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УКРАЇНСЬКА ДІАСпОРА  
В пОЛІТИЦІ ТА РОБОТІ ОЛЕКСАНДРА шУЛЬГИНА – 
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ ТА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИх 
СпРАВ УНР В ЕКЗИЛІ (1939–1942)

Українська Народна Республіка несподіваною появою на карті Європи стрімко розірвала 
європейське переконання в неспроможності українського народу на власну державність. УНР 
продемонструвала всьому світові успішну національно-державну зовнішню політику, чим має 
завдячувати першому міністрові закордонних справ незалежної України Олександру Яковичу 
Шульгину.
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Ukrainian National Republic has appeared unexpectedly on the map of Europe and disrupted Eu-
ropean conviction in the incapability of Ukrainian people to have own independent state. UNR has 
demonstrated successful national-state foreign policy to the whole world, owing to the first Minister 
of the Foreign Affairs of the independent Ukraine Oleksandr Yakovych Shulhyn.
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Українська Народна Республіка неспо-
діваною появою на карті Європи стрім-
ко розірвала європейське переконання у 
неспроможності українського народу на 
власну державність. УНР продемонстру-
вала всьому світові успішну національ-
но-державну зовнішню політику, чим має 
завдячувати першому Міністрові закор-
донних справ незалежної України Олек-
сандру Яковичу Шульгину 1. Так, саме 
йому припало у стислі терміни розбудува-
ти в Києві зовнішньополітичне відомство 
УНР, екстрено розіслати по всіх провід-
них країнах відозву щодо припинення во-
рожнечі та встановлення миру, про появу 
незалежної України і її зовнішню миро-
любну політику [14, с. 78–79]. Діяльність 
О. Шульгина на чолі зовнішньополітич-
ного відомства Української Народної Рес-
публіки сприяла міжнародному визнанню 
України як незалежної держави.

Восени 1959 року в Нью-Йорку на юві-
лейних зборах О. Шульгин прозорливо 
звернувся до представників української 
та світової громадськості: «Неперемож-
ною є воля сорокамільйонного україн-
ського народу до державності, незалеж-
ності, соборності. Ті чужі сили, що з цим 
не рахуються, рано чи пізно програють 
справу. <...> Всесвітні держави, засновані 
на насильстві та поневоленні, завжди кі-
нець-кінцем зникають. Зникне і СРСР. Це 

справа часу, це закон історії. <...> Прийде 
час – буде в Києві наш справжній уряд і 
нова делегація в Нью-Йорку. 

І прийде час, коли ми святкуватимемо 
наші національні свята не на чужині, а на 
славному київському майдані під дзвони 
святої Софії <...> Все йде, все минає, але 
лишається український народ, автохтон 
на своїй землі; народ, що зазнав великої 
слави і великих нещасть. Доля часом при-
бивала його до землі, але, як добрий хліб 
після зливи, він завжди підіймався вго-
ру і лишався самим собою. Все йде, все 
минає, але лишається український народ, 
працьовитий, здібний, героїчний і невми-
рущий» [8; 13, с. 162]. 

Наприкінці січня 1918 року О. Шуль-
гин, який тоді у Бересті брав участь у 
мирних переговорах з делегаціями Німеч-
чини та Австрії, подав у відставку. Оче-
видно, далося взнаки неприйняття ним 
політики Центральної Ради та орієнтації 
тодішнього українського уряду на Німеч-
чину, тому на знак протесту він вийшов з 
його складу [11]. 

Того ж року гетьман П. Скоропадський 
призначив О. Шульгина послом України 
в Болгарії, пізніше він очолив політич-
ну комісію української делегації на мир-
них переговорах Української Держави та 
РСФРР. П. Скоропадський, який доклав 
значних зусиль до розбудови української 
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державності, зокрема і дипломатичної 
служби України, у спогадах згадував про 
цю непересічну особистість: «До Болгарії 
поїхав Шульгин, людина, яку я дуже по-
важаю, вищою мірою порядна, служив 
міністром іноземних справ при Раді, але 
цілковито не належить і за освітою, і за 
духом до людей того уряду» [15].

