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S$,  !%ƒ"� �=$�, __  * 

 32 Бойдуник О. Стиль і послідовність полк. Андрія Мельника // Спогади про Андрія 
Мельника : зб. на пошану полковника Андрія Мельника Голови проводу Українських 
націоналістів / Підг. Іван Стефанич. – Львів, 1991. – С. 77.

 33 ААN. – Ambasada R P w Berlinie. – Sygn. 3935. – K. 163.
 34 Швагуляк М. Позиція та участь українців у німецько-польській війні 1939 року // 

Україна-Польща: важкі питання (Варшава, 8–10 жовтня 1998 року). – Варшава: 
ТУRSА, 1999. – Т. 4. – С. 45. – (Матеріали IV міжнародного семінару істориків 
«Українсько-польські відносини під час Другої світової війни»)

 35 Швагуляк М. Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня 
Другої світової війни (1938– 1939) // Вісник Львівського університету. Серія іс-
торична / [відп. ред. М. Мудрий]. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – Вип. 35–
36. – С. 312.

 36 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939. Styczeń-sierpień / Red. S. Żerko. – Warzsawa: 
Polski instytut spraw międzynarodowych, 2005. – S. 14–15.
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 37 Литвин М. Р. 1939. Західні землі України. – Львів: Інститут українознавства ім. 
І. Крип’яквича НАН України, 1999. – С. 7.

 38 Полянський П. Передвоєнна криза в міжнародних відносинах і дипломатія (вере-
сень 1938–серпень 1939). – К.: В-во «Ґенеза». – С. 27; Трубайчук А. Ф. 1939 год. 
К истории советско-германского уговора. – К.: Асоціація істориків «Істина», 
1994. – С. 29.

 * Неофіційний представницький орган українських політичних партій та організа-
цій Галичини, що діяв у 1937–1939 рр. 

 39 ЦДІА України у Львові. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 73 зв.
 40 Національна Політика. – 1939. – Ч. 12. – 26 березня. 
 41 Поки що мир врятований? // Діло. – 1939. – Ч. 99. – 3 травня. 



 № 14МАРТА ГАВРИШКО ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАННЯ У ГАЛИЧИНІ НАПЕРЕДОДНІ 1939 Р.

*%…��…%“2S …� ", "� 2�“  “,��…S�S "S� S��%�%"S�…,. 3C�!��›�…� 
…S��
�*%"%  *=…
��!= S �, "S… [P] …� CS�� “�S�=�, “2=!%"%  aS“�=!*=[,  
2%K2%  …= 3"%�3 ƒ qpqp42. y� *=2�"%!,�…S�� ",“�%"�$"=�,“� 3 
2=K%!S rqpo,  %�…%ƒ…=�…%  !%ƒ"� �=$�, C!%�%"3 `. cS2��!=  * *!%* 
…= �� .3 �%  C%!%ƒ3�S……  ƒ KS���%",*=�,43. m=2%�S“2� C!�“= tmJ 
C�!�*%…3"=�= “"%_. �,2=�S" 3 2%�3,  ?%  …=
,“2“�*= mS����,…= …S*%�, 
…� "S��%",2�“  "S� “"%_. “.S�…,. C�=…S",  2%�3 ƒ= ", !=L.“*=…
��!= 
…�%K.S�…%  2!=*23"=2,  * C%�S2,�…,L �=…�"!44. 

o%“,��……  …��%"S!, "=�,
�*,. ���%*!=2,�…,. *S� �%  ƒ%-
"…S�…�%_ C%�S2,*, Š!�2%"%  p=L.3 "C�,"=�%  …= %
S…*3 …S��
�*%-
C%��“�*,. "S�…%“,…. r 
�%�3 *%…2�*“2S %“%K�,"%  "%“2!,� C,-
2=…… � ��  3*!=_…“�*%"%  C%�S2,�…%"%  C!%"%�3 K3�%  “2="��……  
�%  p��S o%“C%�,2%_. a!=* G�,…%_ C%�S2,�…%_ �S…S_ K3" C!,�,…%$ 
…�C%!%ƒ3�S…� S ��ƒ%!SG…2=
S_ "=�,
�*,. C%�S2,�…,. “,�45. P. mS�-
�3* ƒ"=�3"=",  ?%  " !��=*
S_ &dS�=[ "›� ƒ K�!�ƒ…  1939 !. C%�=-
�, C!%!=.%"3"=2, !Sƒ…S "=!S=…2, !%ƒ",2*3 �S›…=!%�…%_ “,23=
S_,  
ƒ%*!��=,  " !=ƒS …=C=�3 mS����,…, …= o%��?346. gS ?%��……,*%-
",. …%2=2%* n. m=ƒ=!3*= �Sƒ…=G�%“ ,  ?%  
� C,2=……  �,!%*%  %K-
"%"%!$"=�, …= ƒ=“S�=……S j%…2=*2…%"%  *%�S2�23 8 2!="…  1939 !. 
`"2%!  ƒ=C,“=",  ?%  C!,“32…S C%"%�,�,“� Sƒ C!,C3?�…… � C!%  
�%›�,",L …S��
�*%-!=� …“�*,L “%$ƒ. b. j3ƒ��%",� ƒ=ƒ…=�=",  
?%  3*!=_…
S “2% �, C�!�� ",K%!%� �S› �"%. -!%…2S": …S��
�*%"%  
=K%  C!%2,…S��
�*%"%47. 

rmdn,  .%� S ",ƒ…=�%  *!=. …%!�=�Sƒ=
SL…%_ C%�S2,*,,  ƒK�!S"=-
�%  �% ��…� “2="��……  �%  C%��“�*%_ "�=�,∗. b. l3�!,L …= ƒ=“S�=…-
…S 0�…2!=��…%"%  *%�S2�23 C=!2S_ 22 *"S2…  1939 !. “2"�!�›3"=",  

 42 Національна Політика. – 1939. – Ч. 17. – 7 травня. 
 43 Як оцінюють відповідь Гітлєра // Громадський Голос. – 1939. – Ч. 16. – 6 травня. 
 44 М. П. Найбільша загадка // Українські Вісти. – 1939. – Ч. 104. – 8 травня; Після 

промови Гітлєра // Батьківщина. – 1939. – Ч. 17. – 7 травня.
 45 Tomczyk R. Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925–1939. – Szczecin: 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006. – S. 288.
 46 Німчук І. 595 днів совєтським в’язнем. – Торонто, 1950. – С. 6.
 47 ЦДІА України у Львові. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 22.
 * Про крах «нормалізації» члени УНДО заявили на V з’їзді партії 4–5 січня 1938 р., 

визнавши, що влада не виконала обіцянок; а фактичним переходом в опозицію 
була заява В. Мудрого в парламенті 24 лютого 1938 р. про те, що українські де-
путати не голосуватимуть за бюджет (Дробот І. Трансформації української 
державницько-соборницької ідеї (1920–1930-ті роки) – К.: ФОДО, ЛТД, 2002. – 
C. 211–212).
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 51 AAN. – Ambasada RP w Berlinie. – Sygn. 3935. – K. 112–113.
 52 Шухевич С. Моє життя. Спогади. – Лондон: Видання Української видавничої 

спілки, 1991. – С. 600. 
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