорія УНР та Кримський крайовий уряд С. Крима стояли на різних 

політичних платформах і мали діаметрально протилежні уявлення про бажану 

державно-політичну організацію Північного Причорномор’я. Перша була 

соціалістичною, відносно демократичною й боролась за самостійну Україну, а 

другий був переважно ліберально-консервативним та виступав за відновлення 

єдиної Росії. Такі політичні платформи не давали підстав для плідної співпраці чи 
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мінімально ефективної взаємодії. Хоча, взимку 1918–1919 рр. в Києві й діяло 

представництво Кримського крайового уряду на чолі з Еджубовим, воно, схоже, 

не вирішило жодного суттєвого питання у відносинах між владою УНР та 

керівництвом тимчасового державного утворення в Криму. Відсутність 

повноцінного діалогу між ними та складна військово-політична ситуація на півдні 

України призвели до спроб Кримського крайового уряду на початку 1919 р. взяти 

під контроль Північну Таврію, яку українське керівництво однозначно розглядало 

як частину УНР. Утім уряду С. Крима це не вдалося через протидію Добровольчої 

армії.  

5. У контактах з білим військово-авторитарним режимом П. Врангеля 

представники уряду Директорії прагнули до укладання військового союзу за 

умови визнання незалежності УНР чи хоча б українського уряду де-факто та 

суверенності Українських установчих зборів. Цього досягнути не вдалося через 

низку суперечностей в інтересах та ідеологічних платформах сторін. Питання 

українського статусу Кримського півострова перед білим диктатором українські 

республіканці не ставили. Разом з тим, УНР прагнула утвердити його 

дипломатичними заходами. Що підвтерджується протидією в 1920 р. українських 

органів влади пропозиціям надати Польщі мандат на Крим, які висувала частина 

діячів кримськотатарського національного руху, а також діяльністю Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР на Кавказі. Остання попри відсутність реальних важелів 

для приєднання Криму до України та можливості встановити контакти з 

режимами, які панували на його території, все ж прагнула тримати в полі зору 

кримське питання й сприяла підтриманню в 1919–1920 рр. українського 

національного руху в Криму, ймовірно, була причетна до збору інформації про 

врангелівський режим.  

6. Політичне суперництво навколо статусу Криму між державними 

структурами УНР і частиною кримськотатарських діячів було викликане різним 

баченням шляхів захисту національних інтересів українського й 

кримськотатарського народів. Досвід української революції та державного 
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будівництва в 1917–1920 рр. яскраво показав українським діячам значущість 

контролю над Кримом для гарантування національної безпеки та економічних 

інтересів і необхідність надання цьому регіону автономії. Частина 

кримськотатарського політикуму вбачала потребу в пошуку зовнішнього 

протектора для можливості реалізувати свій варіант національного проекту та 

захисту від російських великодержавних проектів і жорстоких комуністичних 

експериментів. У 1920 р. такою державою-протектором національного 

кримськотатарського руху, на думку частини його лідерів, могла бути Польща, 

саме тому вони запропонували їй отримати в Ліги Націй мандат на Крим. Це 

об’єктивно суперечило підходам УНР до кримського питання, а тому викликало 

політичний конфлікт. Який, щоправда, відбувався в м’якій формі суспільно-

політичної активності кримськотатарської сторони та дипломатичної й політичної  

діяльності українських владних структур за кордоном, перш за все, в Польщі.  

7. Однією з важливих обставин, яка заважала УНР здійснювати 

результативну політику в кримському питанні, була етнополітична ситуація в 

Криму в 1917–1920 рр. Росіяни були представниками найбільшої етнічної групи 

кримського населення й орієнтуалися переважно на білий та червоний політичні 

проекти. У їх середовищі проукраїнські настрої, симпатії до української 

державності виникали рідко, були переважно результатом політичної 

кон’юнктури й не набували стійкості та великої поширеності. Політичні еліти 

корінного кримськотатарського народу в той період плекали надії на реалізацію 

своєї національної державності з допомогою зовнішніх сил або змушені були 

шукати для захисту національних інтересів співпраці із тими силами, які 

встановлювали контроль над Кримом. У 1919–1920 рр. це були російські 

політичні та державні структури і Польща. Лідери кримських татар тоді хоча й 

підтримували парнерські стосунки з активістами українського національного руху 

в Криму, проте при вирішенні кардинальної проблеми статусу Кримського 

півострова не орієнтувались на «другу» УНР.  Природною опорою політики УНР 

щодо Криму мали б бути етнічні українці. Але громада кримських українців у 
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1917–1920 рр. була не консолідованою, оскільки, зокрема, не мала умов для 

вільного розвитку й піддавалась русифікації під час існування імперії Романових, 

а в період війн і революцій не мала підтримки з боку режимів, які встановлювали 

владу над Кримським півостровом, нерідко переслідувалась ними, не отримувала 

суттєвої допомоги від українських державних структур чи зовнішніх сил. 

