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КОНЦЕПТИ “СВІТОВА ЗМОВА” ТА “СПРАВЕДЛИВИЙ 
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ЕТАПІ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

Аналізуються причини появи та сутнісні ознаки концептів 

“світова змова” та “справедливий міжнародний лад” в 

україномовних періодичних видань, що почали виходити в 

Західній Україні після окупації краю нацистською Німеччиною. 

Основна увага звертається на використання маніпулятивно-

пропагандистських інструментів впливу для мобілізації 

західноукраїнської етнополітичної спільноти в нових військово-

політичних умовах. Автор окремо вказує на негативні наслідки 

такого комунікативного впливу на власну етнополітичну 

спільноту та процес міжетнічної комунікації загалом.  

Ключові слова: Західна Україна, “світова змова”, 
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Початок німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. 

безпосередньо зачепив західноукраїнські землі, які стали 

ареною змагання двох тоталітарних режимів. Пропонована тема 

видається актуальною в науково-теоретичному й прикладному 

аспектах для глибокого усвідомлення  трагічного досвіду Другої 

світової війни, подолання наслідків маніпулювання масовою 

свідомістю, викриття тогочасних міфів та стереотипів. 

Військово-політична ситуація в Західній Україні в перші 

місяці німецько-радянської війни стала предметом останніх 
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досліджень В. Грицюка [1], М. Боровика, І. Патриляка [2]. 

Ідейно-програмові засади ОУН(б), яка прагнула в нових умовах 

установити контроль за краєм, розглядають Г. Касьянов [3] та 

Ю. Киричук [4]. Причини й інцидентну базу ескалації 

українсько-польського конфлікту в Галичині та на Волині 

показують І. Ільюшин [5] та С. Макарчук [6]. Серед 

нечисленних робіт, що присвячені аналізу періодичних видань 

краю, варто виокремити історико-бібліографічні праці К. 

Курилишина [7]. При цьому слід вказати на недостатність 

етнополітологічних інтерпретацій окресленої проблематики. 

Дана стаття є спробою аналізу актуальних і нез’ясованих раніше 

питань, що піднімались у попередніх публікаціях автора [8], з 

уведенням до широкого наукового обігу нових матеріалів. 

Метою пропонованої наукової статті є комунікативний 

аналіз концептів “світова змова” та “справедливий міжнародний 

лад” в умовах розгортання німецько-радянської війни 

Відповідно до поставленої мети необхідно виконати такі 

завдання: 

- вказати на причини й спосіб включення Західної України 

до складу Другої Речі Посполитої; 

- розкрити передумови перегляду засад Версальської 

системи міжнародних відносин у Центрально-Східній 

Європі наприкінці 30-х років ХХ ст.; 

- схарактеризувати загальні та специфічні ознаки  

артикуляції  концептів “світова змова” та “справедливий 

міжнародний устрій” в українських періодичних 

виданнях Західної України літа-осені 1941 р.; 

- акцентувати увагу на маніпулятивно-пропагандистських 

інструментах окресленого комунікативного дискурсу. 

Характер міжетнічної комунікації в Західній Україні в 

роки Другої світової війни був зумовлений попередніми двома 

десятиліттями існування Другої Речі Посполитої. Керуючись 

ідеєю прометеїзму, Ю. Пілсудський вважав, що досягти цього 

можна лише в союзі Польщі з усіма поневоленими Росією 
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народами, зокрема – з Литвою, Білоруссю та Україною, і в 

такий спосіб створити нову систему сил у Центрально-Східній 

Європі [9].  

Одночасно Польська держава вдавалася до активних 

заходів з міжнародно-правового закріплення анексії 

західноукраїнських земель. Окупація краю супроводжувалась 

дипломатичним схваленням і військовою підтримкою з боку 

країн Антанти. Після підписання Сен-Жерменського договору 

(10 вересня 1919 р.) переможена Австрія зреклася права 

суверенності над Східною Галичиною. Сувереном останньої де-

юре стали держави Антанти, а Польща визнавалася тимчасовим 

окупантом краю [10]. У 1920–1922 рр. проблема Східної 

Галичини не раз обговорювалася на засіданнях Ліги Націй [11]. 

