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Важливим етапом у житті та 
дипломатичній кар’єрі О. Шуль-
гина був період Директорії УНР. 
На відміну від попередніх урядів 
України, кабінет Директорії не 
мав чітко визначеної зовніш-
ньополітичної стратегії, що нега-
тивно вплинуло на подальший 
розвиток її міжнародної політики. 
Враховуючи той факт, що період 
існування Директорії збігся з актив-
ною фазою процесу післявоєнного 
врегулювання в Європі, О. Шуль-
гину доводилося брати участь у 
найвідповідальніших місіях Ук -
раїнської Народної Республіки 
закордоном.

Навіть у складному процесі 
пошуку зовнішньополітичних орі-
єн тирів, коли у складі Директорії 

поглибився розкол на ґрунті виз-
начення пріоритетів та пошуку 
зовнішніх союзників, О. Шульгин 
залишався відданим своїм ідеям і 
служив меті утвердження України 
на міжнародній арені, підтримуючи 
курс С. Петлюри на зближення з 
країнами Антанти. О. Шульгин був 
переконаний, що лише у визнанні 
незалежності УНР західними дер-
жавами, надання останніми допо-
моги у боротьбі з більшовизмом 
лежить підґрунтя для встановлення 
порядку і миру в Східній Європі.

Саме тому він взяв активну 
участь у роботі мирної конферен -
ції в Парижі, на яку був відрядже-
ний урядом Директорії УНР у скла-
ді Надзвичайної дипломатичної 
місії у січні 1919 року. Зважаючи 



на ці обставини, О. Шульгин не 
зміг скористатися пропозицією 
українського Університету в Ка -
м’ян ці-Подільському, де був обра-
ний на посаду приват-доцента, а 
терміново виїхав до Парижа.

Першочерговим завданням ук -
раїнської дипломатії в Парижі бу -
ло домогтися підтримки Фран  ції, 
найпотужнішої держави кон ти   -
 нен тальної Європи після пораз-
ки Німе ччини у світовій війні, у 
бороть  бі проти більшовизму і 
спільно виробити програму подаль-
шого політичного та економічного 
спів робітництва між країнами. 

На конференції О. Шульгин 
пра цював у складі дипломатичної 
сек ції1 і разом з іншими членами 
деле гації, уповноваженими Ди -
ректорією УНР (Г. Сидоренко – 
голова, з серпня 1919 р. його замі-
нив проф. М. Тишкевич; В. Паней -
ко – заступник голови; А. Марголін, 
М. Лозинський, С. Томашівський, 
А. Галіп, Д. Вітовський – члени 
делегації; О. Кульчицький – ата-
ше), намагався здобути визнан-
ня України державами Антанти і 
домог тись підписати перемир’я у 
польсько-українській війні. 

21 січня 1919 року на своєму 
першому засіданні Паризька мирна 
конференція порушила „українське 
питання” у зв’язку із обговоренням 
українсько-польських бойових дій 
у Галичині. У перші місяці своєї 
діяльності в Парижі українська 
делегація надіслала керівним орга-
нам форуму низку нот, в яких пору-
шувалися питання про визнання 
суверенітету УНР Антантою, кор-

дони України, самовизначення за -
хід ноукраїнських земель, вислов-
лювався протест проти окупаційної 
політики іноземних держав щодо 
української території2.

Згодом українська делегація 
почала брати участь як спостерігач 
у засіданнях основних робочих 
органів конференції, на яких роз-
глядалася проблема приналежності 
Східної Галичини та інших регіонів 
Західної України. Проводилися 
консультації з вищими урядовцями 
Англії, Франції та США, її члени 
зустрічалися з представниками 
Польщі й „білого руху”. Та лише 
30 квітня 1919 року представники 
української делегації в Парижі мали 
нагоду офіційно зустрітися з пред-
ставництвом Мирової конференції.

На зустрічі з Комісією переми-
р’я на чолі з генералом Л. Ботою, 
яка мала на меті виробити умови 
припинення бойовий дій між Поль  -
щею та ЗУНР, українську делега-
цію представляли О. Шульгин і 
проф. Г. Сидоренко. Однак спро-
ба української делегації порушити 
перед комісією українське питання 
у соборницькому спектрі у той час 
не мало жодного успіху, оскільки 
голова комісії генерал Бота заявив, 
що в його юрисдикцію входить 
лише чітко визначене завдання – 
укласти умови перемир’я між 
ЗУНР і Польщею, а не інші питання3.

О. Шульгину вдавалося все-
таки знаходити прихильників Ук -
раїни як серед британських, так і 
серед французьких урядових кіл. 
Так, один із радників британсько-
го прем’єра Д. Ллойд-Джорджа, 



професор Сімпсон у розмові з 
О. Шульгиним стверджував, що, 
„хоч значна більшість англійської 
делегації стоїть за єдину Росію, 
все ж з’являється деяка меншість, 
котра висловлюється за визнання 
всіх новоутворених урядів”4.

Намагаючись підсилити ук -
раїнську акцію на Мирній конфе-
ренції, О. Шульгин склав і подав 
меморандум української делегації 
до французького уряду, в якому була 
представлена концепція українсько-
французької співпраці і прохан-
ня до французького уряду висла-
ти свою військову місію до уряду 
УНР. Незважаючи на те, що фран-
цузький уряд і його генеральний 
штаб вже вирішили діяти за планом 
Ю. Пілсудського і Р. Дмовського, 
спрямованим на ліквідацію ЗУНР 
і включення західноукраїнських 
земель до складу Польщі, відповідь 
на меморандум (19 травня 1919 р.) 
була досить прихильною.

О. Шульгин від імені української 
делегації погодив і прийняв усі 
формальні вимоги французько-
го уряду. Проте цей обмін нота-
ми не мав жодних наслідків. Ні 
діяльність МЗС УНР, ні підтримка 
опозиційних сил у згаданих країнах 
не змогли переламати хід подій на 
мирній конференції в Парижі на 
користь України.

Негативне ставлення до УНР 
було наслідком укладення сепарат-
ного Брестського миру у лютому 
1918 року з блоком центральних 
держав, а також боротьби за повну 
незалежність, тоді як Антанта докла-
дала чимало зусиль (дипломатич-

них і військових) для відновлення 
єдиної Росії, допомагаючи білим 
військовим формуванням5. У цілому 
Паризька конференція не бажала 
розглядати проблему політичної 
долі України як суверенної держа-
ви, обмежуючись лише обговорен-
ням територіальної приналежності 
Західної України6. Станом на поча-
ток липня 1919 року вся територія 
Східної Галичини була окупована 
польськими військами, незважаючи 
на самовіддану боротьбу української 
армії та активні дипломатичні захо-
ди об’єднаної місії УНР-ЗУНР у 
Парижі. 

Аналізуючи результати роботи 
Паризької конференції О. Шульгин 
пізніше писав, що „в 1919 році при 
тій політиці, яку проводив уряд, в 
час коли Україна була як фортеця 
оточена ворогами, годі було чогось 
добитись реального у Парижі, у тому 
Парижі, де нічого про Україну не 
знали, де проти нас велись скажені 
атаки як росіян, так поляків”7. 
Розповідаючи під час зустрічі зі 
своїм однодумцем Д. Дорошенком 
про нетактовні виступи окремих 
членів наддніпрянської делегації 
УНР на Паризькій конференції, 
О. Шульгин заявив, що „краще б не 
було у Парижі ніякої української 
делегації і нехай би французи 
думали про нас те, що хочуть, ніж 
тепер, надивившись на українських 
представників”8.