Обмежені позитивні результати мала підтримка Надзвичайної дипломатичної 

місії УНР на Кавказі органу самоорганізаії кримських українців – Крайової 

української ради в Криму. Проте в силу несприятливої суспільно-політичної 

ситуації на Кримському півострові та обмеженості ресурсів цієї дипломатичної 

установи вона не стала вагомим фактором впливу на політичні процеси в 

спірному тоді регіоні. Представники інших етнічних громад Криму здебільшого 

орієнтувалися на російські політичні проекти. 

Отже, на фінальному етапі Української національно-визвольної революції 

та боротьби за суверенну державність у 1917–1920 рр. політична еліта 

уенерівського табору дійшла до твердого переконання про необхідність 

включення Криму до складу УНР із стратегічних мотивів, проте не мала реальних 

можливостей реалізувати такий підхід. В інтеграції Кримського півострова з 

власним державним утворенням вона вбачала гарантію реалізації національних 

інтересів у Причорномор’ї, перш за все, у сферах безпеки та економіки. Разом з 

тим влада УНР схилялася до надання Криму автономії, забезпечення кримському 

населенню національно-культурних, економічних та суспільно-політичних прав. 

 Агресія Росії проти України в 2014–2016 рр. примушує нас згадувати її 

попередні зразки в новітній історії і, перш за все, у період війн і революцій. Прямі 

паралелі між подіями 1919–1920 рр. та сучасністю не є повністю виправданими, 

адже існують дуже суттєві розбіжності. Перш за все, у питаннях статусу України 

та Криму. Так, у момент виникнення перших модерних форм української 

державності та, зокрема, існування УНР періоду Директорії державну 

незалежність України визнали лише декілька держав. Її кордони не були чітко 

окреслені та визнані, а відтак державна територія – повністю сформованою. На 
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Крим Україна й Росія в 1917–1920 рр. мали, фактично, однакові права, тільки 

влада РСФРР мала більше ресурсів і змогла використати ситуацію на свою 

користь. Сьогодні наша країна – повноправний член міжнародного 

співтовариства, держава із міжнародно визнаними кордонами, а Крим юридично є 

невід’ємною частиною її суверенної території. І попри незаконну анексію Росією 

він зберігає цей статус.  

Разом з тим, звертають на себе увагу й деякі подібності між ситуаціями 

початку ХХ ст. і сучасністю.  Тоді довгий час молоді українські уряди не могли 

виробити стратегію стосовно кримського питання, мало уваги приділяли роботі з 

кримським населенням для роз’яснення своєї політики, формуванню опори 

всередині Криму та залученню кримчан на свій бік. І це було пов’язано не тільки з 

браком ресурсів в українських політико-державних структур та екстремальними 

умовами для здійснення державотворення загалом, а й тим, що українська 

інтелектуальна та політична еліта недостатньо вивчали Крим, осмислювали його 

роль у процесах утворення та утвердження української держави. 

 На жаль, і через два з половиною роки після початку тимчасової окупації 

Росією АР Крим і м. Севастополь в Україні відсутня офіційно затверджена 

стратегія деокупації та реінтеграції Криму, попри запевнення Президента України 

в 2015 р., що вона вже майже готова. Такий чи подібний документ міг би створити 

правові рамки для скоординованих та ефективних дій різних державних структур, 

а також держави, громадянського суспільства та міжнародного співтовариства з 

метою відновлення дії міжнародного права та територіальної цілісності країни.  

Однією із складових стратегії деокупації та реінтеграції Криму в 

гуманітарній сфері є здійснення науковими центрами України всебічного 

вивчення цього регіону. В умовах використання Росією в інформаційній війні 

проти України історичних і квазіісторичних агрументів важливим завданням є 

також поглиблене вивчення політики українських урядів та політичних сил щодо 

кримського питання в ХХ ст., минулого Кримського півострова загалом. 

Створення на цій базі, зокрема, академічного та популярного курсів історії Криму. 
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Потрібно збільшувати кримський компонент у державній політиці пам’яті з 

метою підтримання в українському суспільстві на вільній території розуміння 

Криму як невід’ємної складової України. А для населення тимчасово окупованих 

територій необхідно розширювати канали доставки українського інформаційного 

продукту й поглиблювати гуманітарні зв’язки загалом. 

