
доби Центральної Ради (березень 1917 - квітень 

1918рр.) можна стверджувати, що відповідні 

військові структури надавали великого значення 

агітаційно-пропагандистській роботі в збройних 

~ формуваннях і намагалися всебічно висвітлювати 

проблеми, пов'язані з нею, на сторінках своїх 

друкованих органів. Це, в свою чергу, дає 

можливість глибше простежити складність та 

перебіг процесу утвердження ідеї формування 

національної самосвідомості в армії, що в 

подальшому активно сприяло створенню 

національних Збройних сил. 
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УКРАЇНА В РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКИХ СТОСУНКАХ У 1918-1922 РР. 

У статті досліджується процес становлення підвалин української державності в контексті 

російсько-ні:иецьких відносин 1918-1922 рр. Приділяється увага аналізу Брест-Литовського та 

Рапал.1ьського договорів й значенню політичної спадщини Російської і,иперії у дія.1ьності 

українських урядів 1918-1922 рр. 

Політичні наслідки розкладу Російської імперії 

у 1917 р. поставили державні утвореннЯ, що 

виникли на "й території, перед такими потребою 

включення їх у систему міжнародних відносин та 

міжнародного права й врегулювання прикордонних 

стосунків із сусідніми державами, більшість із 

котрих були складовими колишніх імперій 

(Російської та Австро-Угорської). Такі завдання 

постали й перед Україною, на території якої, 

вперше чітко окресленої Брест-Литовським 

договором 1918 р. численні уряди змінювали один 
одного впродовж 191 7-1922 рр. 

Вирі шення проблеми територіальної 

юрисдикції українських урядів та врегулювання 

прикордонних ВІдносин вимагало укладання 

відповідних угод із такими сусідами, як Росія, 

88 · І ...... 

Австро-Угорщина та Німеччина, до завершення 

Першої світової війни, згодом із Польщею тощо. 

Такі договори, як підписані у Брест-Литовську 

країнами Четверного союзу з УНР та РСФРР, 

Варшавський С.Петлюри із Ю. Пілсудським, 

Ризький договір 1921 р., договір про утворення 

СРСР та Рапалльський договір 1922 р. мали 

вирішальне значення для окреслення 

територіальних меж України, на котрі 

поширювалася юрисдикція українського уряду. 

незалежно від його зовнішньо- та внутрішньо

політичних пріоритетів, та закладали основи 

державності. Ці основи складають і теперішню 

державність України. Тому актуальним є 

дослідження дипломатичної боротьби в Європі 

повоєнного періоду та виявлення їі значення для 



врегулювання територіального аспекту україн

ського питання в міжвоєнний період. 

Названій проблематиці присвячені праці 

радянських дослідників та сучасних українських 

в яких зовнішньополітичний курс українських 

урядів у 1918-1922 рр. аналізується через призму 
їх відносин із урядом РСФРР 1 • Але є потреба 

розглянути роль самостійних дипломатичних 

надбань українських урядів, котрі мали велике 

значення в системі міжнародних відносин у 

Центральній Європі. 

На початку 1918 р. Німеччина, яка початком 
переговорів у Брест-Литовську визнала 

легітимність радянського уряду Росії, заявляла, 

шо колишня Росія складається із України, 

Фінляндії, з котрими у Німеччини мир, та самої 

Росії, де ситуація непевна та не дає вагомих 

юридичних підстав, шоб гарантувати виконання 

мирного договору з Німеччиною\ адже стан 

громадянської війни у самій Росії не сприяє цьому. 

Такий стан, на думку німецької сторони, підриває 

легітимність більшовицького уряду Росії та 

робить сумнівною для Німеччини можливість 

врегулювання ситуації на східному фронті. Лише 

чітко окреслена територіально та стабільна 

Україна могла за даних умов забезпечити 

стабільність східних кордонів Німеччини та їі 

союзників як вважали німці 3 . Це спонукало 

Німеччину форсувати підписання договорів із 

державами-спадкоємницями колишньої Російської 

імперії котрі, зокрема, гарантували непорушність 

nолітико-правової спадщини колишньої імперії. 