У липні 1919 року в українському 
представництві на конференції 
відбувся розкол. Незважаючи на 
гострі протести О. Шульгина і 
Г. Сидоренка, В. Панейко разом із 



С. Томашівським утворили окрему 
делегацію ЗОУНР, яка зі свого боку 
передала чимало нот і меморандумів 
до Ради Чотирьох9. Через тактичні 
розходження із Г. Сидоренком, а 
пізніше з новим керівником місії 
графом М. Тишкевичем, у вересні 
1919 року О.Шульгин вийшов зі 
складу української делегації і 
повернувся до Швейцарії10. Під 
час швейцарського побуту голова 
Надзвичайної місії УНР в Парижі 
М. Тишкевич звернувся до О. 
Шульгина з листом, в якому про-
понував останньому обійняти поса-
ду посла УНР у Софії11. Однак 
той відмовився. Навесні 1920 року 
він переїхав до Праги, після чого 
востаннє побував в Україні.

Втілюючи у життя напрям зов-
нішньої політики С. Петлюри, 
О. Шуль гин у 1920 році на чолі 
української делегації (секретар О. 
Кова ленко, юрисконсульт А. Мар-
голін, технічний радник М. Ге) взяв 
участь у першій Асамблеї Ліги Націй 
– органу, що мав стати справжнім 
гарантом миру у повоєнному світі. 
Завданням української делегації 
було здобути членство у Лізі Націй 
для України. В одному з листів до 
Голови Ради Народних Міністрів 
УНР А. Левицького С. Петлюра 
наказав Міністерству закордонних 
справ надіслати О. Шульгину всі 
необхідні документи, „які свідчать 
про нашу державну незалежність 
й суверенність та про визнання 
України з боку інших держав”12.

Перших заходів щодо прийнят-
тя України до цієї міжнародної 
організації вжили посол в Англії 

А. Марголін і радник місії Я. 
Олесницький, які у згоді з 
Міністерством закордонних справ 
України подали прохання від імені 
УНР стати членом Ліги Націй13. 
Українська делегація проводила 
надзвичайно активну діяльність у 
Женеві, здійснюючи другу велику 
після Паризької конференції дипло-
матичну акцію на міжнародному 
форумі. О. Шульгина було тракто-
вано як офіційного представника, 
а його ноти і заяви, надруковані 
секретарем Ліги Націй, – як 
дипломатичні документи Асамблеї, 
їх роздавали усім делегатам14.

Справу про прийняття нових 
держав у члени Союзу Народів 
вивчали окремі комісії. Українське 
питання розглядала підкомісія 
„С” 5-ї комісії під головуванням 
представника Норвегії Фрітьофа 
Нансена15. О. Шульгин та А. Мар -
голін гідно відстоювали україн-
ську справу перед делегатами єв -
ро пейських країн, однак 25 листо-
пада 1920 року підкомісія винесла 
негативне рішення, дізнавшись 
про те, що український уряд зали-
шив українську територію, і справа 
членства України була відкладена 
на пізніше16. Рішення було прий-
няте після доповіді п’ятої комісії, 
голова якої Гунеуш визнав, що 
відмова Ліги Нації не ґрунтувалася 
на загальному принципі. Тобто, 
Україна зберегла за собою право 
висунути знову свою кандидатуру 
до Ліги Націй17.

О. Шульгина надзвичайно хви-
лювали складні політичні перипетії 
в Директорії, невизначеність внут-



рішньої та зовнішньої політики, 
намагання окремих діячів скори-
статися ситуацією у своїх вузьких 
інтересах. Так само боляче сприй-
няв він і Варшавський договір 
між Україною та Польщею від 21 
квітня 1920 року, за яким зміна 
зовнішньополітичних орієн тирів 
оплачувалася значними терито-
ріальними поступками. У своїй 
статті „Situation de L’Ukraine” 
(„Ситуація на Україні”) він, 
аналізуючи стан України в цей бурх-
ливий час, ставив перед собою такі 
запитання: „Чи зуміє Польща знай-
ти спільну мову з Україною? Чи 
зрозуміє Варшава, що примирення 
з українцями, які проживають на 
її території справді необхідно? Чи 
побачить Польща необхідність задо-
вольнити законні вимоги українців 
в тому, щоб здійснити проект 
самостійності в рамках Польської 
держави?”18. О. Шульгин розумів 
усю складність ситуації, в якій опи-
нялася Україна внаслідок цього 
договору, але він, як і С. Петлюра 
та міністр закордонних справ УНР 
А. Ніковський, вбачав у договорі 
можливість дипломатичного про-
риву на Захід. Іншого погляду 
дотримувалися М. Грушевський та 
С. Шелухін, які оцінювали угоду 
як узаконення окупації Польщею 
Західної України та обмеження її 
інтересів. У сучасній історіографії 
немає єдиної думки з цього питання. 
Більшість дослідників з’ясовуючи, 
чи був Варшавський договір 
помилкою С. Петлюри, чи справді 
єдино можливим варіантом продо-
вження боротьби за державність, 

акцентують безвихідь становища 
уряду УНР при укладенні дого-
вору з Польщею і цим поясню-
ють ту дорогу ціну, яку заплатив 
С. Петлюра за допомогу Польщі 
у боротьбі проти більшовиків. 
Водночас вони наголошують на 
непослідовній й безпринципній 
позиції польської сторони, яка не 
виправдала сподівань С. Петлюри. 
Зокрема, В. Сергійчук стверджує, 
що „успішний спільний похід 
українських військ разом із поляка-
ми аж до Дніпра навесні того ж року 
повністю підтвердив правильність 
квітневої угоди у Варшаві”19. 
Проте значна частина українських 
істориків, зокрема О. Павлюк, 
М. Гетьманчук, В. Солдатенко та 
деякі інші, піддають сумніву вис-
новок про доцільність укладення 
Варшавського договору. Воднораз, 
інші сучасні дослідники, такі як 
С. Литвин, Т. Зарецька, І. 
Срібняк, розглядають дану угоду 
як об’єктивну необхідність отри-
мати військову та політичну 
підтримку Польщі у боротьби з 
більшовиками20. Ми солідаризує-
мося з О. Шульгиним у дано-
му питанні, а також сучасним 
істориком В. Сергійчуком та іншими 
дослідниками, які вважають, що 
Варшавський договір у складних 
обставинах 1920 року був єдино 
можливим шляхом для продовжен-
ня збройної боротьби українського 
народу проти більшовизму.

Одним з важливих аспектів 
діяльності уряду Директорії у зга-
даний період була робота по ство-
ренню закордонних дипломатичних 



представництв, серед яких окре-
ме відповідальне місце посідала 
українська дипломатична місія в 
Парижі на чолі з О.Шульгиним.

Враховуючи той факт, що 
протягом попередніх років О. 
Шульгин виявив себе як таланови-
тий політик і дипломат, не дивно, 
що саме йому 20 листопада 1920 
року міністр закордонних справ А. 
Ніковський від уряду Української 
Народної Республіки доручив очо-
лити Надзвичайну Дипломатичну 
Місію УНР у Франції21. Місія мала 
на меті представляти і захища-
ти інтереси України у Франції та 
отримати політичну і матеріальну 
підтримку французького уряду у 
боротьбі проти більшовиків.

