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Початок Другої світової війни.
Територіальні прирощування Німеччини і Радянського Союзу 

(1939–1940 рр.)



Передмова

Як і більшість пострадянських суспільств, українське переживає 
системну кризу, однією зі складових якої є криза історичної свідомості. 
Руйнування після розвалу СРСР старих і формування у процесі роз-
будови сучасної української державності нових суспільних ідеалів та 
ціннісних орієнтацій винесли на поверхню гостру проблему «розколо-
тої історичної свідомості». Вирішення її неможливе без кардинальної 
переоцінки суспільством власного історичного минулого, зокрема міс-
ця й ролі України у світовій війні 1939–1945 рр. 

Друга світова (Велика Вітчизняна) як історична подія, і як істо-
ричний образ, міф-символ, продовжує відігравати суттєву роль у ду-
ховному й політичному житті соціуму, є не від’єм ною частиною його 
історичної свідомості. Тема війни постійно перебуває в епіцентрі 
палких суспільних дискусій і гострої політичної боротьби, достатньо 
чітко відбиваючи відсутність у державі об’єд ну валь ної «української 
ідеї», невизначеність стратегічних орієнтацій у системі координат За-
хід – Схід. Власне кажучи, Друга світова війна в історичній па м’я ті 
українців залишається тим вододілом, який усе ще розколює їх полі-
тично, ідеологічно та світоглядно. 

Multa, non multum. Попри вражаючі кількісні показники виданих в 
Україні наукових праць – дисертацій, монографій, статей у збірниках і 
журналах, чимало питань, надзвичайно важливих для розуміння суті 
минулих подій і створення повної наукової картини історії Другої світо-
вої війни, усе ще залишаються недослідженими, або ж ґрунтуються на 
старому фундаменті радянських міфів. Ідеться, насамперед, про специ-
фіку суспільно-політичних настроїв різних верств населення України в 
роки війни, зокрема і про рівень лояльності його до сталінського режиму. 

Загальноприйнятим за часів СРСР було твердження про «мораль-
но-політичну єдність радянського народу» в роки війни, його «безпе-
речну відданість ідеалам соціалізму» та високий авторитет правлячої 
комуністичної партії. Однак виведені зі спецхранів у ході «архівної ре-
волюції» документи про трагічну історію передвоєнного десятиліття 
(Голодомор 1932–1933 рр., масові репресії 1930-х рр.), а також чималий 
корпус матеріалів, що проливають світло на старанно замовчувані ра-
ніше «темні сторінки» історії війни, поставили під сумнів вищезазна-
чені політико-ідеологічні тези. 

Справді, якщо у країні Рад існувала гармонія у взаємостосунках 
між владою і суспільством, якщо народ свято вірив у Й. Сталіна й 
переваги соціалістичного ладу, якщо сталінська влада спиралася на 
беззастережну підтримку всього населення, то чому ж пакт Ріббен-
тропа-Молотова та «визвольні походи» Червоної армії 1939 – 1940 рр. 
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помітною частиною суспільства оцінювалися як «агресія», «захоплен-
ня»? Чому частина українського суспільства з нетерпінням очікувала 
війни, а зустріч німців влітку 1941 р. в Україні була безпрецедентною в 
історії європейських воєн? Чому маси українських селян чинили опір 
радянським евакуаційним заходам і нерідко раділи приходу німців? 
Чому навіть у містах німецьких окупантів частина населення вітала 
із квітами в руках? Чи можна лише стратегічними прорахунками ста-
лінського керівництва або суто військово-технічними чинниками по-
яснити катастрофу Червоної армії на початковому етапі війни? Чому 
маси призовників України не бажали йти в армію, а сотні тисяч уже 
мобілізованих не виявляли особливого ентузіазму, віддавши перевагу 
полону та можливості розійтися по власних домівках? Чи лише рап-
товий напад та організаційні вади евакуаційної політики зумовили те, 
що понад 90% населення УРСР, у тому числі мільйони вій сько во зо бо-
в’я за них, залишилися на зайнятій німцями території? Чому тих, хто 
співпрацював з новою владою, виявилося більше, ніж «радянських на-
родних месників», і чому серед цих останніх, навіть на піку піднесення 
партизанського руху в 1943 р., етнічні українці-селяни становили не-
пропорційну меншість порівняно з їх загальною кількістю у структурі 
населення України? Як корелюється з тезами про «морально-політич-
ну єдність радянського суспільства», «відданість усіх народів СРСР 
ідеям соціалізму», «сповідування» ними «ідеології пролетарського ін-
тернаціоналізму» й несприйняття «буржуазного націоналізму» масо-
вий антикомуністичний повстанський рух під гаслами національного 
визволення у щойно приєднаних до СРСР західних регіонах? І чому 
його пік припав саме на період звільнення радянськими військами цих 
територій від німців?

Відповідь на ці та інші, не менш важливі, питання вочевидь слід 
шукати в дещо іншій площині, ніж та, яку традиційно пропонує по-
літична історія. Необхідно вивчати реакцію суспільства, тобто гро-
мадську думку й суспільно-політичні настрої, або, ширше, суспільну 
свідомість. Однак вивчати громадську думку і суспільно-політичні 
настрої неможливо без аналізу політико-ідеологічних, соціально-еко-
номічних та культурних заходів влади. Політичні настрої й політична 
поведінка людей не існують поза соціальним контекстом. 

Ця книжка аналізує суспільно-політичні настрої населення на по-
чатку Другої світової війни, охоплюючи період, який у радянській іс-
торіографії традиційно вважався «несуттєвим», «проміжним», таким 
собі передоднем Великої вітчизняної війни. Між тим в історії Другої 
світової війни, зокрема й України він мав особливе значення. В умо-
вах європейської кризи західні демократії, потураючи гітлерівській 
Німеччині, намагалися каналізувати її агресію на схід. Своєю чергою, 
сталінський СРСР прагнув не лише убезпечити свої кордони, але й, 
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скориставшись ситуацією, значно їх розширити. На відміну від захід-
них демократій комуністична влада була готова не лише до перегово-
рів, але також і до спільної військової та економічної взаємодії з на-
цистським режимом. У цьому, власне, полягала докорінна відміна між 
Мюнхеном і пактом Молотова-Ріббентропа.

Два роки поспіль сталінський і гітлерівський режими кроїли кар-
ту Європи. Однак результатом воєнних кампаній РСЧА 1939–1940 рр. 
стало і те, що більшість українських етнічних територій нарешті стали 
єдиним цілим. Парадоксально, проте факт: воз з’єд нан ня західноукра-
їнських земель із Великою Україною – мрія, яку десятиліттями плекали 
українські патріоти, нарешті була здійснена Й. Сталіним. Воз з’єд нан ня 
етнографічних земель для України стало подією історичного значення, 
адже зросла геостратегічна, політична та економічна вага «другої ра-
дянської республіки» СРСР. На союзному рівні це водночас підвищи-
ло й роль української радянської політичної еліти, яка з розширенням 
кордонів УРСР та додаванням потужного галицького національного 
ферменту стала дедалі більше усвідомлювати себе українською наці-
ональною елітою. Воз з’єд нан ня Заходу і Сходу об’єк тив но посприяло 
й піднесенню національно-етатистської свідомості пересічних україн-
ців. До того ж здійснювана комуністами у західноукраїнському регіоні 
«українізаційна політика» проводилася на фоні загасання відповідних 
процесів у східних областях республіки, які вже встигли відчути на 
собі потужний тиск російщення. Тож, до певної міри, приєднання За-
хідної України до СРСР врятувало східноукраїнців від остаточної аси-
міляції та розукраїнення. Процес воз з’єд нан ня де-факто надав «друго-
го дихання» тим прихильникам національного відродження, які спро-
моглися вижити за умов сталінського терору. Проте якби позитивно в 
контексті українських інтересів ми сьогодні не оцінювали воз з’єд нан-
ня українських територій, усе ж не можна забувати й того, що відбуло-
ся це у ході війни, характер якої був загарбницьким і несправедливим.

