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 березня 1939 р. розпочався новий етап міжнародної кризи в Європі, який 
визначався остаточною ліквідацією Чехо-Словаччини. Німеччина 
проголосила протекторат над Богемією та Моравією, Словаччина отримала 

ілюзорну незалежність і перетворилась у васальну державу. Карпатську Україну з дозволу 
Німеччини окупувала Угорщина. Українська автономія, яка протягом кількох місяців була 
предметом зацікавлення багатьох країн, зникла з політичної мапи Європи. Вміло 
використавши “українську карту”, Гітлер на початок березня 1939 р. зумів розкрити наміри 
всіх країн, заангажованих в українській проблемі.  

Угорщина, яка добивалась анексії Карпатської України протягом 1938 року, отримала 
її, підписавши Антикомінтернівський пакт і, таким чином, потрапила під вплив Німеччини. 
Використовуючи українську проблематику, Гітлер прозондував ґрунт щодо можливої 
німецько-польської співпраці на базі Антикомінтернівського пакту. Незважаючи на 
небезпеку, яку несла в собі актуалізація української справи для Польщі, вона не захотіла йти 
на територіальні поступки Берліну та, дотримуючись заповіту Ю. Пілсудського про 
неприпустимість військового союзу з Німеччиною чи Радянським Союзом, відкинула 
німецькі пропозиції щодо будь-яких спільних військових об’єднань. Хоча, як показав 
розвиток наступних подій, Польща до кінця не усвідомлювала свою роль у планах Третього 
Райху. Як вважають дослідники, аж до самого гітлерівського нападу на Польщу у Варшаві 
були переконані: єдиним предметом розходжень з Німеччиною є питання про Данциг, варто 
Польщі тут поступитися, як Гітлер укладе з нею союз проти СРСР і в будь-який зручний для 
неї момент сприятиме антирадянській війні та розширенню Польщі до Чорного моря через 
загарбання радянської України [1].  

Спостереження за реакцією західних держав щодо “європеїзації” українського питання 
дозволили лідерам Третього Райху зробити висновок, що ці країни ладні примиритися з 
німецькою експансією на Схід під гаслом розв’язання української проблеми. З іншого боку, 
СРСР не буде противитися німецькому руху на Захід за умови, що Гітлер не буде 
порушувати українське питання [2].  

Отже, розігравши “українську карту”, Гітлер не мав тепер якихось конкретних планів 
щодо її використання у майбутньому. Адже на березень 1939 р. лідери Третього Райху, 
накресливши напрямок майбутньої експансії – Захід, ще остаточно не визначили місця  й 
ролі Польщі та СРСР: бути їм союзниками чи ворогами. І тут знову могло стати у пригоді 
українське питання, що було “ахіллесовою п’ятою” обох держав. 

Про невизначеність позиції Гітлера щодо українського питання свідчать вказівки 
командуванню сухопутних військ на початку березня 1939 р.: “Вторгатися на Україну фюрер 
не хоче. В залежності від обставин можна було б створити українську державу. Але ці 
питання поки що залишаються відкритими” [3]. “Все це поки що мрії”, – така була його 
відповідь на доповідну записку щодо українського питання з додатком-мапою майбутньої 
Великої України. У міністерстві закордонних справ Німеччини робили спроби переконати 
Гітлера не знищувати Карпатську Україну, яка пробудила стільки сподівань в українців на 
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допомогу і підтримку з боку німців. Однак Гітлер заперечував будь-яку зацікавленість 
українським питанням, бо коли б він “зв’язався з українцями та їх політичними планами, то у 
Відні не було б схвалено третейську постанову, яка зробила Карпатську Україну 
нежиттєздатною” [4].  

У другій половині березня, під час зустрічі польського посла Й. Ліпського з 
Й. Ріббентропом, останній знову висунув ультиматум Польщі. 26 березня 1939 р. Варшава 
офіційно його відхилила [5]. Небажання поляків йти на територіальні поступки не могло 
зупинити німецьку експансію. У Берліні було заплановано перед вирішальним ударом на 
Захід розгромити Польщу. 3 квітня визначено остаточний термін нападу на Польщу – не 
пізніше 1 вересня 1939 р. За декілька днів 11 квітня був затверджений план нападу проти 
Польщі – “Вайс”.  

Віддавши Карпатську Україну на поталу Угорщині, у Берліні не мали наміру викидати 
“українську карту” зі свого резерву. Німці і зв’язані з ними українські діячі, за мовчазною 
згодою угорських властей або і всупереч їм, використовували територію Закарпаття для 
підготовки військової та пропагандистської акції проти Польщі. Німецьке консульство в 
Хусті, кероване Гоффманом, стало осередком пропагандистської організаційної та 
шпигунської діяльності, що була скерована проти Польщі [6]. 

