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УДК 94(477.8) ЗУНР “1918/1919” (06)

ШЛЯХОМ ЗВИТЯГИ:
ВІД СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

ДО ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виступ Володимира МЕЛЬНИКА,
Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

на відкритті Міжнародної наукової конференції
“Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-х рр.”

(до 75-річчя створення Української Повстанської Армії)

Глибоко символічно, що така представницька наукова конференція
відбувається у час, коли в Україні відзначається сторіччя відродження
української державності та 75-і роковини створення Української Повстанської
Армії. Ще знаменнішим є те, що саме у стінах Львівського університету, який
упродовж десятиріч був осередком розвитку української науки, середовищем
плекання національного духу і визнаним осередком боротьби за національну
ідею й державність, зібрались науковці, громадські та державні діячі,
представники духовенства, щоб обговорити на академічному рівні сучасний
стан і перспективи дослідження визвольних змагань, сприяти формуванню і
популяризації героїчних сторінок національної історії, творенню історичної пам’яті
про його учасників.

Упродовж багатьох років дослідження визвольного руху українського народу
зазнавало (і, на жаль, зазнає!) викривлення у спекулятивних і недалекоглядних
політичних цілях, діяльність його учасників у публічному просторі десятиліттями
піддавалась знеславленню, чи цілковитому забуттю, або, що набагато гірше, й досі
перебуває у полоні давніх ідеологічних міфів і брудних шат радянської пропаганди.
То ж, ініціювання й проведення таких заходів як наша конференція, в умовах
серйозних викликів для української державності, спричинених російською агресією
на Сході України, сприятиме подоланню історичних стереотипів, формуванню
непіддатливості суспільства до ворожої ідеології, зростанню зацікавленості до
героїчних сторінок української історії та консолідації українського соціуму.

Упродовж двох днів у стінах Франкового вузу триватимуть обговорення і
дискусії представників наукових спільнот з України, Великої Британії, Литви,
Латвії, Словаччини стосовно яскравих сторінок українського визвольного руху –
від періоду практичної реалізації національного державницького проекту у ході
Української революції 1917–1921 рр. до періоду, коли українська ідея знемагала
під тлумом радянського тоталітаризму.

Серед найяскравіших взірців національного державотворення постає коротка,
але звитяжна історія Західно-Української Народної Республіки, історія держави,
яка стала величним проявом прагнення галичан до суверенного права українців
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на власну державність.
Щорічне відзначення Листопадового повстання у Львові органічно увійшло

до календаря нашої національної пам’яті, стало невід’ємним елементом нашої
патріотичної традиції. Львівський національний університет імені Івана Франка
урочистою ходою й покладенням квітів на могили українських січових стрільців
на Янівському цвинтарі вшановує учасників Листопадового повстання, творців
Західно-Української Народної Республіки, нескорених борців за незалежність
України.

Майже століття тому, у ніч на 1 листопада 1918 р., нечисленні, але добре
організовані українські військові формування під командуванням сотника Дмитра
Вітовського встановили у Львові українську владу. Над міською ратушею та на
інших важливих установах Львова вперше в нашій історії замайорів синьо-жовтий
прапор.

У результаті “Листопадового чину” було реалізовано постанову Української
Національної Ради від 19 жовтня 1918 р. про утворення самостійної української
держави на українських етнічних землях Австро-Угорщини. 13 листопада того
ж року новоутворена держава прийняла назву – Західно-Українська Народна
Республіка. Протягом першої половини листопада українці перебрали владу в
п’ятдисяти повітових центрах Галичини, в короткий час встановили дієву систему
адміністрації всіх рівнів.

Незважаючи на складну ситуацію воєнного лихоліття, українська влада на
практиці продемонструвала винятково демократичний і толерантний спосіб
вирішення питання національних меншин (зокрема, єврейської, польської,
німецької); тимчасовий парламент ЗУНР, ухвалив демократичний закон про
вибори до Установчого сейму Західної області Української Народної Республіки.
Було запропонована аграрна реформа з урахуванням історичних традицій краю.
З погляду сьогодення масштаб, всеохопність та демократичний дух реформ
усіх аспектів життя західного краю, яке проводило керівництво ЗУНР, просто
вражаюче. І це в умовах воєнного конфлікту.