До моменту призначення 
О. Шульгина керівником дипло-
матичної місії у Парижі вже існувала 
деяка подібність до українського 
представництва у Франції – 
українська делегація на чолі з 
М. Тишкевичем у складі керую-
чого М. Шумицького, радника Ф. 
Савченка, секретаря М. Лю  бим -
ського, В. Моцарського і О. Саєнка22. 
Згадані урядовці занедбали ук -
раїнську справу на міжнародній 
арені, вільно розпоряджаючись дер-
жавними коштами, позиченими у 
французького уряду. Непрофесійна 
діяльність українських дипломатів 
негативно вплинула на міжнародні 
відносини між Францією і УНР 
та погіршила імідж останньої в 
очах французьких керівників. Для 
цього було чимало підстав, зокрема 
і той факт, що українські представ-
ники неодноразово зверталися до 

уряду Франції з проханням нада-
ти гроші для потреб делегації без 
будь-якої на це потреби. При цьому 
отримані кошти витрачалися без 
жодної звітності. Так звана робота 
української делегації призвела до 
того, що коли граф М. Тишкевич, 
не маючи на те права, звернувся 
до Генерального секретаря фінансів 
уряду Франції Анрі Бертельо з чер-
говою вимогою фінансування, той 
заявив, що „українського уряду не 
існує ні de-facto, ні de-jure”23. Своє 
ставлення до України підтвердив і 
президент Французької Республіки 
Поль Дешанель, який у березні 
1920 року під час зустрічі з М. Тиш-
кевичем запитав його: „А скажіть 
мені, князю, що то є ця Україна?”24. 
Характерно, що після цього інци-
денту, „не маючи грошей” і не роз-
рахувавшись навіть з кур’єром, 
граф М. Тишкевич залишив Париж 
і переїхав на південь Франції.

Фінансові проблеми української 
делегації в Парижі вирішив уряд 
УНР, прийнявши постанову про 
виплату усіх боргів місії перед 
французьким урядом. Кошти мав 
отримати у Відні новий голова 
представництва О. Шульгин, про 
що прем’єр-міністр А. Лівицький 
повідомив особисто графа М. Тиш-
кевича25. 

За такого невтішного стану 
українських справ у Парижі роз-
почав свою діяльність О. Шульгин 
на посаді голови Надзвичайної 
Дипломатичної Місії УНР у Фран-
ції. До всього цього додалася ще й 
відсутність керуючого делегацією 
М. Шумицького, який, не доче-



кавшись О. Шульгина, від’їхав без 
здачі справ, залишивши за себе Л. 
Галяфре. Перейнявши справи від 
останнього, О. Шульгин звільнив 
М. Шумицького від виконання 
обов’язків члена дипломатичної 
місії УНР в Парижі26.

Ще задовго до свого приїзду 
в Париж, 21 січня 1921 року 
міністр закордонних справ УНР 
А. Ніковський у листі до О. 
Шульгина проінструктував його 
стосовно поточних дипломатич-
них справ у Франції. Насамперед 
ішлося про можливість вико-
ристання українських вояків із 
залишків білогвардійської армії 
барона П. Врангеля у Туреччині 
для продовження подальшої 
антибільшовицької боротьби. З 
огляду на це, А. Ніковський пропо-
нував О. Шульгину зосередити усі 
свої зусилля на здобутті матеріальної 
та політичної підтримки уряду 
Франції у формуванні окремих 
українських частин із залишків 
армії П. Врангеля27. 

Про свої враження від попе-
редньої роботи української деле-
гації О. Шульгин писав у листі 
до А. Ніковського: „Мої вражен-
ня від роботи минулої делегації 
ще сумніші, ніж я сподівався. Два 
роки минуло – а де їх зв’язки, де 
успіхи? Міліони грошей і ніяких 
результатів, тоді як за кілька сот 
тисяч за два роки можна б було 
мати і знайомства і…добре ім’я”28. 
У листі до О. Шульгина від 
29 січня 1921 року невідомий пред-
ставник Кубані писав: „… майже 
рік пройшов, як дійсного представ-

ництва України тут не було, ні з 
ким було радитись, ні з ким одно-
стайно виступати. А які саме тепер 
були часи, як це було потрібно (…) 
У Парижі на вас випадає спадщина 
дуже важка після пана графа…”29.

12 лютого 1921 року Олександр 
Якович отримав листа від А. Ні -
ковського з детальними ін струк-
ціями та настановами щодо стану 
справ у французькій столиці та 
роз’ясненням позиції офіційного 
Парижа в українському питанні. 
„Французький уряд ставиться 
негативно до справи УНР. Видно 
це з відношення до б. голови гр. 
Тишкевича, яке йому недавно 
Бертельо писав офіційно, що „хоч 
уряд Франції має симпатії до насе-
лення України, але треба сконста-
тувати, що досі нема ні де-юре, 
ні де-факт жадного українського 
уряду”. Безперечно, що граф. М. 
Тишкевич мав добрі наміри доби-
тися іншого відношення до нашої 
справи, старався використати 
навіть впливових людей у Франції, 
як генерала Фоша та Пуанкаре, але 
зусилля були даремні. Франція 
все ще думає про сильну і могут-
ню Росію, як свою союзницю 
в боротьбі з одвічним ворогом – 
Німеччиною. Розуміється, що 
це нездійснимі ніколи мрії, що 
логічний розвиток подій і фактів 
на Сході Європи мусить остаточно 
переконати в противному, – і гадаю, 
що недалека будучність змусить 
Францію зовсім зрезигнувати зі 
свого дотеперішнього принципово 
становища (…) Єдиним способом, 
щоби ослабити большевизм – зро-



бити його неактивним і неагресив-
ним є опора на силу українського 
народу, який по своїй вдачі стоїть 
на принципі індивідуальної влади і 
ніколи не визнасть комуністичного 
ладу”30. Аналізуючи причини 
невдач попереднього голови ук -
раїн ського представництва у 
Па рижі М. Тишкевича у здобутті 
визнання свого уряду Францією, 
А. Ніковський пропонував новому 
керівникові Місії змінити тактику 
та засоби дипломатичного впли-
ву на французький політичний 
істеблішмент31. 

13 березня 1921 року О. Шульгин 
прибув до Парижа із Праги через 
Відень32. Після свого дводенного 
перебування у Парижі, об’єктивно 
оцінюючи ставлення французької 
політичної еліти до українського 
питання, він написав у своєму листі 
до міністра закордонних справ УНР 
А. Ніковського: „Українська справа 
не стоїть на першому або другому 
місці. Вартості (авт. ?) немає, але 
і активної симпатії теж. Одверто 
напевно не поможуть, таємну допо-
могу може й дадуть, але для цього я 
мушу розвести дуже складну акцію, 
перші результати якої будуть видні 
хіба через один місяць чи два”33.

Першим офіційним документом 
Надзвичайної дипломатичної місії в 
Парижі став наказ №1 від 15 берез-
ня 1921 року, в якому О. Шульгин 
оголошував про свій вступ на поса-
ду голови українського диплома-
тичного представництва в Парижі 
і звільнення на підставі листа 
Міністерства закордонних справ від 
4 січня того самого року урядовців 

Ф. Савченка, М. Любимського, В. 
Моцарського, М. Шумицького, 
О. Саєнка. О.Шульгин скоротив 
штат місії до голови, завідувача 
канцелярії Л. Галяфре, Коваленка 
і кур’єра Чертопруда, якому була 
зменшена платня34.

Складним питанням залишало-
ся фінансування місії. О. Шульгин 
виїхав до Парижа, не одержавши 
обіцяних графом М. Васильком 
грошей. Окрім цього, 15 березня він 
отримав телеграму від графа, в якій 
останній повідомляв його про те, 
що вислати зараз гроші неможли-
во. Обурившись такою заявою, О. 
Шульгин написав у відповідь: якщо 
через чотири дні він не отримає 
грошей на діяльність місії, то буде 
змушений повернутися назад до 
Праги35.

Тільки через два тижні 
О. Шульгину вдалося налагодити 
функціонування місії, вирішити 
паспортні справи і одержати 50 000 
франків від графа М. Василька та 5 
000 від урядовців36.

