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ПОЛЬЩІ І РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (1938–1939 РР.) 

У статті здійснений критичний аналіз основних джерел до вивчення сутності і значення 
українського питання у зовнішній політиці Польщі та СРСР, з’ясування його особливостей та 
спроб розв’язання з врахуванням конкретно-історичних обставин. 
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Актуальність досліджуваної теми зумовлена потребою ґрунтовного вивчення зовнішньої 
політики Польської Республіки і Радянського Союзу крізь призму їхнього ставлення до українського 
питання в період 1938–1939 рр. – один з найсуперечливіших і найдраматичніших епізодів у світовій 
історії ХХ століття. 

За останні два десятиліття вітчизняні та зарубіжні науковці доклали чимало зусиль з метою 
неупередженого вивчення міжнародної політичної кризи, що переросла у світову війну, в тому числі 
й досліджуваної нами проблеми. Разом з тим, поза межами ґрунтовних наукових узагальнень 
залишилося чимало її аспектів, які і надалі постають сумішшю об’єктивних знань та історичних 
міфів, свідчать про наявність рудиментів радянської історичної науки, включно з її стереотипами та 
звичками свідомості дослідників, породжують пристрасні суперечки і дискусії, що значною мірою 
пояснюється недостатнім і подекуди некритичним використанням наявних джерел. 

Окремі аспекти зазначеної теми розглядалися у працях М. Вегеша [2], Ч. Гжеляка [76], 
М. Гетьманчука [5], С. Дембського [63], І. Ільюшина [21], М. Корната [79–80], О. Чубар’яна [46], 
Р. Шавловського (К. Лішевського) [96] та інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. Проте до нині 
поза межами науковців залишається цілісна оцінка джерельної бази досліджуваної проблеми. 

Автор здійснила спробу вперше комплексно дослідити інформативні можливості основних 
видів джерел до вивчення цієї тематики. 

Метою статті є цілісна характеристика джерельної бази окресленої теми. 
Об’єктом дослідження є джерела до вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики 

напередодні і в початковий період Другої світової війни. 
Предметом – основні види джерел, що розкривають роль і місце українського питання в 

зовнішній політиці Польщі та СРСР в 1938–1939 рр.  
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1938–1939 рр. Нижня межа зумовлена початком 

чехословацької кризи та її українською складовою, верхня – визначається спробами розв’язання 
Радянським Союзом українського питання та налагодження польським еміграційним урядом 
контактів з українським національним рухом.  

Розробку теми забезпечує значна джерельна база. Комплекс використаних документів і 
матеріалів, відповідно до джерелознавчих вимог, можна розділити на такі групи: 1) архівні 
матеріали; 2) опубліковані документи; 3) джерела особового походження; 4) пресові та 
публіцистичні видання. 

Дослідження зовнішньої політики Польщі та Радянського Союзу в 1938–1939 рр. крізь призму 
їх ставлення до українського питання базується на численних архівних документах. Найбільшу 
кількість неопублікованих матеріалів виявлено в Архіві нових актів у Варшаві (Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie), які зберігаються переважно в фондах: “Міністерство закордонних справ. Політично-
економічний департамент. Східний відділ”; “Міністерство інформації і документації еміграційного 
уряду Польської Республіки в Лондоні”; “Посольство Польської Республіки в Берліні”. Виявлені тут 
документи становлять в основному дипломатичні та політичні звіти, рапорти, повідомлення, 
інструкції, а також листування між Міністерством закордонних справ Польщі і її дипломатами в 
європейських країнах, насамперед у Німеччині, СРСР, Чехословаччині, Румунії, Угорщині. 
Зосереджена в них інформація стосується, зокрема, теоретичного обґрунтування місця і ролі 
українського питання в зовнішній і внутрішній політиці країни, глибокого занепокоєння розвитком 
ситуації в Закарпатті, підштовхування Угорщини до захоплення краю, дипломатичних зусиль 
Варшави, скерованих на встановлення спільного польсько-угорського кордону і ліквідації 
“українського П’ємонту”, який міг “стати маяком для українців СРСР і Польщі”. Зокрема, у виявленій 
тут справі 5463 зберігається десятисторінкове звернення 17-и депутатів і сенаторів південно-
східних земель Другої Речіпосполитої до міністра військових справ від 24 лютого 1939 р. з 
аргументованою пропозицією приєднати до неї Карпатську Україну, оскільки край, мовляв, є 
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“запальним вогнищем неспокою, котре загрожує Польщі збройною, небезпечною агресією” [56, 
k.98]. 