22 квітня 1939 р. шеф V Відділу Угорського Генерального штабу генерал Гомлок 
зустрівся у Відні з шефом абверу адміралом Канарісом. Німецька сторона висунула комплекс 
вимог щодо українців. Угорщина не повинна була ув’язнювати або видавати полякам 
полонених вояків Карпатської січі. Вона мала забезпечити українцям культурні та релігійні 
права, а також дати можливість українським інтелігентам, що емігрували в Німеччину, 
повернутися на Закарпаття і вільно там працювати. Канаріс вимагав відкриття двох 
короткохвильових радіостанцій у Будапешті та Хусті для ведення пропаганди на українських 
теренах, а також висилання звідти спеціальними аеростатами пропагандистських листівок, 
які готував абвер. Він домагався транзиту цих матеріалів через угорську територію. 
Планувалося створити центр, у якому спецслужби розгорнули б підривну діяльність на 
Україні. Люди, що мали займатися цією роботою (українські втікачі) отримали б угорські 
паспорти. В обмін на це німецька сторона висловила готовність гарантувати “остаточну 
приналежність Карпатської України до Угорщини – навіть у випадку створення української 
держави” та перестерігала, що ця можливість зобов’язує Будапешт дбати про добрі стосунки 
з майбутнім потужним сусідом [7]. 

Німці планували використати український чинник у військовому конфлікті з Польщею. 
Ще не маючи конкретних планів щодо його реалізації, вони здійснили певні кроки. Одразу 
після ліквідації Карпатської України велика кількість членів Карпатської січі була 
переправлена в західну Німеччину, де їх розмістили в таборах праці [8]. Переїзд січовиків із 
Закарпаття та Угорщини в Німеччину, що був санкціонований угорським урядом на 
прохання міністерства закордонних справ Німеччини, тривав протягом кількох наступних 
місяців [9]. Сотні українців опинилися в таборах Відня, Брно, Брауншвейга, Ганновера та 
Східної Пруссії. Там вони проходили спеціальну військову підготовку для диверсійної 
роботи проти Польщі [10]. Крім того, у Німеччині готували українські кадри, які мали хист 
до агітаційної роботи [11], їх планували використати у пропагандистській антипольській 
кампанії, яка почала набирати оберти після затвердження плану “Вайс”. 

Лідери Німеччини надавали великого значення моральному виправданню своєї 
майбутнбої агресії. Починаючи з аншлюсу Австрії, вони використовували одну й ту ж саму 
тактику нападу – розвал країни-жертви з середини. Ця тактика спрацювала в Чехо-
Словаччині й мала бути використаною проти Польщі. Принагідно підкреслимо, що у чехо-
словацькому випадку “українська проблема” добре прислужилася німцям. Услід за 
закарпатцями прийшла черга західних українців стати розмінною монетою у великій грі 
Гітлера.  

Таким чином, Німеччина вирішила розіграти “українську карту” для підриву 
внутрішньополітичного становища Польщі. У Берліні почали підбирати відповідний 
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матеріал для пропагандистської атаки. На перший план поставлено тезу “Польща – друга 
мозаїчна держава” та завдання таврувати політику терору, здійснювану Польщею щодо 
національних меншин. Ця кампанія мала на меті вплинути на світову громадськість і 
польське населення, домогтися розколу польської нації та інсценізувати повстання проти 
політичного керівництва” [12]. У Східній Галичині потрібно було підготувати українське 
населення до виступу проти Польської держави і у відповідний момент штовхнути його на 
повстання, яке б одразу підтримали українські військові загони, добре вишколені на 
території Третього Райху. Вогнище нестабільності в українських районах дало б Німеччині 
привід для воєнного втручання у великих масштабах [13]. 

До підготовки повстання були підключені різні відомства. Найбільш інтенсивну 
діяльність розгорнув абвер – управління розвідки і контррозвідки при верховному 
головнокомандуванні збройних сил Німеччини. Головне завдання, що ставив перед собою ІІ 
відділ (диверсії і “психологічна війна”) – знищення на території майбутнього противника 
важливих сировинних і промислових об’єктів, організація терористичних актів, нагнітання 
атмосфери нестабільності, інсценування повстань. В обов’язки цього відділу входила також 
організація “п’ятої колони”, яка мала політично розкласти з середини майбутню жертву 
агресії [14].  Підготовку українського повстання вів за директивами абверу ІІ начальник 2-го 
відділу 8-ої резидентури Бреслау [15]. У своїй діяльності абвер спирався на ОУН, з якою ще 
з 1938 р. налагодив тісний контакт [16].  

