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ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ ЩОДО УКРАЇНИ
(Березень 1917 — лютий 1918)

Політика Фракції щодо України в 1917—1918 pp. (була зумовлена 
декількома зовнішніми і внутрішніми факторами. Основним із цих 
факторів була війна: країни Европи вж е третій рік кровавилися на 
фронтах. Труднощі, невигоди і терпіння спричинені війною знесили
ли наради, на місце початкового патріотичного ентузіязму прийшли 
знеохочення, критика урядів і військових командуючих та нетерпе
ливе очікування кінця війни. З  другого боку жадна з воюючих сто
рін не мала такої переваги, яка позволила б їй перерішити справу і 
призвести до децизії силою.

Воєнні цілі обох воюючих таборів — Антанти і Центральних дер
жав — були до тієї міри протилежні, що погодити їх  >не було мож
ливо і тому таємні контакти м іж  ними в справі миру не давали ж ад
ного висліду.1 Залишився лише один вихід: .продовжувати війну і 
домогтися розв’язки зброєю. Надіючися .приспішити цю розв'язку, 
німці розпочали на початку лютого 1917 р. безпощадну -підводну 
війну з метою дезорганізувати морські шляхи постачання Антанти.

Підводна війна стала серйозною загрозою для інтересів США, які 
до цього часу займали невтральне становище. Крім цього, американ
ський уряд довідався, що німці хотіли з ’єднати для своєї політики 
Мехіко, пропонуючи йому союз і можливість відзискати території, 
що їх прилучено до США в 1845 р .2 Це вж е безпосередньо загрожу
вало безпеці Америки і тому американський уряд рішився на по
чатку квітня 1917 р. виповісти війну Німеччині.

Американська участь у війні в Европі давала подавляючу пере
вагу Антанті. Але американські війська і американська допомога 
Европі могли стати ефективними не скорше, як за 10—12 місяців 
Тому Антанта знала, що дійсну перевагу вона буде мати щойно на 
початку 1918 p., точніше під весну, а децидуючий наступ зможе по
вести весною 1918 р. До цього часу треба було витримати, втримати 
усі фронти.

Це було тим більше важливим, що російська революція й упадок 
царату в березні 1917 p., які повністю заскочили Антанту, значно її 
послабили й ускладнили її становище. Правда, вж е 17 березня 1917

1 Pierre Renouvin, La premiere guerre mondiale. Paris 1965, pp. 56-59, 88-91.
2 Ibid., p. 75.
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року міністер з о кордонних справ російського тимчасового уряду П. 
Мілюков запевнив союзників, що Росія визнає і  буде респектувагги 
міжнародні договори, що їх  підписав царський уряд.3 Це дещо за 
спокоїло Францію й Англію.

Тому Антанта, а зокрема Франція, дальше уважала своїм основ
ним обов’язком допомогти Росії, щоб вона могла продовжувати війну 
на східньому фронті, на якому німці й австрійці тримали понад од- 
номільйонову армію.

На захіньому фронті німці мали 152 дивізії, проти яких Антанта 
поставила 180 дивізій.4 Ця чисельна перевага Антанти не мотла пере- 
рішити війни на її користь. Щ о ж  тоді було б сталося, якщо б Ні
меччина перекинула на Захід яких 60—80 дивізій перед приходом 
американських військ? Всі боялися, що справа була б перерішена 
на користь Центральних держав і Антанта війну програла б.

Отже, Антанті йшлося про те, щоб втримати фронт на сході бодай 
до весни 1918 року. А втримати цей фронт означало втримати єдність, 
силу і військову потужність східнього союзника. Це й є головна при
чина, чому Антанта ставилася з  резервою до національно-визволь
них рухів внутрі Російської імперії, за вийнятком польського руху.

До революції і в перших тижнях після революції французький 
уряд був мало поінформований про український національний рух 
і мало ним цікавився. Зрештою, йому було доволі тяж ко мати ви
разну думку про аспірації українців, бо ж  самі українці в цей час 
не мали виразної думки про свою майбутність і не мали одної кон
цепції. Наприклад, французький уряд отримав у березні 1917 p., на
передодні революції, через свого посла в Берні, меморандум Укра
їнського Бюра у Ш вайцарії до урядів невтральних і воюючих сторін.

Меморандум Українського Бюра в Швайцарії, якого один примір
ник отримав теж  президент Французької Республіки, говорив, що
правда, що ідеалом українців є політична незалежність України. Од
наче, мабуть з  огляду на існуючу міжнародню ситуацію, автори ме
морандуму конкретно пропонували дві розв’язки: 1) автономію укра
їнських земель в рамках обох імперій; 2) створення української неза
лежної держави з  Галичини, Буковини і частини підросійської Укра
їни та признання автономії для решти українських земель Російської 
імперії.5

Зацікавлення французького уряду подіями в Україні почало зро
стати починаючи від квітня 1917 p., коли до Парижа прийшла вістка 
про скликання Українського Національного Конгресу (17—21 квітня 
1917 p.). Вістку подало Українське Бюро з Ж еневи 23 квітня. Вона 
говорила, що Український Національний Конґрес проголосив себе 
фактично Українськими Установчими Зборами і постановив вибрати

3 Ibid., р. 67.
4 Ibid., р. 61.
5 Archives du Ministere des Affaires Etrangeres (AMAE), Guerre 1914 

1918. Vol. 693, Ukraine, f. 26-45.
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тимчасовий уряд України.6 Знаємо, що Генеральний Секретаріат по
кликано до ж иття щойно 28 червня 1917 p., п ’ять дніїв після проголо
шення 1-го Універсалу.