Російська імперія не могла існувати без цілісності 

своїх територій після ліквідації існуючого в ній 

політичного режиму, а за умови, актуалізації 
. . . 

питання про вщродження державносТІ на основІ 

nолітико-правової спадщини колишньої імперії та 

їі системи адміністративного устрою, це буде 

можливо лише за узгодження позицій у цьому 

питанні із новоствореними державами на їі 

територїr. 

Відповідно, підписанням мирних договорів із 

державними утвореннями, котрі заявили про свою 

правонаступність Російської імперії, Німеччина 

забезпечувала собі можливість брати участь у 

визначенні територіально-адміністративного 

устрою :-.шйбутньої Росії. Особливо це виявилося 

у прагненні зберегти легітимність деяких позицій 

Брест-Литовського договору з боку як Німеччини, 

так і Радянської Росії після підписання 

Верса.1ьського договору 1919 р. 5 

Рюянський уряд Росії постійно повідомляв 

німецький уряд про територіальні зміни між Росією 

та Україною на початку 1920-х рр.6 Це становило 

пробле:-1у для Радянської Росії, і заради її " 

вирішення необхідно було припинити дію наслідків 

підписання Брест-Литовського договору. Але до 

перемоги радянських військ над військами С. 

Петлюри та білогвардійськими, котрих німці . . 
намагалися пІДтримати до ПІдписання 

Версальського договору, німецькій стороні була 

вигідною дія деяких позицій Брест-Литовського 

договору для дестабілізації Радянської Росії за 

умов стабільності стосунків із Україною, 

Фінляндією та Литвою тощо. 

За такої ситуації Радянська Росія була 

ізольована в політико-правовому відношенні і 

блокада Росії, котру проголосила держави 

Антанти та країни, що приєдналися до них, була 

реалізована Німеччиною ще до встановлення 

аналогічного режиму країнами Антанти. Алетака 

блокада дозволяла окреслити межі території 

колишньої Російської імперії- потенційну сферу 

впливу радянського уряду Росїіl, відокремивши їі 

від оточуючих територій інших народів. Поширення 

юрисдикції на ці території могли прагнути як 

сусідні держави (наприклад, Туреччина на південь 

України, Німеччина та Австро-Угорщина на 

українські та білоруські території по правий берег 

р. Дніпро, Прибалтику тощо), а й нові, виниклі на 

цих територІях уряди могли оскаржити 

юрисдикцію будь-якого російського уряду, на них. 

Це змушувало білогвардійських політичних 

керівників відстоювати єдність Росії як гарантію 

від таких політичних ускладнень8 , не м~ншу 

політичну вагу в питанні юридичного й 

політичного забезпечення єдності територій 

колишньої Російської імперії виявляли гарантії 

урядів країн Антанти у формі блокади РСФРР та 

інших радянських республік після відкриття 

роботи Версальської конференцї1<~. 

Більшовицький уряд, на відміну від 

білогвардійських, був зацікавлений у створенні 

самостійних республік на території колишньої 

Російської імперіїтими народами, котрі населяли 

не етнічні російські землі, приєднані свого часу 

до Російської імперії. Він потребував зняття із 

себе національних та прикордонних проблем, а 

також створення своєї системи міжнародних 

відносин у Центральній Європі, що додатково 

сприяло легітимізації уряду Радянської Росії та 

закладало політичні підвалини встановлення 

стосунків на вигідних умовах з іноземними 

державами - як із Польшею в 1920 р. 
Дипломатична переписка з Німеччиною також 

закладала підвалини успадкування зовнішньо

політичнихдосягнень УНР та УкраїнськоїДержави 

Українською Соціалістичною Радянською 

Республікою, до складу якої входили деякі 

території, визнані на Версальській конференції під 
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nольською юрисдикцією 10 • Диnломатична 