Активну діяльність у тому ж напрямку розгорнуло німецьке консульство у Львові. 
Німці, які багато років добивалися відкриття цього консульства, виторгували його, 
погодившись на спільний польсько-угорський кордон і відступивши від Карпатської України 
[17]. Приглушивши українське питання в Закарпатті, німці відкрили консульство у Львові, 
щоб активізувати його на іншому відтинку етнічних українських земель. Це ще раз доводить, 
що всі їх дії щодо українців підпорядковувалися винятково загарбницьким планами. 
Німецьке консульство у Львові, кероване Зеельсом, залучило до співпраці, крім 
націоналістів, легальні українські партії та організації, що діяли на території Польщі [18].  

Документи польського посольства в Берліні, які зберігаються в Архіві актів нових у 
Варшаві, свідчать, що поляки з тривогою стежили за розгортанням українсько-німецьких 
зв’язків. У середині квітня в Берліні відбулася зустріч лідерів українського 
націоналістичного руху і німецьких представників. Українців запевнили, що лінія німецької 
політики щодо них не змінилася і німці й надалі підтримуватимусь прагнення українського 
народу до створення самостійної держави. Однак додали, що українці можуть розраховувати 
тільки на ті землі, які входять до складу Польщі та Росії. Представники Райху пообіцяли 
дозволити формування українського військового легіону на території Німеччини, однак 
застерегли, що робити це доведеться спокійно і тихо [19]. Німецькі чиновники запевнили, що 
українці можуть розраховувати на моральну та матеріальну допомогу [20].  

Заяви німців втілювалися в життя. На окупованій території Богемії і Моравії німецький 
уряд виплачував пенсію колишнім урядовцям Карпатської України. Німецький консул у 
Хусті виплатив вдовам і дітям січовиків, що загинули, гроші та запевнив, що доб’ється, аби 
угорський уряд призначив їм ренту [21]. У Празі виходила українська газета “Нова 
українська свобода”. Проте всі українські партії на території протекторату були офіційно 
заборонені [22]. 

Міжнародна ситуація у березні-квітні 1939 р. складалася не на користь Німеччини. 
Велика Британія та Франція після ейфорії, породженої надіями на довгий мир після 
Мюнхена, поступово усвідомлювали німецьку загрозу і необхідність відсічі агресивним 
намірам Гітлера. Стурбованість Лондона і, особливо, Парижа викликала наростаюча 
небезпека німецької агресії в західному напрямку. Якщо раніше країни Заходу сподівалися, 
що методом “розв’язаних рук на Сході” спрямує вістря німецького експансіонізму на 
Радянський Союз, то з другої половини березня, після окупації Чехії, ці надії почали танути. 
26 березня повноважний представник СРСР у Франції Я. Суріц інформував Москву: 
“Незважаючи на те, що останні німецькі захоплення відбулися у “Східній” Європі і ще більш 
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наблизили Німеччину до наших кордонів, версія про “східний”, або точніше, радянський, 
напрям агресії поволі поступається місцем упевненості (хоча б, у відповідальних політичних 
діячів), що наступний удар Німеччина готує проти Заходу [23]. 

Інформація, що надходила з різних джерел, свідчила, що наступний удар Гітлер 
завдасть Польщі. З одного боку, Польща знаходилася на шляху німецької експансії на Схід, 
що відповідало бажанням багатьох західний політиків, але з другого – вона була союзницею 
Франції. Ліквідація або значне послаблення Польщі за відсутності надійних угод з СРСР 
означали б крах розрахунків французького Генерального штабу на створення східного 
фронту проти Німеччини. Франція опинялася наодинці з сильним противником [24]. За таких 
обставин у політичних колах Лондона та Парижа міцніла думка про необхідність більш 
тісних контактів із Радянським Союзом. Європейські політики різного рангу виявляли 
велику активність у цьому напрямі. Уже  15 березня 1939 р. міністр закордонних справ 
Франції Ж. Бонне в розмові з Я. Суріцем заговорив про доцільність покращення радянсько-
французьких відносин [25]. Радянський повноважний представник у Великій Британії 
І. Майський повідомляв з Лондона, що міністр закордонних справ Великої Британії 
Е. Галіфакс висловив готовність обговорити з Москвою будь-які питання – не лише 
економічні, але й політичні [26]. 

Однією з перших дипломатичних акцій, що мала на меті засвідчити рішучий відхід від 
політики “умиротворення”, стало надання англо-французької гарантії спершу Польщі, а 
згодом Румунії та Греції. Однак західні демократії розуміли, що їх гарантії без військової 
допомоги СРСР не мають міцної бази. Тому вони прагнули поставити Німеччину перед 
потужною коаліцією противників, сили якої б переважали її міць [27]. З середини березня 
між Великої Британією, Францією та Радянським Союзом розпочались інтенсивні 
переговори щодо підписання спільної декларації, яка гарантувала б безпеку в Європі.  