Впродовж /перших місяців французький уряд черпав інформації 
про українське -питання переважно з публікацій Українського Бюра 
в Ш вайцарії, які отримував через свого посла в Берні, або через Друге 
Бюро. Щойно від червня-липня джерела його інфорамції збільши
лися.

До революції українське питання для французького уряду не існу
вало. Газета «Україна», що появлялася французькою мовою в Ш вай
царії та всі інші українські 'публікації французькою мовою були у 
Франції заборонені, а пресові інформації про Україну підлягали стро
гій цензурі. Щ ойно на початку травня 1917 р. знято заборону щодо 
українських публікацій і злагіднено цензуру, але труднощі на цьому 
відтинку існували ще довгий час.

Прикладом цього може послужити історія з інтерв’ю Володимира 
Винниченка. Перебуваючи в половині серпня 1917 р. в Петрограді, 
голова Генерального Секретаріяту дав інтерв’ю кореспондентові па
ризької газети «Ль’Ентрансіжан». В цьому інтерв’ю він говорив про 
вагу України («нас ЗО мільйонів!»), про потребу для неї автономії, про 
те, що три мільйони українських вояків російської армії повинні 
стояти на фронті в Україні. Bin обурювався, що російський тимчасо
вий уряд не хотів визнати автономії, яку Україна проголосила 1-им 
Універсалом, і сказав, що чим більше російський уряд буде непо
ступливий, тим більше дехто з українців буде споглядати в бік Авст
рії і Німеччини. Врешті додав: «Неприховую, що в Центральній Раді 
є якесь число германофілів. Але їх так  мало, що вони не мають ж ад
ного значення».7

Ц я остання заява викликала обурення і протест членів Центральної 
Ради і була одною з причин урядової кризи в Києві. Винниченко му
сів спростувати і оправдуватися.8

Для нас цікаве те, що його інтерв’ю, яке появилося в перекладі в 
російській газеті «Речь» в Петрограді, було затримане французькою 
цензурою. Вістка про інтерв’ю появилася в італійській газеті «Джор- 
нале д ’Італія» і щойно тоді редакція паризької газети довідалася про 
його існування і поробила заходи, щоб його отримати. Врешті цензура 
статтю пропустила, але без уступу, в якому Винниченко критикував 
становище Антанти супроти України і  де він заявив, що відмовля- 
ючися підтримати аспірації України, аліянти роблять велику помилку.

У нав’язанні й розбудові відносин м іж  державами першорядну 
ролю грає інформація. Політика якоїсь держави -супроти іншої буду
ється не на самих бажаннях і плянах, але також  на тім, що дана

6 Ibid., f. 50, 64-65.
7 L’Intransigeant, 6 octobre 1917. Cf. Archives Nationales, 94 AP 204.
8 Д. Дорошенко, Історія України, 1917-1923 pp. Том І. Доба Центральної 

Ради. Ужгород 1930, стор. 133.
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держава знає про другу державу. На превелике нещастя, події в У к
раїні — такі важливі своєю вагомістю для цілої Східньої Европи — 
відбувалися немов у замкненім казані: з  одного боку існував фронт, 
а з другого !6оку — Україна не мала жадного офіційного інформацій
ного бюра в Західній Европі.

Фраіщ узький уряд користувався чотирма джерелами інформації в 
українських стравах: 1. Телеграми французьких представників на 
Сході Европи. 2. Інформаційні повідомлення Українського Бюра 
в Ш вайцарії (але як еміґрапійне джерело, вони мали менше значення). 
3. Преса. 4. осведомления 2-го Бюра. Ж адне з цих джерел не сповня
ло своєї ролі повністю.

На підставі дотеперішніх досліджень можна ствердити, що до 
листопада 1917 р. французькі представники на Сході Европи, які 
зрештою не розуміли українського питання, інформували свій уряд 
про нього доволі скупо, а коли інформували, то звичайно суб’єктивно, 
п-ід впливом російських чи .польських інформації^. Наприклад, фран
цузький амбасадор у Петрограді Нуленс, в  телеграмі про інтерв’ю 
Винниченка інформував Париж, що мовляв Винниченко заявив, що 
«чим більше російський уряд буде -протиставлятися природним аопі- 
раціям України, тим більше ті, що керують самостійницьким рухом, 
споглядатимуть у бік Австрії й Німеччини. Якраз таким чином по
стала сильна германофільська партія в Раді». Від себе амбасадор до
дав, що інтереси Росії, які збігаються з  інтересами Антанти, приму
шують тимчасовий уряд поборювати український уряд, який «має 
таку ментальність».9

Коли аналізувати зокрема перші інформації амбасадорів Нуленса 
з Петрограду й  Бо з Берну, а також звідомлення дипломатичних і 
військових представників, то завважується, що майже всі вони мали 
враження, що український рух штучний, викликаний німцями для 
послаблення Росії.