З урахуванням вітчизняного історичного досвіду майже сторічної давнини 

та періоду незалежності з 1991 р. Україна має особливу увагу приділити розробці 

та реалізації довгострокової політики в етнополітичній сфері Криму, а також 

протидії й подоланню наслідків дискримінаційної політики окупантів. Потреба в 

цьому визначається тим, що АР Крим і м. Севастополь стали першими 

окупованими регіонами, а також є двома українськими адміністративно-

територіальими одиницями, де етнічні українці складають меншість. Складовими 

такої політики України щодо Криму, зокрема, мають бути заходи підтримки двох 

етнічних спільнот – корінного кримськотатарського народу та громади етнічних 

українців, які піддаються найбільшій дискримінації з боку російської влади на 

тимчасово окупованій території. 

Загалом, якщо порівнювати ситуацію 1918–1920 рр. і 2014–2016 рр., то 

сьогодні Україна попри важкі випробування й силу держави-агресора має 

набагато більше ресурсів ніж попередники: українське суспільство є зрілішим і 

консолідованішим, українська держава й армія дієвішими, міжнародне 

співтовариство значною мірою підтримує українській народ і необхідність 

відновити дію міжнародного права. Отже, на цьому етапі український народ має 

шанс з міжнародної допомогою зупинити державу-агресора й у перспективі 

звільнити свої тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополь. Це завдання є не тільки конституційним обов’язком громадян 

України та справою національної честі й престижу, а й стимулом для модернізації 

країни. Адже цей процес є важливою передумовою як для деокупації, так і для 

ефективної реінтеграції Криму в Україну.  
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І. Архівні та рукописні джерела 

Архів Головного управління Служби безпеки України в Автономній 

Республіці Крим (Архів ГУ СБУ в АРК), м. Сімферополь 

Ф. 8. Архівно-кримінальних справ осіб, які зняті з обліку. 

1. Спр. № 01670. – Т. – «СВУ» слідча справа Близнюка П. С. – 236 арк. 

2. Спр. № 02743. – Т. – «СВУ» слідча справа Шевченка Й. Т. – 189 арк. 

Державний архів в Автономній Республіці Крим (ДА в АРК),  

м. Сімферополь 

Ф. 1. Документальні матеріали Кримського обласного комітету ВКП(б). 1917-

1935 рр. 

3. Оп. 1, спр. 4. Виписки із газети «Правда», із документів різних архівів про 

події та стан справ в Криму (Копії), 31.01.1919 – 08.12.1919 р. – 50 арк.   

4. Оп. 1, спр. 5. Протоколи засідань бюро Кримського обкому КП(б)У в 

Мелітополі; доповіді, інформації про організацію партійної роботи, заклики, 

циркулярні листи обкому партії, 28.03.1919 – 24.07.1919 р. – 54 арк.  

5. Оп. 1, спр. 8. Політичні зведення про партійну роботу і настрої населення на 

місцях, про відкриття клубу ім. В. І. Леніна в м. Джанкої, 21.04.1919 – 

04.06.1919 р. – 13 арк. 

6. Оп. 1, спр. 20. Копії, виписки із документів, що зберігаються в ЦПА ІМЛ 

при ЦК КПРС та ін. архівах про боротьбу проти врангелівщини в Криму і 

Північній Таврії, 20.02.1920–17.11.1920 р. – 245 арк. 

Ф. Р-999. Міністерство внутрішніх справ Кримського крайового уряду 

7. Оп. 1, спр. 53. Переписка міністра Сулькевича з сенатором Ахматовичем 

про делегацію уряду, відправлену до Києва, 29 вересня 1918 – 16 жовтня 

1918. – 15 арк. 

8.  Оп. 1, спр. 163. Постанови Ради Міністрів Кримського крайового уряду, 

1 листопада 1918 – 30 грудня 1918. – 507 арк. 
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9.  Оп. 2, спр. 8. Копія постанови Ради Міністрів про призначення на посаду 

товариша міністра з Управління північними повітами губернії 

Татарінова Т. Ф. Переписка з начальником міліції про порушення законів 

про облік населення, 4 червня 1918 – 14 березня 1919. – 8 арк. 

10.  Оп. 2, спр. 79. Про прийняття в число громадян Криму барона Шмідта фон-

дер Лауніца, 10 вересня 1918 – 13 вересня 1918. – 2 арк. 

11.  Оп. 2, спр. 397. Матеріали про організацію Кримського Крайового уряду та 

його органів, 5 червня 1918 – 2 жовтня 1918 р. – 65 арк.   

12.  Оп. 2, спр. 399. Інструкції, наказ і переписка з державними органами про 

встановлення державного кордону між Кримом і Україною, 9 липня 1918 – 

28 вересня 1918. – 22 арк. 