Все це ставило під загрозу плани Гітлера, який мусив співставляти масштаби 
агресивних політичних цілей і реальні військові можливості Третього Райху. Щоб розв’язати 
це протиріччя, нацисти вишукували такі методи ведення війни, які б дозволяли б, з одного 
боку, завдавати удари противниками, ізолюючи черговий об’єкт агресії і нейтралізуючи 
політичними засобами ті держави, агресія проти яких планувалась пізніше, а з іншого – 
використовувати всі переваги доктрини блискавичної війни проти кожного об’єкту агресії до 
можливого вступу у війну союзників [28].  

Перед лідерами Третього Райху постало завдання запобігти союзу між Лондоном, 
Парижем та Москвою. 16 квітня в Римі відбулася зустріч Геринга і Муссоліні, де 
обговорювалась можливість зближення між Антикомінтернівським пактом та СРСР. 
Муссоліні не заперечував проти такого розвитку подій. Однак відзначив, що його 
уможливить лише відмова Гітлера від України. Геринг запевнив, що фюрер не має на 
Україну жодних посягань [29]. 

Таким чином, з другої половини квітня 1939 р. у Берліні почали розробляти плани 
зближення з СРСР. Одним із шляхів до нього могло стати українське питання, яке, як 
засвідчили події навколо Карпатської України, дуже турбувало Радянський Союз. У цей час 
німці почали згортати всі акції, що свідчили про їх співпрацю з українцями. Саме у другій 
половині квітня з польського консульства у Берліні до Варшави надійшло повідомлення: 
“Німці більше українських втікачів не приймають” [30]. З Відня польський консул 25 квітня 
інформував: “Принаймні назовні українське питання втратило значення і актуальність”. 
Однак воно залишалося одним  з пунктів зовнішньополітичних намірів Третього Райху. У 
своїх висновках консул спирався на інформацію, отриману з німецьких військових і 
партійних кіл. За його словами, там панувало переконання, що українське питання таки 
вибухне у Польщі. Про це свідчили хоча б повідомлення німецької преси про великі 
проблеми і неспокій у Галичині [31].   

Це ж підтвердила німецько-угорська зустріч у Будапешті, куди 9 травня 1939 р. прибув 
шеф німецької військової розвідки. Адмірал Канаріс повідомив, що Берлін занепокоєний з 
приводу розгорнутої за кордоном пропаганди щодо ролі Німеччини в українському питанні. 
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З іншого боку, Берлін невдоволений чутками, що Угорщина, своєю чергою, нібито хоче 
ліквідувати українську проблему. Оскільки керівництво Райху враховує можливість 
німецько-польської війни, то вважає за необхідне приготуватися до співпраці у сфері 
української пропаганди. Таку співпрацю не вдасться імпровізувати, отже належить зайнятись 
її підготовкою, принаймні на ідеологічному та кадровому відтинку. Одночасно Канаріс – як 
“спеціальний уповноважений фюрера з українських справ” (так він окреслив свої функції) – 
запевнив своїх угорських співрозмовників, що згідно з сучасними німецьками планами 
“військового” вирішення української справи Закарпаття не вважатиметься за територію, що 
належить Україні. Після цього начальник Угорського Генерального штабу приступив до 
підготовчої роботи, щоб у разі війни, співпрацюючи з абвером долучитися до української 
пропаганди [32].  

Прикладом політичної обережності Німеччини щодо українського питання стало і 
розпорядження державного секретаря протекторату Богемії і Моравії Франка, щоб в 
українській пресі та радіо на території протекторату не зв’язувати українське питання з 
Німеччиною, а порушувати його як самостійну справу [33].  

Однак, у травні 1939 р. встановити союзницькі взаємини з СРСР було нелегко, адже 
цього домагалися два політичні табори. Як влучно підмітив французький посол в Москві 
Наджинар, радянський уряд, який “так довго тримали осібно, на сучасний момент розцінює 
себе як арбітра…, немає сумніву в тому, що він прагне використати це становище” [34]. 
Радянський Союз виявився в надзвичайно вигідній позиції: з аутсайдера європейської 
політики він перетворився на чинник, від якого залежало, без перебільшення, майбутнє 
Європи. Крім того, надання гарантій Польщі та Румунії країнами Заходу певною мірою 
посилило безпеку західних кордонів СРСР. У Москві прагнули використати своє вигідне 
становище. Нарком закордонних справ СРСР М. Литвинов у листі до повноважного 
представника СРСР в Німеччині А. Мерекалова 4 квітня 1939 р. так описував ситуацію: “Ми 
чудово знаємо, що затримати і призупинити агресію в Європі без нас неможливо, і чим 
пізніше до нас звернуться за допомогою, тим дорожче нам заплатять” [35]. Тому Сталін 
маневрував, вичікуючи, яка сторона може повніше задовольнити його “запити”. У Кремлі з 
великою підозрою ставилися до політики Великої Британії та Франції. Натомість політичний 
курс Німеччини оцінювали як більш послідовний і менш схильний до коливань та протиріч. 
З цією точки зору Гітлер видавався більш надійним партнером, тим більше, що він міг піти 
на більші поступки [36]. 