Унаслідок збройного протистояння з відновленою Польською державою, яка
заявила про свої претензії на Галичину, молода західноукраїнська республіка з
перших днів свого існування була втягнена у виснажливу й кровопролитну війну.
У важких боях, в умовах нестачі продовольства та боєприпасів, за відсутності
зовнішньої підтримки набирали бойового досвіду збройні сили ЗУНРу – Галицька
Армія.

Утворення ЗУНР мало безпосередній стосунок до Львівського університету.
Голова тимчасового парламенту ЗУНР – Української Національної Ради, Євген
Петрушевич, голови урядів Кость Левицький та Сидір Голубович, сотні бійців
Галицької Армії та службовців ЗУНР були випускниками нашого університету.
В Університеті викладали депутати УНРади: правник Станислав Дністрянський,
філологи Олександр Колесса та Кирило Студинський, історик Степан
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Томасівський, теолог Юліан Дзерович.
До речі, бойова лінія Українсько-польської війни, яка розпочалася у перші дні

листопада 1918 року, проходила якраз вздовж теперішнього Головного корпусу
університету, а тоді приміщення Галицького Сейму. Стратегічно важливу для
українських сил позицію в Галицькому Сеймі обороняв збройний відділ під
командуванням поручника Ілька Цьокана. Його чета несподівано для
супротивника захопила приміщення Сейму й встановила над ним контроль. Зі
своїх вояків, добровольців-студентів та української молоді з містечка Винники,
український старшина організував залогу цього корпусу, яка стала важливим
українським форпостом під час боїв у Львові.

Розбудова Західно-Української Народної Республіки була органічною
складовою українських національно-визвольних змагань 1917–1921 років.
Наприкінці 1918 р. серед населення молодої республіки розгорнувся потужний
рух на підтримку негайної й беззастережної злуки з Великою Україною. Галицьке
керівництво зуміло перевести в практичну площину віковічну ідею соборності
українських земель. 3 січня 1919 року Українська Національна Рада ухвалила
закон про злуку з Українською Народною Республікою. 22 січня того ж року
цей акт було урочисто проголошено на Софійській площі Києва.

У надскладний період становлення Західно-Української Народної Республіки
повною силою розкрилися непересічні патріотичні якості та організаторський
талант галицько-українських політичних діячів: Євгена Петрушевича, Костя
Левицького, Лева Бачинського, Івана Макуха. Мужній характер та відвагу
виявили українські полководці: Дмитро Вітовський, Сень Горук, Осип Микитка,
Віктор Курманович, Гнат Стефанів, Мирон Тарнавський. Їхні імена навіки
викарбувані на скрижалях української пам’яті і слави.

Один з учасників Визвольних змагань, Осип Станимір так відзначив вагу
цього повстання в історичній традиції українського народу: “Значення
Листопадового Чину величезне, впрост епохальне! Його збройний виступ у
Львові відновив і закріпив в українському народі світлу традицію лицарського
духа з княжих і козацьких часів та перетворив у чин леліяну в серці нації
державницьку ідею. Він двигнув націю з тривожної зневіри й апатії та став
джерелом творчої сили, що дала народові Українську Галицьку Армію, яка
започаткувала нову добу наших Визвольних Змагань.

Листопадовий Чин змобілізував і об’єднав та згармонізував галицьких
українців, тобто всі їхні партії, в одну українську державницьку громаду, чого не
можна було ніяк довершити на Великій Україні. Тим українці Галичини доказали
свою національно-політичну зрілість, … з народу невольника-раба
еволюціонували до народу-суверена, здібного до політичного, військового й
економічного життя та творчої державної праці…”.