Розпланувавши бухгалтерсь-
кий бюджет місії, О. Шульгин 
розрахував, що одержаних грошей 
йому вистачить: „1. на ліквідацію 
урядовців; 2. на майже 2- місячне 
перебування в Парижі (до 1 трав-
ня); 3. на уплату вперед на 3 місяці 
7500 франків на нову квартиру. 4. 
На травень залишиться лише 3000 
– 4000 та й то, коли будуть оплачені 
всі дорожні витрати. Крім того, 
відпущених кооператорами в раху-
нок боргу два автомобілі немож-
ливо продати під час кризи. Але, 
якщо за 2 – 3 тижні їх не продати, 



знову наступить критичне стано-
вище”, – такий сумний стан справ 
О. Шульгин виклав у листі до А. 
Ніковського, прохаючи його висла-
ти ще 15 000 франків37.

Про недоцільність утриму-
вати велику делегацію в Парижі 
О. Шульгин писав тому самому 
адресатові 4 травня 1921 року: „Для 
того, щоб слухати і точно переда-
вати Вам те, що думають францу-
зи (уряд, парламентарії, військові), 
досить того, щоб був у Парижі 
Коваленко і я. Для того, щоб вести 
навіть дуже енергійну акцію при 
сучасних умовах велика делегація 
теж непотрібна”38. 

У цьому ж листі він радив утри-
мувати на посаді керівника місії 
протягом тривалого часу ту саму 
особу: „На чолі місії мусить стояти 
принаймні півроку або рік людина 
абсолютно довірена і енергійна, але 
обов’язково та сама. Тоді за півроку, 
за рік у цього чоловіка будуть тісні 
і певні зв’язки, на які в рішучу хви-
лину можна покластись. Зараз я 
маю вірних приятелів, але за кілька 
місяців їх буде далеко більше. Так 
само скаже Вам і кожний другий 
посол, який би мене замінив. З 
цього така порада: ще раз добре 
подумати, чи відповідаю я вимогам 
які Ви і Г[оловний] О[таман] став-
лять на посла в Парижі і або зараз 
же зміните мене, або погодитесь з 
тим, що я говорю: місія в Парижі 
хоч би в самих скромних розмірах 
мусить працювати безперервно з 
одним і тим же головою на чолі”39. 
Лист закінчувався оптимістичними 
очікуваннями: „Треба продовжувати 

за всяку ціну наше існування. Ваше 
в Польщі, на Україні, або деінде, моє 
в Парижі. Місія в Парижі мусить 
бути завжди напоготові, щоб вико-
ристати відповідний мент в наших 
інтересах. Треба існувати за всяку 
ціну. А віра в нас усіх в Українську 
Народну Республіку, вільну і неза-
лежну, повинна бути неперемож-
ною. Ця віра тільки і підтримує 
мене у моєму незвичайно тяжкому 
моральному становищі. Як тяжко 
мені нести на собі цей величезний 
тягар відповідальності”40. 

Так само об’єктивно оцінював 
О. Шульгин і стан української 
справи в загальноєвропейській 
політиці. Зокрема, у листі до 
міністра закордонних справ від 
25 березня 1921 року він писав: 
„Зараз момент несприятливий. 
Зараз Франція дуже близько йде за 
політикою Англії. Але через своїх 
приятелів, знаю, що самі французи 
таким станом речей не задоволені. 
Отже, в політиці конче прийдуть 
зміни. З другого боку ясно, що 
стан зміниться дуже скоро, бо 
більшовики мусять викинути якусь 
штуку і розбити всі фантазії Ллойд-
Джорджа”41. Воднораз О. Шульгин 
все частіше у своїй кореспонденції 
відзначав, що серед французів дуже 
поширюються симпатії до України 
і визріває розуміння у потрібності 
дійсної акції42.

Окрім вирішення нагальних 
фінансових і побутових справ, 
пов’язаних з діяльністю україн-
ського посольства, О. Шуль гин 
проводив багато підготовчої робо-
ти, створюючи надійний ґрунт для 



подальшої праці. Він заводив нові 
знайомства, відновлював старі, 
відвідував чимало різних заходів 
і організовував обіди у себе. До 
того ж багато справ доводилося 
вирішувати у самій місії: приво-
дити до ладу папери, давати біжучі 
інформації про стан справ, вести 
консульський відділ, оскільки до 
українського посольства звертало-
ся дуже багато людей43.

Для того, щоб легалізувати своє 
становище у столиці Франції як 
дипломатичного представника, О. 
Шульгин надіслав міністру закор-
донних справ Франції А. Бріану 
копію своїх повноважень з листом 
та візитівкою. Через два дні А. 
Бріан надіслав О. Шульгину свою 
картку, що дало можливість остан-
ньому безпосередньо звертатися до 
французького міністра. 27 берез-
ня 1921 року О. Шульгин відвідав 
заступника міністра Камерера 
і співробітника Міністерства 
Грипара, які прихильно постави-
лись до голови української місії.

Одним із найважливіших 
напрямів роботи української 
місії в Парижі була міжнародно-
інформаційна діяльність. Нагальну 
потребу у такій діяльності зумовлю-
вали майже повна відсутність знань 
у французькому суспільстві про 
українську проблему та необхідність 
протидіяти антиукраїнській про-
паганді з боку Польщі, більшовиків 
та білогвардійців. Як зазнача-
лося у законі про зміну штатів 
українських дипломатичних уста-
нов від квітня 1919 року, голов-
не завдання репрезентацій УНР 

за кордоном полягає „у правиль-
ному інформуванні європейської 
спільноти в українських справах”, 
досягненні „позитивного впливу на 
вироблення європейської опінії як 
до українського народу, так і до 
відбудови його Держави”44.

Провідною формою інфор ма-
ційної діяльності була видавнича 
справа. Співробітники українського 
представництва намагалися вмі-
щувати у закордонній пресі якомо-
га більшу кількість матеріалів про 
внутрішнє і зовнішнє становище 
України, її історію, політику та куль-
туру. Однак і на цій ділянці робо-
ти українській місії заважали не 
тільки брак коштів на дорогу фран-
цузьку пресу, а й значною мірою 
шкідлива діяльність представників 
Росії, які мали значний вплив 
у журналістському середовищі 
Франції. Особливо великої шкоди 
поширенню правди про українські 
справи у Франції завдавав С. Мор-
котун. Він був сином особисто-
го лікаря великого князя Георгія 
Олександровича, до Лютневої 
революції 1917 року служив 
поліцейським чиновником, а згодом 
– начальником міліції Південно-
Західних залізниць. У період геть-
манату П. Скоропадського викону-
вав функції його особистого секре-
таря45. Перебуваючи на еміграції, 
очолив Український національний 
комітет, що проводив інформаційну 
кампанію проти уряду УНР та осо-
бисто С. Петлюри. У замітках С. 
Моркотуна у газеті „Le temps” регу-
лярно містились вимоги вислати 
уряд УНР із Польщі. Хоча у МЗС 



Франції до С. Моркотуна стави-
лися досить скептично, він володів 
значними фінансовими ресурсами 
і мав добрі виходи на французьку 
пресу46.

Намагаючись вплинути на 
ре  дакцію газети, О. Шульгин 
спробував налагодити контак-
ти із завідувачем російсько-ук-
ра їн ського відділу газети „Le 
temps” Тавернієвим та Шарлем 
Ріве. В результаті переговорів ці 
останні пообіцяли надрукувати 
п’ять  рядків із офіційного про-
тесту О. Шульгина проти викидів 
С. Моркотуна, однак вже через три 
дні відмовилися від цього47.