сnадщина УНР та Української держави мала для 

УСРР велике значення зважаючи також на те, що 

згідно із нею Україна була визнана в більших 

територіальних межах ніж ті на котрі nоширював 

свою юрисдикцію уряд УСРР, і у цих же межах 

Україну визнала й РСФРР за Брест-Литовським 

договором. Німеччина ж - держава-основний 

nідnисант Брест-Литовського договору із УНР та 

РСФРР розглядала до момен-ту поширення дії 

Раnалльського договору на всі республіки СРСР у 

1922 р. розглядала уряд УСРР як "nравительство, 
не nризнанное Германией" котре "на большую 

часть странь1 (України. - Авт.) властвует" (рос.) 11 • 

Крім того, залишалася можливість ставити під 

сумнів легітимність уряду УСРР іноземними 

державами, беручи до уваги факт поширення УНР 

юрисдикції на території котрі входили до складу 

УСРР 1 2 • 

От-же, си-туація nісля революції 7 листоnада (25 
жовтня) 1917 р. характеризована nрагненням 
легітимізувати урядом РСФРР свою nолітичну й 

територіальну юрисдикцію, сприяла окресленню 

територіального сувереніте-ту українського уряду, 

включаючи українські території, котрі не увійшли 

·дО складу СРСР 13 • 

Поруч із .тим, українські території у складі 

СРСР виявили таку політичну особливість, як 

велике значення для легітимність територіальних 

меж держави, до складу котрої вони входять, 

історичного факту їх перебування чи не 

nеребування у складі Російської імперії14 • Для 

відновлення правового порядку на території 

колишньої Російської імперії, як свідчить позиція 

білогвардійського політичного керівництва, 

наявність у'(! складі українських губерній давала 

змогу, не зважаючи на політичні зміни після 

революційних подій 191 7 р., забезпечити сталість 
законодавства колишньої імперії в цілому, оскільки 

знаходження цих губерній у складі Російської 

імперії регулювалося договорами з рядом держав, 

nідnисаними у різні періоди (Андрусівський 

договір Московської держави із Річчю 

Посnолитою 1667 р. та договори Російсько'! імперїІ 
з Прусією та Австрією щодо nоділів Польщі 

тощо). Ці договори мали вирішальне значення для 

стабільності всієї правової системи імnерії. 

Стабільність правово'! системи СРСР мала 

забезпечуватися тим, що перебування України у 

складі Союзу ускладнювало процедуру перегляду 

договору про утворення союзного утворення, що, у 

свою чергу, відкидало можливість перегляду 

підnисаних раніше РСФРР та УСРР Ризького та 

Ралалльського договорів у міжвоєнний період, а, 

відповідно, і відродження легітимності ВаршавсьІ\."ОГО 
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договору С. Петлюри з Ю. Пілсудським 1920-ro р. 
та Брест-Литовського. 

Рапалльський договір, як такий, що визначав 

не лишетериторіальні межі СРСР, а й можливості 

розширення сфери впливу Радянського Союзу 

шляхом приєднання інших держав до цього 

договору, непокоїв країни Антанти, зокрема 

Великобританію. Про це свідчило питання посла 

Великобританії в Німеччині лорда д' Абернона, 

яке він задавав міністерству закордонних справ 

Німеччини: чи не приєднаються до цього договору 

інші країни, крім перерахованих в договорі про 

поширення дії Рапалльського договору на союзні 

республіки? 

Отже, у створенні СРСР у якості 

наддержавного утворення провідною була також 

роль Німеччини, оскільки позиція цієї держави 

створювала РСФРР політичну базу для 

налагодження стосунюв ІЗ Іншими європейськи:vш 

країнами 15 • Німеччина була єдиною державою в 

світі на початок 1920-х рр., котра мала 

врегульовані договором (хоча й таким, що був 

розірваний, . але залишався основою побудови 

стосунків між двома державами), а саме Брест

Литовським, правові стосунки із РСФРР 1 6 , і, 

відповідно, вис-тупала посередником у 'й' діалозІ ІЗ 

іншими державами світу, зокрема Антанти, а 

також "представляла" РСФРР та утворений 

згодом Радянський Союз світові 17 • 

Також було очевидно, що доля СРСР у 
. . . . 