Визначний український історик Ярослав Дашкевич, досліджуючи історію
національно-визвольних змагань, позитивний і негативний досвід зазначив:
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“незважаючи на завзяту жертовну боротьбу, оточена кільцем ворогів, ЗУНР не
встояла. Проте її історія, все ж таки світлий промінь в найновішому минулому
України. Традиції ЗУНР – свідчення незгасимого патріотизму нації. Досвід
ЗУНР – наука для нас, пізніших поколінь”.

Які уроки ЗУНР ми маємо взяти сьогодні на озброєння:
1. демократичні перетворення, не декларації, а реальна політична та

індивідуальна свобода, має базуватися на принципі беззаперечного верховенства
українського національного інтересу;

2. опора на власні сили при усіх перевагах і примарах дипломатичноїпідтримки
закордонних держав;

3. розбудова і зміцнення за аналогією з УГА, з точки зору національної
ідейності та моральності, дійсно українських за духом і сучасних збройних сил
України;

4. Цей висновок надає Ярослав Дашкевич, цитую: “не злочинний у сучасних
умовах федералізм чи погоня за модним міражем під назвою “громадянського
суспільства, що покликані зруйнувати Українську державу, а лише єдність і
унітарність країни – це спасіння нації і держави”.

1 листопада – дата знаменна, і не лише самим фактом проголошення
Української Держави у вирі політичної та військової боротьби початку
XX століття. Листопадовий чин став яскравим свідченням рішучості українців
у боротьбі за реалізацію свого головного національного ідеалу – створення
Незалежної Української Соборної Держави.

Січове Стрілецтво, яке було в перших рядах борців за незалежність України,
– унікальне, неповториме явище. Для нас, Січове Стрілецтво – це феномен
українського патріотизму та усвідомленого обов’язку державотворення, високої
боєздатності і незламної ідейної переконаності, акумулятивної сили у культурному
житті. Звертаюсь до нашої молоді. Погляньте на надмогильні хрести – тут
упокоєно в боротьбі за царство української свободи Ваші однолітки. Для них
Україна була понад усе. Найвищим пам’ятником для них стане незламна, соборна
і незалежна Україна. І нині Україна виборює свою незалежність і соборність
проти російської агресії.

Події Української революції стали свідченням рішучості українців до втілення
головного національного постулату – створення незалежної держави. Визвольні
змагання початку XX століття заклали незборимий підмурівок у національну
ідею, котру упродовж наступних драматичних десятиріч самовіддано плекали
українські інтелектуали, відстоювали у протистоянні з різними окупаційними
режимами непримиренні борці за свободу, а у трагічні роки воєнного лихоліття
виборювала Українська Повстанська Армія.

Ціна цієї боротьби була невимовно жертовна і трагічна. Сотні тисяч полеглих,
замучених, ув’язнених і депортованих. Проте, йдучи в останній бій, в
енкаведистські застінки, табори ГУЛАГу, чи сибірське заслання, вояки УПА
гинули і страждали не лише за національну ідею; у значній мірі вони воювали за
певну систему загальнолюдських цінностей – свободу, рівність, справедливість,
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що сьогодні складають основу європейської демократії.
Збройна боротьба УПА у роки Другої світової війни і післявоєнний період

стала символом жертовного і безкомпромісного опору “червоному” і
“коричневому” тоталітаризмам, доблесним прикладом, який упродовж десятиріч
будив сумління національної спільноти, надихав українців до боротьби за
національне визволення, служив героїчним закликом до свободи для інших
народів, поневоленних комуністичними режимами.

Сьогодні перед українськими істориками постав непростий виклик – крок за
кроком, шар за шаром, знімати верству історичного забуття і ідеологічних
стереотипів довкола визвольного руху, уникаючи при цьому творення новітніх
міфів, без страху і самоцензури доносити до українського суспільства правду
про Рух Опору, переконано йти до величної мети, яку 75 років тому накреслила
на свої бойових знаменах УПА – побудова самостійної соборної Української
держави.