Неабиякий інтерес становлять матеріали Центрального військового архіву в Рембертові 
(Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie), які зберігаються у фондах: “Другий відділ Головного 
штабу”; “Політуправління Червоної армії”; “Штаб Українського фронту”. Вони розкривають 
підготовку, пропагандистське обґрунтування і проведення “визвольного походу” Червоної армії, 
реакцію місцевих жителів на цей та інші зовнішньополітичні кроки СРСР, випадки розправ з 
польськими військовополоненими, прояви українсько-польської ворожнечі, оборонні бої польської 
армії, випадки бойової взаємодії радянських і німецьких частин з метою розгрому польських 
збройних угруповань, становлення радянсько-німецького кордону тощо. Ці матеріали викладені у 
директивах, наказах, розпорядженнях, доповідях, інструкціях, авторами яких були нарком оборони, 
начальник Генштабу, начальник Політуправління Робітничо-селянської червоної армії, командувачі 
Українського і Білоруського фронтів, наркоми внутрішніх справ СРСР і УРСР, а також інші посадові 
особи.  

Цікавий фактичний матеріал почерпнутий з архіву Ст. Кота (фонди “Україна в період ІІ світової 
війни” та “Поляки в СРСР”), який розміщений в Архіві закладу історії селянського руху (Archiwum 
Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Profesora S. Kota). Він стосується місця українського 
питання в політиці Польщі, польсько-українських стосунків в 1939 р., спроб налагодження контактів 
між польським емігрантським середовищем і представниками українського національного руху. 

Важливе місце у роботі посідають публікації дипломатичних документів і матеріалів. Значний 
інтерес серед них становить двотомник “Рік кризи, 1938–1939” [6–7]. Документи та матеріали, що 
увійшли до нього, охоплюють період з кінця вересня 1938 і до початку вересня 1939 років і 
вміщують листування Наркомату закордонних справ СРСР з радянськими повпредами в 
європейських країнах, записи розмов, тексти пропозицій іноземним державам, виступи радянських 
офіційних осіб, повідомлення ТАРС, а також матеріали, почерпнуті переважно з іноземних видань. 
Значна їх частина вже була надрукована у попередніх, також використаних нами, збірниках [10; 13–
19]. З них дізнаємося про: дипломатичну діяльність СРСР і Польщі; відносини між ними; місце і 
роль української проблеми, зокрема в період чехословацької кризи, в їхній зовнішній політиці; 
англо-франко-радянські політичні та військові перемовини і ставлення уряду Речіпосполитої до 
радянської вимоги пропуску Червоної армії, в тому числі, через Галичину; радянсько-німецьке 
зближення.  

Віддаючи належне вміщеним у згаданих публікаціях матеріалам, варто, проте, відзначити, що 
упорядники тенденційно їх підбирали, аби довести, нібито офіційна Москва намагалася зберегти 
мир, створити систему колективної безпеки, але політика Лондона, Парижа і Варшави звела 
нанівець ці зусилля і змусила СРСР підписати пакт про ненапад з Німеччиною, щоб не бути 
втягнутим у війну, яка наближалась. Причому документи розміщувалися у такій послідовності і 
такого змісту, аби в читача склалося враження, ніби ініціатором радянсько-німецького зближення 
був Берлін, а Москва, мовляв, змушена була погодитись, щоб вийти з міжнародної ізоляції, у якій 
опинилася “завдяки західним країнам”. Тут навмисно залишено осторонь матеріали, з яких 
випливало, що напружені стосунки з Німеччиною змушували Радянський Союз поліпшувати 
відносини з Польською Республікою, а, отже, “закривати очі” на становище західноукраїнських 
земель у її складі. Іншим недоліком цих збірників є обмежена кількість документів, що стосуються 
українського питання. 