13.  Оп. 2, спр. 404. Переписка з германським командуванням про переговори з 

Українським Урядом, про регламентацію життя населення за правилами 

командування, про покупку майна, залишеного німцями в Криму та інше, 21 

вересня 1918 – 20 листопада 1918. – 23 арк.  

Ф. Р-1000. Рада міністрів Кримського крайового уряду 

14.  Оп. 2, спр. 1. Справа секретаря Ради міністрів Кримського крайового уряду 

Налбандова. Рукопис В. С. Налбандова ««История возникновения 

Крымского правительства», 1918. – 27 арк. 

15.  Оп. 4, спр. 19. Рукопис секретаря Кримського крайового уряду 

В. С. Налбандова «История возникновения Крымского правительства» и 

приложение документов к ней, 1918. – 81 арк.  

Ф. Р-1694. Канцелярія Таврійського губернського комісара 

16.  Оп. 1, спр. 25. Справа із супровідними бланками для анкетних даних. 

Анкетні дані про стан повітів, 1917. – 45 арк. 

17.  Оп. 1, спр. 66. Переписка про утворення для управління губернією 

особливого органу Таврійської Губернської ради Народних представників 

та його діяльності, 2 вер. 1917 – січень 1918. – 102 арк. 
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18.  Оп. 1, спр. 69. Про діяльність Тимчасового Таврійського Губернського 

комітету, який виник у зв’язку із збройним виступом більшовиків у 

Петрограді, Москві та інших місцях, 10 лист. 1917 – 13 лист. 1917. – 9 арк.  

19.  Оп. 1, спр. 70. Переписка і розпорядження Київської Центральної Ради, 25 

лист. 1917 – 11 січ. 1918. – 81 арк.    

20.  Оп. 1, спр. 72. Про запрошення Губернського комісара на Український з’їзд 

до Києва у зв’язку із викликом Губернських комісарів до Петрограду на 

нараду 30 червня 1917 р., 10 лип. 1917 – 01 сер. 1917. – 27 арк. 

21.  Оп. 1, спр. 75. Про вибори до Українських Установчих Зборів (телеграми), 

1917. – 4 арк.  

22.  Оп. 1, спр. 96. Переписка українською мовою про приєднання Криму до 

України (українською мовою), квіт. 1918 – сер. 1918. – 46 арк.  

 Ф. Р-2235.   

23.  Оп. 1, спр. 15. Справа Таврійського губернського управління. Відділ 

Загальних Справ. Про припинення дії законів, виданих Кримським та 

Українським урядами, 20 червня 1919 – 27 серпня 1919 р. – 12 арк. 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВОВ УКРАЇНИ) у м. Києві 

Ф.2. Рада Народних Комісарів Української РСР 

24.  Оп. 1, спр. 47. Листування з Раднаркомом і ВЦВК РСФРР, наркоматами 

РСФРР і УСРР при встановленні тимчасового адміністративно-

територіального поділу в міру визволення території України від 

контрреволюційних військ, 17 січ. 1919 – 6 серпня 1919. – 165 арк.  

25.  Оп. 1, спр. 121. Резолюція Ради Оборони про відбудову Чорноморського 

флоту і листування з Реввійськрадою з цього питання, 21 квіт. – 7 лип. 1919. 

– 10 арк.  

Ф.5. Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР 
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26.  Оп. 1, спр. 110. Циркуляри Наркомнусправ УСРР, 1 січня – 13 листопада 

1920 р. – 63 арк. 

Ф. 1065. Рада Народних Міністрів УНР (1918-1924) 

27.  Оп.1, спр. 15 Журнал засідань Ради народних міністрів УНР, Т.1 – 15.12.18-

25.06.19. – 202 арк.   

28.  Оп. 2, спр. 497. Закон про асигнування в розпорядження Військового 

міністра 5000 румунських лей на покриття видатків, зв’язаних з переїздом 

генерал-поручика Янушевського до місця перебування уряду. 20 квітня – 

29 березня 1921 р. – 8 арк.  

Ф. 1076. Генеральне секретарство по справах військових, м. Київ. 

Військове міністерство Української Народної Республіки, м. Київ. 1917–

1918 рр.  

29.  Оп.1, спр. 4. Накази військової офіції УНР і Української держави. 30 

березня – 26 липня 1918 р. –  189 арк. 

30. Оп.3, спр. 14. Протоколи Зібрання і засідань солдатського комітету 

Управління Лохвицького Воєнного начальника і Генерального комітету. 

Статут товариства Воєнного Українського клубу імені Гетьмана т. 

Дорошенка в Сімферополі, іменник список президіуму цього клубу і 

солдат-українців 25 піхотного запасного полку,   1917 р. – 160 арк.  

Ф. 1077. Головне Управління Генерального Штабу Української держави, 

м. Київ.  