полпико-правовому вщношенн1 залежала вщ 

Німеччини, про що свідчать факти обов'язкового 

повідомлення німецької сторони радянською про 

зміни зовнішньо- та внутрішньополітичних 

орієнтирів РСФРР. Це добре усвідомлюва.1и 

німецькі політики та дипломати 18 . Хоча й СРСР, 

як заявляв народний комісар закордонних справ 

РСФРР Г. Чичерін у 1920 р., був державою, котра 
створила Німеччині умови повноправного члена 

світового слівтовариства та змусила країни 

Антанти зважати на неї 19 • Адже репараційне 

питання було засобом позбавлення Німеччини 

Інщштиви в зовнішній політиці та політико-правово'! 

ізоляції, на зразок оголошеної Антантою блокади 

радянських республік. 

Але врегулювавши стосунки із Радянською 

Росією та заклавши умови безперешкодного 

вирішення РСФРР долі урядів на території 

колишньої Російської імперії, Німеччина здобу.1а 

становище держави, котра отрю.Іала політичний 

вплив, який давав їй змогу визначати долю Європи 

та світу. А визнавши можливість поширення 

Рапалльського договору на інші держави. крі:-.1 

вказаних в договорі про його поширення на союзні 

республіки, Німеччина могла б отримати з~югу 



надавати Радянському Союзу право переглядати 
. . . 

полІтико-правове становище сусщн1х держав, 

перш за все - Польщі , країн Прибалтики і 

Фінляндії, тобто колишніх територій Російської 

імперії . У процесі підготовки Рапалльського 

договору сторони спиралися на правову основу 

Брест-Литовського договору, зокрема в питанні 

стану миру між РСФРР та Німеччиною, а також 

юридичному факті наявності дипломатичних 

відносин між цими державами20 , хоча й розірваних 

ще у 1918 р . Цим же договором визначався 

статус Польщі , балтійських держав, Фінляндії. 

Розірвавши Брест-Литовський договір та не 

визнаючи Версальський, РСФРР у стосунках із 

цими державами , виниклими на уламках 

Російської імперії, покладалася лише на 

двосторонні угоди із ними без залучення важливих 

на той період гарантій з боку третіх держав. Тому 

реанімація, нехай навіть в обмеженому вигляді, 

Брест-Литовського договору завдяки 

дипломатичній переписці між РСФРР та 

Німеччиною стосовно укладення Рапалльського 

договору давала їм підстави переглядати статус 

Польщі , балтійських республік та Фінляндії на 

етнографічній основі, як було передбачено 

процедурою встановлення кордонІВ нових держав 

на території колишньої Російської імперії, 

закладеною Брест-Литовським договором . Цим 

скористалися СРСР та Німеччина у вересні 1939 р., 
. . . 

мотивуючи у нІмецько-радянському комююке вщ 

\8 вересня 1939 р. введення своїх військ держав 
на польську територІю прагненням допомогти 

населенню перебудувати його державне 

існування, а 1 7 вересня 1939 р . СРСР у своїй ноті 

польському посольству мотивував вступ 

радянських військ наміром допомогти польському 

народові вийти із війни , у котру його втягнув уряд, 

та зажити мирним життям2 1 • 

У питанні побудови стосунків урядів на 

території колишньої Російської імперії з 

Німеччиною ключовою була проблема політичної 

правонаступності імперії цими урядами та 

керованими ними республіками. А 

правонаступність визначалася насамперед 

позицією країн Антанти, а саме наданням нею 

можливості державам, що утворилися на території 

колишньої Російської імперії, скористатися ст. 116 
Версальського договору та вимагати у Німеччини 