У добу Гетьманату ефективно розбудо-
вувалися державні інституції, розгалуже-
ний апарат на місцях, було започатковано 
формування державної служби в Україні. 
Вагомими були зовнішньополітичні здо-
бутки гетьманського уряду. Українська 
Держава мала 11 дипломатичних і майже 
50 консульських представництв у 20 кра-
їнах, а на своїй території – 12 диплома-
тичних і 42 консульських представництва 
з 24 держав [7].

Додамо, що за правління гетьмана 
П. Скоропадського на державний кошт 
утримувалися всі українські середні 
школи, організовані українською гро-
мадськістю за доби Центральної Ради, 
і водночас було відкрито низку нових 
українських початкових шкіл та гім-
назій, які фінансувалися державою. 
В Українській Державі продовжували-
ся процеси українізації, започаткова-
ні УЦР. Завдяки Міністрові  народної 
освіти та мистецтва Миколі Василенку 
введено обов’язкове вивчення в усіх се-
редніх школах української мови, літе-
ратури, історії та географії України. 
В усіх державних установах і військо-
вих частинах створили курси україноз-
навства. У листопаді 1918 року в Укра-
їні діяло 150 українських гімназій, для 
яких видруковано кілька мільйонів під-
ручників.

Крім того, 6 жовтня 1918 року на осно-
ві Українського народного університету в 
Києві було відкрито Український держав-
ний університет. На період формування 
закладів, закупівлі книг, обладнання, під-
бору викладачів, приміщень у російсько-
мовних університетах Києва, Харкова, 
Одеси, Ніжина відкривали кафедри укра-
їнської мови, літератури, культури, історії 
та права. Колишні російські університе-
ти оголосили українськими державними. 
Науковцям надали право захищати дис-
ертації українською мовою. У Полтаві від 
жовтня 1918 року запрацював історико-
філологічний факультет із усіма правами 
університету. 

Отже, засновано два державних укра-
їнських університети в Києві та Кам’янці-
Подільському, історико-філологічний 
факультет у Полтаві, який мав трансфор-
муватися в університет. Українізовано 
Київський, Харківський та Одеський уні-
верситети та Київську політехніку. Для 
молодих учених, що мали вдосконалю-
вати свої знання за кордоном, засновано 
30 стипендій, на які було виділено 150 ти-
сяч карбованців. Держава опікувалася і 
спорудженням пам’ятника Тарасові Шев-
ченку в Києві. У країні розгорнувся ін-
тенсивний видавничий рух, який вражав 
усіх жителів держави, де єдиний україн-
ський часопис «Нова рада» за пару міся-
ців до утвердження Гетьманату мав усього 
300 передплатників.

Під час одного з виступів гетьман 
окреслив положення діяльності Україн-
ської Держави в галузі культури. «В осно-
ві нашої діяльності в обсязі культурному 
ми керувалися принципом: прямуючи не-
впинно до створення нашої зовсім само-
стійної української культури, прямуючи 
до цілковитої українізації всього народ-
ного виховання, – робити це з найменшою 
шкодою для всяких культурних ціннос-
тей... Ми прямували не до механічного 
примусового прилучення людей до укра-
їнства, але до хімічного розтворення не-
українських елементів в українській сти-
хії» [5; 6]. 

Згодом О. Шульгин у складі україн-
ської делегації взяв участь у Паризькій 
мирній конференції, очолив українську 
надзвичайну дипломатичну місію в Пари-
жі та делегацію УНР на І Асамблеї Ліги 
Націй у Женеві (Швейцарія). Виступаючи 
з трибуни Ліги Націй екс-міністр інфор-
мував міжнародну спільноту про комуніс-
тичний терор та Голодомор у радянській 
Україні. У 1927 році за дорученням слід-
чої комісії на процесі над убивцею Симо-
на Петлюри О. Шульгин написав і видав 
французькою мовою меморандум під на-
звою «Україна у визвольній боротьбі». 
Поза тим, разом з сином видавав журнал 
«Прометей» французькою мовою. І мрі-
яв побачити Україну вільну й заможну, 
а українців – щасливими. 