31.  Оп. 5, спр.1. Телеграми та листування штабу. – 178 арк. 

Ф. 1078. Головне управління Генерального штабу Армії УНР 

32.  Оп. 2, спр. 95. Доповіді вищих військових управлінь про становище армії 

УНР, організацію вищих військових органів, рапорти командирів про 

допомогу та інше. 20 червня – 16 серпня 1920 р. – 64 арк. 

33.  Оп. 2, спр. 131. Інформаційний звіт Генерального штабу УНР про 

націоналістичну контрреволюційну боротьбу УНР на Україні та зв’язок 
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УНР з Денікіним, Врангелем і Західними державами, 6 січня – 11 листопада 

1920 р. – 8 арк. 

34.  Оп. 2, спр. 190. Політичні інформації посольства УНР в Німеччині №№ 54 

до 144 за 1920–1921 рр. Т.1. Вересень 1920 р. – 4 травня 1921 р. – 231 арк. 

 Ф. 1092. Мінінстерство внутрішніх справ УНР. 1918–1923 рр.  

35.  Оп. 2, спр. 6. Журнал наради представників Головного управління 

Генерального штабу про заклик новобранців Херсонщини; телеграма 

Військового міністерства про транспортування біженців та полонених за 

кордон; листування з Новоградволинською повітовою народною управою 

про арешт польськими військами голови і членів цієї управи; інформація 

МВС УНР про внутрішнє положення на Україні. 2 лютого – 26 вересня 1919 

р. – 113 арк. 

Ф. 1429. Канцелярія Директорії Української Народної Республіки (1919–

1924) 

36.  Оп. 2, спр. 32. Доповідь Петлюри про відступ армій УНР з України в 

Польщу, стан польської армії, сесію Національної Ради УНР. Переговори з 

Врангелем. Листування з Радою Міністрів і Міністерством закордонних 

справ УНР про економічний стан армії УНР та інше. – 2 лют. 1920 – 

29 груд. 1920. – 235 арк.  

37.  Оп. 2, спр. 53. (ч.1). Протоколи засідань Ради народних міністрів УНР. – 

14.02.1920 р. – 11.01.1921 р. – 251 арк. 

Ф. 1216. Міністерство внутрішніх справ Української держави  

38.  Оп. 1, спр. 236. Обіжник департаменту загальних справ підняття освіти та 

культурного рівня народних мас, доповідь Сімферопольського повітового 

старости про виборчий закон в органи місцевого самоврядування, 20 червня 

1918  р. – 82 арк. 

39.  Оп. 1, спр. 237. Закон про затвердження тимчасових штатів та тимчасовий 

штат і розклад посад управління окружного  старости, список губернських 

та повітових старост, 29 липня – 23 вересня 1918 р. – 54 арк. 
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40. Оп. 2, спр. 21. Листування з Таврійським губернським старостою про 

чисельність державної варти в Таврії, 6 жовтня 1918 р. – 9 грудня 1918 р. – 

45 арк. 

Ф.2592. Секретарство національних справ Української центральної 

ради, Генеральне секретарство справ міжнародних Української 

центральної ради, Народне міністерство справ закордонних 

Української Народної Республіки 

41.  Оп. 1, спр. 2. Журнал засідань Генерального секретаріату за період з 8 

червня 1917 р. до 8 січня 1918 р. (копії). – 100 арк. 

42.  Оп. 1, спр. 11. Листування з міністерством військових справ про надсилку 

військової охорони для дипломатичних вагонів, будинків і іншого, 

запрошення на наради і інші дрібниці, 27 жовтня 1917 р.-30 квітня 1918 р. – 

56 арк. 

43.  Оп. 1, спр. 12. Обіжники і розпорядження генерального писаря і звернення 

до нього міністерства закордонних справ в організаційних питаннях, 

17 жовтня 1917 р. – 19 квітня 1918 р. – 24 арк. 

44.  Оп1., спр. 23. Ноти генерального секретаріату УНР до всіх республік на 

терені бувшої Росії про утворення єдиного федеративного правительства і 

до Ради Народних Комісарів про визнання Української Народної 

Республіки, 1 грудня 1917 р. – 31 грудня 1917 р. – 40 арк. 

45.  Оп. 1, спр. 37. Листування з представниками Арменії, Грузії і 

мусульманського Шуро про перепуск їхніх військових на батьківщину і 

охорону прав, 23 березня 1918 р. – 29 квітня 1918 р. – 31 арк. 

46.  Оп. 1, спр. 50. Про призначення тимчасовим представником УНР в 

Німеччині Севрюка, телеграфне листування з ним про політичні події, 

17 березня 1918 р. – кінець квітня 1918 р. – 46 арк. 