Попри безсумнівну політичну й наукову актуальність, стан су спіль-
ної свідомості за часів сталінського режиму – раціональних та ір ра ціо-
наль них поглядів людей – наразі усе ще залишається недостатньо до-
слідженим. Це по в’я за но зі слабким розвитком відповідних напрямів 
студіювань, передусім ментальної і соціальної історії та політичної ан-
тропології. Як зауважує Ю. Левенець, брак політичного антро по цент-
риз му є своєрідною «ахіллесовою п’я тою» вітчизняного політичного 
й історичного дискурсу*. Пропонована читачеві праця має на меті до 
певної міри заповнити цю прогалину.

* Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної 
думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ– початок ХХ століт-
тя). – К., 2001. – С. 458. 
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Ця книга не могла би відбутися без моральної підтримки моєї ро-
дини – дружини Людмили Гриневич, якій я вдячний також як колезі за 
конструктивне обговорення наукової концепції праці, і сина Владисла-
ва. Неабияк допомогли у процесі роботи плідні поради та продуктивні 
дискусії з колегами з Інституту політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія», Інституту історії України НАН України, 
Канадського інституту українських студій (Едмонтон – Торонто), Цен-
тру досліджень Голокосту та геноциду при Амстердамському універ-
ситеті, Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вільсона (Вашинґтон). 
Важливим було спілкування з багатьма колегами, які успішно працю-
ють в царині української історії: Карелом Беркгофом, Кейт Бравн, Сте-
паном Величенком, Володимиром В’ят ро ви чем, Сергієм Гавришем, 
Сергієм Грабовським, Ярославом Грицаком, Мартою Дичок, Іриною 
Захарчук, Богданом Клідом, Юлією Кислою, Стані сла вом Кульчиць-
ким, Андрієм Макухом, Мироном Стаховим, Юрієм Ніколайцем, Ро-
маном Сербиним, Каєм Струве, Олегом Павлишиним, Ярославом Пи-
линським, Тетяною Себтою, Валерієм Тетерятником, Ігорем Щупаком, 
Іваном Яворським. Особлива вдячність В’ячеславові Гри го р’є ву, Ната-
лії Островській, Уляні Густей за допомогу у підготуванні рукопису до 
видання.



Розділ I
Методологія, історіографія, джерела 

дослідження

Чи існувала громадська думка за тоталітарного режиму? 
Методологія дослідження

Вивчення громадської (суспільної) думки часів сталінізму в Укра-
їні потребує окреслення певного дослідницького поля. У найзагальні-
шому плані предметом цієї праці є суспільна свідомість, вивчення якої 
допомагає здійснити реконструкцію ментальної картини соціуму, що 
робить зрозумілішими мотиви та причини поведінки людей. Епігра-
фом до неї могли б стати слова відомого англійського історика Алана 
Тейлора: «Те, що люди думають, більш важливе в історії, ніж об’єк тив-
ні факти». Тобто, іншими словами, вирішальним є не те, що сталося 
насправді («правдиві факти»), а сприйняття цих фактів, «віра» людей 
у те, що сталося1.

Під суспільною свідомістю розуміють філософську категорію, яка 
визнає фундаментальну здатність соціальних об’єк тів відображати со-
ціальну і природну дійсність при визначальному впливі суспільного 
буття. Суспільна свідомість – це сукупність ідеальних образів, понять, 
ідей, поглядів, уявлень, ілюзій, почуттів, переживань, які виникають 
у процесі відображення соціальним об’єктом світу, у тому числі й самої 
суспільної свідомості. Марксова сентенція про те, що суспільне буття в 
кінцевому рахунку визначає суспільну свідомість, залишається одним із 
найбільш логічних пояснень цього феномену, а відтак і джерелом поход-
ження ідей, поглядів, емоцій, настроїв є суспільна практика. Завдяки 
традиціям, звичаям, настроям, звичкам, громадській думці, через науку 
та ідеологію суспільна свідомість зворотно впливає на су спіль не буття, 
спрямовуючи його одним із можливих шляхів розвитку, відповідно при-
скорюючи чи гальмуючи цей розвиток. Роль суспільної свідомості осо-
бливо зростає в переломні епохи, коли з’яв ляються нові відкриття та ідеї 
чи відбуваються буремні історичні події – революції, війни тощо. 

Суспільна свідомість має складну і розгалужену структуру, в якій 
співіснують рівні та форми2. По-перше, із погляду носія, суб’єк та, ви-
різняють індивідуальну, групову (класову, національну), суспільну, 
загальнолюдську. По-друге, із погляду конкретно-історичного підхо-
ду – міфологізовану, релігійну, філософську, а за епохами – античну, 
середньо віч ну тощо. По-третє, виходячи з різних форм діяльності, 
у процесі яких складається суспільна свідомість – політичну, право-
ву, моральну, наукову, естетичну. По-четверте, за рівнем і глибиною 
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проникненн я в дійсність – побутову й теоретичну. Перша має форми 
емпіричної свідомості (складається у процесі пізнання) та суспільної 
психології, яка формується при оціночному відображенні дійсності. 
Натомість друга існує у формах науки й суспільної ідеології. Ідеоло-
гія – це система поглядів, ідей, теорій, принципів, що відбивають су-
спіль не буття крізь призму інтересів, ідеалів, цілей соціальних груп, 
класів, націй, суспільства. Ідеологія, якщо вона не підміняє у су спільст-
ві всі інші форми суспільної свідомості та не стає самодостатньою, як 
це було за періоду тоталітаризму, є своєрідним механізмом приведення 
ідей у дію, активізує людей, відтак сприяє нормалізації суспільного 
розвитку й консолідації соціуму. Своєю чергою, суспільна психологія 
має складну структуру – психічний склад, до якого відносять соціальні 
характер та звички, психічні стани й звичаї, соціальні настрої, почут-
тя, умонастрої. Усі форми та види суспільної свідомості мають велике 
значення в духовному та громадському житті й суттєво впливають на 
практичну діяльність. Саме суспільна свідомість надає форму, вигляд 
і напрямок будь-якій політиці, у тому числі тоталітарній. 

Одним зі станів суспільної свідомості є громадська думка, в якій 
знаходять свій вияв як повсякденна, так і теоретична свідомість. Сам 
термін «громадська думка» («public opinion») походить з Англії, де у 
ХVІІ–ХVІІІ ст. так позначалося уявлення про політичну думку публі-
ки й виборців, що виявлялася поза парламентом на противагу неглас-
ному обговоренню в ньому політичних питань. Із кінця ХVІІІ ст. цей 
термін став загальноприйнятим3. У своїй основі – як сукупність різних 
думок із суспільних питань – це поняття дійшло до наших часів. Зо-
крема, польський соціолог Єжи Вятр визначає громадську думку як 
«сукупність публічних думок із суспільних питань, висловлених пред-
ставниками різних груп даного соціуму»4.