Про складну геополітичну ситуацію 
навколо тогочасної України читаємо в 
його спогадах: «Україна була, як фортеця, 
з усіх боків оточена ворогами, годі було 
чогось добитися реального у Парижі, де 
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нічого про Україну не знали, де проти нас 
велися скажені атаки як росіян, так (при-
наймні до 1920 р.) і поляків. Треба було 
пробивати мур байдужості, ігнорації, 
ворожнечі» [16]. Олександр Якович нео-
дноразово привертав увагу європейської 
спільноти до питання здобуття Україною 
незалежності. 

Так, 4 грудня 1928 року в Парижі був 
створений Комітет допомоги голодуючим 
в Україні, головою якого обрано О. Шуль-
гина. У листі до Міжнародного Червоного 
Хреста, написаному французькою мовою, 
члени Комітету повідомляли про голоду-
вання жителів більшої частини України, 
згадуючи при цьому про долю українців, 
що померли в 1921–1922 роках. 

Намагаючись пояснити і розтлумачи-
ти європейській спільноті причини Голо-
домору в Україні, О. Шульгин звертає 
увагу на економічну політику радянської 
держави, керівники якої спеціально про-
вадили так званий демпінг, організувавши 
в Європу «перебільшене вивезення хліба, 
лісу і міді». Така політика, з одного боку, 
підривала економічні можливості самої 
Європи, а з другого, – посилювала голод 
в Україні [3, с. 172; 9]. 

Із листування О. Шульгина з редакцією 
тижневика «Тризуб» [1; 12, с. 74–75] дізна-
ємось про публіцистичну діяльність екс-
міністра: у 1926 році вийшла його стаття 
«Захід і схід (листи на Україну)» з поперед 
ньою назвою «Європейська цивілізація і 
своя стара культура», а у 1928 році – «По-
жовкле листя (Лист ІІ на Україну)». Ак-
тивна громадська діяльність О. Шульгина 
виявилась і в участі в засіданнях Україн-
ського історико-філологічного товариства, 
у документах якого поряд із підписами ін-
ших учасників (Д. Антоновича, О. Кан-
диби, С. Смаль-Стоцького) стоїть його 
підпис.

Українські дослідники опублікува-
ли документи про роботу О. Шульгина в 
1946–1959 роках як очільника (голову і за-
ступника) благодійної організації Комісія 
допомоги українському студентству (далі – 
КоДУС) у Франції, куди це об’єднання 
переїхало з Німеччини в 1951 році.

Зазначимо, що архівні матеріали з іс-
торії КоДУСу дослідив В. Сергійчук, 
а результатом його колосальної роботи 
стала збірка документів «В ім’я май-
бутнього нації: документи і матеріали 
про організацію допомоги українською 

діаспорою студентам-емігрантам у 1920–
2000 роках» [2]. До книги увійшла пере-
важна більшість документів з історії Ко-
ДУСУ, що зберігаються в Україні. 

В еміграції О. Шульгин працював в 
Українському вільному університеті та 
Українському високому педагогічному ін-
ституті у Празі, де викладав західноєвро-
пейську історію та історію філософії. Сту-
денти навчалися за його підручниками і 
популярними книжками: «Нарис новіт-
ньої історії» (1925), «Україна і червоний 
кошмар» (1927 р., фр. мовою), «Україна 
проти Москви» (1935 р., фр. мовою), «Без 
території» (1934), «Державність чи Гайда-
маччина» (1934) тощо. У столиці Фран-
ції О. Шульгин також представляв Лігу 
українських політв’язнів.

У «Тризубі» 1 вересня 1939 року була 
надрукована заява українського уряду в 
екзилі: «Як би не розгорнулися події, – 
українці добре знають, де їх місце в страш-
них і рішучих перипетіях світової драми, 
що надходить в жахливій грозі і бурі во-
єнній. Ми – разом з Францією, Англією 
і Польщею <…> ми знаємо, що боротиме-
мося за правду і справедливість, за пра-
во нашого власного народу на державну 
самостійність <…> ми тим самим продо 
вжуємо непримиренну боротьбу й проти 
нового ґерманського союзника – Москви, 
нашого одвічного ворога, й змагаємося за 
визволення з московських кайданів Укра-
їни» [10, с. 2]. Стиль написання, манера 
викладу і сам текст заяви явно належить 
О. Шульгину…

Згодом, 4 березня 1940 року провідни-
ки українського уряду передали представ-
никові президента США Ф. Рузвельта в 
Європі С. Уелсу спеціальний меморан-
дум, копії якого було вручено урядам 
Франції та Великої Британії. Мета цього 
документа полягала в тому, щоб привер-
нути увагу демократичних країн до про-
блеми відновлення української самостій-
ної держави. 