У липні 1917 р. шеф французької військової місії в Росії ген. Ж а- 
нен інформував, що не має сумніву, що українські провідники, «як ось 
професор Груш евський. . .  є членами або аґентами руху, що його 
створив декілька років тому ерцгерцог престолонаслідник Франц- 
Фердинанд». Теж в пізнішому звіті (з серпня) він називає Грушев- 
ського «завзятим австрійським аґентом».10

Вже від травня більша частина французької преси пачала тверди
ти, що Україну й українську національність вигадала Німеччина з 
метою збільшити свої шанси виграти війну. Цей арґумент, що його 
противники України вживали також  і після упадку української дер
жави, хоча був наскрізь фальшивий, в тодішній міжнародній обста
новці звучав дуже правдоподібно.

Багатомовною є реакція французької преси після визнання авто
номії України російським тимчасовим урядом (16 липня) і після ство

s АМАЕ, op. сії, 139-146.
зо ibid., 104, 156.
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рення Генерального Секретаріату. Одні -газети уважали, що йдеться 
про внутрішню автономію. В розумінні інших — Україна в дійсності 
вж е стає самостійною державою. Частина преси інформувала про по
дії прихильно,11 деякі газети писали невтрально,12 а інші, в тому про- 
урядові газети, помістили досить неприхильні, навіть ворожі комен
тарі.13 Наприклад, «Ле Тан» писав:

«Ми не оспорюємо законности української т е з и . . .  (Але) Европа в 
огні, в нас — німці, не час займатися філологічними контроверсіями. 
Для нас важ ливе передусім те, що з цією тезою, якою законною вона 
не була б, може зробити ворог. . .  Зрозуміло, що вона (минувшина 
українського -сепаратизму) викликає з  кас недовір’я  не проти самої 
київської Асамблеї, а проти її перебільшень і проти користі, яку з 
цього негайно мала б Німеччина . . .  ».

На цю статтю зареаґувало Українське Бюро в Швайцарії, публіку
ючи комунікат, в якому спростовано закид і влучно сказано, що якщо 
Антанта ставиться з недовір’ям до українців, то як  мають українці 
ставитися до Антанти?14

Французький уряд намагався отримати точні інформації про ситу
ацію в Україні. В половині липня прибув до Петрограду, разом з но
вим амбасадором Нуленсом та іншими членами амбасади, французький 
журналіст Ж ан  Пелісіє. Його завданням було, м іж  іншим, зібрати на 
місці інформації про український національний рух.15

Але два дні після його приїзду до Петрограду Ж ан  Пелісіє побачив, 
що його завдання не легке. В своєму щоденнику він записав, що члени 
військової місії дали йому зрозуміти, що не амбасада, а вони є справ
жньою амбаоадою.16 Він побачив, що французька політика в Росії за 
лежить не так від дипломатичних, як від військових чинників. І хоча 
новий амбасадор в якійсь мірі направив ситуацію, він не міт усунути 
ані недовірливості м іж  військовими й цивільними, ані свого роду 
двовладдя з перевагою військовиків.

Ж ан  Пелісіє добре розумів українське питання, з яким зустрічав
ся ще до війни, коли буз одним з засновників Центрального Бюра 
Національностей, створеного в 1912 р. з осідком в Ж еневі й Парижі. 
Він 657В прихильником перетворення Російської імперії на федерацію 
окремих народів і тим самим прихильником автономії України. Пізні
ше -став теж  гарячим прихильником самостійиости України.

Отримавши телеграфічне доручення від міністра закордонних 
справ, амбасадор Нуленс вислав Ж ан  а Пелісіє до Києва, щоб там «про

її La Victoire, 19. 7.; L’Humanite, ЗО. 7. 1917.
12 L’Heure, 19. 7.; UEclair, 19. 7. 1917.
13 Le Radical, 20. 7.; Journal des Debats, 21. 7.; Le Temps, 19. 7.; La Re-

publique, 19. 7. 1917.
1 4  АМЛЕ, op. cit., Ł 106-107.
is Journal de Jean Pelissier, 27 juin 1917. Цей денник знахдиться в Біб

