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У Державному архіві Хмельницької області у фонді Кам’янець
Подільського державного українського університету (Ф. Р582) збе-
рігається унікальний документ – лист Головного отамана військ УНР 
Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку1. 
Лист написаний українською мовою від руки на двох аркушах звичай-
ного паперу у стилі орфографії та пунктуації української мови того 
часу. 

Цей документ у своїх наукових дослідженнях використовували 
О. Завальнюк2, В. Адамський3, його копії експонувалися у ряді тема-
тичних виставок, присвячених подіям в Україні періоду 1917–1921 рр., 
у Держархіві Хмельницької області.

У діяльності Симона Петлюри на посаді Голови Української рес-
публіки особливо складним періодом була доба Директорії УНР – 
одна з найдраматичніших сторінок української національновизволь-
ної боротьби та важливих державотворчих процесів. У червні 1919 р. 
тимчасовою резиденцією Директорії та Уряду УНР став Кам’янець
Подільський, де Симон Петлюра активно займався змістовною військо-
вою, державною та громадськополітичною працею. 

Із розпадом Директорії у листопаді 1919 р. Головноуповноваженим 
Уряду УНР для зносин з польською владою був визначений Іван Огі-
єнко. 

© О. В. Войтович, 2017

* Войтович Олександр Валерійович – заступник директораначальник 
відділу забезпечення збереженості документів Державного архіву Хмельниць
кої області.
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У листі, датованому 26 грудня 1919 р., надісланому, ймовірно, з 
Варшави, Симон Петлюра вказує на необхідність реформування Уряду 
УНР та пропонує Іванові Огієнку суміщати посади міністра віроспо-
відань та міністра освіти. Головний отаман дає стислу характеристику 
надзвичайно складній зовнішньо та внутрішньополітичній ситуації, в 
якій опинилась УНР наприкінці 1919 р., повідомляє про наміри ство-
рення українських збройних формувань на теренах Польщі, окреслює 
перспективи подальшої збройної боротьби проти Денікіна та росій-
ських більшовиків, розмірковує над питаннями військовополітичного 
впливу країн Антанти, Німеччини, Польщі на перебіг подій в Україні. 

Аналізуючи перспективи УНР, Симон Петлюра висловлюється за 
необхідність пропагування серед іноземних урядів ідеї формування 
балтійськочорноморського союзу, як єдиного засобу досягнення ста-
білізації військової та політичної ситуації на сході Європи. Сподіваю-
чись на повернення у Кам’янецьПодільський урядовців та створення 
тимчасового комісаріату на чолі з Ісааком Мазепою, Симон Петлюра 
висловлює підтримку Івану Огієнку у дорученій справі. 

1 Держархів Хмельницької обл. (Державний архів Хмельницької області). 
Ф. Р582. Оп. 3. Спр. 14.

2 Завальнюк О. М. І. І. Огієнко і польське адміністрування на терито-
рії Поділля (листопад 1919 – липень 1920 рр.)//Наукові праці Кам’янець
Подільського державного педагогічного унту: історичні науки. 1997. Т. 1(3). 
С. 143–158.

3 Листування Івана Огієнка (1909–1921)/автор передмови та упоряд.: 
В. Р. Адамський. Кам’янецьПодільський, 2014. 687 с.
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Перша сторінка листа С. Петлюри І. Огієнку. 1919 р.
Держархів Хмельницької області. Ф. Р-582. Оп. 3.
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ТЕКСТ ЛИСТА.

P. S. Прошу познайомити 
з листом цім і иньших одповідальних людей.

Вельмишановний Іване Івановичу

В додаток до тих інформацій, що мали Ви одержати од д. д. Русової та 
Черняхівської а також од инших, що перебували у Варшаві, вважаю необ-
хідним подати до Вашого відома як уповноваженої Урядом У. Н. Р. особи, 
слідуючі інформації та вказівки.