У згаданому документі йшлося про 
ситуацію в Україні під радянською оку-
пацією, про необхідність відновлення 
української суверенної держави після за-
вершення війни, у якій, як запевнялося 
в меморандумі, Україна підтримує Фран-
цію та Велику Британію, а також про 
концепцію зовнішньої політики україн-
ського уряду, що не виключала утворення 
союзу (блоку) держав між Балтійським 
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і Чорним морями. Саме таке об’єднання 
європейських країн могло б стати пере-
шкодою – бар’єром – між Німеччиною і 
Росією. Подібна ідея в міжвоєнний пері-
од була висунута також Францією – про 
створення «малої Антанти» як рубіжного 
захисту Європи від зазіхань зажерливої 
Московії... 

Ознайомлення з цими положеннями 
наводить на роздуми про глибоку прозо-
рливість голови уряду в екзилі О. Шуль-
гина щодо майбутнього впорядкування 
Європи. 

Саме із проголошенням України не-
залежною державою вже 1991 року ми 
звернулися до ідеї розбудови геополітич-
ної вісі від Балтії до Чорного моря, ство-
рення містка від Вишеградської групи 
до ГУАМу, повернулися до можливості 
об’єднання держав навколо трьох морів... 

Про ще один відчайдушний крок 
О. Шульгина не можемо не згадати на 
шпальтах цього видання, а саме про «фін-
ляндський вектор» у політиці українсько-
го уряду в екзилі. 

З початком Радянсько-фінської ві-
йни Державний центр УНР в еміграції 
(далі –  ДЦ) виступив з деклараціями на 
підтримку цієї балтійської країни. Голова 
уряду О. Шульгин здійснив доволі ризи-
кований і складний візит до Фінляндії з 
метою створення українського доброволь-
чого підрозділу у складі фінської армії, 
що боролася з радянськими військами та 
перемогла (!). На жаль, зазначене питан-
ня втратило свою актуальність, оскіль-
ки події розвивалися досить динамічно 
й невдовзі, 3 березня 1940 року, Радян-
сько-фінська війна закінчилася поразкою 
СРСР. 

Водночас усі намагання виконува-
ча обов’язків Президента УНР в екзи-
лі В. Прокоповича і О. Шульгина пере-
конати Францію та Велику Британію 
в доцільності врахування українського 
чинника у вирішенні європейських вій-
ськово-політичних справ не були успіш-
ними. Західні країни не погоджувалися 
також і на створення окремого військово-
го українського легіону, передусім через 
позицію польського еміграційного уряду 
Миколайчика в Лондоні. Ці провідні єв-
ропейські держави перед німецькою за-
грозою орієнтувалися на СРСР і віднов-
лення вільної України жодним чином не 
входило до їхніх планів. 

Діяльність ДЦ УНР у Парижі припи-
нилася, коли німецькі війська захопили 
французьку столицю. Перестав виходити 
й офіційний друкований орган ДЦ – жур-
нал «Тризуб» – останній номер тижневи-
ка побачив світ 15 травня 1940 року.

Після капітуляції Франції 22 червня 
1940 року уряд не зміг виїхати з Пари-
жа. Оскільки О. Шульгин не приховував 
своїх симпатій до країн антигітлерівської 
коаліції, то із сином Ростиславом був за-
арештований німецькою владою і майже 
рік перебував у концентраційному таборі. 

Після нацистської окупації Франції 
О. Шульгин з родиною залишився у Па-
рижі. Із закінченням війни професор став 
співзасновником і віце-президентом Між-
народної вільної академії наук у Парижі 
та заступником голови Наукового товари-
ства імені Шевченка в Європі.