У Сталіна з’явилася можливість вибору. Що могли запропонувати йому західні 
демократії, окрім війни, тягар якої головним чином мав впасти на СРСР? Обіцянку, що 
Радянський Союз не залишиться самотнім перед німецькою загрозою? Але радянська 
дипломатія ніколи особливо не довіряла чуткам про напад Німеччини на Схід і підтримку 
Гітлером української справи. У Москві розуміли, що така пропаганда навесні 1939 р. 
передусім була розрахована на те, щоб утримати СРСР в орбіті західних демократій і не 
штовхнути Сталіна “в обійми”  Гітлера [37]. Тим більше, ліквідація Карпатської України на 
практиці засвідчила незацікавленість Гітлера планом побудови незалежної, соборної України 
[38]. 

Проте не варто вважати, що актуалізація наприкінці 1938 р. української проблеми на 
міжнародній арені зовсім не турбувала Москву. Сталін, очевидно, знав про активізацію в 
Галичині підривних антипольських елементів та підготовку повстання в тилу польських 
військ [39]. Події наступних років дають підставу вважати, що Сталін, продовжуючи 
політику російських царів “по збиранню всіх руських земель”, мав намір приєднати Західну 
Україну до своєї імперії. Зробивши це, він сподівався назавжди знищити розсадник 
“українського сепаратизму і вільнодумства” у Галичині, який так його дратував. Виникає 
питання: чи могли допомогти в реалізації його задумів західні демократії? Чи були вони 
готові піти на якісь територіальні поступки Радянському Союзові? Уже перший етап 
переговорного процесу навесні 1939 р. дав відповідь на ці запитання. 21 березня посол 
Великої Британії в СРСР У. Сідс вручив М. Литвинову британський проект спільної англо-
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французько-польсько-радянської декларації про гарантування безпеки в Європі [40]. Він 
запропонував, у разі незгоди Варшави, підписати декларацію без Польщі [41]. Це не 
задовольнило Сталіна, який прагнув розташувати свої війська у цій країні. На це поляки не 
погоджувались, справедливо остерігаючись, що радянські війська ніколи вже звідти не 
підуть. 

1 квітня 1939 р. У. Сідс відвідав М. Литвинова і поцікавився враженнями наркома від 
заяви Н. Чемберлена 31 березня 1939 р., вважаючи, що Москва мала б вітати її “як вияв нової 
англійської політики на шляху колективної безпеки”. М. Литвинов відповів, що радянському 
уряду “не зовсім зрозумілий зміст цієї заяви”, оскільки Польща продовжує займати 
негативну позицію щодо приєднання до союзу держав за участю СРСР. На запитання 
англійського посла, чи означає це, що радянський уряд надалі не має наміру допомагати 
жертві агресії, М. Литвинов заявив: “Можливо, ми будемо допомагати в тих чи інших 
випадках, але вважаємо себе нічим на зобов’язаними і будемо діяти відповідно до своїх 
інтересів” [42]. Цю ж тезу М. Литвинов розвинув 2 квітня, приймаючи тимчасового 
повіреного у справах Франції в СРСР Ж. Пайяра. Останній повідомив у Париж, що 
радянський нарком закордонних справ “висловив думку про те, що у підсумку політика 
ізоляції може бути найбільш вигідною для СРСР”. Хоча це було сказано жартома, але “жарти 
Литвинова майже завжди вказують на альтернативні напрямки ходу думок радянських 
керівників”,  – відзначив у своєму звіті Ж. Пайяр [43]. 

Позицію радянської дипломатії М. Литвинов у листі до повноважного представника 
СРСР у Франції Я. Суріца від 11 квітня 1939 р. пояснював так: “Ми повинні перед усім 
світом, а більш формально – перед Англією і Францією, зобов’язатись допомагати Польщі і 
Румунії за їх першою вимогою і в тих формах, які вони самі нам вкажуть. Але чому ми 
повинні брати на себе такі односторонні зобов’язання? Нам кажуть, що нашим інтересам 
відповідає захист Польщі і Румунії проти Німеччини. Але ми свої інтереси завжди самі 
будемо усвідомлювати і робитимемо те, що вони нам диктують. Для чого ж нам наперед 
брати на себе зобов’язання, не маючи з них абсолютно ніякої вигоди для себе?” Цікава 
реакція радянського наркома закордонних справ на надання Великою Британією гарантій 
Польщі: “Зобов’язавшись надавати допомогу Польщі без будь-яких застережень, Англія 
фактично уклала договір з Польщею також проти нас. Ми, щоправда, не збираємось 
нападати на Польщу, однак угода з Англією, зміцнюючи усі позиції Польщі щодо СРСР, не 
може не бути актом неприязні” [44]. 