Негативною для української 
справи була участь С. Моркотуна у 
поверненні Німеччиною та Австро-
Угорщиною частини українського 
майна і грошей за умовами вико-
нання нею репараційного плану. С. 
Моркотун, виступаючи від імені 
гетьманського уряду, намагався 
добитися отримання репарацій 
на користь П. Скоропадського. У 
відповідь 24 червня 1919 року голова 
дипломатичної місії УНР у Парижі 
О. Шульгин звернувся з нотою про-
тесту до Міністерства закордон-
них справ Франції, як країни, що 
безпосередньо опікувалася спла-
тою німецьких репарацій. Окремі 
послання були відправлені також 
на адресу міністра закордонних 
справ та голови Ради Міністрів А. 
Бріана, голови репараційної комісії 
в Парижі та генерального секре-
таря Ліги Націй К. Дрюмонта48. 
О. Шульгин підготував також 
досить розлогий і аргументова-

ний меморандум у справі випла-
ти платежів країн Четвертного 
Союзу на користь українського 
уряду. Таку ініціативу української 
місії в Парижі підтримав Головний 
Отаман С. Петлюра і наказав 
міністру закордонних справ А. 
Ні ковському розглянути це питан-
ня під час засідання Ради Міністрів 
УНР і надіслати О. Шульгину 
належні документи для підсилення 
його акції49.

О. Шульгину надзвичайно склад-
но  було проводити міжнародну 
діяльність в умовах глибокого 
недовір’я і байдужості французь-
ких політичних кіл, потерпаючи від 
фінансової скрути. Все це познача-
лося на стані його здоров’я, про що 
він писав у листі до А. Ніковського 
від 27 квітня 1921року: „Звичайно, 
мені дуже тяжко, що я не можу 
дати Вам безпосередніх здобутків 
реальних. Знаходжусь весь час 
перебування тут в такому страш-
ному напруженню нервів, що 2 
дня назад почував себе хворим. Та 
треба чекати і поки що жити, не 
йдучи без крайньої потреби на акти 
відчаю”50.

Впродовж усього часу, починаю-
чи з 1917 року, і надто у цей складний 
період О. Шульгина підтримували 
його друзі, з якими він постійно 
спілкувався. Найбільше О. Шульгин 
поважав і цінував свого приятеля, 
фактичного керівника української 
національно-визвольної боротьби 
Симона Петлюру. Саме з ним він 
ділився своїми проблемами і роз-
думами, і С. Петлюра також часто 
консультувався з О. Шульгиним. 



Зокрема, про велику повагу і 
довір’я С. Петлюри до О. Шульгина 
свідчать листи, в яких С. Петлюра 
викладав свої потаємні думки і 
плани51. О. Шульгин відзначав, 
що особливістю листів С. Петлюри 
було те, що в них останній давав 
глибокий політичний аналіз 
ситуації, освітлював свої враження 
від подій52.

Закордонна політика С. Пет-
люри, за словами О. Шульгина, 
„була синтезом політики 1919 – 
1920 років: проводячи боротьбу за 
самостійну Україну, шукати збли-
ження з західними сусідами, і через 
них знайти для України надійну базу 
в світовій міжнародній опінії”53.

На початку травня 1921 року, 
уряд С. Петлюри вирішив вислати 
на допомогу українським дипло-
матам місію Р. Стемповського та С. 
Дельвіга. О. Шульгин вважав цей 
крок несвоєчасним і непотрібним, і у 
своєму листі до Головного Отамана 
від 4 квітня 1921 року прохав уряд 
затримати цю місію, оскільки на неї 
потрібно було виділити кошти, які 
більше були потрібні для вирішення 
поточних справ вже існуючої 
української дипломатичної місії. 
О. Шульгин писав: „Місія в Па  -
рижі хоч би в самих скромних 
розмірах мусить працювати без-
перервно з одним і тим же голо-
вою на чолі”54. Наголошуючи на 
важливості місії, український 
політик закликав: „Треба продовжу-
вати за всяку ціну наше існування. 
Ваше в Польщі, на Україні, моє 
в Парижі. Місія в Парижі мусить 
бути завжди напоготові, щоб вико-

ристати відповідний момент в 
наших інтересах”55.

У першій половині 1921 року 
дуже гостро постало питання про 
перспективу подальшого існування 
української дипломатичної місії у 
Франції. Місія містилася у двох 
поганеньких кімнатах, а її спів ро-
бітники по 2 – 3 години перебува-
ли в потязі чи трамваях, не маючи 
автомобіля. Голова місії, замість 
того, щоб займатися дипломатич-
ними справами, сам був змуше-
ний шукати покупців автомобіля 
для отримання грошей56. Тому 
не дивно, що вже 18 липня 1921 
року у листі до А. Ніковського 
О. Шульгин поставив руба питан-
ня про ліквідацію місії через брак 
грошей і назвав дату ліквідації – 
10 серпня 1921 року57.

О. Шульгин звертався до всіх 
можливих урядових інстанцій, але 
вирішити питання подальшої долі 
місії було досить складно. „Місію 
прийдеться закрити, – писав він, – 
я цього найбільше боюся. Взагалі, 
тепер після багатомісячного пере-
бування в Парижі, після всього 
того що я пережив і перебачив за 
4 роки своєї дипломатичної праці, 
мені більш ніж коли ясно, що я маю 
робити і як саме”58.

Про складне становище місії 
свідчили неодноразові висловлюван-
ня О. Шульгина про нестачу грошей 
на конче потрібні речі. Про свої дохо-
ди він взагалі не думав і працював 
на одному ентузіазмі та відданості 
справі, якій присвятив себе. Зокрема, 
він писав: „Для себе і для п. Коваленка 
я вже давно не добіраю платні 



і винен собі і п. Коваленкові вже 
великі гроші. Але поки ми мріємо 
про задоволення наших біжучих 
скромних потреб, щоб мати змогу 
підтримувати місію”. Тоді голова 
місії прямо звернувся з проханням 
про допомогу до Головного Отамана 
армії УНР Симона Петлюри, закли-
каючи: „закриття місії в Парижі – це 
смерть УНР на міжнародному полі… 
Отже, рятуйте!”59.

Попри значні труднощі, вже через 
кілька місяців добре спла нованої 
і проведеної О. Шуль гиним робо-
ти Франція почала відновлювати 
свій інтерес до українських справ. 
Одним із пріо  ритетних завдань 
українського зовнішньополітичного 
відомства та дипломатичної місії 
УНР у Парижі було домогтися зміни 
ставлення французьких керівних 
кіл до української проблеми та 
визнання УНР. У червні 1921 року 
О. Шульгин надіслав на адре-
су французького уряду розлогий
меморандум, присвячений україн -
ському питанню. Зокрема, у 
документі містився виклад історії 
проголошення незалежності Ук -
раїни, створення та діяльності Ди -
рек торії УНР, боротьби армії УНР 
з більшовиками та біло гвардій цями. 
Наприкінці меморандуму автор 
просив французький уряд нада вати 
політичну та фінансову допомогу 
українському уряду і виділити зі 
складу розбитої армії П. Врангеля 
українських вояків60.

Окрім цього, почали зав’я-
зуватись стосунки на високому 
дипломатичному рівні. Про це 
свідчать факти зустрічі 3 серпня 

1921 року О. Шульгина з пред-
ставником МЗС Франції Гренаром, 
який дуже добре прийняв голову 
української місії. Під час зустрічі 
О. Шульгин від імені українського 
посольства подав меморандум до 
міністра закордонних справ Франції 
А. Бріяна, в якому висвітлював 
загальну політику на Сході Європи 
і завдання українського уряду61. 

У результаті проведених зус-
трічей і розмов О. Шульгин прийшов 
до таких висновків щодо ставлен-
ня Міністерства закордонних справ 
Франції до України й українців : „ста-
рих „гріхів” України з Брестським 
миром вони і досі не забули; наш 
уряд не визнають урядом, а однією 
з груп емігрантів; до самої України 
відношення не є абсолютно нега-
тивне. Україна і український народ 
визнаються як факт, і можливість 
незалежності України припускається, 
хоч дотепер народ ще своєї волі оста-
точно не виявив”62.