Громадська думка як поняття відноситься до сфери політичної тео-
рії. У західних політичних науках вона ототожнюється із загальною 
волею, що впливає на справи державного управління, є джерелом по-
літичного авторитету влади й водночас засобом її обмеження5. Заразом 
вона належить до царини політичної психології, адже завжди відбиває 
психічно-емоційне ставлення людей до вирішення тих чи інших питань 
суспільного життя, до діяльності уряду, політичних партій, поведінки 
окремих осіб, певних подій тощо. Проте громадська думка відбиває ті ж 
самі явища дійсності, що й політична, моральна, естетична та інші види 
свідомості, і не має своєї специфіки. Безсумнівно, громадська думка – 
одне зі складних явищ суспільного життя, адже, як зазначав свого часу 
директор Британського інституту громадської думки Г. Дюрент, «вона 
не піддається опису, невловима для визначення, її складно виміряти й 
неможливо побачити»6. Дискусії довкола визначення самого понят-
тя тривають уже понад сорок років, а кількість нових дефініцій дедал і 
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зростає. Один із перших дослідників цього феномена Гарвуд Чайлдс на-
рахував до п’ят де ся ти різних його визначень7. Серед найповажніших до-
слідників громадської думки слід згадати ще й Волтера Ліппмана, книга 
якого перекладена основними європейськими мовами8. 

До найголовніших ознак громадської думки можна віднести:
– артикуляцію ставлення до важливих суспільних проблем у формі 
схвалення чи засудження, побажання або вимоги;

– формування її з питань, що зачіпають спільні інтереси людей; від-
повідно, де немає інтересів – там не складається громадська думка;

– виникнення її у зв’яз ку з розходженням поглядів людей із питань, 
котрі їх цікавлять: думка – вираження судження зі спірних питань, 
тож за цілковитої спільності ідей про громадську думку не йдеться.
Із погляду німецького соціолога Ф. Ленца, громадська думка за 

своєю природою завжди плюралістична, тобто множинна, оскільки 
індивідуальні та групові думки відносно одного й того ж предмета не 
можуть не відрізнятися за змістом. Виникнення єдиної думки можли-
ве, але це досягається лише шляхом насильства над особистістю, що 
вже аж ніяк не є повноцінною громадською думкою9. Не може бути й 
одностайної думки, адже монолітність і громадська думка – поняття 
несумісні, оскільки перше не передбачає наявності протилежного пог-
ляду. Натомість радянська наука завжди наголошувала, що громадська 
думка має трактуватися саме як «одностайне судження народу з пи-
тань соціального життя, котрі зачіпають спільні інтереси й вимагають 
практичного рішення»10. 

До числа проблемних можна віднести й такі аспекти: чи обо в’яз ко-
во громадська думка є думкою більшості та наскільки вона має бути 
поширеною, щоби, власне, уважатися громадською? Приміром, чи вар-
то офіційну позицію влади, тиражовану через засоби масової інформа-
ції, трактувати як справжню суспільну думку?

Отже, під громадською думкою можна розуміти колективне суд-
жен ня, в якому відбивається певне ставлення у формі схвалення чи 
засудження, побажання або прямої вимоги, котре виникає у зв’яз ку з 
наявністю протилежних суджень із суспільно значущих питань і ви-
словлюється публічно11. Лише обнародувана думка є фактом суспіль-
ної свідомості12. У цілому визначення «громадська» в даному контексті 
має два значення: як синонім публічного і суспільно значущого. Еліза-
бет Ноель-Нойман звернула увагу на соціально-психологічну функцію 
громадської думки, яка справляє вплив на поведінку людини, та засо-
би висловлювання нею своїх думок і емоцій. Отже, громадська дум-
ка артикулюється публічно, уголос, за присутності інших людей, не 
боячись опинитися в ізоляції13. Відтак при дослідженні тоталітарних 
суспільств ми стикаємося з проблемою: а чи могла в них існувати гро-
мадська думка взагалі? 



56 Розділ II

а нтичехословацьку пропаганду. А. Гітлер погрожував знищити країну, 
якщо Прага не передасть Судети Німеччині. Усе це до краю розігріло 
політичну ситуацію в Європі. 

29–30 вересня 1938 р. у Мюнхені відбулася конференція, покликана 
роз в’я за ти т. зв. Судетську кризу. 30 вересня було укладено угоду, яку 
від Великобританії, Франції, Італії і Німеччини підписали, відповідно, 
Н. Чемберлен, Е. Даладьє, Б. Муссоліни та А. Гітлер (представників 
Чехо сло вач чи ни на конференцію навіть не запросили). Згідно з цією 
домовленістю, Німеччині було передано Судетську область, що стало 
початком розчленування чехословацької держави. Під тиском Берліна 
празький уряд 7 жовтня ухвалив рішення про надання автономії Сло-
ваччині, а 8 жовтня – Підкарпатській Русі. 

Мюнхенська угода, яка мала на меті запобігти загальноєвропей-
ській війні, стала кульмінаційною точкою британської «політики уми-
ротворення» А. Гітлера. Утім, слабкість і поступливість Н. Чемберлена 
та Е. Даладьє не ліквідували загрозу війни, лише на рік відтягнувши її 
початок. 3 жовтня 1938 р. В. Черчилль вимовив пророчі слова про те, що 
Англії було запропоновано вибір між війною і безчестям – вона обрала 
безчестя й отримає війну. (Водночас перемога А. Гітлера в Мюнхені 
зламала плани німецьких генералів відсторонити фюрера від влади23). 

Польща також долучилась до розподілу Чехословаччини. У день під-
писання Мюнхенської угоди її війська ввійшли в Тешинську область, яка 

Мюнхенська конференція. 
Зліва направо: Б. Муссоліні, А. Гітлер, Е. Даладьє, Н. Чемберлен (1938 р.)
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була предметом територіальних спорів між цими країнами після завер-
шення Першої світової війни (тут мешкало 120 тис. чехів і 80 тис. поляків). 

Слід також зазначити, що навіть якщо західні демократії й були не 
проти того, щоб два тоталітарні режими побилися між собою, ні про 
який єдиний спільний фронт і спільні дії з А. Гітлером ніколи не йшло-
ся. У цьому полягала докорінна відмінність між Мюнхеном і пактом 
Молотова – Ріббентропа.

У період загострення європейського конфлікту спостерігалося під-
вищене зацікавлення населення радянської України міжнародними 
по діями. У спецповідомленнях НКВС відзначалося, що громадяни ви-
словлювали «глибоке обурення агресивною політикою Німеччини і 
зрадницькою політикою Англії та Франції», виявляли симпатії до Че-
хословаччини, наголошували на необхідності мобілізувати всі сили на 
оборону країни тощо24. При цьому Польща й Німеччина розглядалися як 
найбільш вірогідні противники. Висловлювалися також думки, що од-
ними лише територіальними загарбаннями не обійдеться. На прик лад, 
військовослужбовець із Харкова Забродін уважав цілком передбаченим, 
що А. Гітлер надалі претендуватиме на Ельзас і Лотаринґію, на фран-
цузькі й англійські колонії, що він прагнутиме «сколотити» довкола 
СРСР кільце «ворожих» держав. «Його плани простягаються далі – на 
СРСР, на Україну. Але тут він знайде свою загибель», – був переконаний 
Забродін25. Командир запасу з Кам’янець-Подільської області обурював-
ся діями поляків: «Я із задоволенням піду в армію. Понад усе мене злить 
Польща. Вона забуває будьонівський рейд, так ми їм можемо нагадати. 
Добре було б поговорити з ними нашими кулеметами»26. Патріотично 
налаштована молодь поривалася в бій із «фашистами». Під час аншлюсу 
Австрії в березні 1938 р. курсант навчальної роти танкового батальйо-
ну з Полтави Євтушенко говорив: «Скоріше б видалася нагода поїхати 
та провчити цю наволоч!»27. «Моїх братів Віктора й Анатолія призвали 
цими днями в армію. А мене чомусь не беруть, – нарікав восени 1938 р. 
шофер із Києва Іванов. – Сьогодні ж піду до військкомату і якщо від-
мовлять, дам телеграму тов. Ворошилову, я не можу вдома сидіти, коли 
з дня на день може початися рішуча боротьба з фашистами»28. Його зем-
ляк, художник із Києва Меламед, також був сповнений патріотичними 
почуттями: «Якщо товариш Сталін скаже воювати, весь народ готовий 
виступити. Чому мені не захищати партію й уряд, адже вони мене підня-
ли з дна. Я ж був безпритульний. Я великий патріот Радянського Союзу, 
проте таких, як я, у перших рядах під час війни буде 170 млн патріотів. 
Де ще є така армія у світі?! Нехай фашисти цього не забувають»29. 