Цінним джерелом є зміст ХХІІ тому фундаментальної серії “Документи зовнішньої політики 
СССР”, що відновилась у 1992 р. після 15-річної перерви, і який охоплює період з січня-грудня 
1939 р. [11–12]. Вміщені тут документи (в основному тексті 818 з 905 опубліковані вперше і, крім 
того, близько 170 повністю чи частково, дослівно чи в переказі в примітках ) дають змогу глибше 
з’ясувати зовнішньополітичну діяльність Радянського Союзу, механізм і практичні дії з 
розчленування Чехословаччини і Польщі, дипломатичну проблему приналежності Західної України, 
формування нового радянсько-німецького кордону як продукту геополітичних і національно-
державних інтересів Москви. На особливу увагу заслуговує вміщена тут інструкція Й. Сталіна 
наркому оборони СРСР К. Ворошилову від 7 серпня 1939 р., яка розкриває справжнє ставлення 
радянського керівника до очікуваних перемовин з військовими місіями Великобританії і Франції і не 
викликає сумнівів у тому, що їх планувалося зірвати [11, c. 584]. Разом з тим, ці документи 
неспростовно свідчать: жодної безпосередньої загрози СРСР з боку Третього райху в 1939 р. не 
було; основна причина підписання пакту Ріббентропа-Молотова і таємних додаткових протоколів 
до нього – не відвернення війни, яка тоді проти радянської держави Німеччиною не планувалась, а 
поділ “сфер інтересів”. 
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Заслуговують на увагу вміщені тут документи про переговори Й. Сталіна з І. Ріббентропом у 
Москві 27–28 вересня. У їх ході німецький міністр закордонних справ, посилаючись на те, що 
оскільки Польща була розгромлена збройними силами його країни, а в Німеччини не вистачало 
насамперед лісу і нафти, висловив сподівання, що радянське керівництво зробить поступки в 
районі нафтородовищ на півдні у верхній течії ріки Сян, а також поблизу Аугустова і Білостока, бо 
там знаходяться великі ліси, важливі для господарства Третього райху [12, с. 610]. 

У відповідь Й. Сталін заявив: стосовно німецьких побажань щодо території по верхній течії 
Сяну, то в цьому відношенні жодні зустрічні кроки з боку радянського уряду виключені, оскільки, 
мовляв, ця територія вже обіцяна українцям. “Українці – бісівські націоналісти і вони ніколи не 
відмовляться від цієї території... Моя рука ніколи не поворухнеться потребувати від українців такої 
жертви”, – додав він [12, с. 610]. Натомість господар Кремля зробив наступну пропозицію: оскільки 
видобуток нафти в районі Дрогобича і Борислава може бути доведений до 500 тис. т у рік, то СРСР 
готовий половину цього видобутку продавати Німеччині, а замість другої половини постачати сиру 
нафту з інших його родовищ. “Усе це в межах можливого, але територіальні поступки 
виключаються” [12, с. 610].  

Водночас у ХХІІ томі майже відсутні документи, які приймали на засіданнях Політбюро ЦК 
ВКП(б) з питань зовнішньої політики, а також інструкції Й. Сталіна наркомам закордонних справ 
М. Литвинову і В. Молотову, в тому числі й з української проблеми; не відображені контакти 
радянської і німецької сторін під час вересневої кампанії 1939 р., хоча, згідно з німецькими 
джерелами, упродовж цього місяця Й. Сталін і В. Молотов близько десяти разів зустрічалися з 
німецьким послом в Москві Ф. Шуленбургом, обговорюючи питання про вступ Червоної армії на 
територію Польщі і подальшу її долю, а також перспективи західноукраїнських земель. В окремих 
випадках укладачі коментарів до цих документів продовжували дотримуватися традиційних позицій 
радянського періоду, звертаючи увагу на “вперте небажання Молотова говорити з Шуленбургом 
про укладення Договору” навіть уже 15 серпня 1939 р., коли, мовляв, “німці вже на всі голоси 
говорили про “пакт” і “договір”…” [12, c. 589].  

Цікаві і майже незнані досі документи про підготовку агресії СРСР проти сусідньої держави, 
пропагандистське забезпечення “визвольного походу” Червоної армії на західні землі України, 
спроби розв’язання Кремлем української проблеми в ході вересневої кампанії 1939 р. і, звичайно, 
про “катинську справу”, виявлені у збірнику документів і матеріалів “Катинь. Полонені неоголошеної 
війни” [22]. 

На змову Берліна і Москви, підготовку чергового поділу Польщі, обґрунтування для 
міжнародної спільноти вторгнення на її територію проливають світло документальні збірники, що 
розкривають радянсько-німецькі зв’язки в 1939–1941 роках [29–30; 32–33; 38–40; 77; 97].  