Одним із важливих напрямків 
роботи українського посольства 
в Парижі була діяльність серед 
представників народів колишньої 
Російської імперії на еміграції. 
Під час зустрічі з представниками 
делегації Азербайджану і, зокре-
ма, з її головою Топчибашевим 
О. Шульгин прямо поставив питан-
ня про можливість проведення з 
азербайджанськими емігрантами 
спільної дипломатичної акції, 
спрямованої на виведення біль-
шовицьких військ з територій своїх 
держав63.

Дуже тривожили О. Шульгина 
вісті з Тарнова, осідку уряду 



УНР, в середовищі якого став-
ся політичний розкол. Через це 
французький уряд почав вважати 
українців „ворогуючими між собою 
емігрантами”. У своєму листі до 
С. Петлюри О. Шульгин закликав 
усіх свідомих українців: „Невже, 
в цей грізний момент ми будемо 
радувати ворогів своїх розкладом 
і взаємоворожнечою… Але хіба 
може бути єднання з тою чи іншою 
ворожою Францією. Забувають, що 
такий момент ні одна зріла нація не 
дозволить собі розкоші кризисів. 
Гірко, але тим упертіше треба 
стояти на своїх постах тим, хто 
розуміє вагу нашої великої, довгої, 
розрахованої на роки боротьби за 
наше визволення”64.

У серпні 1921 року з візитом 
до Франції прибув генерал-пол-
ковник армії УНР, голова у 1919 
році української Надзвичайної 
військової місії в Румунії С. Дель-
віг. Під час тритижневого перебу-
вання генерала у Парижі О. Шуль-
гин намагався використати його 
авторитет і вплив для налагод-
ження контактів з французькими 
представниками. Так, вони разом 
відвідали Міністерство закордон-
них справ Франції, де зустрілися 
із завідувачем російського відділу 
Бланше. Останній намагався 
всіляко запевнити українських 
представників у великій симпатії 
французького уряду до українського 
руху, заявляючи, що „прийде час 
і наша політика повернеться на 
Ваш бік”.65 Згадуючи про цей візит, 
О. Шульгин зазначав, що Бланше 
діяв згідно з наказом французько-

го уряду переконувати українців у 
доброму до них ставленні.

О. Шульгин і генерал С. Дельвіг 
відвідали голову французького 
Червоного Хреста генерала По. 
Однак останній заявив, що „Комісія 
має накази Найвищої Ради не ста-
вити питання в площину політичну 
і через це навряд чи може бути 
прийнята українська пропозиція”66. 
О. Шульгин проводив також пере-
говори з міністром закордонних 
справ Румунії Таке Іонеску, при-
хильником української справи67.

З метою зміцнити українські 
позиції в Лізі Націй, і зокрема доби-
тися членства у цій авторитетній 
міжнародній установі, О. Шульгин 
і далі вів невтомну роботу, розпоча-
ту ним ще у 1920 році. Будучи голо-
вою української дипломатичної 
місії в Парижі, він не міг залишити-
ся байдужим до проведення Другої 
Асамблеї Ліги Націй68.

Враховуючи той факт, що 
на Першій Асамблеї Ліги Націй 
25 листопада 1920 року питання 
України було відкладене, наступно-
го року О. Шульгин знову звернувся 
з листом до Генерального Секретаря 
Ліги Націй Еріка Дрюмонда, в якому, 
згадуючи попередні події, зазначав: 
„УНР просив перше зібрання Ліги 
Націй про прийняття України в цю 
Найвищу Лігу. Зібрання цього про-
хання не прийняло, як і прохання 
багатьох інших держав. Рішення 
було прийняте після докладу п’ятої 
комісії, голова якої Гунеуш при-
знав, що відмова Ліги Нації не була 
основана на загальному принципі. 
Тобто, Україна зберігає за собою 



право поставити знову свою канди-
датуру до Ліги Націй”69.

У середині вересня 1921 року 
О. Шульгин виїхав до Женеви пред-
ставляти інтереси України. Він склав 
і передав особисто в Генеральний 
Секретаріат і до президента Дру-
гої Асамблеї Ліги Націй ноту 
„Протест проти насилля над права-
ми українців Радянською Росією і 
проти актів жорстокого варваризму, 
вчинених радянськими військами 
на українській території”70, а також 
меморандум про війну України з 
Радянською Росією. У меморандумі 
наголошувалося на оборонному 
характері війни для України і викла-
далися причини, які штовхали Росію 
до війни з Україною71. Наприкінці 
О. Шульгин звернув увагу на те, 
що Україна проводить боротьбу за 
принципами, на які спирається Ліга 
Націй, і прохав останню призна-
чити спеціальну Комісію для роз-
гляду справи України і допомоги 
у визволенні з-під більшовицького 
панування72.

Окрім безпосередньої роботи у 
Лізі Націй в Женеві, О. Шульгин 
зустрічався з представниками інших 
держав та народів. Ведучи розмо-
ви на дипломатичному ґрунті, він 
ніколи не забував про потреби місії, 
що засвідчує його зустріч з пред-
ставником Польщі Ашкеназі, з яким 
голова українського посольства 
обговорював складне становище і 
потребу активної допомоги з боку 
Польщі українській місії в Парижі. 
Окрема зустріч була організована 
з міністром закордонних справ 
Чехословаччини Е. Бенешом. Окрім 

цього О. Шульгин проводив пере-
говори із французькими делегатами 
при Союзі Народів, а також із члена-
ми Генерального Секретаріату. Всі 
вони обіцяли фінансову підтримку. 
Однак далі звичайних обіцянок 
справа не дійшла. Темі біженців 
та голоду була присвячена розмо-
ва О. Шульгина з Ф. Нансеном, в 
результаті якої Ф. Нансен запев-
нив О. Шульгина в тому, що він 
піклується не лише про російських 
біженців, а й про всіх інших, в тому 
числі і українських73. 

Активна діяльність О. Шуль-
гина у Женеві знайшла відгук у 
представників багатьох делегацій 
різних країн, які приєдналися до 
української акції. Зокрема, свою 
допомогу голодуючим на Україні 
у 1921 році пропонував делегат 
Персії при Лізі Націй Емир Зока-
ед-Довлег74. Та грошей жодна дер-
жава так і не виділила.

У листі до міністра закордонних 
справ уряду УНР А. Ніковського від 
15 вересня 1921 року О. Шульгин 
окреслив завдання Місії на поточ-
ний час: 1) провести зустрічі та 
переговори з депутатами французь-
кого парламенту перед початком 
сесії нижньої Палати депутатів; 
2) здійснити інформаційну кам-
панію у справі голоду на Україні; 
3) інформувати французькі керівні 
кола та громадськість про проблему 
біженців з території України75. 

30 жовтня того самого  року 
О. Шульгин невтішно інформував 
міністра про стан справ із визнан-
ням Францією України та отриман-
ням від першої фінансової допомо-



ги: „(…) щоб одержати гроші, треба 
бути визнаними, а цього Франція не 
хоче допустити при сучасних умо-
вах. Мабуть буде запрос з приводу 
нашої справи в Палаті депутатів. 
Тяжко напружую всі сили. До того 
всього я зовсім хворий, на нервово-
му ґрунті сердечні припадки”76.

Важливою подією у подаль-
шого налагодженні відносин між 
Україною і Францією був візит 
О. Шульгина 15 листопада 1921 
року до голови інтернаціональної 
комісії для допомоги Росії Ж. 
Нуланса. Незважаючи на напружені 
стосунки між двома політиками, 
Ж. Нуланс відповів, що в майбут-
ньому Україна і Франція повинні 
підтримувати тісні контакти, осо-
бливо економічного характеру77.