ліотеці ім. Симона Петлюри в Парижі.
16 Ibid., 17 juillet 1917.
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вести серйозне дослідження українського питання».17 Ж ан  Пелісіє 
поставився до свого завдання дуже поважно. Впродовж трьох тиж 
нів, від 16 серпня -до 8 вересня 1917 p., перебуваючи в Києві, він зби
рав інформації, бачився з усіма українськими лідерами (М. Грушев
ський, В. Винниченком, О. Шульгином, С. Петлюрою, Туган-Б ар азов
ським, Д. Дорошенком, С. Єфремовим, Леонтовичем, Старицькою- 
Черняхівською), з представниками національних меншин (Рафесом, 
Рудницьким, Зайцев ом, В. Шульґіном, Балаховським та іншими), з че
хами, з  членами французької колонії в  Києві тощо. Повернувшися до 
Петрограду, він написав обширний звіт, в якому з ’ясував українське 
питання під історичним і актуальнонполітичним аспектами. До звіту 
залучив 19 документів, м іж  якими були: заява Винниченка, інтер
в ’ю з О. Шульгином, Петлюрою, Леонтовичем, з росіянами, з поляка
ми, з  жидами, документи про кордони України, про українську про
паганду, про ролю Церкви в українському русі, як  також  переклади 
урядових документів: резолюції різних українських зборів (з березня 
-червня 1917 p.), перше звернення Української Центральної Ради, 
обидва перші Універсали, акт визнання автономії російським тимча
совим урядом, проект конституції України (Статуту), Інструкція ро
сійського тимчасового уряду, резолюція Української Центральної Р а
ди у  відповідь на Інструкцію і дані про національний і партійний 
склад Центральної Ради.18

Доля цього звіту багатомовна. Ж ан  Пелісіє виготовив його 15-го 
вересня. Амбасадор вислав його до П арижа кур’єром щойно 28 жовт
ня. В міністрестві закордонних справ його зареєстровано 19 листопа
да. Відповідальні керівники політичного відділу міністераства отри
мали його щойно 5 грудня 1917 p., тобто тоді, коли ситуація в Україні 
вже була зовсім іншою. Але звіт, хоч втратив свою актуальну вар
тість, залишився важливим інформуючим документом.

Доля цього досьє вказує на ще одну поважну перешкоду на ш ляху 
до встановлення нормального розвитку французько-українських від
носин: цією перешкодою були питання зв’язку. Письмові звіти й ін
формації приходили до Парижу пізно, а короткі телеграми диплома
тичних і військових представників не могли дати повного образу си
туації й подій, тим більше, що вони часто применшували їхнє значен
ня, або надавали їм іншого насвітлення.

Беручи до уваги труднощі зв ’язку, військові й  дипломатичні пред
ставники мали право й муеіли діяти на місці самостійно, в рамках 
отриманих загальних інструкцій, як і вони мали застосувати до нових 
обставин.

Якщо говорити про пресу, то в ній помічається аргументація, яка 
віддзеркалювала інформації з двох джерел: російського і польського.
І тоді як  росіяни не вгавали впливати в тому напрямку, щоб усі в і
рили, що український рух створений австрійцями чи німцями з ме

17 Ibid., 7 aout 1917.
18 AMAE, op. cit., vol. 694, ff. 1-146.
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тою послабити Росію, а українські провідники — це зрадники й аґен- 
ти Австрії чи Німеччини, поляки намагалися представити існування 
української держави, чи взагалі України як  загрозу для Польщі, для 
її «історичних прав», для майбутньої польської держави. В деяких 
статтях з  липня і серпня 1917 р. говорилося, що Німеччина хоче ство
рити самостійну Україну, щоб послабити Росію і одночасно шахувати 
«непослушну» Польщу, звести її до мінімум, бо ж  українці домага
ються території, яка простягається на 171 хм. під Варшаву.19 Подібну 
лропольську арґументацію знаходимо також  в повідомленнях 2-го Бюра 
з серпня і вересня 1917 р .20

В одній з цих інформацію сказано, що Німеччина готується визна
ти незалежність України з метою пошкодити полякам.21 Ця аргумен
тація по суті підтверджувала, що Україна є німецькою інтригою. Од
наче, в дійсності Німеччина таких проукраїнських плянів не мала. 
Навпаки, документи свідчать, що Німеччина була за  створенням поль
ської держави з  якнайдальше висуненими кордонами на схід,22 чого 
якраз домагалися поляки.

Німецький уряд дійсно обговорював українське питання на почат
ку серпня 1917 р. (перший раз взагалі!), але прийняте тоді рішення не 
йшло так далеко, як про це говорила інформація 2-го Бюра. На на
раді лише стверджено, що таке питання існує та постановлено, що 
треба довідатися, які є точно українські аспірації і постаратися здобу
ти прихильність українського руху до Німеччини. Про якесь визнання 
не було мови.23 Німецький уряд вдруге обговорював українське питан
ня аж  у грудні 1917 р. під час переговорів в Бересті. Політику німець
кого уряду сформулював 20 грудня державний секретар фон Кюль- 
ман так: «В час, коли Антанта мабуть вж е вислала своїх представни
ків до Києва, імперський уряд не має наміру визнати незалежносте 
Ф інляндії й України, хіба у випадку, якщо таке визнання наступить 
з боку російського уряду».24

Перший контакт між українським урядом і  французькими чинни
ками в Росії відбувся у  вересні 1917 р. Генеральний секретар міжна
ціональних -справ О. Шульгин, перебуваючи в  Петрограді, відвідав 
10-го вересня французького амбасадора і просив підтримки Антанти. 
Нуленс висловився проти автономії і радив українцям *не компліку- 
кувіати ситуації тимчасовому урядові.25

На початку жовтня новий шеф французької військової місії в Ро
сії ген. Нісель приїхав до Києва. Настроєний неприхильно до україн
ської справи, він відмовився скласти візиту українському Генераль-

L’Eclair, 23. 8. 1917.
20 АМАЕ, vol. 693, f. 159-160.
21 Ibid., f. 120.
22 Советско-германские отношения. Сборник документов. Т. I. 1917—1918. 