47.  Оп. 1, спр. 55. Про призначення Німеччиною і Австро-Угорщиною послів 

до України (Мумма і Принціга), 17 березня 1918 р. – 29 квітня 1918 р. – 

11 арк.  
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48.  Оп. 1, спр. 65. Журнал засідань Ради народних міністрів з № 8 від 21 січня 

1918 р. до № 60 від 27 квітня 1918 р. (копії). – 94 арк. 

Ф.2607. Делегація Української Держави в справі мирових переговорів з 

Росією 

49.  Оп. 1, спр. 17. Про кордони України, демаркаційну лінію, приєднання до 

України окремих місцевостей. 18 травня – 22 жовтня 1918 р. – 80 арк. 

Ф. 3696. Міністерство закордонних справ УНР 

50.  Оп. 1, спр. 12. Листування з департаментом чужоземних зносин про ноту 

Директорії Раді Народних Комісарів з пропозицією мирних переговорів; 

пропозиція Українського робітничо-селянського уряду, грудень 1918 р. – 

грудень 1919 р. – 9 арк. 

51.  Оп. 1, спр. 28. Листування з тимчасовим представником Криму в Києві по 

справах представництва і окремих громадян Криму, 12 грудня 1918 р. – 

3 січня 1919 р. – 22 арк. 

52.  Оп.1, спр. 56. Листування з Холмським губстаростою, Міністерством 

внутрішніх справ про межі України (Холмщина, Крим), окремі прикордонні 

станції залізниць. Записка «Державні межі УНР», 17 грудня 1918 р. –

4 лютого 1919 р. – 27 арк. 

53.  Оп. 1, спр. 124. Листування з департаментом чужоземних зносин про 

дипломатичні відносини з Польщею. Доповіді голови української місії, ноти 

уряду УНР до уряду Польщі, погодження від 21 квітня 1920 р., січень 1920 

р.-липень 1920 р. – 57 арк. 

54.  Оп. 1, спр. 124. Листування з Місіями УНР за кордоном про положення 

Радянської Росії, виїзд окремих осіб на Україну, роботу місій, лист 

Ніковського до посла Шульгина про розпад Директорії, 21 січня 1920 р. –27 

грудня 1921 р. – 43 арк. 

55.  Оп. 2, спр. 7. Листи головному отаману Петлюрі від послів (копії та 

оригінали), 3 листопада 1919 р. –17 листопада 1923 р. – 438 арк. 
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56.  Оп. 2, спр. 14. Місячні звіти про діяльність Міністерства закордонних справ 

за 1920 рік, липень–серпень 1920 р. – 167 арк. 

57.  Оп. 2, спр. 35. Копії листів до голови Ради народних міністрів А. 

Левицького та інших осіб, та копії інформаційних матеріалів з різних 

питань, 28 травня 1920 р. – 14 листопада 1921 р. – 236 арк.   

58.  Оп. 2, спр. 309. Листування з посольством УНР в Туреччині про становище 

українців з армії Врангеля в Костянтинополі, 20 грудня 1919 р. – 13 січня 

1921 р. – 10 арк. 

59.   Оп. 2, спр. 311. Листування з представниками місій УНР про стан 

української справи на Кавказі, Кубані і Криму, 15 листопада 1919 р. – 

18 жовтня 1920 р. – 28 арк. 

60.  Оп. 2, спр. 340. Листування про відношення уряду Врангеля до уряду 

Української Народної Республіки та відомості про українських емігрантів в 

Єгипті, 26 липня 1920 р. – 10 березня 1921 р. – 61 арк.   

61.  Оп. 2, спр. 360. Листування з Дипломатичною місією Української Народної 

Республіки в Парижі про діяльність національного Українського комітету в 

Парижі та його філії в Костянтинополі, інформаційні відомості про 

російську та українську еміграцію в Болгарії, характеристика діяльності 

голови національного Українського комітету в Парижі Моркотуна. 

26 жовтня 1920 р. – 16 квітня 1921 р. – 35 арк.  

62.  Оп. 2, спр. 403. Особисті документи українських емігрантів. Листування з 

Українською дипломатичною місією в Естонії, з Військовим Міністерством 

про виділення транспорту для відправки емгріантів на батьківщину та 

політичне становище місії. Копія листа до Українського Національного 

Комітету про формування нормандської бригади. Шифр дипломатичної 

місії в Естонії. 9 вересня – 31 грудня 1920 р. – 73 арк. 

63.  Оп. 2, спр. 448. Звіт про діяльність посольства УНР в Туреччині, 

інформаційні повідомлення його про політичну ситуацію, економічний стан 

та зовнішня політика уряду Туреччини та листування про організацію їх в 
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військові з’єднання та фінансове становище посольства. 17 січня – 

18 грудня 1921 р. – 171 арк. 