Поряд із проявами обурення діями «фашистів» і демонстрацією па-
тріотизму у суспільстві спостерігалися панічні настрої відносно майбут-
ньої війни. Показником цього стало стрімке зростання черг біля мага-
зинів – люди розкуповували хліб, сірники, сіль, гас тощо. Спецслужб и 
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пояснювали це «провокаційними діями контрреволюційних елементів, 
на які піддаються маси». В Івангороді Бахмацького району на Чернігів-
щині за чотири доби було продано 1020 (!) пудів солі, тоді як раніше за 
такий самий час продавали не більше 50–60 пудів30. Як діяв механізм 
паніки свідчить, зокрема, випадок, що трапився у селі Будище Козелець-
кого району. Одного дня тут з’явилося кілька людей із сусіднього села, 
які прийшли по сіль із мішками. «Дивна купівля» наполохала місцевих 
мешканців. У результаті усього за кілька годин у магазині зник весь за-
пас солі – 300 пудів31.

Серед населення ширилися чутки, що невдовзі розпочнеться війна 
і А. Гітлер переможе, адже він «сильніший», лунали «поради» скоріше 
«скидати» радянські гроші, запасати продукти й т. ін. Почалося масове 
зняття вкладів в ощадних касах – лише за першу декаду жовтня 1938 р. 
населення УРСР зняло 200 тис. руб.32 

У такій атмосфері народжувалися різноманітні фантастичні чутки. 
Наприклад, робітник Полтавської панчішної фабрики С. Кривобок ви-
словлював припущення, що папанінці (вони саме в цей час відвідували 
Україну) отримали нагороду за те, що заклали на Півночі селище, де 
сховається радянський уряд під час війни, яку він програє, а народ ду-
рять, ніби вони зробили якісь наукові відкриття33. 

Концепція ведення війни «малою кров’ю на чужій території» рап-
тово знайшла відмінне від офіційного трактування. Робітник Кар лів-
сь кого машинобудівного заводу на Полтавщині П. Манжос ствер д жу-
вав, що «газети абсолютно неправильно дають аналіз подій в Австрії. 

На Мюнхенській конференції (політична карикатура, Evening Standard, 1938 р.) 
Сталін: «А що, для мене стільця не знайшлося?»
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Захоплення цієї  країни Німеччи-
ною й наміри Польщі поглинути 
Лит ву – це не агресія, а один із за-
ходів з боку європейських держав 
захистити себе від нападу Радян-
ського Союзу. Адже наші газети 
підкреслюють постійно, що ми 
війну проведемо на чужій терито-
рії, інакше кажучи Червона армія 
в будь-який момент може напас-
ти на яку-завгодно державу. Тому 
Європа тихо об’єд ну єть ся, щоби 
зуміти себе захистити від нападу 
з боку СРСР»34. 

В умовах очікування на війну 
між пересічними громадянами не-
рідко обговорювалося питання про 
«міцність» радянського тилу. Май-
стер цвяхового заводу з Чер кас Олек-
сандр Колодочка заявив: «Як тільки спалахне війна, то станеться цікаве 
діло. Усі добре вивчили радянську владу й за неї не підуть»35. Поширеними 
були думки про те, що селянство в разі війни виявить нелояльність до вла-
ди. «У майбутньому не все селянство піде воювати, позаяк є чимало незадо-
волених радянською владою», – зазначав робітник київського заводу № 215 
Дзюба36. Це пояснювали наслідками колективізації та голоду в Україні. Ви-
кладач робітфаку інституту сільського господарства Грецька розповідала, 
що коли вона гостювала у своєї рідні у селі, то переконалася, що настрої 
селян дуже опозиційні, мовляв, вони «не скоро забудуть 1932-й рік, коли 
стільки людей померло з голоду»37. А мешканець села Гуменці Ка м’я нець-
Подільського району прямо заявив у бесіді: «Якщо б спитати всіх черво-
ноармійців, що тут розміщені, то виявилося б, що більша половина в разі 
війни готова розбігтися, а потім почати воювати проти радянської влади. 
По селах залишився б тільки спомин про колгоспи. Та й активістам би пере-
пало за їх роботу на користь радянської влади»38. 

Найбільш радикально налаштована частина суспільства, невдово-
лена радянською владою, нетерпляче очікувала на війну, сподіваючись, 
що вона змінить існуючий лад. Колишній «куркуль» Макар Ларченко 
з села Корчового Любецького району на Чернігівщині говорив: «Ось 
скоро буде війна і тоді радянська влада полетить у трубу, встановиться 
нова влада і життя піде значно ліпше, ніж тепер»39. 

Чимало людей, що постраждали від більшовиків, чекали на можли-
вість помститися. Мешканці села Міцівці Проскурівського району на 
Поділлі Л. Валичура та М. Соколовський говорили: «Якщо б почалася 

Чехословаччина. На схід! 
(радянська політична карикатура, 

1938 р.)
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війна, то ми б перші виступили проти радянської влади й почали вида-
вати полякам усіх комуністів»40. Житель Кролевецького району Ф. Гри-
щенко, який характеризувався спецслужбами як «куркуль», висловив-
ся так: «Кажуть, що фашисти знущаються над народом. А як на мене, 
то більшого знущання, як знущаються комуністи, немає. Добре було б, 
якби почалася війна, ми б показали комуністам, як народом правлять»41. 

Подібні настрої були поширені також серед родичів репресованих, 
які сподівалися, що в разі війни буде звільнено їхніх близьких і прийде 
час відплати. «Мого чоловіка забрали, проте нічого, невдовзі буде вій-
на, – говорила Є. Бондар із села Кривчик Дунаєвецького району на По-
діллі. – Повернуться наші й тоді ми покажемо активістам»42. Дружина 
репресованого Кваско з Жовтневого Коропського району Чернігівської 
області грозилася: «Скоріше б війна! Я буду рубати активістів за свого 
чоловіка»43. А О. Хвостикова з міста Любеч обіцяла у разі війни видавати 
полякам активістів, які заслали її чоловіка44. Серед дітей репресованих 
також було чимало вороже налаштованих до існуючого ладу. «Я радян-
ській владі так наслужу, як вони з моїм батьком обійшлися», – говорив 
син колишнього царського урядника з Києва Ткаченко45. 

Негативно налаштовані до влади були й серед представників на-
ціональних меншин. Наприклад, поляк Адамський із Ка м’я нець-
Подільської області говорив: «Царство більшовиків має закінчитися. 
Радянську владу ніхто не буде захищати. Мій син, хоча і служить у 
Червоній армії, проте в поляків стріляти не буде і захищати ненависну 
йому владу не збирається»46.