від повідну територіальни~І та демографічним 

показника І\І частку репарацій від Російської 

частки , закладеної Версальським договором22 • 

Зважаючи на правові рамки, створені Антантою 

Версальським договором, визнаним нею міг бути 

лише той уряд на території колишньої Російської 

імперії котрий візьме на себе відповідальність за 

політико-правову спадщину колишньої імперії, 

виразом якої були фінансові зобов ' язання Росії 

перед країнами Антанти, а участь в отриманні 

репарацій з Німеччини, тобто безпосередня 

реалізація Версальського договору даним урядом . 

Радянська Росія не визнала Версальський 

договір та приєднатися до нього, а також 

відмовилася брати на себе відповідальність за 

фінансові зобов'язання Російської імперії. Таким 

чином, вона поставила себе поза політико

правовою можливістю визнання Ті країнами 

Антанти. Виходом тут виявилася взаємна відмова 

Німеччиною та РСФРР, а згодом й іншими 

"союзними з РСФРР Республіками" , згідно із 

Рапалльським договором, від вимог 

відшкодування військових витрат на користь один 

одного . Таким чином ці держави заклали 

можливості для створення політико-правових 

умов визнання державних утворень на території 

колишньої Російської імперії без відповідальності 

за фінансові зобов ' язання останньої та без 

необхідності визнавати Версальський договір. 

Тому Рапалльський договір створив 

передумови ревізії Версальського договору, а з 

поширенням його дії на радянські республіки 

процесу ревізії версальської системи було надано 

реального змісту. 

Країни Антанти дещо втішав той факт, що дія 

Рапалльського договору поширювалася лише на 

території колишньої Російської імперії, локалізовані 

у правовому відношенні політикою блокади та 

Ризьким договором трьох радянських республік, 

РСФРР, УСРР та БСРР, із Польщею" 3 • А л е 

договір про поширення дії Рапалльського договору 

на союзні республіки закладав можливості для 

ревізії західного кордону СРСР. 

Зокрема, виникала можл ивість перегл яду 

політико-правового статусу Польщі . Визнання 

Німеччиною всіх радянських урядів створило 

мож:lИвість українському радянському уряду 

переглянути кордони із Польщею- адже він міг 

претендувати на роль спадкоємця українських 

урядів 1917-1920-го рр ."4 , котрі поширювали свою 

юрисдикцію на українські території, що згодом 

увійшли, згідно з Ризьким договором , до складу 

Польщі. Але ж юрисдикцію націонал ьних 

українських урядів у тогочасних територіальних 

межах визнала Німеччина Брест-Литовськи м 

договором , котрий був підписаний і РСФРР із 

державами Четверного союзу й частково 

реанЇ.і\Юванийдиruюматичною перепискою у 1922 р. , 

котра стосувалася підписання Рапалл ьського 

договору. Тому Німеччина закладала 1\Южливість 

перегляду з боку України ·й західного кордону та 

нестабільний політико-правовий статус східного 
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кордону Польщі, що відбилося у договорах між 

Німеччиною та СРСР у 1939 р. 
Польща одразу ж відреагувала на таке 

становище та зробила ряд кроків у напрямку 

~ більш тісної інтеграції у версальську систему, 

заявивши Німеччині претензії на свою частку 

російських репарацій . Німеччина ж мотивувала 

поширенням дії Рапалльського договору на 

радянські республіки тим, що вони можуть також 

оголосити про свою правонаступність Російської 

імперії та вимагати частку репарацій, зауважував 

МІНІстеріальдиректор МЗС Німеччини 

А. Мальцан у розмові із д' Аберноном . Тобто 

Польща фактично рятувалася від того, щоб 

опинитися у становищі ще більшої "підвішеності" 

ТІ політико-правового становища, а це могло 

зробити їІ ще більше залежною від волі Німеччини 

та СРСР. 