15 березня 1923 р. Рада послів Антанти ухвалила рішення про 

визнання східного кордону Польщі, погодившись із належністю 

Східної Галичини, Волині, Західної Білорусі та Віленщини до 

Польської держави.  

Важливим чинником загострення міжетнічної 

комунікаційної взаємодії в Західній Україні були докорінні 

зміни в Центрально-Східній Європі наприкінці 30-х років 

минулого століття. Після вересня 1938 р. (Цєшин) та березня 

1939 р. (окупація Угорщиною Закарпатської України) уряд 

Другої Речі Посполитої поставив себе на один щабель з 

Гітлером і став носієм ідеї правового санкціонування 

використання силового тиску в міжнародних відносинах для 

зміни існуючих державних кордонів [12]. Додадомо, що ще 

кількома роками раніше, 26 січня 1934 р. до німецько-

польського пакту про ненапад було внесено таємне доповнення, 

де Варшава у своїх зовнішних зносинах зобов’язалась не 

ухвалювати жодних рішень без узгодження з німецьким урядом, 

а також дотримуватися при всіх обставинах інтересів цього 

уряду [13].  
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Судетська криза 1938 р., яка завершилася мюнхенською 

змовою Англії та Франції з Німеччиною та Італією за рахунок 

Чехословаччини, показала, що лідерам західних держав 

небезпечно вірити, що й спонукало Й. Сталіна шукати угоди з 

А. Гітлером. При цьому в мюнхенській змові за рахунок 

Чехословаччини Сталін не помітив слабкості, а побачив лише 

ознаку готовності Англії та Франції йти на зближення з 

Гітлером і вирішив перехопити ініціативу [14]. На укладення 

пакту вирішальне значення мала ініціатива Гітлера, який ще у 

своїх ранніх зовнішньополітичних уявленнях вважав за 

можливе укладення союзу з Росією як суто технічного, з огляду 

на те, що союзи укладаються для війни проти держав, а союз з 

Росією – спеціально для війни проти західних держав [15]. 

Повертаючись до власне історико-політичного контексту 

пропонованої розвідки, варто почати з того, що 22 червня 1941 р. 

на північних теренах Галичини та півдні Західної Волині 

розгорнулися широкомасштабні кровопролитні бої. 28 червня 

наступ на південні райони Львівщини та Станіславщину 

розгорнули союзники нацистської Німеччини – війська хортіської 

Угорщини. Проте досить швидко військам групи “Південь” 

вдалося здолати опір частини Південно-Західного фронту 

Червоної армії, а чимало міст й сіл Львівщини, Станіславщини й 

Тернопільщини Вермахт здобув без особливих зусиль, зокрема, 

завдяки й допомозі членів ОУН(б), які врятувалися від репресій 

органів НКВС-НКДБ в попередні роки та отримували відповідні 

вказівки, зброю, вибухівку, радіостанції від своїх очільників, які 

перебували безпосередньо на території  Третього Райху, 

передовсім у столиці польського Генерал-Губернаторства – 

Кракові. Відразу ж після проходження фронту бандерівці 

спромоглися встановити свою владу в більшості районів колишніх 

західних областей УРСР, створити обласні управи, окружні й 

повітові  національні ради й комітети.  

Проте вже 16 липня 1941 р. вищим нацистським 

керівництвом було прийняте рішення про розчленування території 
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України і приєднання до польського Генерал-Губернаторства, 

Королівства Румунії та створення райхскомісаріату “Україна”. 1 

серпня 1941 р. відбулась урочиста церемонія передачі влади у 

Східній Галичині військовим командуванням цивільній 

адміністрації Генерального Губернаторства.  

Після зміни радянської влади німецькою на українських 

землях почали відновлюватись окремі, переважно фахові, 

“досовєтські” видання і з’являтися нові. Спочатку, передусім у 

Галичині, усі вони були під впливом ОУН(б) і прославляли 

відновлення Самостійної Соборної Української Держави, 

проголошене у Львові 30 червня 1941 р. [16]. 
Проте доволі швидко прооунівські видання замінили 

часописи, підконтрольні нацистським органам пропаганди. 