Звільнення від більшовиків їх противники очікували передусім від 
А. Гітлера та Німеччини. Зокрема, житель Бахмацького району Черні-
гівської області З. Буряк прямо заявив: «Хоча б скоріше Гітлер забрав 
Україну. Тоді б мали чоботи й одяг, а то в Радянському Союзі дожилися 
до того, що ходимо голі та босі»47. А мешканець села Терешки Анто-
нінського району на Поділлі Лясота навіть «історично» обґрунтовував 
потребу в німецькому визволенні. «Якщо подивитись історію, – гово-
рив він, – то Україна була раніше самостійною, а після її роздробили 
[…]. Скоро німці Україну знову об’єд на ють і будуть нею володіти. Ось 
тоді життя буде добре. А зараз порядку в нас нема. У колгоспі задур-
но працюємо, іще не розрахувалися за 1937 р. Німці люди розумні й 
наведуть тут потрібний лад»48. «Нам війни боятися не слід, – заспо-
коював земляків одноосібник М. Бугера з села Яромирка Смотриць-
кого району, – прийдуть німці – ми їм маємо допомогти і вони нам 
повернуть усе, що було відібране радянською владою»49. Д. Ямський із 
села Радковиці Сатанівського району мріяв про те, що невдовзі будуть 
розпущені колгоспи і селяни зможуть самі господарювати, як це було 
раніше. «Це буде здійснено Німеччиною, – говорив він, – яка вже під-
корила Австрію, Чехословаччину, а тепер на черзі СРСР»50.
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У цьому контексті лунало чимало позитивних висловлювань на 
адресу нацистського фюрера. Службовець Полтавського відділення 
«Книгокульторгу» Канівець у жовтні 1938 р. говорив: «Гітлер – це 
геніальна людина. Він створює єдиний фронт і в першу чергу проти 
СРСР. Його план дуже вдалий, Польщу буде фашизовано по-німецьки. 
А потім Литва. Я таких людей, як Гітлер, дуже поважаю»51. «На з’їз ді 
будуть впевнено віщати, що комунізм переможе в усьому світі, що фа-
шизм загине і що немає кращої країни за СРСР, – стверджував напере-
додні відкриття ХVIII з’їз ду ВКП(б) уповноважений артілі «Хім фото» 
в місті Ромни Сумської області Агранович (за інформацією органів 
держбезпеки – колишній хазяїн млина – великий домовласник). – А ви-
йде якраз навпаки: переможе в усьому світі фашизм, а Росія буде жеб-
раць кою країною і колонією»52. В останньому висловлюванні поряд з 
антирадянськими проглядали й неприховані антиросійські мотиви. 

Мюнхенські події несподівано порушили питання українського 
Закарпаття. Згідно з проведеним 2 листопада 1938 р. Першим Віден-
ським арбітражем, до Угорщини було приєднано 11,9 тис. кв. км від 
Словаччини і Закарпатської України. Остання втратила 1,5 тис. кв. км 
і 182 тис. населення, у т. ч. 30 тис. українців. До Угорщини відійшли 
міста Берегове, Ужгород, Мукачеве. Уряд закарпатської автономії на 
чолі з відомим українським діячем А. Волошиним переїхав з Ужгоро-
да у Хуст. Але Угорщина вимагала весь край. Польща її підтримува-
ла, адже побоювалася перетворення карпатоукраїнської автономії на 
незалежну державу, яка могла б впливати на відповідні настрої серед 
українського населення II Речіпосполитої. Справді, у Галичині ці по-
дії викликали національне піднесення, що супроводжувалося хвилею 
мітингів і демонстрацій. 11 жовтня 1938 р. після молебну у львівському 
храмі Св. Юра вулицями міста рушила 20-тисячна демонстрація, учас-
ники якої з вигуками «Хай живе Україна!», «Геть мадярів!» прямували 
до консульства Угорщини. Поліція розігнала маніфестантів, але части-
на їх таки промарширувала повз консульство53. Прагнучи взяти участь 
у творенні та захисті молодої української державності до Закарпаття 
вирушила значна кількість галичан, які вступали до місцевої парамі-
літарної організації – «Карпатської Січі». Організація українських на-
ціоналістів надавала Карпатській Україні всіляку допомогу, зокрема й 
військовими кадрами. 12 лютого 1939 р. під час виборів до місцевого 
парламенту – Сойму – Українське національне об’єд нан ня, яке прово-
дило проукраїнський курс, здобуло переконливу перемогу, отримавши 
голоси понад 86% виборців54. Про події у Закарпатті говорили в бага-
тьох країнах світу, лише у СРСР ця інформація замовчувалася. Хоча на 
землі Карпатської України зазіхала Угорщина, складалося враження, 
що протекторат над ними має намір встановити Німеччина. У захід-
ній пресі навіть висловлювалася думка, що Третій Райх, заволодівши 
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Ганф Ю. Старі рахунки з Києвом
Німецький господар: «Тепер підрахуємо наші результати на Україні».
Польський прикажчик: «Рахуйте, пане, рахуйте… Я вже рахував: одні суцільні збитки!»

Єфимов Б. Бенкет, що не відбувся Л. Б. Київ. Пам’ятники інтервенції

У підкреслено войовничій радянській політичній карикатурі часів 
європейської кризи насправді відбивалося занепокоєння намірами 

відторгнути Україну від СРСР (1938 р.)
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Єфимов Б. Київ неозброєним і озброєним оком

Так виглядає Київ, якщо на нього дивитися неозброєним оком

І ось таким стає він, коли на нього дивляться озброєним оком
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З акарпаттям, звідти рушить на за-
воювання радянської України. 

Й. Сталіна так само, як і поль-
ських політиків, непокоїла ідея ство-
рення незалежної української держа-
ви, яка могла стати центром «се па ра-
тист ської» пропаганди, спрямованої 
на УРСР. Особливу увагу подіям 
довкола Закарпаття генсек приділив 
на XVIII з’їзд ВКП(б), що відкрив-
ся 10 березня 1939 р. «Характерним 
є галас, який зчинила англо-фран-
цузька і північноамериканська преса 
з приводу радянської України, – за-
значав у доповіді більшовицький 
вождь. – Діячі цієї преси до хрипоти 
галасували, що німці йдуть на ра-

дянську Україну, що вони мають тепер у руках так звану Карпатську 
Україну, яка налічує близько 700 тис. населення, що німці не пізніше, 
як весною цього року приєднають радянську Україну, яка має понад 
30 млн населення, до так званої Карпатської України. Схоже на те, що 
саме цей підозрілий шум мав своєю метою підняти лють Радянського 
Союзу проти Німеччини, отруїти атмосферу і спровокувати конфлікт 
із Німеччиною без видимих на те підстав. Звичайно, цілком можли-
во, що в Німеччині є божевільні, які мріють приєднати слона, тобто 
радянську Україну, до козявки, тобто до так званої Карпатської Укра-
їни. І якщо дійсно є там такі сумасброди, можна не сумніватися, що 
в нашій країні знайдеться необхідна кількість гамівних сорочок для 
таких божевільних. Але якщо відкинути геть божевільних і зверну-
тися до нормальних людей, то хіба не ясно, що смішно і нерозумно 
говорити серйозно про приєднання радянської України до так званої 
Карпатської України? Подумайте тільки. Прийшла козявка до слона і 
говорить йому, взявшись в боки: “Ех ти, братець ти мій, до чого мені 
тебе жалко […], живеш ти без поміщиків, без капіталістів, без націо-
нального гніту, без фашистських заправил, – яке ж це життя […]. Див-
люся я на тебе і не можу не зауважити, – нема тобі порятунку, крім 
як приєднатися до мене […]. Ну що ж, так і бути, дозволяю приєднати 
свою невелику територію до моєї неосяжної території”»55. 

Крім глузувань над західною пресою Й. Сталін висловив припу-
щення, що, мовляв, німцям віддали райони Чехословаччини як ціну за 
зо бо в’я зан ня розпочати війну з Радянським Союзом. А німці відмов-
ляються тепер платити за векселем. Він стверджував, що Захід розча-
рований у своїх очікуваннях відносно походу Німеччини на радянську 

Августин Волошин (у 1939 р. – 
президент Карпатської України)



65Ставлення українського суспільства до змін ...

Україну, і що саме це й становить зміст – «справжню підкладку», як 
висловився Й. Сталін, політики невтручання56. 