гг. Москва 1963, р. 719.
23 Ibid., р. 724.
24 Ibid., р. 111.
25 Jean Pelissier, Journal, op. cit., 10. 9. 1917.
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ному Секретаріятові. Тому, що українцям залежало на підтримці Ан
танти, члени Генерального Секрегаріяту відвідали його у французь
кому консул яті.

Все ж  таки, на доручення ген. Шселя, в постійному зв’язку з  укра
їнським урядом був від 10 жовтня ген. Табуї, французький представ
ник при штабі південно-західнього фронту в Бердичеві.

Прихід большевиків до влади в Росії та їхні заходи в оправі не
гайних 'переговорів з німцями незвичайно ускладнили «ситуацію. Ген. 
Табуї, втративши зв’язки з своїм шефом у Петрограді, підчинився 
шефові французької військової місії в Румунії (в Яссах), ген. Берте- 
льо. Через Ясси він попросив Париж, щоб йому дали інструкції для 
діяння у двох можливих ситуаціях: у випадку -проголошення само
стійносте України і у випадку, якщо Україну захопили б больше
вики.26

Париж спочатку заборонив вмішуватися у «внутрішну боротьбу 
в Росії» та .підтримувати будь-який «політичний сепаратизм».27

Але ген. Бертельо уважав, що Україна творить запілля румун
ського фронту. Це запілля треба собі з ’єднати і зробити іпевним. Тому 
треба підтримати аспірації України, щоб вона не попала під впливи 
Німеччини або Леніна. У випадку наступу німців на румунському 
фронті, союзники повинні мати змогу відступити через Україну аж  до 
Дону й К авказу .

Крім цього, французькі військові і дипломатичні представники 
уявляли собі, що можна буде згуртувати здорові сили довкола неко- 
муністичних центрів «на півдні Росії» (Дон, Кавказ, Бесарабія, Укра
їна)28 та що можна буде втримати фронт, а може навіть привернути 
лад у всій Росії, лад, що його розрушили большевики. І н ш и м и  словами, 
може в такий спосіб можна буде відібрати владу від большевиків, які 
були (П р о т и  продовження війни.

Наприкінці листопада французький уряд рішив дозволити своїм 
представникам ввійти в контакт з  національними рухами на «Півдні 
Росії», якщо вони є проти большевиків і за -продовженням війни. Він 
також  рекомендував згуртувати їх  довкола місії ген. Бертельо.29

Неймовірно скорий хід подій ускладнювався все новими фактора
ми. Коротко після проголошення Української Народньої Республіки 
(20. 11.) українці почали домагатися визнання. У цій справі майор 
Ґравіе телеграфував на початку ,грудня з Києва до Парижа й пропо
нував призначити комісара при Генеральному Секретаріяті.30 Українці 
просили визнання та технічної й фінансової допомоги. Ф ранцузькі 
представники, інформуючи про це свій уряд, не мали однієї думки, 
одні радили визнати, другі уважали, що треба підождати.31

26 АМАЕ, vol. 694, f. 148.
27 Ibid., f. 153.
28 ibid., f. 164-175.
29 Ibid., f. 175.
30 ibid., f. 159.
31 Ibid., if. 208, 209, 220, 221.
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Основою для дальших старань у справі визнання стала нота Гене
рального Секретаріяту з 9 .грудня 1917 р. до урядів Антанти, в якій 
О. Ш ульгин повідомляв, що «через відсутність у Росії центральної 
влади, яку визнавали б усі народи російської федерації, Генеральний 
Секретаріят України являється повним і незалежним урядом.32 Хоча
О. Ш ульгин запевняв Антанту, що УНР стане членом «російської ф е
дерації», у цей час такої федерації не було і Антанта це знала; тому 
вона змагала до створення зародку такої федерації на «Півдні Росії».

Ситуація в Україні гіршала з кожним днем і тому ген. Бертельо 
почав настирливо просити французький уряд, щоб він узяв якесь рі
шення щодо визнання і допомоги Україні.33 Військові чинники й 
Клемансо поставилися до пропозиції позитивно, але вони просили де
що зачекати. Все ж  таки 18 грудня ген. Табуї започаткував офіційні 
відносини Франції з Україною окремою нотою і приобіцяв допомогу 
українському урядові.34

Цього ж  дня Клемансо, голова уряду і міністер війни, висловив в 
листі до французького міністра закордонних справ думку, що союз
ники повинні сприяти створенню автономної України «шляхом виз
нання нової держави», але не передрішуючи питання її незалежно- 
сти -по відношенні до Росії.35

Міністерство закордонних справ видно не взяло до уваги цієї дум
ки і не забирало жодного виразного становища. Якраз у цей час Ук
раїна й совєтська Росія вступали в стан війни і уряд Леніна хотів 
упевнитися, що Франція затримає невтарльність в Україні. 18 грудня 
Троцький попросив побачення з  амбасадором Нуленсом, під час якого 
він запротестував проти діяння французької місії в Києві і домагався 
її невтральности.36

Під час того, як  ген. Бертельо і амбасадор Нуленс рішуче домага
лися рішення, англійський уряд почав турбуватися оборотом подій 
і запропонував відбути конференцію аліянтів в справі України. Кон
ференція відбулася 23 грудня 1917 р. в Парижі. В ній взяли участь 
члени урядів Великої Брітанії й Франції.