Тоді ж О. Шульгин встановив 
зв’язок із політичним директором 
МЗС Франціії, який на той час 
виконував обов’язки міністра закор-
донних справ Перетті-делла-Рокка. 
Голова української місії передав до 
його рук ноту від імені уряду С. 
Петлюри, в якій повідомляв про 
антибільшовицьке повстання на 
території Україні і протестував 
проти більшовицької пропаганди78.

Перетті дуже чемно і люб’язно 
О. Шульгина, однак зауважив, 
що не уявляє собі, в яку форму 
може вилитись їх допомога, нага-
давши свою попередню думку, що 
„Франція буде рахуватись тільки з 
тим урядом українським, який буде 
на своїй території”79.

У той складний час міжнародної 
ізоляції України, незважаючи на 
фінансові і матеріальні труднощі, 

О. Шульгину доводилося й далі 
опікуватися діяльністю української 
місії у Парижі. Хоча С. Петлюра 
надавав великого значення подаль-
шому функціонуванню місії, допо-
магаючи матеріально80, цих грошей 
ледве вистачало на її утримання. За 
словами О. Шульгина, „у Парижі 
дипломат без грошей – це без-
сильна людина, яка не може навіть 
відповідати нашим ворогам”81.

Разом з В. Ковалем, який приїхав 
до Парижа 14 листопада 1921 року 
для налагодження справи з коо-
перативним майном, О. Шульгин 
зустрічався з депутатом Парижа, 
секретарем Парламентської комісії 
у закордонних справах Ерліхом.82 
Згадуючи цю постать, О. Шульгин 
відзначав, що це був антибільшовик, 
захисник українських інтересів, 
який під час зустрічі прямо зізнався, 
що дивиться на українські справи з 
погляду використання України для 
боротьби з більшовиками.

Окремою ланкою дипломатичної 
роботи О. Шульгина були стосунки з 
представниками російських угрупо-
вань і, зокрема, з російською пресою. 
До того часу російська емігрантська 
преса у Франції поводилася досить 
толерантно і навіть друкувала 
статті про події в Україні. У цьому 
значною була заслуга саме голови 
української місії. Так, в результаті 
переговорів О. Шульгина і В. Ко -
валя з Бурцевим і Пасманником в 
„Общем деле” з’явилась стаття під 
назвою „Повстанческое движение 
на Украине”83.

О. Шульгин протягом усієї 
своєї діяльності завжди намагав-



ся підтримувати дружні взаємини 
з представниками усіх народів. 
Так, 26 листопада 1921 року 
відбулася конференція між пред-
ставниками українства і так званої 
Єврейської делегації84. На цій 
конференції Україну представляли 
О. Шульгин і В. Коваль, від євреїв 
були присутні Пасманік, Сліозберг, 
Грузенберг, Тьомкін. Темою обгово-
рення стали українсько-єврейські 
відносини. Зі свого боку, українська 
делегація запропонувала чітку про-
граму дій, спрямовану на ство-
рення спеціального військового 
корпусу для запобігання погро-
мам. О. Шульгин у своїй промові 
наголосив, що надалі слід узгод-
жувати діяльність за кордоном, 
і звернувся до представників 
єврейства з проханням припинити 
антиукраїнську агітацію і актив-
но допомагати Україні у справі 
організації військового корпусу. 
Після довгих дебатів програма була 
прийнята більшістю єврейських 
представників85. 

Велике значення надавав 
О. Шульгин підтримці української 
молоді, яка вчилася у Франції86. 
В архівних документах можна знай-
ти велику кількість заяв українських 
студентів до О. Шульгина з прохан-
нями допомоги87, на що останній 
постійно відгукувався. 

Не лишилися поза увагою 
О. Шульгина і благодійні спра-
ви, зокрема допомоги Червоного 
Хрес та США українським біжен  -
цям у Польщі та Галичині. На жаль, 
успішному проведенню санітарної 
допомоги від Червоного Хреста 

перешкоджали заходи різних 
українських „інституцій” і „діячів”, 
які перебували у Парижі і самі звер-
талися до американців. 5 січня 1921 
року у результаті переговорів із 
Головним комісаром США в Європі 
полковником Олдсом О. Шульгину 
вдалося домогтись від нього роз-
порядження американському пред-
ставнику в Польщі Шарлю Бардж 
„зробити все, що тільки можливо” 
для українських біженців у Польші 
і Галичині88.

У середині грудня 1921 року 
О. Шульгин у листі до міністерства 
закордонних справ УНР так 
оцінював ситуацію у Франції: 
„Можна з впевненістю сказати, що 
Франція могла б бути використа-
на в широкій мірі, особливо для 
постачання зброї. Але все залежить 
від її політичних настроїв, які зараз 
виключають можливість постанови 
питання про таке постачання”89. 

Позиція Франції щодо України 
не була чітко визначеною. З одного 
боку, уряд Франції був зацікавлений 
у відносинах з Україною, а з іншого, 
він не міг погодитись на існуванням 
незалежної України, яка виступа-
ла проти Росії. Тому уряд Франції 
не ухвалив вимог українців 
щодо матеріальної підтримки у 
боротьбі з більшовиками, оскільки 
більшовики були корисніші Франції 
у боротьбі проти Німеччини. Однак 
голові української місії вдавалося і у 
таких складних політичних умовах 
знаходити прихильників України 
у Франції і використовувати різні 
політичні ситуації в інтересах своєї 
держави.



На початку 1922 року О. Шуль-
гин як голова Надзвичайної ди -
пломатичної місії УНР у Парижі 
був залучений Міністерством закор-
донних справ УНР до роботи у 
формуванні Чорноморського союзу 
із незалежних держав, що утворили-
ся після розвалу Російської імперії, 
у складі України, Кубані, Грузії, 
Азербайджану та Вірменії90. Головним 
постулатом союзу була „реалізація 
ідей самовизначення народів і виз-
нання всіх держав, що повстали на 
території бувшої Російської імперії”. 
Засобами для досягнення цієї мети 
проголошувалися спільна боротьба 
з більшовиками і визволення країн-
учасниць від російської окупації, 
оборона проти будь-яких форм 
російської експансії на південь та схід, 
утвердження демократичного ладу 
в новостворених державах, у тому 
числі і в Росії, відновлення і розвиток 
економіки, сприяння економічному 
та політичному відродженню Сходу 
Європи, запровадження тісних 
економічних і політичних відносин 
із країнами Заходу91. Уряд УНР взяв 
на себе відповідальну місію по ство-
ренню Чорноморського союзу закор-
доном і доручав своїм представникам 
у Європі розпочати його формуван-
ня. Вказаний міжнародний блок мав 
стати своєрідною альтернативою 
планам Кремля по створенню Союзу 
радянських республік. Уряд УНР 
намагався не допустити визнання 
за радянською Росією спадкоємного 
права на представництво інтересів 
народів колишньої Російської імперії 
на міжнародній арені, і зокрема на 
конференції в Генуї. 

У першій половині 1922 року 
уряд УНР намагався організувати 
дипломатичну роботу українських 
представництв закордоном у зв’язку 
з підготовкою до проведення у квітні 
– травні 1922 року міжнародної 
економічної конференції у Генуї, у 
якій мали взяти участь представники 
радянської Росії. Особливо активну 
діяльність у цьому напрямку роз-
горнув О. Шульгин у французькій 
столиці. 15 лютого того самого 
року він передав дипломатичну 
ноту прем’єр-міністру Франції Р. 
Пуанкаре з протестом проти участі 
радянської делегації в Генуезькій 
конференції, висловивши надію, що 
Франція підтримає позицію уряду 
УНР. 27 березня 1922 року він пере-
дав другу ноту керівникові фран-
цузького уряду, акцентуючи увагу 
на природних багатствах України, 
які могли зацікавити Францію. За 
ініціативою О. Шульгина подібного 
змісту лист від 28 березня 1922 
року був надісланий на Генуезьку 
конференцію французьким 
адміралом Дегуї92. У ньому фран-
цузький адмірал відзначав інтерес 
Франції до України, зокрема до її 
сировинних ресурсів, з огляду на 
що остання мала перебувати від 
впливом Парижа. Він зазначав, що 
на Генуезькій конференції Франція 
повинна вимагати евакуації з 
України більшовицьких військ93. 