Український дослідник В. Коваль вважає, що ніякої антирадянської 
«підкладки» «мюнхенська» політика не мала. Заяви Й. Сталіна були по-
в’я за ні з тим, що він боявся ізоляції і бачив ворогів та небезпеку там, де їх 
не було. Пасажі ж генсека, в яких радянський вождь ладен був вважати 
«провокаторами війни» не Німеччину, а англо-французьких керівників, 
були сигналом для А. Гітлера на зближення, які той відразу зрозумів і 
легко пожертвував Закарпатською Україною, котра виступала головною 
перепоною для радянсько-німецького зближення. 13 березня 1939 р. на-
цистська Німеччина дала Угорщині дозвіл на захоплення Закарпаття57. 

Далі події розгорталися стрімко. 14 березня 1939 р. розпочалося 
угорське вторгнення. 15 березня Сойм Карпатської України проголо-
сив її незалежність, схваливши герб (ним став тризуб), прапор (синьо-
жовтий стяг) і гімн («Ще не вмерла Україна»). У краї оголосили мобі-
лізацію. Але бійцям «Карпатської Січі», крім угорців, протистояли ще 
й поляки та румуни, тож сили були нерівними. Попри те, збройна бо-
ротьба проти угорської окупації тривала до кінця березня, а в гірських 
районах – до травня 1939 р. 

У період між проведенням XVIII з’їз ду ВКП(б) і до підписання пакту 
про ненапад між СРСР і Німеччиною «воєнна тривога» сягнула свого апо-
гею. Радянська «політика миру» перманентно виявляла власну безпорад-
ність. Республіканська Іспанія, попри значну допомогу Москви, впала під 
натиском підтримуваних німцями й італійцями військ генерала Ф. Фран-
ко, який установив у країні диктаторський режим. 14 березня 1939 р. Ні-
меччина окупувала рештки Чехословаччини, проголосивши створення 
тут свого протекторату Богемії і Моравії. 21 березня А. Гітлер зажадав 
від Польщі передати Третьому Райху Данциґ (Ґданськ). 22–23 березн я 

Карпатська Україна (1939 р.)

Передвиборча кампанія УНО 
у м. Хуст

Поховання загиблих у зіткненнях з 
угорськими військами
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німецькі війська окупували порто-
ве місто Мемель (Клайпеду), яке за 
умовами Версальського миру було 
передане Литві. Прибувши сюди 
на борту важкого крейсера «Дойч-
ланд» (із січня 1940 р. переймено-
ваний у «Лют цов»), фюрер прого-
лосив «воз з’єд нан ня» Мемельської 
області з Німеччиною. 7 квітня фа-
шистська Італія загарбала Албанію. 

Однак занепаду морально-по-
літичного стану в радянському 
суспільстві сприяли не лише між-
народні події, а і якоюсь мірою рі-
шення останнього перед війною 
партійного з’їз ду. Попри те, що на 
ньому було проголошено незмін-
ність «політики миру» та ставилося 
завдання не дати «втягнути» себе 
в конфлікт, деякі із прийнятих тут 
рішень вочевидь свідчили про не-
впевненість влади у власних си-
лах. «Після розгрому іспанських 
військ наша країна самотня і пере-
буває у суцільному ворожому кіль-
ці, – ділився своїми враженнями з 
друзями український радянський 
письменник О. Сорока 11 березня 

1939 р. – Усі проти нас. Та обставина, що в плані третьої п’я ти річ ки пе-
редбачене будівництво великих підприємств у глибині Росії, що площі 
зернових культур особливо будуть розширюватися на Волзі й у Сибіру, 
що зорганізується “Друге Баку” – усе це говорить про те, що уряд нама-
гається зосередити все найбільш цінне і потрібне у центрі країни. А зна-
чить, що не впевнений, що ми втримаємо свою територію під час війни. 
Я з жахом думаю про майбутню війну. Якось опускаються руки й не хо-
четься нічого робити»58. 

«Оце новина так новина!»: шок від пакту

Експансіоністські дії нацистської Німеччини та фашистської Італії 
спонукали Великобританію й Францію до пошуку активних контактів 
із СРСР, союз з яким міг стати «гамівною сорочкою» для А. Гітлер а. 

Приєднання 
(радянська політична карикатура, 1939 р.) 

«Мораль? Весьма проста она:
Козявкам всем да будет ясно:
Брать в плен невыгодно слона:
А вдруг чихнет? Небезопасно…»

«Подумайте тільки. Прийшла козявка до 
слона і говорить йому, взявшись в боки…» 
(з виступу Й. Сталіна)
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Проте сталінська «політика миру» полягала не стільки в його збере-
женні, скільки у підштовхуванні до воєнного зіткнення в Європі. На тлі 
загострення ситуації на континенті Й. Сталін отримував можливості 
для реалізації імперських амбіцій, які він ототожнював з інтереса-
ми безпеки своєї країни. Кремлівський вождь очікував, що конфлікт 
Німеччини з англо-французьким блоком дозволить йому у зручний 
момент втрутитися, забезпечивши «розширення фронту соціалізму». 
В опублікованому щоденнику генерального секретаря Комінтерну 
Г. Димитрова сталінська концепція зовнішньої політики виклада-
лася таким чином: «Війна йде між двома групами капіталістичних 
краї н […] за переділ світу, за панування у світі, – зазначав він 7 вересня 
1939 р. в розмові з болгарським комуністом, що відбулася у присутнос-
ті В. Молотова та А. Жданова. – Але ми не проти, щоби вони побилися 
добренько й послабили одна одну. Непогано, якби руками Німеччини 
було розхитане становище найбагатших капіталістичних країн (особ-
ли во Англії). Гітлер, сам того не розуміючи й не бажаючи, розхитує, 
підриває капіталістичну систему […]. Ми можемо маневрувати, під-
штовхувати одну сторону проти іншої, щоби краще чубилися»59. Пер-
спективу знищення Польщі, яка у цей час стікала кро в’ю під ударами 
німецької армії, Й. Сталін оцінював позитивно, мовляв, «однією фа-
шистською державою менше». «Що поганого було б, – заявляв він, – 
якби внаслідок розгрому Польщі ми поширили соціалістичну систему 

Угорські війська на вулицях м. Хуст (1939 р.)
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на нові території та населення?»60. Власне, такий підхід до зовнішньої 
політики мало чим відрізнявся від ленінських ідей про необхідність 
використання «суперечностей у таборі імперіалістів» та світової війни 
для наближення «перемоги комунізму». 

На попередніх переговорах із Великобританією й Францією, що 
тривали влітку 1939 р., Й. Сталін зажадав, щоби Польща дозволила 
прохід через свою територію Червоній армії, і коли Варшава цілком 
прогнозовано відмовилася, це виявилося зручним приводом для при-
пинення перемовин. Насправді ж причиною їх зриву стала взаємна не-
довіра партнерів і прагнення Кремля до спілки з Німеччиною. 

У радянсько-німецькому зближенні були зацікавлені обидві сторо-
ни. Союз із А. Гітлером обіцяв грандіозні преференції, яких годі було 
чекати від Заходу – зокрема угоду про розмежування сфер інтересів в 
Європі. Своєю чергою альянс із Москвою відкривав нацистам шлях на 
Варшаву. Перспектива розпочати війну в Європі, маючи незабезпече-
ний тил і за відсутності реальних союзників, спонукала А. Гітлера піти 
на політичні домовленості з СРСР. Для Німеччини пакт із Й. Сталіним 
мав зняти загрозу війни на два фронти. 