Абсолютна більшість повстанців не дочекали суверенної України, не взяли
участь в урочистостях присвячених її ювілеям. Однак, вимріюючи й виборюючи
її, вони були співтворцями цієї незалежності. І, сьогодні найважливішим є те,
щоб теперішні ювілейні урочистості стали не лише даниною вшанування подвигу
УПА кожним з нас, всією українською спільнотою, а й прозвучали промовистим
закликом до співтворення європейської, демократичної й процвітаючої
Української держави, задля якої боролись, гинули і перемагали вояки Української
Повстанської Армії.
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ

СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
РЕЦЕПЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Олексій СУХИЙ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої істрії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

Стаття присвячена висвітленню національно-визвольних процесів періоду Другої світової
війни та післявоєнного часу у сучасній українській історіографії. Проаналізовано публікації з
історії визвольного руху в період державної незалежності України, здійснено інформативне та
теоретичне осмислення цього важливого етапу національної історії на основі нових документальних
комплексів та здобутків сучасної історіографії. Зазначено, що дослідження українськими вченими
історії національно-визвольного руху періоду Другої світової війни та післявоєнних років було
обумовлено передовсім суспільно-політичними змінами, які відбувалися в кінці 1980-х років і
вели до кризи тоталітарного радянського режиму, в умовах якої ставала можливою свобода
історичної думки, окреслились перспективи переосмислення національного історичного минулого
у контексті світової історії.

Ключові слова: український визвольний рух, сучасна історіографія, Організація Українських
Націоналістів, Українська Повстанська Армія, радянський тоталітарний режим.

Демократичні процеси в українському суспільстві в умовах горбачовської
перебудови виявили загострене бажання суспільства до висвітлення національно-
визвольної боротьби, особливо історії ОУН і УПА періоду Другої світової війни
та післявоєнного часу. Уже перші нові привідкриті сторінки цієї теми наприкінці
1980-х років підштовхували істориків не лише до пошуку нових сюжетів і фактів
цього відрізку національної історії, а й до її нового теоретичного осмислення.
Назагал означений етап визначався для дослідників як такий, коли суспільство
вимагало від науковців насамперед інформативного матеріалу: розкриття “білих
плям” в історії, з’ясування змісту подій та наповнення його новим
документальним, а також й публіцистичним матеріалом, що допомагало
висвітлити усю палітру національно-визвольної боротьби.

Початок побудови Української демократичної держави визначив нові умови
для висвітлення історії Другої світової війни, а в її контексті й українського
національного руху періоду війни та післявоєнного часу. Передовсім
досліджувався перший етап Другої світової війни з 1 вересня 1939 р. до початку
радянсько-німецької війни 22 червня 1941 р. Особливо це стосувалося вивчення
подій вересня-жовтня 1939 р. З їх оцінок на початку 1990-х років розпочинається
новий етап аналізу цієї наукової проблеми, а її вивчення на початковому етапі
здійснюється завдяки введенню у науковий обіг передовсім діаспорних видань.
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землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади”.
Робота є не лише документальним збірником, але й містить науково-інформаційні
матеріли. Зокрема, автори зазначають, що початок Другої світової війни істотно
змінив державно-правовий статус західних земель України: Карпатську Україну
ліквідувала й окупувала Угорщина, а Західна Україна та Північна Буковина у
складі УРСР увійшли до Радянського Союзу. Останнім двом подіям передували,
як відомо, серпнево-вересневі 1939 р. угоди Німеччини та СРСР, внаслідок яких
між ними були поділені сфери впливу у Східній і Центральній Європі, розчленовано
та окуповано чимало незалежних держав. Та обставина, як стверджують
дослідники, що Україна тоді не виступала як суб’єкт міжнародної політики, знімає
з неї відповідальність за дії як Радянського Союзу, так і Німеччини, зокрема у
процесі виконання їх домовленостей щодо територіальних змін в Європі7.
Водночас, підкреслюють укладачі книги, возз’єднання Західної України та
Північної Буковини з УРСР, попри специфічні міжнародні та внутрішні політичні
обставини, в яких воно відбувалося, було реалізацією природного права
українського народу до соборності своїх земель, за що він боровся протягом
багатьох століть, і фактично означало відновлення Акту злуки, одностайно
схваленого у січні 1919 р., але проігнорованого тоді європейськими державами.
Отже, український народ, будучи зовсім непричетним до виникнення драматичної
ситуації передодня і початкового етапу Другої світової війни, тільки скористався
цими обставинами для реалізації законного права на об’єднання своїх земель,
тобто утвердження історичної справедливості, що аж ніяк не ставить під сумнів
анексіоністський характер політики Радянського Союзу та Німеччини як щодо
Польщі, так і щодо України8.