Того самого дня М. Литвинов доручив повноважному представнику СРСР у Великій 
Британії І. Майському обережно вияснити у міністра закордонних справ Великої Британії 
Е. Галіфакса, чи Англія свідомо йде на угоду, яка формально направлена проти Радянського 
Союзу. З цього приводу М. Литвинов писав: “Особливо неприпустимим було б приєднання 
Англії до польсько-румунського договору, тому що, по-перше, він був укладений відкрито 
проти СРСР, а по-друге, зачіпає бессарабську проблему”. 

Принагідно зазначимо, що 23 березня 1939 р. румунський посол розмовляв із 
заступником наркома закордонних справ В. Потьомкіним про визнання Радянським Союзом 
тогочасного румуно-радянського кордону. СРСР черговий раз відмовився це зробити, тобто 
не визнав приналежність Бессарабії до Румунії [45]. Така позиція СРСР на тлі небезпеки 
вибуху війни яскраво свідчила про його справжні наміри.  

Радянське керівництво не приєдналося до англо-французьких гарантій ряду 
європейських країн. Сталін, прагнучи скористатися зручним геополітичним становищем 
СРСР, висунув неприйнятну не лише для Великої Британії і Франції, а й, насамперед, для 
країн-потенційних жертв агресії вимогу про вступ на їх територію у мирний час Червоної 
Армії під приводом виникнення “непрямої агресії”. Питання проходу своїх військ через 
галицький коридор радянська дипломатія висувала як ключове і принципове, що зайвий раз 
свідчить про інтерес Сталіна до Галичини. Таким чином, Сталіна не влаштовував союз із 
західними демократіями. В основі зовнішньої політики двох сторін були закладені 
різновекторні тенденції: країни Заходу бажали зберегти статус-кво в повному обсязі, СРСР – 
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подолати усталену систему європейської рівноваги. Зрозуміти сталінську стратегію дозволяє 
запис розмови Сталіна з генеральним секретарем Виконкому Комінтерну Г. Димитровим, яка 
відбулась 7 вересня 1939 р. Згадуючи про переговори з Великою Британією і Францією, 
Сталін сказав: “Ми надавали перевагу угоді з так званими демократичними державами і тому 
вели переговори. Але британці і французи хотіли мати нас за батраків і при цьому нічого не 
платити” [46].  

Можна припустити, що у другій половині квітня Сталін уже мав певну інформацію про 
наміри Гітлера розв’язати “польську проблему” військовим шляхом. Це,  своєю чергою, 
створювало ризик для Радянського Союзу бути втягнутим у велику війну і “нічого з того не 
мати”. Тому досягнення угоди з нацистською Німеччиною стало пріоритетним завданням 
радянської зовнішньої політики. Сигналом, що сповіщав про такі зміни у Кремлі, було 
зміщення 3 травня 1939 р. з поста наркома закордонних справ СРСР М. Литвинова. У Берліні 
цей жест Москви не пройшов непоміченим. 

Якщо до кінця квітня українське питання у Берліні розглядали насамперед під кутом 
зору розгрому Польщі, то на початку травня воно стало предметом торгів з Радянським 
Союзом. Українське повстання в Східній Галичині, яке нацисти планували розв’язати і 
використати як привід для вторгнення у Польщу, було поставлено ними у пряму залежність 
від позиції СРСР. 2 травня Й. Ріббентроп повідомив радника бюро міністерства закордонних 
справ Німеччини П. Клейста, що українська акція в Польщі не відбудеться, якщо буде 
повністю усунена небезпека нападу з боку СРСР” [47]. 8 травня Сталін отримав про це 
донесення. Прочитавши його, він підкреслив інформацію, що стосувалася залежності вибуху 
українського повстання в Польщі від позиції СРСР [48].  

Того ж дня з Берліна прийшла телеграма від тимчасового повіреного у справах СРСР в 
Німеччині Г. Астахова, у якій він повідомив, що німецька пропаганда поширює чутки про 
радянські переговори з Німеччиною ледве не про розподіл Польщі. Радянський дипломат 
відзначав, що “навіть від серйозних співбесідників доводиться слухати дикі питання 
подібного роду” [49]. Це повідомлення підтверджують інші джерела. Французький посол у 
Німеччині Р. Кулондр 9 травня інформував свого міністра закордонних справ: “Протягом 
останньої доби Берлін наповнили чутки про те, що Німеччина нібито передала радянському 
уряду пропозиції щодо поділу Польщі” [50].  