Конференція виявила, що жаден з цих урядів не був задовільно 
поінформований про ситуацію в Україні і що жаден з них не був 
піриготовіаний на події, що відбувалися в Росії і на Україні. Рішено 
допомогти Україні, але покищо не визнати її уряду.37

На конференції обговорено також  інші питання і підписано таємну 
англо-французьку конвенцію в оправі акції в південній Росії. Терито
рію Півдня Росії поділено на дві зони впливів: англійську, до якої
включено козацькі території, Кавказ, Закавказзя, Курдистан і фран

32 ibid., f. 240.
33 ibid., f. 282-283.
34 a . Choulguine, UUkraine, la Russie et les Puissances de VEntente, Berne 

1918, p. 53-54. Д. Дорошенко, Історія..., op. cit., p. 234.
35 AMAE, op. cit., f. 307.
36 ibid., Action des Allies. Vol. 667, f. 162-163.
37 Ibid., Operations strategiques. Vol. 1000, f. 19-39.
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цузьку, до якої входили Бесарабія, Україна і Крим. У дійсності Дон 
опинився під подвійним впливом англійців і французів.

Коротко після цієї хонфереції французький уряд почав отримувати 
прямо алярмуючі депеші про погіршення ситуації, про погіршення 
відносин між французькими представниками і українським урядом та 
про потребу визнання. Врешті 26 грудня французький уряд рішив іме
нувати ген. Табуї комісаром при Генеральному Секретаріяті України.38 
З січня 1918 р. ген. Табуї вручив офіційне повідомлення про його но
мінацію «Комісаром Французької Республіки при уряді Україської 
Республіки». Урочисте 'прийняття представника Франції в Києві від
булося 4 січня. Сама номінація і демарш ген. Табуї, як  це він ствер
джує, містила в собі визнання України Францією.39

Зрештою, цього ж  дня французький уряд визнав офіційно україн
ський уряд як «де факто незалежний уряд». 9 січня французьке 
міністрество закордонних оправ повідомило союзників, що французь
кий уряд «офіційно визнав незалежність Фінляндії й України».40

Але визнання прийшло за пізно. Вже 31 грудня ген. Бертельо пи
сав у своєму звіті до П арижа, що нагода набути прихильність У кра
їни визнанням вж е втрачена і ледви чи вдасться щось направити.41

Другим фактором, що негативно відбивався на відносинах між  
Францією і Україною була ривалізація в українському питанні поміж 
представниками Франції на Сході Европи. Амбасадор Нуленс вважав, 
що Україна належить до комплексу Росії, тому иоі справи, пов’язані
з нею, в тому також  французька місія в Києві і ген. Табуї повинні 
підлягати йому, а іне французькій місії в Яссах. Знову ж  ген. Бер
тельо уважав, що Україна є запіллям румунського фронлу, отже тим 
самим належить до йото компетенції. Французький уряд вибрав цю 
останню розв’язку і підтвердив її зокрема після конференції в Пари
ж і і підписання франко-англійської конвенції .про зони впливу. По 
суті, союзники уважали, що «Південь Росії» своїм протибольшевиць- 
ким наставлениям творив окремий комплекс, тоді як  Росія знаходи
лася в руках большєвиків. Таким чином французький уряд уваж ав 
потрібним, з огляду на ситуацію, підпорядкувати французьку зону 
ген. Бертельо.

Крім ген. Табуї, в столиці України діяв також  Ж ан  Пелісіє, який 
знову приїхав туди з  Петрограду 9 грудня на доручення амбасадора 
Нуленса. Ж ан  Пелісіє надіявся, що французький уряд іменує його, 
цивільного, комісаром (або амбасадором) Франції в Україні. Коли ж  
іменовано ген. Табуї (на рекомендацію ген. Бертельо), Ж ан  Пелісіє 
попав з ним у відкритий конфлікт і відмовився підпорядкуватися.

38 Ibid., vol. 695, f. 44, 49.
39 Gen. Tabouis. Comment je devins Commissaire de la Republique fran- 

gaise en Ukraine. Український Науковий Інститут. Праці ч. 8. Варшава 1932, 
стор. 143. A. Choulguine, UUkraine..., op. cit., p. 54-56; В. Винниченко, Від
родження нації. Частина II. Київ-Відень 1920, стор. 235-241.