Газета «Известия» від 24 серпня 1939 р. 
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Період підготовки радянсько-німецького союзу виявився напро-
чуд коротким. Уже 20 серпня 1939 р. райхсканцлер А. Гітлер наді-
слав секретареві ЦК ВКП(б) Й. Сталіну листа, в якому вітав факт 
укладання радянсько-німецької торговельної угоди від 19 серпня та 
висловлював сподівання на підписання з СРСР пакту про ненапад і 
додаткових протоколів. «Я приймаю, – зазначалося в посланні, – про-
понований головою Ради народних комісарів і народним комісаром 
СРСР паном Молотовим проект пакту про ненапад […]. Додатковий 
протокол, який бажає уряд СРСР, на моє переконання, може бути по 
суті з’я со ва но в короткий термін, якщо відповідальному державному 
діячеві Німеччини буде надано можливість вести про це переговори в 
Москві особисто»61. 

Після полудня 23 серпня Й. фон Ріббентроп прилетів до Москви. 
Крім того, що його літак випадково обстріляли радянські зенітники, 
у приймаючої сторони ще й виникла проблема з державним прапором 
Німеччини, яким мали прикрасити летовище. Оскільки такого в офі-
ційних установах знайти не вдалося, позичили реквізит з «Мосфіль-
му», де він використовувався для зйомок антифашистських фільмів. 
А британський письменник А. Кестлер побачив у цьому знак того, що 
Радянський Союз уже не є державою ідеології і був так шокований, що 
порвав із комунізмом62. 

У ніч із 23 на 24 серпня 1939 р. радянсько-німецький договір про 
ненапад терміном на 10 років (пакт Молотова – Ріббентропа) було під-
писано. У ст. 1 документа вказувалося: «Обидві сторони, які домов-
ляються, зо бо в’я за ні утримуватися від усякого насильства, від усяких 
агресивних дій і всякого нападу стосовно одна одної, як окремо, так і 
спільно з іншими державами»63. Тоді ж було підписано таємний додат-
ковий протокол про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Зокрема, 
на випадок «територіально-політичних змін» до зони інтересів СРСР 
відходили Фінляндія, Естонія, Латвія та східні райони Польщі по лінії 
річок Нарев, Вісла, Сан. Визнавалися також пріоритети щодо «впли-
ву» Москви на Бессарабію. До сфери інтересів Німеччини відносили-
ся Литва і Західна Польща64. Коли А. Гітлер дізнався про підписання 
пакту, він задоволено ударив кулаком по стіні, вигукнувши: «Ну, тепер 
весь світ у мене в кишені!»65. 

Пакт Молотова – Ріббентропа було ратифіковано 31 серпня 1939 р. 
одночасно Верховною Радою СРСР і райхстаґом Німеччини. І в цей 
же день А. Гітлер підписав таємну директиву № 1 про початок війни з 
Польщею, т. зв. план «Вайс».

Раптова переорієнтація радянської політики від конфронтації з Ні-
меччиною на дружбу, що відбулася у серпні 1939 р.66, ясна річ, не могла 
не збурити суспільну свідомість. Це добре розуміли у Кремлі. Намага-
ючись по м’як ши ти неминучий психологічний шок, Й. Сталін під час 
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московських переговорів із Й. фон Ріббентропом закликав нових союз-
ників зважати на громадську думку у СРСР та Німеччині, з «більшою 
обачливістю» інформувати народи «про зміни, що відбулися у відно-
синах між обома країнами, і не підносити німецько-російську дружбу 
як таку, що тільки-но виникла»67. 

Натомість негайно після укладання 23 серпня 1939 р. радянсько-ні-
мецького договору про ненапад саме кремлівське керівництво почало 
на рівні пропаганди активно мусувати тему «дружби з Німеччиною». 
У передовиці «Правди», що вийшла наступного дня після підписання 
пакту, зазначалося, що різниця в ідеології й політичних системах обох 
держав не має стати перешкодою для встановлення добросусідських 
відносин. «Дружба народів СРСР і Німеччини, – підкреслювалося у 
статті, – загнана в кут стараннями ворогів […], віднині має отримати 
необхідні умови для свого розвитку й розквіту»68. 

31 серпня 1939 р., виступаючи на позачерговій сесії Верховної Ради 
СРСР, В. Молотов повторив думку про створення «нових умов для 
розквіту дружби» між СРСР і Німеччиною, прозоро натякнув на необ-
хідність згортання «антифашистської» та антинімецької пропаганди 
й підкреслив, що «в нашій країні були деякі короткозорі люди, які, 
захопившись спрощеною антифашистською агітацією», забували про 
«провокаторську роботу наших ворогів»69. «Радянсько-німецький до-
говір про ненапад, – наголосив глава союзного уряду, – означає пово-
рот у розвитку Європи, поворот у бік поліпшення відносин між двома 

Підписання пакту про ненапад між СРСР і Німеччиною (Москва, 23 серпня 1939 р.)



71Ставлення українського суспільства до змін ...

найбільшими державами Європи. 
Цей договір не тільки дає нам усу-
нення загрози війни з Німеччиною, 
звужує поле можливих воєнних су-
тичок в Європі, і служить, таким 
чином, справі загального миру, – 
він повинен забезпечити нам нові 
можливості росту сил, зміцнення 
наших позицій, подальше зростан-
ня впливу Радянського Союзу на 
міжнародний розвиток»70. 

У радянській історії, мабуть, 
зна йдеть ся небагато подій, що внес-
ли б таку плутанину у громадську 
свідомість. «Оце новина так нови-
на, – дивувалися в Києві. – Думали 
й очікували, що на днях розпоч-
неться війна з Німеччиною, а тут 
вийшло зовсім навпаки!»71. Військо-
вослужбовці КОВО і члени їхніх ро-
дин, дивлячись на газетні по ві дом-
лен ня та світлини з нагоди візиту 
німецького міністра закордонних 
справ Й. фон Ріб бент ро па до Моск-
ви, запитували один одного: «Як заклятий ворог може стати найщирі-
шим другом?»72. «Тяжко бачити поруч зі Сталіним пана Ріббентропа та 
єзуїтську пику доктора Гауса (помічник статс-секретаря міністерства за-
кордонних справ Німеччини – В. Г.)»73, – говорили вони. 

Ця подія буквально поставила все з ніг на голову – ворог раптом 
став другом і союзником, а «політику миру», яку досі підносила на 
щит радянська пропаганда, невдовзі змінили агресивні воєнні дії про-
ти сусідніх країн. Навіть «свята святих» – комуністична ідеологія – 
після укладання пакту з А. Гітлером, здавалося, опинилася під загро-
зою девальвації74.

Попри все, перші повідомлення органів держбезпеки про настрої 
населення СРСР після підписання договору були в цілому позитивни-
ми. Заступник наркома внутрішніх справ УРСР А. Кобулов, доповіда-
ючи 26 серпня 1939 р. першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову 
щодо настроїв киян із приводу торговельної угоди з Німеччиною та 
пакту про ненапад, зазначав, що підписання цих документів і поява 
у закордонній пресі відгуків «викликали жваве реагування серед різ-
них прошарків населення». Як характерні А. Кобулов виділив розмови 
про «пророчі слова, сказані на ХVІІІ з’їз ді ВКП(б) про те, що хто хоче 