Цінним джерелом є збірник “Радянські органи державної безпеки 1939 – червень 1941: 
документи ГДА СБ України” [35], вивчення якого дозволяє глибше з’ясувати мобілізаційні заходи та 
воєнні приготування напередодні й участь у бойових діях Червоної армії на початку світової війни, 
реакцію населення УРСР і за кордоном на радянсько-німецькі договори 1939 р. і ліквідацію 
польської державності, політичні переслідування на захоплених територіях. 

Нові і маловідомі матеріали про карпато-українське питання в політиці європейських країн, 
маніпулювання ним Берліном, вміщені у виданні архівних документів і матеріалів “Тернистий шлях 
до України: Збірник архівних документів і матеріалів “Закарпаття в європейській політиці 1918–
1919, 1938–1939, 1944–1946 рр.” [42] і дають можливість ґрунтовніше зрозуміти ставлення 
Варшави, Москви та Будапешту до “українського П’ємонту” та їх дії, скеровані на його ліквідацію. 

В якості важливого джерела використані збірники польських документів і матеріалів про 
дипломатію та зовнішню політику Польської республіки, а також інших країн [50–51; 60; 72; 82; 88–
94; 96–99; 101]. З них дізнаємось, зокрема, про особливості тодішньої зовнішньої політики 
Речіпосполитої, визрівання радянсько-німецького союзу, таємну змову двох тоталітарних режимів, 
жертвою якої стала Польща, керівництво котрої тоді мало дуже обмежений вибір для маневру, а 
також про українсько-польські сутички, поведінку “визволителів” на захоплених західноукраїнських 
землях. 

Певну кількість відомостей про ставлення польського еміграційного уряду до українського 
питання в перші місяці його існування почерпнуто з документальних збірників про діяльність цього 
уряду, а також інших публікацій [8–9; 57]. 

Значний науковий інтерес становлять документальні збірники, що побачили світ у 
Великобританії, Німеччині, США, Франції та інших країнах [52–54; 65–71; 75]. Серед них особливо 
насиченим документальним матеріалом і науковим рівнем відзначається офіційне американське 
урядове п’ятитомне видання “Міжнародні відносини Сполучених Штатів Америки. Дипломатичні 
документи. 1939” [75]. Вони дають змогу певною мірою: відтворити багатогранну картину 
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міжнародних відносин розглядуваного періоду; простежити реакцію Лондона і Парижа на німецьке 
гасло створення “Великої України”, їх позицію під час англо-франко-радянських політичних і 
військових переговорів весною-влітку 1939 р.; розкрити суперечливе ставлення Великобританії та 
Франції до політики Москви і Берліна і показати категоричне відкидання ними думки про можливість 
більшовицько-нацистського альянсу; охарактеризувати дії західних союзників Польщі під час 
вторгнення на її територію Червоної армії. Водночас частина з них побачила світ у часи “холодної 
війни” і мала на меті “затаврувати” СРСР, а тому упорядники комплектували їх таким чином, аби 
залишити осторонь те складне міжнародне становище, в якому він опинився, та однобічно 
трактували тогочасну ситуацію. 

Джерелом для дослідження служать і радянські газети та журнали: “Правда”, “Известия”, 
“Красная армия”, “Красная звезда”, “Большевик”. З огляду на жорстку цензуру, вони вельми 
тенденційно висвітлювали зовнішню політику СРСР, його взаємини з європейськими країнами, 
проте опрацювання їх як інформаційного джерела дозволить в окремих випадках ґрунтовніше 
з’ясувати дипломатичні комбінації Москви у ставленні до Варшави і Берліна, вияснити офіційну 
версію “визвольного походу” та “українську політику” Кремля. 

Певна кількість важливих матеріалів про реакцію західноукраїнських політичних партій, 
громадських організацій і широкого загалу на використання “української карти” Німеччиною, 
український сюжет радянсько-німецького зближення, вересневі події 1939 р. можна почерпнути з 
тогочасної галицької преси та публіцистики. 

Ставлення польського уряду, зокрема до карпато-українського питання, його прагнення до 
встановлення спільного з Угорщиною кордону частково дозволяє прояснити преса Другої 
Речіпосполитої. 