64.  Оп. 2, спр. 465. Документи про діяльність Артема Голіна за кордоном. 25 

квітня – 12 липня 1921 р. – 56 арк. 

65.  Оп. 2, спр. 466. Листування про діяльність української еміграції в 

Німеччині, Австрії, Чехословаччині, на Балканах, в Румунії та діяльність 

групи Моркотуна, полковника Вишиваного, гетьмана Скоропадського та 

українських соціалістів-самостійників. 16 січня 1921 р. – 22 грудня 1922 р. – 

100 арк. 

66.  Оп. 2, спр. 467. Уповноваження послу УНР в Туреччині Кедровському В. та 

інструкція про організацію його діяльності. 22 березня – 1 квітня 1921 р. – 

9 арк. 

67.  Оп. 2, спр. 584. Огляди міжнародного становища і закордонної політики 

уряду УНР по стану на 1920 р. 1920 р. – 91 арк.   

68.  Оп.2, спр. 624. Інформаційні доповіді про події на польсько-українському 

фронті, огляд військових подій на Україні: Врангель і Україна, Антанта і 

Чорноморське питання та ін., 11 лютого 1920 р. – 4травня 1922 р. – 253 арк. 

69.  Оп. 3, спр. 49. Матеріали про діяльність посольства УНР в Туреччині та 

надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі, січень 1919 р. – 13 липня 

1921 р. – 211 арк.  

70.  Оп. 3, спр. 50. Інструкції та інформаційні повідомлення Міністерства справ 

закордонних УНР про роботу дипломатичних представництв, воєнно-

політичне і господарське становище на Україні й в Криму, чернетки до 

річного звіту та журнал регістрації вхідної кореспонденції місії УНР на 

Кавказі з міністерством справ заграничних УНР і дипломатичними 

представництвами УНР в Туреччині, Італії, політичне становище за 

кордоном і відношення у цих країнах до петлюрівців, 7 березня 1919 р. – 

19 квітня 1921 р. – 208 арк. 
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71.  Оп. 3, спр. 51. Листування місії УНР на Кавказі з Міністерством справ 

закордонних УНР і посольством УНР в Туреччині про воєнно-політичне і 

економічне становище на Україні, дипломатичні стосунки з Туреччиною і 

Грецією, подання матеріальної допомоги українським біженцям на Кавказі 

та грошове забезпечення місії. 1 квітня 1919 р. – 23 серпня 1920 р. – 58 арк. 

Ф. 3766. Міністерство закордонних справ Української держави, м. Київ, 

1918  

72.  Оп.1, спр. 98. Про дипломатичні зносини з Німеччиною. Частина 1. Про 

персональний склад посольства УД в Німеччині і його потреби. 17 трав. – 

12 груд. 1918. – 26 арк. 

73.  Оп.1, спр. 132. Про дипломатичні зносини з Кримом. Частина 1. Доповідні 

записки, протоколи, постанови і листування представників обох урядів в 

питанні про державність Криму. 11 травня – 12 грудня 1918. – 56 арк. 

74.  Оп.1, спр. 133. Про дипломатичні зносини з Кримом. Частина 2. Про 

торговельні операції і по справам окремих організацій і громадян. 30 травня 

– 12 листоп. 1918. – 32 арк. 

75.  Оп.1, спр. 153. По проханням установ і окремих осіб про посередництво 

міністерства в їхніх справах, які зв’язані із закордоном. Частина 4. 

Пояснення і довідки по запитаннях міністерств військового, морського і 

юстиції, супровідні до пересилаємих листів. 18 трав. – 11 грудня 1918. – 

169 арк. 

76.  Оп.1, спр. 187. Про межі України. Частина 2. Запитання і довідки 

міністерства шляхів про кордони, поділ ліній залізниць між Україною і 

суміжними державами, про прикордонні станції. 16 трав. – 18 листоп. 1918. 

– 57 арк. 

77.  Оп.1, спр. 190. Про межі України. Частина 4. Запитання установ, 

організацій і громадян про належність окремих пунктів і території до 

України, про кордони і довідки міністерства. Том 2. 1 липня – 23 груд. 1918. 

– 127 арк. 
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78.  Оп.3, спр.8. Протоколи засідань Ради міністрів Української держави. 

02.05.1918 – 13.12.1918. – 121 арк. 

Ф. 4465. Колекція окремих документальних матеріалів українських 

націоналістичних емігрантських установ, організацій і осіб 

79.  Оп.1, спр. 338. Інтервю Українського Міністра Залізняка М. та українського 

представника в Фінляндії Сливенко П. про внутрішнє становище України та 

політику уряду УНР в боротьбі за самостійність, дані представникам 

фінляндської газети. Машинопис. 5–7 жовтня 1919 р. – б/а.  