Отже , договори про утворення СРСР та 

Рапалльський договІр врегульовували 

міжнародний аспект проблеми визначення 

територій УСРР, чим закладали міжнародно

правову основу існування України як єдиного 

державно-політичного утворення. Серія ж 

договорів, підписаних українськими урядами до 

встанов~ення радянської влади в Україні, заклала 

правову основу врегулювання територіальної 

складової "українського питання" . Крім того, 

українське питання виявилося вирішальним для 

польської державності та становлення РСФРР та 

СРСР як суб'єктів міжнародного права. Але доля 

української державності та територІального 

аспекту українського питання залишалася під 

вирішальним впливом СРСР та Німеччини у 

міжвоєнний період. 

Надзвичайно важливим є те, що договори усіх 

урядів, котрі поширювали свою юрисдикцію на 

українські етнічні території у період 1917-1922 рр. 
заклали територіальні та, відповідно, правові основи 

УРСР, а також 'й конституційного устрою (й 

конституційного устрою СРСР в цілому) як 

республіки - основного підписанта договору про 

утворення СРСР. Так, в договорі про поширення дії 

Рапалльського договору на союзні республіки УСРР 

було виділено в окрему позицію, а інші республіки 

перерахавувалися після слів "а равно" (рос-)25 . 

Сучасна українська держава є правонаступницею 

УРСР, відповідно, диruюматична боротьба в Євроnі 

міжвоєнного періоду має вирішальне значення для 

процесі становлення української державності в 20-
му ст. та потребує шибокого аналізу в ключі вивчення 

українського питання. Також відкриваються шляхи 

визначення місця України та проблеми її 

державотворення у системі міжнародних відносин, 

впливу на динаміку останньої та значення 

накопиченого у міжвоєнний періоддипломатичного 

багажу для становлення української національної 

держави. 
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In article process of becomiпg of statehood of Ukraiпe оп а backgroиnd of Rиssian - German rela
tions іп 1918-1922 years is iпvestigated. Are analyzed Brest- Lithиanian, Rapallo contracts апd а politi
cal-legal heritage of Russian empire duriпg activity of the Ukrainian governmeпts in 1918-1922 years. 

©Алла Киридон 

(Київ) 

БІЛЬШОВИЦЬКА RЛАДА І УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (1926-1927): 
ПЕРЕІЛЯД ОРІЄНТИРШ 

У статі розглядається проблема взаємин радянської держави Украі·нської автокефальної 

православної церкви у 1926-1927 рр. 

Серед численних рел ігійних об'єднань 1920-х 

років чільне місце належало Українській 

автокефальній православній церкві (УАПЦ), яка 

пережила складні метаморфози у взаєминах із 

владними структурами. Найбільш вивченими в 

історії цієї церкви є початковий період становлення 

та події навколо . ,самоліквідаціІ' в 1930 році. Досі 
ще забагато лакун виявляється в історії розвитку 

УАПЦ другої половини 1920-х років. 

Тому автор став1-пь за мету дослідити історію 

УАПЦ впродовж досить нетривалого часового 

простору ( 1926-192 7), оскільки саме в цей період 
роз горталися чи не найскладніші процеси в 

середині церкви і викристалізувалася певна лінія 

поведінки державних владних структур щодо 

цього національного релігійного утворення . Крім 

того ми вдаємося до опосередкованого аналізу 

взаємин влади і РПЦ, що дасть можливість підійти 

до розуміння стратегічних і тактичних планів 

держави щодо церковних формувань . Ці питання 

лише частково окреслені в ряді монографічних 

публікацій [3 ;4; 1 О ; 11; 16]. 
Одним із перших здійснив спробу простежити 

події 1927-1930 рр. професор Іван Власовський [2]. 
Автор пов-'язує головні етапи у внутрішньому 

житті УАПЦ зі змінами складу 'й Всеукраїнської 
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