40 АМАЕ, vol. 695, f. 161, 162, 194, 204, 196.
41 AMG 6N 217. Rapport no 26, p. 7-10.
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Щойно на виразне домагання міністра закордонних справ42 він під- 
чинився ісповидно. Одначе, наколи ген. Тіаібуї призначив його на зовсім 
підрядний пост, він відмовився від всякої діяльности і заж адав його 
відкликання до Петрограду. Його інтелігентний підхід до українських 
провідників, його знання відносин і української справи іне були вико
ристані. З другого боку, іген. Табуї, намагаючися диктувати українцям 
в деяких справах, вж е день після вручення своєї номінації попав у 
конфлікт з  секретарем міжнаціональних справ О. Шульгином.43

На початку січня Україна офіційно приступила до переговорів в 
Берестю. Цей ф акт переговорів з ворогом Антанти спритно викори
стали ворожі Україні сили, зокрема сили централістичного і феде- 
ралістичного напрямку, сили збереження Росії. В ж е в половині січня 
французькі 'представники на Сході змінили своє наставлення по від
ношенні до України. До цього спричинилися на нашу думку такі 
фактори:

1. Ген. Табуї чувся ображеним, що його урочисте прийняття (4-го 
січня) відбулося не в Раді (в парляменті), а в Винниченка, голови 
уряду. Крім цього, ген. Табуї був під впливом Комітету національ
ностей Австро-Угорщини, що існував у Києві і в  якому головну ролю 
грали поляки. Він був гарячим прихильником створення польських та 
інших дивізій в Україні, чого не хотіли українці, як і в цей час самі 
не мали багато надійних військ. Ці два елементи та інші інтриґи в 
Києві збільшили негативне наставлення ген. Табуї до українського 
уряду.

2. В наслідок різних інтриґ, український уряд почав -сумніватися, 
чи ген. Табуї взагалі діє з доручення свого уряду чи на власну руку, 
тобто чи визнання було дійсним. Крім цього, українці вимагали, щоб 
усі великі потуги Антанти визнали український уряд і відкрили в 
Києві свої офіційні [представництва.44

3. Українці були примушені взяти участь у переговорах в Берестю, 
не лише тому, що шукали виходу з ситуації, але теж  і тому, що не 
хотіли допустити, щоб совєтський уряд діяв у формі центрального 
уряду іі переговорював в імені всієї давньої Росії. Одночасно українці 
запевняли Францію, що вони залишаться її союзником помимо пере
говорів в Берестю. Український уряд заявив, що навіть у випадку під
писання миру з Німеччиною, Україна хоче дальше бути в приязних 
стосунках з  Антантою. Одначе, вж е сам ф акт участі в переговорах 
був спритно використаний, щоб підірвати довір’я французів до укра
їнського уряду, мовляв, він зраджує Антанту.

Взагалі в цей час існувала досить складна ситуація, в якій з  одно
го боку німецька преса писала, що все, що діється в Україні — це 
«інтриґа Антанти» та  що «Україна стає колонією Ф ранції»,45 а з дру-

42 АМАЕ, vol. 695, f. 129.
43 J. Pelissier, Journal, 5, 9 janvier 1918.
44 AMAE, vol. 695, f. 286.
45 Kreuzzeitung, 2. 1. 1918; Tagliche Rundschau, 30. 12. 1917.
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того боку декілька днів пізніше, коли Україна приступила до перего
ворів, французька преса почала писати про нестійкість і про «зраду» 
українського уряду та пригадувала, що Україна є «німецькою інтри- 
ґоою».

4. Представники Антанти мало брали до уваги, що Україна була 
в стані війни з Совєтеькою Росією. З  цього боку вони розцінювали 
ситуацію зовсім помилково і не спішилися дати допомоги українсь
кому урядові.

5. Антанта вваж ала большевиків своїм ворогом нарівні з німцями 
(іпо-перше, тому, що большевики розпочали переговори в Берестю, по- 
друге, тому, що вони вважали большевицький уряд незаконним, узур
паторським, що прийшов до влади в наслідок перевороту). Якраз то
му Ф ранція була готова дати допомогу Україні. Але французів тур
бували часті урядові кризи в Києві. Вони мали враження, що від
31 грудня 1S17 р. українська влада була в постійній кризі. Французи 
інтерпретували уступлення Петлюри з посту генерального секретаря 
військових справ як удар для антантських впливів у Києві.46 Опісля 
вони довідалися, що серед українців є тенденція замиритися з боль
шевиками і віддати їм владу в Україні (йшлося про проект держав
ного перевороту лівого крила соціалістів-революціонерів, як і пляну- 
вали розв’язати Центральну Раду, арештувати членів уряду і розпо
чати переговори з большевиками, щоб закінчити війну та евентуаль
но передати їм владу).