Нагадаємо також, що О. Шульгина 
тричі призначали Міністром закордонних 
справ уряду УНР в екзилі, а упродовж 
двох років він очолював уряд. Таким чи-
ном, Олександр Якович поповнив лави 
української політичної діаспори в Євро-
пі. Наведемо неповний перелік діяль-
ності О. Шульгина в екзилі в повоєнний 
період: засновник і голова Українського 
академічного товариства в Парижі (1946–
1960); один з організаторів і віце-прези-
дент (1952–1960) Міжнародної вільної 
академії наук у Парижі; з 1952 року – за-
ступник голови НТШ в Європі; актив-
ний учасник Державного центру УНР 
в еміграції, через який він підтримував 
українське студентство, родини біженців 
з українських земель, допомагав облашту-
ватися провідним особистостям того часу 
в нових умовах за кордоном. При такій 
активній діяльності й шаленій зайнятос-
ті Олександр Якович глибоко тужив за 
Україною. «Я не знаю, чи я дійсно колись 
буду в Україні, – писав він, – але я вірю, 
що Україна буде, вона мусить бути, вона 
сильна, вона багата. І я думаю, що люди 
ті, які там так тяжко працюють, хотіли 
би теж мати свою країну, в своїй країні 
жити» [3]. Доленосними стали слова пер-
шого Міністра закордонних справ Украї-
ни О. Шульгина. Здійснилися мрії низки 
поколінь. Творчо працює Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шев-
ченка і Національна академія наук Укра-
їни, готуючи патріотичні кадри, наукову і 
політичну зміну України.
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примітка
1 Олександр Якович Шульгин (11.08 

(30.07) 1889 – 04.03.1960) – державний і по-
літичний діяч, історик і публіцист. Дійсний 
член Наукового товариства імені Шевченка 
(1948). Походив з козацько-старшинського 
роду, що мав родинні зв’язки з Полуботка-
ми, Скоропадськими, Самойловичами, Апос-
толами, Сахно-Устимовичами. Закінчив 
історико-філологічний факультет Петербурзь-

кого університету. Викладав у школах Санкт-
Петербурга, ініціатор створення Союзу укра-
їнських студентських земляцтв у Росії. Член 
Української радикально-демократичної партії 
(із 1917 – Українська партія соціалістів-фе-
дералістів). 23 березня 1917 року приїхав у 
Київ і з липня того ж року призначений Гене-
ральним секретарем міжнаціональних справ 
Української Центральної Ради.
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SUmmary

Ukrainian National Republic has appeared unexpectedly on the map of Europe and disrupted 
European conviction in the incapability of Ukrainian people to have own independent state. UNR has 
demonstrated successful national-state foreign policy to the whole world, owing to the first Minister 
of the Foreign Affairs of the independent Ukraine Oleksandr Yakovych Shulhyn.

O. Shulhyn has been appointed as the Minister of Foreign Affairs of the Government of the 
UNR in exile for three times. He has headed the government for two years. In such a way Oleksandr 
Yakovych has become one of the representatives of Ukrainian political diaspora in the Europe. The 
incomplete list of O. Shulhyn activities in exile in the post-war period includes: the founder and 
head of Ukrainian Academical Society in Paris (1946–1960); one of the organizers and vice-president 
(1952–1960) of the International Free Academy of Sciences in Paris; from 1952 – the deputy of the 
head of Shevchenko Scientific Society in the Europe; active participant of the UNR State Centre in 
the Emigration. He has supported Ukrainian students, families of the refugees from Ukrainian lands, 
helped the leading personalities of that time to settle down in the new conditions abroad with the 
help of this centre. Despite such active and furious work Oleksandr Yakovych has grieved for Ukraine 
deeply. He has written: ‘I don’t know, if I really can go to Ukraine, but I believe, that Ukraine 
will be, It must be, It is strong, It is rich. And I think, that those people, who work so hard there, 
also would like to have own country, to live in their country’. The words of the first Minister of 
the Foreign Affairs of Ukraine O. Shulhyn have become prophetic. The dreams of many generations 
have come true. Taras Shevchenko Kyiv National University and the National Academy of Sciences 
of Ukraine work creatively, teaching patriotic persons, scientific and political generation of Ukraine. 
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