З іншого боку, підкреслюють дослідники, союз двох тоталітарних держав,
який склався на ґрунті їх імперських інтересів, істотно погіршив можливості
розв’язання проблеми державної незалежності України і створив умови для
встановлення в Західній Україні та Північній Буковині жорстокого режиму
репресій та проведення переселенсько-депортаційних акцій9.

Публікації нових джерельних матеріалів і спеціальних видань суттєво
розширили сюжетну базу подій 1939–1941 рр. Це стосується як спеціальних
робіт, так і численних публіцистичних розвідок і спогадів10.

7 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали,
спогади: у 3-х т., упоряд Юрій Сливка та ін. (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, 1996), т. 1, 7.

8 Там само.
9 Там само.
10 Олександр Луцький, “Політична еліта Західної України в період утвердження сталінського

тоталітарного режиму (1939–1941 рр.),” Національна еліта та інтелектуальний потенціал
України. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Львів, 1996); Іван Сварник,
“Маловідомі сторінки з історії Золотого вересня,” Український археографічний щорічник. Нова
серія (Київ: Наукова думка, 1992), вип. 1, т. 4, 401–418; О. Гринько, “Як нас возз’єднували,” За
вільну Україну, 17 вересня 1994.
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Більшість істориків визнають події, які відбулися після 17 вересня 1939 р.
вагомим кроком до консолідації української нації, тому що гасла соборності
України були притаманні національно-визвольному рухові на всіх його історичних
етапах. Пам’ятним був Акт злуки 22 січня 1919 р. УНР і ЗУНР. Та кремлівських
керівників цей етнополітичний аспект абсолютно не цікавив, а сталінський режим
прагнув анексувати нові землі, зміцнити своє геополітичне становище на західних
кордонах. Крім того, не останнім завданням було й придушення “буржуазного
націоналізму” у регіоні. Комуністичним лідерам, зауважив історик Я. Грицак,
зовсім не йшлося про задоволення національних прав українців, але прагматичні
інтереси керування радянською імперією змушували їх, хотіли вони того чи ні,
реалізувати український національний проект11.

Новим етапом у вивченні проблем 1939 р. стала книга “1939. Західні землі
України” (М. Литвин, О. Луцький, К. Науменко). У цій монографії піднято
проблеми, які раніше не розглядали вітчизняні вчені, зокрема, позиція УНДО
щодо німецько-польської війни викладена В. Мудрим: українці виконають
громадянський обов’язок захисту польської держави; організація митрополитом
А. Шептицьким молебнів за перемогу польського війська; з польських проблем:
проведення польськими силами мобілізації (1,2 млн війська); для польських
солдат – Червона армія “менше зло” порівняно з гітлерівцями та ін.

Міжнародно-правові аспекти початкового періоду Другої світової війни та
оцінки “визвольного походу” Червоної армії 1939 р. знайшли висвітлення у
публікаціях, що з’явилися, в основному, в 1990-х роках12.

Оцінка акту об’єднання Західної України з УРСР і СРСР пройшла істотну
еволюцію від “визволення”, “возз’єднання” до “приєднання” і, навіть,
“поневолення” та “окупації”13. Було визначено й характер встановленого у 1939–
1941 рр. у західних областях УРСР режиму, який не мав спеціального
окупаційного характеру, а був аналогічним до системи і способу здійснення влади

11 Ярослав Грицак, “Історія нації: продовження схеми Грушевського,” Михайло Грушевський
і українська історична наука. Матеріали конференції, ред. Ярослав Грицак та Ярослав Дашкевич
(Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка,
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, 1999), 128.