Таємний протокол до пакту 
Молотова – Ріббентропа (1939 р.)
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миру з нами, той у будь-який час зустріне підтримку з боку СРСР», про 
«перемогу радянської дипломатії», адже «Німеччина змушена визнати 
міць СРСР», а також про те, що договір «зменшить загрозу війни»75. 
Відзначалося також, що населення сприйняло цей крок радянського 
уряду «як найсерйознішу політичну подію, що виключила можливість 
війни з Німеччиною»76. «Добре, що відбувся цей договір, – говорив 
один шкільний учитель із Києва, – тепер не буде такої напруженості»77. 
В армії також спочатку позитивно відреагували на радянсько-німець-
кі домовленості. Зокрема, начальник особливого відділу ГУДБ НКВС 
ХВО полковник М. Ростомашвілі доповідав заступнику наркома вну-
трішніх справ УРСР А. Кобулову, що «договір про ненапад викликав 
серед бійців і політпрацівників виняткове піднесення і зустрінутий із 
великим задоволенням як акт величезного світового значення, спрямо-
ваний на справу зміцнення миру й соціалістичного будівництва нашої 
великої, могутньої Батьківщини»78. Червоноармійці раділи, що загро-
за воєнних дій відсувається на невизначений термін. Деякі командири 
бачили гарну новину від радянсько-німецького договору в можливості 
уникнути ведення війни на два фронти – на Заході й на Сході. «Єдиний 
позитив, – висловив характерну думку військовий інженер 2-го рангу 
Степяєв, – це удар по Японії і дуля Англії та Франції»79. Підписання 
договору з Німеччиною підсилило антизахідні й англофобські настрої 
у СРСР, адже саме на країни західної демократії радянська пропаганда 
намагалася перекласти провину за цей пакт. «Вічна гра Англії призве-
ла до договору з Німеччиною», – зазначив той самий Степяєв80. Такі 
настрої були характерними й для частини радянської інтелігенції, зо-
крема української. Дехто зловтішався з того, що цим договором СРСР 
«покарав Англію, Францію та Японію». А співробітники Академії наук 
УРСР, наприклад, розглядали цю подію як важливий крок, що «обез-
зброїть Японію», «вдарить по Англії», «ізолює нашу сусідку Польщу»81. 
Інші характеризували пакт як «тимчасовий перепочинок» на шляху до 
«неминучої війни з Німеччиною». Майже пророчою виявилася думка, 
висловлена поетом М. Рильським, про те, що пакт «надасть можливість 
принаймні на два роки відкласти війну з німцями»82. 

Водночас цей дипломатичний хід радянського уряду багатьох вразив 
своїм політичним цинізмом. «Не уявляю собі, як тепер буде з антифа-
шистською пропагандою, – задавався питанням письменник А. Ши ян. – 
Радянському уряду доведеться зараз іти на великі поступки і миритися 
з фашистами. По-новому обробляти суспільну думку громадян, адже 
кожен піонер знає, що фашист – це наш заклятий ворог і раптом – друж-
ба»83. «Гарненьке дільце, – говорив письменник Торин, – співдружність 
із фашистськими бандитами, погромниками, що переслідують євреїв, 
ні, ми затіяли якусь темну гру»84. «Укладання договору з Німеччиною 
означає відсутність із боку уряду СРСР політичної етики», – з азначала 
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в чителька Петрова, яку спецслужби характеризували як «близьку ро-
дичку відомих українських націоналістів Леонтовичів»85. «Дорікали 
Англії та Франції, що вони зрадили в Мюнхені Чехословаччину, а те, 
що ми тепер зрадили в Москві Польщу перед Німеччиною, про це не 
кажуть», – твердив типографський наборщик киянин Кухарчук 86. 

Радянське суспільство сприйняло цю подію вкрай неоднозначно. 
Те, що у країні відсутнє розуміння щодо підписаного 23 серпня 1939 р. 
договору про ненапад між Москвою та Берліном, визнавало й вище 
керівництво «країни Рад». Так, В. Молотов у своїй промові 31 серпня 
зазначав: «Тепер лунають голоси, в яких прозирає нерозуміння най-
простіших основ поліпшення політичних відносин між СРСР і Німеч-
чиною, яке розпочалося»87. 

Слід зазначити, що радянсько-німецький пакт став струсом переду-
сім для свідомих комуністів. І хоча останні становили доволі не знач ний 
відсоток населення України, з огляду на те, що це була найбільш впли-
вова й активна частина суспільства, її голос лунав гучніше. У Червоній 
армії, де частка членів партії була високою, нерідко фіксувалися критич-
ні висловлювання щодо підписаного в Москві документа. Органи держ-
безпеки вчасно сигналізували стосовно проявів «нерозуміння суті до-
говору»88. Зокрема, науковий співробітник управління обозно-речового 
забезпечення НКО Чувилінков заявив: «Лигатися з Гітлером – значить 
зрадити тов. Тельмана». На його погляд, треба було йти на загострен-
ня відносин із Німеччиною й воювати з цією країною. Він засуджував 
укладання пакту, кваліфікуючи це як акт «боягузтва і зрадництва»89. 
«Уклали договір із фашистською країною – значить СРСР підтримує 
фашизм»90, «чому країна соціалізму пішла на мир із капіталізмом, чи 
не відхід це від комунізму?», «чому в СРСР забули про нацистські конц-
табори та про комуністичних в’яз нів у них», – такими були деякі харак-
терні висловлювання про пакт, зафіксовані у середовищі військовослуж-
бовців. «Політика партії та уряду стосовно німецько-радянських відно-
син несумісна з програмою партії, – наголошував один “правовірний” 
комуніст. – ЦК пішов на поступки Гітлеру, а це означає спілку з фашиз-
мом»91. «Німеччина – найлютіший наш ворог, – обурювався інший, – а 
ми панькаємося [з нею], договір укладаємо. Що на це скаже пролетаріат 
інших країн?»92. Поширеною була також думка про те, що «договір із 
Німеччиною сприятиме закріпленню фашизму, а це віддаляє перемогу 
німецького пролетаріату»93, себто світової революції. 

Проте не лише комуністи вбачали небезпеку в цьому, як видавалося 
на перший погляд, дивному й неприродному союзі. «Я вражений тим, 
що СРСР почав ділові переговори з фашистською Німеччиною, – гово-
рив інженер квартирно-експлуатаційного управління РСЧА інтендант 
2-го рангу Малаховський. – Та з історії відомо, що німці завжди вважали 
сло в’ян гноєм, і наш уряд повівся нерозумно, починаючи переговори»94. 
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Радянсько-німецький пакт 
у зарубіжній політичній карикатурі (1939 р.)

 Шлюб двох 
диктаторів. 
Цікаво, як довго 
триватиме медовий 
місяць?

Сталін і Гітлер. Вальс закоханих

Будьмо!
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Тільки й різниці 

Рандеву 
Гітлер: «Брудний покидьок, прошу пана?»

Сталін: «Кривавий убивця робітників, якщо не помиляюсь?»

Гітлер: «Нас порівнюють з 
гангстерами… Який абсурд. 
Гангстери свою кар’єру 
закінчують у в’язниці, а ми її там 
розпочинали...»
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сько го Союзу
ТСОАВІАХІМ – Товариство сприяння обо-

 ро ні, авіаційному й хімічному бу дів -
ництву

УГКЦ – Українська греко-католицька 
церк ва

УНДО – Українське національно-де мо-
кра тич не об’єднання

УНКВС – управління (в областях) Нар-
ко ма ту внутрішніх справ

УНО – Українське національне об’єднання
УРСР – Українська Радянська Соціа ліс-

тич на Республіка
ХВО – Харківський військовий округ
ЦК ВКП(б) – Центральний комітет Все-

   союз ної комуністичної партії (біль -
шо ви ків)

ЦК КП(б)У – Центральний комітет Кому -
ністичної партії (більшовиків) України



Пилип Миколайович Тараненко народився 27 лис-
топада 1913 р. на хуторі Ганно-Томаківці Верходніпров-
ського району Дніпропетровської області. У 1930 р. його 
багатодітну родину було розкуркулено і примусово висе-
лено до Вологди. Після втечі із заслання під чужим ім’ям 
приїхав в Україну, звідки під час  Другої світової війни був 
відправлений на примусові роботи до Німеччини. Надалі 
доля закинула його до Великої Британії. В серпні 2002 р. 
П.М. Тараненко повернувся на Батьківщину. Нині – відо-
мий благодійник, зокрема  ініціював і у листопаді 2008 р. 
втілив у життя проект спорудження у Запоріжжі па м’ят ни-
ка жертвам Голодомору 1932-1933 рр. 
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