Чільне місце серед публікацій української преси, що перебувала 

ще під котролем ОУН(б), або вже стала офіціозом місцевої 

окупаційної адміністрації,  посідали дописи, що розкривали т. 

зв. “світову змову”. Так, одне з перших оунівських видань, що 

з’явилось на території Західної України після відходу німецько-

радянського фронту на схід, патетично писало, що “вірний своїй 

ідеології німецький народ в союзі з українським народом 

піднявся на знищення світової зарази, поширеної жидівством, 

московським большевизмом” [17].  

Цілком у фарватері гітлерівської пропаганди в одному з 

перших чисел часопису “Волинь” ішлося, що “Совєти, Англія, 

СДА (США - прим. В. Гулай) – три держави, які сміло можемо 

вважати за батьківщину світового жидівства. Вони єднаються 

проти цілої Европи, але не зможуть зломити незламної волі всіх 

народів Европи будувати нове життя й звільнитись від жидо-

комуністично-демократичної дійсності” [18].  

Зі шпальт луцького “Українського голосу” колаборанти 

гітлерівських окупантів намагалися переконати місцеве 

українське населення, що саме “від перемоги німецької зброї 

залежить звільнення світу від небезпеки большевизму та 
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визволення його з тенетів сьогоднішнього союзника 

жидокомуни – англійського капіталізму, що при допомозі 

жидівських павуків висмоктує з людства останні краплі 

кривавого поту” [19]. 

Уже дуже швидко з’явилися публікації, що мали пояснити 

доконечну потребу участі в т. зв. “визвольному поході” інших 

держав, виходячи із масштабів “світова змова”: “весь 

культурний світ висилає чимало відділів військових 

добровольців на хрестоносну боротьбу з червоним 

антихристом” [20]. Або ось розглогіший допис на цю тематику: 

“Хоч Англія і Америка – ці всесвітні повії – зв’язалися союзом 

із бандитською московією, проти націоналістичної Німеччини з 

Фюрером, на чолі вибрала здоровий і правильний шлях і разом 

зі своїми союзниками: Фінляндією, Румунією, Словаччиною і 

другими державами, двигнули свої непереможні військові сили 

на кривавих бандитів з метою звільнити людство від жахливої 

змори і завести справедливий лад”[21].  

Для нацистських пропагандистів і залучених ними для 

роботи в нових часописах і тижневиках місцевих діячів важливо 

було не тільки викрити сутність т.зв. “світова змова”, але й 

мобілізувати українське населення на підтримку планів 

переустрою Європи після ліквідації навіть згадки про ненависну 

Версальську систему міжнародних відносин.  

Так, зі сторінок одного з перших чисел “Турчанських 

вістей” висловлювалося захоплення й вдячність людині, яка 

вирізнялася “далекозорістю та передбачливістю, своїм 

розумінням політики й своєю енергією та послідовністю” у 

викритті несправедливості Версальської системи та намірі її 

повалити – А. Гітлером [22]. Сам же “Німецький Народ дав нам 

зразок, як ламати окови. Звено за звеном Верзальських оковів з 

математичною точністю розривав він і ось останнє вже тріщить” 

[23].  

Підконтрольна німецькій владі україномовна преса відразу 

ж почала активно доносити до місцевого населення думку про 
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те, що в розв’язанні Другої світової війни винуваті західні 

держави, оскільки: “… злякалися версайські плютократи, що 

втратять свій вплив в Европі, бо пробуджені народи не схотять 

англійської опіки” [24]. Саме “Англія об’єднала всі “посідаючі” 

народи проти Німеччини та її плянів – побудувати нову Европу 

на нових основах, на свободі усіх народів та на новому поділі 

позаевропейського майна Европи” [25]. 
У статті із символічною назвою “На спільному шляху” 

впевнено твердилось, що “ліквідуючи в 1939 році Польщу та 

розгромляючи зараз московський червоний імперіалізм, 

німецька армія нищила і нищить ті ворожі не лиш німецькому, 

але й українському народові сили, які на протязі століть 

твердим муром стояли на шляху нашого національного, 

культурного і політичного розвитку й росту” [26].  