12 Петро Брицький, Україна у Другій світовій війні. 1939–1945 рр. (Чернівці: Чернівецький
державний університет імені Юрія Федьковича, 1995); Вадим Ковалюк, “Західна Україна на
початку Другої світової війни,” Український історичний журнал 9 (1991): 30–41; Юрій Сливка,
“Україна в Другій світовій війні: національно-політичний та міжнародно-правовий аспект,”
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 3–4 (1997): 3–31; Михайло
Швагуляк, “«Українська карта». Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на
початку Другої світової війни,” Дзвін 7 (1990): 83–95; Андрій Руккас, “Польсько-радянський
конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 року)” (Автореф. дис. канд. іст.
наук, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1996).

13 Див.: Костянтин Кондратюк та Олексій Сухий, Сучасна національна історіографія новітньої
історії України (1914–2009 рр.): навч.посібник (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010), 99.
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в цілому СРСР чи будь-якому його регіоні14. Нині українські історики
активізували вивчення першого періоду Другої світової війни, де назагал
домінують дві теми – оцінки “вересня 1939 р.” і “радянського режиму 1939–
1941 рр.”15.

Сучасне дослідження львівських істориків (Т. Гривул, О. Осередчук,
С. Вікарчук) присвячене одному з найвідоміших судових процесів над членами
ОУН – “Процесу 59-ти”, де розкрито не лише персональну діяльність кожного з
учасників процесу, а й з’ясовано плани та обставини діяльності націоналістів у
період 1939–1941 рр., ідеологічні засади національного руху. Автори акцентують
увагу на обставинах арештів національних діячів, особливостях
допитів,тюремного утримання, на показі радянської судової системи. У виданні
на основі оригінальних архівних комплексів проаналізовано значний
просопографічний матеріал, що стосується “Процесу 59-ти”16.

Перші в Україні роботи присвячені історії національно-визвольного підпілля
у роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр., і, головним чином, історії УПА,
з’явилися у першій половині 1990-х років.

Їх автори, Ю. Киричук, О. Баган, В. Іванишин, Р. Зварич, Г. Дем’ян,
В. Сергійчук, А. Дуда і В. Старик, ставили перед собою завдання ознайомити
загал української громадськості із визвольним рухом, тому їхні твори носили
популяризаторський характер17.

14 Валентин Вісин, “Радянський режим у Волинській області (1930–1941 рр.)” (Автореф.
дис. канд. іст. наук, Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997), 10; Костянтин
Кондратюк, “Політичні, соціально-економічні та духовні аспекти “радянізації” західних областей
України у 1939–1941 роках,” 1939 рік в історичній долі України і українців: Матеріали
міжнародної наукової конференції. 23–24 вересня 1999 р. (Львів: ЛНУ імені Івана Фрака, 2001),
29.

15 Особливе місце в сучасній історіографії проблеми займає книга М. Кучерепи та В. Вісина
“Волинь: 1939–1941 рр.”, де на основі архівних документів і матеріалів, інших джерел
висвітлюються процеси становлення і функціонування радянських адміністративних органів,
соціально-економічних перетворень, зміни в галузі освіти, науки, культури та духовній сфері на
території Волинської області у 1939–1941 рр. Значна увага приділена національно-визвольному
рухові й опору радянській тоталітарній системі. У книзі також вміщено оригінальні документи,
що розкривають суть сталінського режиму в краї: Микола Кучерепа та Валентин Вісин, Волинь:
1939–1941 рр.: навчальний посібник (Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005). У монографії
львівського історика І. Гавриліва “Західна Україна у 1921–1941 роках. Нарис історії боротьби
за державність” початковому періоду Другої світової війни присвячено окремий розділ, який
автор розглядає як етап спроби відновлення і утвердження Української держави: Ігор Гаврилів,
Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія (Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012).