9 травня Г. Астахов зустрівся з заступником завідуючого відділом преси МЗС 
Намеччини Б. Штумом. Останній, доводячи, що німецька політика щодо СРСР змінилася на 
краще, між іншим, зазначив: “Ліквідація Карпатської України хоча зроблена не 
безпосередньо заради СРСР, але була б немислима, якби Німеччина мала наміри здійснити 
експансію в напрямку України” [51]. Водночас Б. Штум рекомендував звернути увагу на 
нещодавно опубліковану статтю “Маневри відволікання” про польські плани щодо України 
[52]. Таким чином, він намагався настроїти СРСР проти Польщі. Радянський тимчасовий 
повірений Г. Астахов не отримував з Москви жодних інструкцій, які б уповноважували його 
вести політичні переговори. Це він неодноразово підкреслював у розмовах із 
високопоставленими німецькими чиновниками. Російський історик В. Соколов пояснює це 
недовірою нового керівництва НКЗС до дипломатів чичерінсько-литвиновської школи [53]. 
Інший російський історик С. Горлов відзначає, що Г. Астахов у 1939 р., проклавши дорогу 
радянсько-німецькому зближенню, діяв певною мірою на свій страх і ризик [54].  

У середині травня 1939 р. міністр закордонних справ Німеччини Й. Ріббентроп прийняв 
німецького посла в СРСР Ф. Шуленбурга. Він дав першу з моменту виникнення Третього 
Райху важливу вказівку німецькому послу у Москві, усно і за умови найсуворішої 
секретності [55]. Німецький уряд хотів, аби Шуленбург якнайшвидше повернувся до Москви 
і тактовно дав зрозуміти радянському уряду, що Німеччина не відчуває до нього жодної 
ворожості. Послу потрібно було з’ясувати точку зору радянського керівництва на радянсько-
німецькі відносини, але зробити це надзвичайно обережно. Вказівки німецького міністра 
закордонних справ містили у прихованій формі першу відому нам пропозицію СРСР взяти 
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участь у поділі польських земель: “У випадку конфлікту з Польщею Німеччина не має 
наміру окупувати всю країну”. 

Радянське керівництво прагнуло залучити у переговорний процес вище політичне 
керівництво Німеччини та стимулювати Берлін до конкретизації пропозицій, які б мали стати 
ціною нейтралітету Москви [57]. Та Гітлер, вважаючи що угода з СРСР на даному етапі не є 
нагальною потребою, не виявляв поспіху. 21 травня статс-секретар міністерства закордонних 
справ Німеччини Е. Вайцзекер проінструктував німецького посла в Москві про те, що 
необхідно дочекатися “доки радянська Росія заговорить відвертіше” [58]. 

У травні “проукраїнська” політика Німеччини надалі згорталася. Польська розвідка 
інформувала Варшаву, що німці відмовилися від ідеї створення таборів січових стрільців у 
Празі [59]. У третій декаді травня поліція Відня провела обшуки і перевірку документів 
серед українців, які там проживали. Шеф політичного відділу МЗС Німеччини Вьорман у 
листі до німецького консула у Львові від 17 травня рекомендував, з огляду на можливі 
міжнародні ускладнення, під час зустрічей з українськими політиками уникати офіційних 
заяв від імені німецького уряду. Він пропонував вести лише приватні бесіди та в загальних 
рисах висловлювати в них свою прихильність до автономістських та самостійницьких вимог 
[60].  

Західні держави, дізнавшись про спроби поліпшення радянсько-німецьких стосунків, 
вдалися до відповідних контрзаходів. 24 травня прем’єр-міністр Великої Британії 
Н. Чемберлен заявив, що по важливих пунктах з СРСР у загальних рисах досягнута 
домовленість [61]. Це, своєю чергою, підштовхнуло Берлін до активних дій. 25 травня, за 
прямою вказівкою Й. Ріббентропа, статс-секретар Е. Вайцзекер і начальник юридичного 
відділу міністерства закордонних справ Ф. Гаус склали проект інструкції для німецького 
посла в СРСР Ф. Шуленберга. Найближчим часом він мав ознайомити В. Молотова із 
заявою, яка, на думку німецького історика І. Фляйшхауєра, “передувала переданому в серпні 
1939 р. німецькому посланню і привела до укладення пакту” [62]. Документ заперечував 
наявність антагоністичних інтересів у зовнішній політиці і вважав доцільним “нормалізувати 
радянсько-німецькі стосунки”. Якби Москва потрактувала ці устремління Німеччини “лише 
тимчасовим тактичним ходом”, належало нагадати про відмову від Карпатської України на 
користь Угорщини, що мали засвідчити відсутність експансіоністських устремлінь у 
Німеччини. Центральним пунктом інструкції було питання про Польщу: “Якщо все ж, 
усупереч нашому бажанню, справа дійде до військових ускладнень з Польщею, то, з нашим 
твердим переконанням, це в жодному випадку не повинно привести до зіткнення з 
інтересами Радянської Росії. Ми уже сьогодні можемо сказати, що при врегулюванні тим чи 
іншим чином німецько-польського питання російські інтереси по можливості будуть 
враховані” [63]. Загалом в інструкції було 11 пунктів, які демонстрували німецьку готовність 
до покращення взаємин з СРСР. 26 травня інструкцію показали Гітлерові. Він не схвалив 
документ, вважаючи його надто прямолінійним [64]. 