Результатом дипломатичних 
зусиль О. Шульгина слід також вва-
жати звернення депутата французь-
кого парламенту Гейара Банселя до 
керівника французького уряду Р. 
Паункаре від 26 квітня 1922 року, 



у якому він наполягав на кончій 
потребі підтримки Францією 
Головного отамана армії УНР С. 
Петлюри у його боротьбі проти 
більшовиків. Відповідь французько-
го прем’єра була не багатообіцяюча: 
він зазначив, що намагатиметься 
використати його думки найкращим 
чином. Прагнучи також залучити до 
підтримки уряду УНР дипломатів 
Польщі, яка мала потужне лобі 
в особі союзників по Антанті, О. 
Шульгин 5 квітня 1922 року звер-
нувся до польського представни-
ка при Лізі Націй проф. Ашкеназі, 
прохаючи його надати політичну та 
матеріальну допомогу уряду УНР. 

Наприкінці квітня 1922 року О. 
Шульгин опублікував французькою 
мовою комюніке про розстріл 22 
грудня 1921 року більшовиками 359 
учасників Другого Зимового походу 
армії УНР під Базаром, намагаючись 
надати інформаційного розголосу 
фактам більшовицького терору проти 
учасників українських визвольних 
змагань. Водночас, використовуючи 
своє перебування в Парижі, голова 
української місії у березні – квітні 
1922 року провів кілька важливих 
зустрічей з представниками дипло-
матичних кіл Франції та Великої 
Британії, намагаючись вплинути на 
їх позиції в українському питанні94.

У зв’язку з проведенням між-
народної економічної конфе ренції в 
Генуї, яка мала обговорити питання 
російських боргів перед західними 
державами, уряд УНР призначив 
спеціальну делегацію, яка повинна 
була захищати інтереси України на 
цьому міжнародному економічному 

форумі. До її складу увійшли міністр 
закордонних справ О. Лотоцький 
як голова, товариш міністра Т. 
Токаржевський-Карашевич як заступ-
ник, міністр фінансів П.Чижевський, 
уповноважений міністр М. Василько, 
уповноважений міністр О. Шульгин 
та посол в Берліні Р. Смаль-Стоцький 
– як члени делегації. Однак через 
погіршення прогнозів та очікувань 
можливих наслідків конференції 
для української справи від участі 
в делегації відмовився сам голо-
ва українського дипломатичного 
відомства, внаслідок чого функції 
керівника місії став виконувати 
товариш міністра Т. Токаржевський-
Карашевич. До того ж, з огляду на 
фінансові труднощі українського 
уряду, на конференцію в Геную змогли 
приїхати лише керівники місій УНР 
в Парижі та Берліні – О. Шульгин 
і Р. Смаль-Стоцький95. Фактично ж 
О. Шульгин був змушений викону-
вати функції керівника української 
делегації в Генуї, про що свідчить 
таємна інструкція Ради Міністрів 
в одному примірнику та лист від 
Міністерства закордонних справ 
УНР, надісланих йому як до „голо-
ви делегації УНР до конференції в 
Генуї”96. 

Перебуваючи на конференції, 
українським представниками вда-
лося організувати низку зустрічей 
з членами делегацій інших країн. 
Українські делегати намагалися 
утримувати під час переговорів із 
західними дипломатами спільну 
позицію з представниками урядів 
у вигнанні інших поневолених 
більшовиками народів Кавказу. 



20 квітня 1922 року О. Шульгин та 
Р. Смаль-Стоцький передали гене-
ральному секретарю конференції 
цілий пакет документів стосовно 
українського питання. Зокрема, в 
українському меморандумі з’ясо ву-
валася сутність української пробле-
ми і висловлювався протест проти 
визнання представників УСРР репре-
зентантами україн ського народу на 
конференції. У ноті від 24 квітня 
1922 року О. Шульгин подавав 
ха рактеристику наркома закордон-
них справ УСРР Х. Раковського, 
доводячи відсутність у нього прав 
пред ставляти Україну на міжна -
 род ній арені. 10 травня 1922 року 
ме морандум УНР був відкинутий 
учасниками конференції, у відпо відь 
на що українська деле гація переда-
ла вмотивований протест на адресу 
форуму та її учасників97. 12 трав-
ня 1922 року О. Шульгин напра-
вив відповідну ноту на адресу фран-
цузького президента Р. Пуанкаре98. 

Однак зусилля українських 
дипломатів на Генуезькій кон фе-
ренції не мали успіху: на порядку 
денному у східній політиці Франції 
та Англії гостро постало питан-
ня про врегулювання фінансово-
економічних і торгівельних від-
носин з біль шо виць кою Росією, 
що не залежало від долі народів 
колишньої Російської імперії. 
Західноєвропейським урядам було 
вигідніше домовлятися з єдиним 
урядом у Москві, ніж із низкою 
національних урядів у вигнанні, які 
до того ж не контролювали терито -
рій власних народів. Це стало пер -
шим кроком у подальшому між на-

родному визнанні більшовицького 
режиму європейськими країнами. 

Отже, незважаючи на те, що 
українська дипломатія не досяг-
ла значних результатів у добу 
Директорії, О. Шульгин своєю 
діяльністю на міжнародній арені зро-
бив значний внесок у справу розвит-
ку української зовнішньополітичної 
справи та утвердження України на 
світовій арені. Складна військова 
ситуація та стан війни з РСФРР 
ще більше спонукали О. Шульгина 
до того, щоб вивести Україну з 
політичної ізоляції, зміцнити її 
позиції на міжнародній арені. Вті-
люючи в життя цю мету, О. Шуль -
гин зробив все від нього залеж-
не під час Паризької мирної 
конференції 1919 року, намагаю-
чись підсилити українську акцію. 
О. Шульгину вдалося домогтися 
визнання його офіційним пред-
ставником від України на Першій 
Асамблеї Ліги Націй, що було важ-
ливим кроком для України на той 
час. Незважаючи на суперечливу 
внутрішню і зовнішню політику 
Директорії, що перешкоджала пере-
творенню України на європейську 
державу, робота О. Шульгина в цей 
період мала позитивні наслідки 
для України в цілому. Після пораз-
ки Української революції і втрати 
Директорією території України 
видатний український дипло-
мат та історик Олександр Якович 
Шульгин продовжував активно 
відстоювати національно-державні 
традиції українського народу на 
різних міжнародних форумах, очо-
люючи місію УНР у Парижі. 



Діяльність О. Шульгина на чолі 
Надзвичайної дипломатичної місії 
в Парижі у 1921 році була знач-
ним внеском у справу репрезентації 
України на світовій арені. Завдяки 
проведеній О. Шульгиним великій 
роботі по створенню і збережен-
ню добрих стосунків з політиками 
Франції та інших держав, уряд УНР 
забезпечив собі надійний ґрунт для 
подальшого розвитку міжнародних 
відносин. Незважаючи на великі 

труднощі, пов’язані зі складним 
фінансовим становищем україн-
ського посольства, серед нових 
політичних умов, коли європейські 
країни почали шукати зв’язків з 
радянською Росією, українська 
дипломатична місія в Парижі зали-
шилася найдовше з усіх українських 
дипломатичних посольств осеред-
ком української державності на 
міжнародному форумі.
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