Необхідно в цей час – переходовий – утримати політичнодержавну рів-
новагу і не робити нерозважливих кроків, які мали би дуже зле вплинути на 
нашу державність. Отже зважаючи на внутрішню і закордонну ситуацію, про-
водити політику так, що зберегти перш за все наше майно, на яке знайдеться 
чимало охочих апетитів. В зв’язку з цим точно треба придержуватись такої 
лінії: Верховний Уряд УНР залишається той же, як і раніш на чолі зі мною. 
Правительство те саме, на чолі з заступником голови Ради Міністрів А. Ле-
вицьким. Одночасно я приймаю заходи до реконструкції уряду, до якого уві-
йшли би представники цілої нації, а не лише ті течії, що досі заступлені були 
в уряді. Правительство має бути зорганізовано по діловому принціпу – отже 
люде, що увійдуть до нього мають зробити це незалежно од своєї партійної 
приналежности. Гадаю, що кількість міністрів повинна бути обмежена і зокре-
ма Ви персонально могли би об’єднати функції міністра ісповідань з одночас-
ним керуванням міністерством освіти. Відносини на Україні якийсь місяць
три будуть уявляти собою кашу. Поки провадитись буде боротьба Денікіна з 
большовиками – там можна всього чекати. Але майте все на увазі і не забу-
вайте, що ті військові частини, які я послав в тил Денікіну, повинні провадити 
повстанчеську акцію не тільки проти Денікіна, але й проти большовиків. Тим 
часом ся акція може ущухати чи припинятись, в залежности од стратегічних 
обставин, але основна лінія і гасла: “У. Н. Р.” залишається і надалі для тих, хто 
пішов в тили Денікіна чи на теріторію, заняту большовиками, – обов’язковою. 
Всякі “українські уряди”, сконструйовані з лівих есерів чи незалежників – це 
явище тимчасове. Коли до Вас дійдуть якісь провокаційні чутки про Мазепу, 
що він начебто перейшов на бік большовиків, – то знайте, що це не більше, 
як провокація. Цього ніколи не може бути. В кожному разі, тим часом, поки 
на Україні буде йти каша, ми за кордоном будемо організовувати військо. 
Згода на це начальника Польської Держави мається. Вже ми приступили до 
реалізації формування. Я маю на увазі використати два формування і наших 
полонених в Німеччині, перетягши їх на теріторію Польщі. Зараз ми виясня-
ємо техничні умовини цієї комбінації. Поки – вся ця справа відбувається на-
півофіційно з огляду на Антанту. Одночасно вживаються заходи приклонити 
і її на це. Маю надію, що врешті труднощі на цьому шляху ми переборемо. 
Правда, польські кресовці і ендеки роблять заходи одержати од Антанти ман-
дат на окупацію Правобережжя нашого, щоб заслонити Європу од большо-
визму, а по суті діла вивезти хліб з своїх маєтків. Треба думати, що здоровий 
розум поляків підкаже їм не робити такого ризикованого кроку, бо це поста-
вило би поляків під велику небезпеку офензіви большовицької, яка могла би 
бути популярною серед селянства в зв’язку з окупаційним поводженням поль-



ДО 100-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ14

ського війська на Правобережжю. З боку військового большовики в такому 
разі могли би використати всі ті сили, які увільняються у них, після розгрому 
Юденича – Денікіна. Я даю директиви нашим послам одпочатої в сучасній їх 
праці. Одночасно вони повинні: а) пропагувати ідею союза БалтійськоЧорно-
морських республік і в) приклонити на сю комбінацію Антанту, яко на єдину 
в нинішній ситуації – реальну і більшменш гарантуючу наближення спокою 
на сході Європи – силами самого населення. п. Пілсудський дав мені обіцянку 
повернути до Кам’янця урядовців і я думаю, що в ближчому часі ця обіцян-
ка буде реалізована. Одповідало б інтересам державним, коли б за цей час в 
Кам’янці використані були наші сили для створення культурних цінностей 
(видання книжок – підручників тощо). Всяку допомогу в цій справі треба ро-
бити з боку Державної влади. Коли повстання під гаслом УНР на Україні буде 
ширитись – там буде організований тимчасовий комісаріат (можливо на чолі 
з Мазепою). Який, працюючи в одному напрямку з нами, підготове грунт од 
об’єднання розколочаного моря різномаїтих народніх течій і настроїв. Багато 
ще прийдеться нам перетерпіти, але не будемо духа і віри гасити. Більше надії 
і певности в наше діло і перемога над усіма труднощами буде на нашому боці.

Бажаю і Вам в Ваших нелегких обставинах схоронити потрібну витрива-
лість та енергію для добра нашої дорогої України.

З правдивою повагою до Вас          Петлюра

26/ХII. 1919 р.

There is published the letter of Simon Petliura, the Chief Otaman of the UPR 
troops to the Ivan Ogyenkо, Chief Commissioner of the Government UPR, written 
in December 1919.
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