27 травня принесло нові невтішні відомості для Берліна. Цього дня британський посол 
У. Сідс та французький повірений у справах Ж. Пайяр вручили наркому закордонних справ 
В. Молотову нові пропозиції, які демонстрували певну готовність західних держав до 
обговорення тристороннього пакту про взаємну допомогу у випадку прямої агресії. З цього 
приводу статс-секретар міністерства закордонних справ Німеччини Е. Вайцзекер у посланні 
до Ф. Шуленбурга зазначив: “Ми дотримуємось тієї думки, що, видно, нелегко буде не 
допустити комбінацію Англія-СРСР. Однак, навіть сьогодні можна знайти доволі широке 
коло питань для переговорів, у які ми могли б включитися, обравши більш вірний тон, і 
таким чином внести розлад і утруднення” [65]. 

До цього “кола питань” належало й українське. У меморандумі міністерства 
закордонних справ, який був складений Е. Вайцзекером як план його майбутньої розмови з 
Г. Астаховим, на полях були зроблені помітки-інструкції як вести розмову на різних етапах. 
І. Фляйшхауєр вважає, що ці “маргіналії з’явилися відповідно до побажань або й під 
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прямими впливом Гітлера” [66]. Напроти тези про можливість “поступової нормалізації 
німецько-радянських стосунків” на полях було відзначено: “Україна” [67]. 

30 травня Е. Вайцзекер, зустрівся з тимчасовим повіреним у справах СРСР. Статс-
секретар вказав на зміни стосовно СРСР як у пресі, так і в офіційних виступах. Він зазначив, 
що на шляху нормалізації існує чимало перешкод, а багато людей радо додали б ще й нові. 
Е. Вайцзекер згадав, що міністр закордонних справ Польщі Ю. Бек також приклав до цього 
руку, зокрема інтерпретуючи політику Німеччини щодо України. Йшлося про створення під 
німецькою егідою Великої України, в яку б увійшли землі, що перебували у складі СРСР, 
Польщі, Чехословаччини. Е. Вайцзеркер знову підкреслив, що всі ці чутки цілком спростовує 
доля Карпатської України. Відтак радянському дипломату дали чітко зрозуміти, що 
українське питання не перешкодить німецько-радянському зближенню. Центральним 
пунктом розмови стали слова Е. Вайцзекера, що у німецькій політичній “крамниці” великий 
набір товарів, реалізація яких залежить від СРСР: “Якщо радянський уряд хоче говорити на 
цю тему, то така можливість є” [68]. Отож, вперше один із високопоставлених німецьких 
урядовців заявив, що Німеччина погодиться на будь-яку змову з СРСР. Однак Г. Астахов у 
донесенні про цю розмову відзначив, що її суть зводилась до того, щоб “досить обережно 
прозондувати можливість переговорів з нами про покращення відносин і втримати нас від 
зближення з Англією. Характерно при цьому, що вони утримуються поки що від будь-яких 
зобов’язуючих заяв, уникаючи навіть термін “покращення стосунків”. 

Того самого дня про зустріч був поінформований Сталін [69]. Однак у Кремлі не 
вважали за потрібне робити якісь кроки назустріч. Зустріч Г. Астахова і Е. Вайцзекера не 
дала Москві відповідь на питання, що Гітлер може запропонувати Сталіну. Запевнення 
німецької сторони, що вона не зацікавлена в українському питанні і готова йти на певні 
поступки, виявилося замало. Перебіг радянсько-німецьких переговорів у травня 1939 р. 
показав, що Сталін вимагає набагато вищу ціну.  

Таким чином, навесні 1939 р. українське питання у міжнародній політиці пройшло два 
етапи. Після ліквідації Карпатської України, українська проблема відійшла в тінь 
європейської політики. Вона знову стала актуальною в травні 1939 р., у зв’язку з 
підготовкою Німеччини до нападу на Польщу, але вже у вужчому німецько-польсько-
радянському контексті. Третьому Райху був потрібен союз або нейтралітет СРСР, і як 
запрошення до переговорів він використав українське питання. У Берліні розуміли ключове 
значення України для СРСР, тому, шукаючи зближення з радянським керівництвом, постійно 
наголошували, що Німеччина не цікавиться українським питанням. Сталін і Гітлер на 
травень 1939 р. прийшли до висновку про необхідність взаємного зближення. Залишилось 
визначити ціну цього союзу. Запевнень Гітлера, що він не зацікавлений Україною, виявилося 
мало. Із перебігу німецько-радянських переговорів у травні 1939 р. можна зробити висновок, 
що Сталін прагнув уповні використати геополітичне становище СРСР.  
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