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО 

УКРАЇНИ), м. Київ 

Ф. 1. ЦК Комуністичної партії України 

80.  Оп. 6, спр. 1. Протоколи (без номерів і №№ 31, 33–35) засідань Політбюро 

ЦК КП(б)У, 16.04.1919 р. – 08.09.1919 р. – 99 арк. 

81.  Оп. 20, спр. 104. Листи ЦК Української партії соціалістів-революціонерів 

(борьбистов) до ЦК КП(б)У про координацію підпільної роботи в тилу 

Денікіна, виділення грошових засобів для ведення цієї роботи та з ін. 

питань, 17.07.1919 – 17.08.1919. – 9 арк. 

Ф. 5. Комісія з історії Громадянської війни при ЦК КП(б)У 

82.  Оп.1, спр. 152.  Матеріали про політику Врангеля, боротьбу з ним і 

звільнення Криму, про розгорм Корніловщини на Дону та інших 

контреволюційних банд, поч. березня 1918 – 1920 р. –  386 арк. 

83.  Оп.1, спр. 323. Вирізки і передруки із різних білогвардійських газет під час 

перебування Врангеля в Криму – про воєнні дії та стан в Криму, 1920. – 

253 арк.  

Ф. 43. ЦК Української партії соціалістів-революціонерів, Української 

комуністичної партії (боротьбистів) і місцеві організації. 

84.  Оп. 1, спр. 30. Перелік документів, надісланих до Виконкому Комінтерну і 

додатки до нього; декларація фракції УПСР на трудовому конгресі, проект 

декларації  ЦВК про обєднання радянських республік, проекти декретів з 
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питань військовому мистецтву і сприянню розвитку культури українського 

народу і проект конституції федерації соціалістичних радянських республік. 

Проект договору між УСДРП (незалежних) і КП(б)У про політичну та 

економічну незалежність і заява делегації УСДРП (незалежних) виконкому 

постійної міжнародної комісії з цього ж питання, січень 1919 р. – липень 

1919 р. – 41 арк.  

Ф. 44. Українська партія соціалістів-федералістів. 

85.  Оп. 1, спр. 1. Протоколи засідань, стенограми розширених зборів 

Центрального Комітету партії соціалістів-федералістів, 14.05.1918 – 

31.12.1918. – 196 арк. 

Ф. 57. Документи періоду підготовки і проведення Великої Жовтневої 

соціалістичної революції і Громадянської війни в Україні  

86.  Оп. 2, спр. 46.  Фотокопії переписки ЦК РСДРП з комітетами РСДРП 

Таврійської губернії про політичний стан в країні і губернії, про вибори в 

партійний комітет і випуск газет, про висилку газети «Правда», грошей і з 

інших питань, 10.10.1917 р. – 11.11.1917 р. – 68 арк. 

87.  Оп. 2, спр. 172.  Копії записів переговорів по прямому проводу 

В. П. Затонського з Й. Ф. Сталіним і М. А. Скрипником про ситуацію 

(положение) на Україні, хід переговорів Раднаркому РСФРР з німцями і 

Центральною Радою, про створення південної федерації, копія негативної 

відповіді Й.В. Сталіна стосовно Української Радянської Республіки та 

уряду. Копія протесту надзвичайного повноважного посольства Української 

Радянської Республіки з приводу відповіді Й.В. Сталіна. (Документи 

отримані з Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР), 

04.04.1918 р. – 06.04.1918 р. – 18 арк.   
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88. Большевистские организации Украины: организационно-партийная 

деятельность (февраль 1917 – июль 1918) : Сб. документов и материалов. – 

К., 1990. – 801 с.  

89. Борьба за Советскую власть в Крыму: Документы и материалы. В 2 тт. – 

Т. 1. (Март 1917 г. – апрель 1918 г.). – Симферополь : Крымиздат, 1957. – 

320 с. 
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Т. 2. (Май 1918 г. – ноябрь 1920 г.). – Симферополь: Крымиздат, 1961. – 

364 с. 

91. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины, 17–22 

октября 1918 г. : Протоколы. – К., 1991. – 241 с. 
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– М., 1992. – 339 с.  

93. Деникин А. И. Обращение к населению Малороссии (серпень 1919 р.) / 

А. Деникин [Електронний документ]. – Режим доступу : http : //www.hai-

nyzhnyk.in.ua/doc2/1919(08).denikin.php. – Дата перегляду: 09.10.2016. 
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Йорк : б. в., 1958. – 119 с. 
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Олени Теліги, 2006. – 688 с. 
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