Окремим видом є джерела особового походження, насамперед щоденники і спогади 
політичних і державних діячів, дипломатів, військовиків CРСР, Польщі, Німеччини, Великобританії, 
Франції: В. Андерса [55], Ю. Бека [58–59], В. Василевської [100], Ф. Гальдера [4], Я. Дрогойовського 
[73], М. Захарова [20], А. Ідена [74], Р. Кулондра [62], Ю. Лукасевича [81], І. Майського [28], 
Л. Міткевича [83–84], Л. Ноеля [85–87], Й. Ріббентропа [36], А. Розенберга [37], П. Стaженьського 
[95], В. Черчилля [61] та інших. Деякі з них носять унікальний характер, будучи подекуди майже 
єдиним джерелом відомостей, наприклад, про: український аспект зовнішньої політики Варшави; 
маніпулювання Берліном “українською картою” на початку Другої світової війни з метою примусити 
СРСР вторгнутись у Польщу; окремі аспекти участі Москви у черговому поділі останньої й 
української політики Кремля у вересні 1939 р.; реакцію західних союзників Польщі на вступ 
Червоної армії на західноукраїнські землі. 

Цінна інформація про дипломатію та зовнішню політику Другої Речіпосполитої, її пріоритети і 
помилки, важливе місце в ній української проблеми, прагнення ліквідувати автономну Карпатську 
Україну і, як наслідок, встановити спільний польсько-угорський кордон почерпнута нами з об’ємного 
четвертого тому щоденникових записів Я. Шембека [64]. Cюди увійшли розмови і листування цього 
заступника міністра закордонних справ Республіки Польща з міністром Ю. Беком, іншими 
керівниками країни, а також польськими послами в різних державах світу. 

У спогадах знайшли відображення настрої західноукраїнської спільноти, пов’язані з 
міжнародним становищем Карпатської України, державотворчими процесами там, а також з 
початком Другої світової війни і, зокрема, вступом Червоної армії на територію Західної України; 
роль німецького чинника в політичних візіях українських партій і громадських сил; українсько-
польські стосунки на західноукраїнських землях напередодні і на початку війни [1; 3; 23; 25–27; 31; 
34; 41; 43; 48; 49; 100]. Зокрема, стосовно останніх, то французький посол у Варшаві Л. Ноель, 
якого польські державні діячі і дипломати часто запрошували у свої помістя, в тому числі й у 
Західній Україні, залишив спогади про свої враження від перебування в краї: “Вони (поляки – Л. Т.) 
вважали польськими… Тернопіль, Львів і прилеглі райони. Однак, достатньо було відвідати ці 
райони, аби переконатись, що вони такими не є. Тут не відчувалося, що перебуваєш у Польщі. 
Зрештою, і самі польські урядовці, не дивлячись на усі їхні запевнення, відчували себе тут майже 
що за кордоном. Місцевих жителів вони не вважали справжніми поляками” [87, p.190].  

Про участь польських спецслужб у диверсійно-бойових діях на території Карпатської України, 
метою яких було поглиблення там політичної кризи, повалення автономного уряду А. Волошина, 
приєднання краю до Угорщини і тим самим утворення з нею спільного кордону, описав у своїх 
спогадах активний учасник тогочасних подій Ю. Каспарек [78]. У його уяві А. Волошин оточив себе 
“зграєю українських націоналістів і фашистських елементів, підтримуваних німцями”, які 
“приступили до створення “Січі”, назва якої нагадувала винищення польського і єврейського 
населення на Україні” [78, s.8].  
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Віддаючи належне значущості мемуарної літератури, ми враховували притаманну їй істотну 
дозу авторського суб’єктивізму, вплив особистісного чинника, а тому викладений тут фактологічний 
матеріал слід зіставляти зі свідченнями інших джерел і критично аналізувати. 

Отже, джерельна база характеризується видовою різноманітністю. Узяті в сукупності, критично 
проаналізовані різноманітні за ступенем документальної достовірності та історичної цінності 
перераховані джерела та дотична до теми література дозволяють здійснити спробу комплексного й 
об’єктивного дослідження українського питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу 
у 1938–1939 рр. 
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ПОЛЬШИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1938– 1939 ГГ.) 

В статье осуществлен критический анализ главных источников к изучению сущности и зна-
чения украинского вопроса во внешней политике Польши и СРСР, выяснении его особенностей и 
попыток решения с учетом конкретно-исторических обстоятельств. 
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SOURCES IN THE STUDY OF UKRAINIAN FOREIGN POLICY ISSUES IN POLAND AND THE 

SOVIET UNION (1938–1939)  

The article presents a critical analysis of the main types of sources to explore the nature and signifi-
cance of the Ukrainian question in the foreign policy of Poland and the USSR, clarifying its features and 
attempts to resolve with regard to specific historical circumstances. 
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