Неприхильні українцям сили використали всі ці факти, щоб пе
реконати французів, що українці не зацікавлені підтримкою Франції, 
вони в дійсності шукають підтримки Німеччини, вдаються до хитро
щів, хочуть обманути Антанту. Тому в половині січня 1918 р. ген. 
Табуї змінив зовсім курс і повідомив український уряд, що українці 
отримають допомогу лише тоді, коли приймуть його умови. Ці умови 
були, як  признається сам ген. Табуї, дуже тяж кі, вони давали мож
ливість французам впливати на всі сектори життя України, зокрема 
мати рішаючий голос у фінансових, економічних, військових справах 
та справах внутрішньої і зовнішньої політики. Крім цього, україн
ський уряд мав зобов’язатися допомогти створити південно-східню 
федерацію Росії, до якої очевидно' мала б входити теж  і У країна.47

Був це час, коли українці потребували негайної фінансової і тех
нічної допомоги, бо війська советської Росії посилювали наступ. Укра
їнський уряд вислав до Яс окрему делегацію на переговори з Антан
тою (в Яссах перебували тоді представники багатьох союзних держав). 
Ці переговори також залишилися без висліду, бо Антанта вимагала 
продовжувати війну проти центральних держав, а українці не мали 
навіть сил, щоб стримати совєтську інвазію і оборонити своє власне 
існування.

48 АМАЕ, vol. 695, f. 154.
47 Ibid., f. 262-263.
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Теж у Парижі деякі кола, зокрема соціаліст Альбер Тоїма, колиш
ній міністер озброєння, іповели сильну атаку проти політики свого 
уряду щодо України.48 В моменті, коли Україна готовилася прого
лосити формально свою самостійність, французькі представники в 
Петрограді і Яссах надіялися, що ситуація в Києві буде змінена на їх 
користь після перевороту, що йото іплянував шеф масонської льожі 
«Молода Україна». Метою перевороту було не допустити до проголо
шення самостійно сто, або 'покликати такий уряд, який відкликав би 
це проголошення. Остаточно, його плян був такий: маніфестація на 
вулицях Києва 25 січня, домагання димісії Винниченка і Порша, а 28 
січня розпочати переворот при допомозі частин, якими командують 
члени «Молодої У країни».49

М аніфестація дійсно відбулася, маніфестанти вимагали димісії 
Винниченка і Порша (перший схильний миритися з большевиками, 
другий з німцями), але 28 січня почався інший переворот: почалося 
повстання большевиків у Києві. І тоді сталося те, чого найменше спо
дівався шеф «Молодої України»: всі українські сили, в тому і члени 
«Молодої України» (зокрема команданти вірних відділів, як Петлю
ра, Ковенко та інші), об’єдналися до боротьби проти большевиків і 
стали на позиції оборони національних інтересів України і її само
стійносте.

Ще до підписання миру в Бересті, деякі впливові французькі осо
бистості, в тому також  ген. Бертельо, висловлювалися, що вж е немає 
користі для Антанти пітримувати український уряд.50 Очевидно, після 
підписання миру 9 лютого 1918 р. французька преса, як  також війсь
кові й дипломатичні кола підняли великий шум, мовляв, Україна 
«зрадила» Антанту. Одначе, французький уряд, хоч опинився в дуже 
тяжкому положенні, взяв вичікуюче становище.51

Розв’язку  справи в користь України приспішили самі події. 9 лю
того Київ зайняли війська совєтської Росії, якими командував Му- 
равйов. Муравйов негайно висловив ген. Табуї своє незадоволення з 
приводу визнання України Францією (але гєн. Табуї поспішно за
певнив його, що визнання стосувалося лише автономної У країн и .. .)  
і зажадав, щоб французька місія покинула К иїв.52

Декілька днів пізніше ген. Табуї отримав від амбасадор а Нуленса 
розпорядження евакуювати місію враз із іншими французькими ча
стинами (іЧервоний Хрест, відділ авіяції тощо). Від 15 до 23 лютого 
французи покинули Україну і виїхали на північ.

Так закінчився перший період французько-українських відносин 
цього часу. Відносини в другому періоді вж е були іншими, бо У краї
на опинилася фактично в таборі ворогів Антанти, хоча сама не була

48 Archives Nationales, 94 АР 204, 94 АР 182.
49 J. Pelissier, op. cit., 20-31 janvier 1918.
50 AMAE, vol. 696, f. 128-129.
51 Ibid., f. 140.
52 ibid., vol. 697, f. 87-88.
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безпосередньо заанґаж ована в боротьбі проти неї. Французи вж е ста
вилися до українців з недовір’ям, неприхильно, а то й вороже.

Винні в цьоіму не лише зовнішні й внутрішні обставини і невбла
ганний хід подій, але також  ф р а н ц у з ь к і  чинники, зокрема військові 
представники <на Сході. Щ е 7 прудіяя 1917 р. майор Ґравіе висловився 
В! розмові з Ж аном Пелісіс так: «Все буде йти зле так довго, як довго 
військові будуть займатися політикою».53 Ця оцінка може за гостра,
бо й військові керівники були б провадили добру політику, як  би були 
мали добрих дорадників. Але їм дораджували часто протиукраїнські 
(російські і польські) кола. .Частина вини спадає також  і на українські 
політичні кола і на недосвідченість українського уряду в міжнародній 
політиці. Тому період від березня 1917 р. до лютого 1918 р. був дійсно 
періодом утрачених нагод.

53 J. Pelissier, op. cii., 7. 12. 1917.


