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крім Польщі, входили австрія, Венеція і Папська церковна область. цей 
договір став актом остаточного міжнародно-правового закріплення  поділу 
української держави на дві частини (Правобережжя знаходилося під вла-
дою польського короля, лівобережжя – російського царя). Водночас за-
лишилася не вирішеною проблема політичного статусу подніпровських 
правобережних земель, які оголошувалися “пусткою”.

Проти договору рішуче виступив гетьман і.самойлович, який розпо-
чав активну діяльність, спрямовану на об’єднання Правобережжя з ліво-
бережною україною. разом з тим козацькі військові полки стали головною 
силою українсько-московських походів на крим в останніх десятиліттях 
17 ст., що було узгоджено з урядами країн “священної ліги”. “В.м.” сприяв 
боротьбі з турецькою агресією у східній та Південно-східній Європі.
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“LA VOCe deLL’UCrAinA” (“голос України”) – тижнева газета, яку 
видавало прес-бюро дипломатичної місії уНр у римі. Виходила 1919-20 
італійською мовою. створена з метою ознайомлення італійської громад-
ськості з україною. Висвітлювала політичні і воєнні дії на її теренах, діяль-
ність урядових органів директорії, участь україни у відносинах з держа-
вами східної і Західної Європи, у Паризькій мирній конференції, заходи 
українців діаспори на підтримку української незалежності. Велике місце 
відводилося матеріалам, присвяченим історії й культурі в контексті питань 
українського національного руху, окремим регіонам (Галичина, Закарпат-
тя), творчості і.котляревського, і.Франка, л.українки, о.олеся разом з 
публікаціями їхніх поезій у перекладах італійською. Газета подавала біблі-
ографію французьких, швейцарських та італійських видань з української 
проблематики. авторами часопису виступали громадсько-політичні діячі і 
літератори, співробітники прес-бюро і.Гриненко, В.Шебедев, Є.онацький, 
м.липовецька, італійський публіцист а.Пескарцолі. основна частина на-
кладу “Голосу” надсилалася до державних і громадських установ та редак-
цій газет італії.
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