Очевидне маніпулятивно-пропагандистьке навантаження 

мали твердження, що “приятелем українського народу та його 

союзником у боротьбі за повне визволення є непереможна 

німецька армія, яка на приказ вождя німецького народу 

Адольфа Гітлера бореться за новий лад в Європі” [27], чи те, що 

“як у 1914-му році, так і тепер заіснувала аналогічна ситуація, 

що вороги Німеччини були й є водночас ворогами Українського 

Народу й його будуччини” [28].   

У справі боротьби за встановлення “справедливого 

міжнародного устрою” “відроджена націонал-соціалістична 

Німеччина під проводом фірера Адольфа Гітлера, а також 

Італія, проголосили нові животворні соціально-націоналістичні 

кличі, як фундамент під Нову Европу”. Новий справедливий 

лад, що прийде на зміну Версалю, тут на сході включить 

Україну в коло вільних незалежних народів. Україна найде своє 

місце під сонцем [29]. Зі сторінок іншого видання теза про 

“справедливість” нового ладу отримувала таку аргументацію: 

“Новий лад в Европі Адольфа Гітлера – це справжній лад, а 

Україна – це один із авангардів на Сході Европи і чи не 
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найважливіших співчинників закріплення цього нового ладу” 

[30]. При цьому українців закликали “показати себе зрілими 

зайняти те почесне місце, яке нам призначене в майбутньому 

справедливому укладі світу” [31], бо в цій війні “іде про “бути 

або не бути” нас самих” [32]. 

Отже, на основі проведенного аналізу можемо 

стверджувати, що концепти “світова змова” та “справедливий 

міжнародний лад” з початком німецько-радянської війни посіли 

чільне місце в комунікативному дискурсі Східної Галичини та 

Західної Волині. Використання вказаних комунікативних 

конструкцій носило виразне маніпулятивно-пропагандистське 

спрямування на етнополітичну мобілізацію українського 

населення краю, формування засад специфічної лояльності до 

окупаційного режиму. Жодним чином не виправдовуючи цього, 

вважаємо за потрібне наголосити, що окупація Польською 

державою західноукраїнських земель у 1918-1920 рр., за 

цілковитого сприяння держав Антанти, усупереч декларованим 

ними ж правам на національне самовизначення, об’єктивно 

закладала конфліктну модель її взаємин з переважаючим 

українським населенням. Замість пошуку реальних варіантів від 

цілковитого порозуміння, то мінімізації етнополітичних 

антагонізмів, Друга Річ Посполита використовувала весь 

арсенал насильницьких засобів дискримінаційної, 

асиміляторської, колонізаційної політики. За цих обставин 

цілком очевидним для багатьох українців став пошук союзника 

в особі нацистська Німеччина як рушійної сили перегляду засад 

Версальської системи міжнародних відносин і недопущення 

повернення Радянського Союзу на терени Західної України. 
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The reasons of appearance and the essential features of the 

concept of  «global conspiracy» and «equitable international order» 

in Ukrainian periodicals that began to emerge in Western Ukraine 

after the occupation of the land  by Nazi Germany are analyzed. 

Main attention is paid to the use of manipulative and propaganda 

tools of influence for mobilizing of the western ethno-political 

community in the new military-political conditions. Author 

separately indicates on the negative consequences of such 

communicative influence on their own ethno-political community 

and inter-process communication in general. 
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Анализируются причины появления и существенные 

характеристики концептов “мировой сговор” и  “справедливый 

международный строй” в украиноязычных периодических 

изданиях, которые начали выходить в Западной Украине после 

оккупации края нацистской Германией. Основное внимание 

уделяется использованию манипулятивно-пропагандистских 

инструментов влияния для мобилизации западноукраинской 

этнополитической общности в новых военно-политических 

условиях. Автор отдельно указывает на негативные 

последствия такого коммуникативного влияния на 

собственную этнополитическую общность и процессы 

межэтнической коммуникации вообще. 

Ключевые слова: Западная Украина, “мировой сговор”, 

“справедливый международный строй”, коммуникативное 

влияние. 

 

 

 

 