16 “Процес 59-ти”: покоління борців та героїв: науково-популярне видання, упоряд. Ольга
Осередчук, Тарас Гривул та Софія Вікарчук (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).

17 Юрій Киричук, Історія УПА (Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по
пресі, 1991); Олег Баган, Націоналізм і націоналістичний рух (Дрогобич: Відродження, 1994);
Василь Іванишин, Нація, державність, націоналізм (Дрогобич: Відродження, 1992); Роман Зварич,
Воля до справедливості. Філософічні основи українського націоналізму (Київ, Мюнхен:
Український Освітній Інститут, 1992); Григорій Дем’ян, “Проти нацистських окупантів,” Військо
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Аналогічний стиль викладу характерний також для праць М. Коваля,
А Чайковського та ін.18 Водночас помітним стає перехід авторів до з’ясування
складних тем визвольного руху. Йдеться передусім про суперечності всередині
українського політичного табору, український колабораціонізм та діяльність УПА
й інших національних військових структур.

Означений період характеризувався також входженням в український
гуманітарний простір діаспорної літератури, яка торкалася національно-
визвольного руху періоду Другої світової війни. Передовсім йшлося про книгу
В. Косика “Україна і Німеччина у Другій світовій війні”19, праці З. Книша20,
В. Вериги21, П. Потічного22, Р. Колісника23 та ін.

Згодом були перевидані книга відомого діяча ОУН М. Лебедя “УПА”24,
дослідження А. Бедрія25 та ін. У цій же дрогобицькій видавничій фірмі
“Відродження” з’явилось репринтне видання Д. Соловея “Голгота України”26

та перевидання опублікованої у Мюнхені в 1978 р. праці С. Бандери “Перспективи
Української Революції”27.
України 10 (1993): 102–107; Григорій Дем’ян, “Сколівщина у повстанському русі ОУН і УПА
1940–1960 років,” Воля і Батьківщина 1 (1996): 56–71; Григорій Дем’ян, “Сколівщина у
повстанському русі ОУН і УПА 1940–1960 років,” Воля і Батьківщина 2 (1996): 48–63; Григорій
Дем’ян, “Краєзнавче дослідження повстанського руху на Сколівщині,” Державність 3 (1991):
61–65; Григорій Дем’ян, “Повстанська Голгофа,” Хвилі Стрия (1995): 115–143; Володимир
Сергійчук, “Радянські партизани проти ОУН-УПА,” Самостійна Україна, липень-вересень
1994, 15–20; Володимир Сергійчук, “Діяльність оунівського підпілля на Сході України,” Україна
у Другій світовій війні (Київ, 1995), 193–196; Андрій Дуда та Володимир Старик, Буковинський
курінь в боях за Українську Державність: 1918–1941–1944 (Чернівці: Накладом Товариства
“Український Народний Дім в Чернівцях”, 1995).

18 Михайло Коваль, “ОУН-УПА і “Третій рейх”,” Політика і час 6 (1991): 18–24; Анатолій
Чайковський, Невідома війна: партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів,
очима історика (Київ: Україна, 1994).

19 Володимир Косик, Україна під час Другої світової війни. 1938–1945 (Київ, Париж, Нью-
Йорк, Торонто: Рада оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки
Фундації “Прометей” ім. Стефанії Швед і Степана Онищука та Дослідного інституту “Україніка”
в Торонті, 1992).

20 Зиновій Книш, “Декалог українського націоналіста,” У 90-ліття Зиновія Книша (Вінніпеґ,
1996), 21–44; Зиновій Книш, Ярослав Барановський (Париж, 1990).

21 Василь Верига, Втрати ОУН в часі Другої світової війни (Торонто: Новий шлях, 1991);
Василь Верига, Дорогами Другої світової війни (Торонто: Наукове товариство ім. Шевченка в
Канаді, Накладом Братства колишніх Вояків 1-ої УД УНА, 1980).

22 Петро Потічний, “Політична думка українського підпілля. 1943–1951,” Зустрічі 2 (1991):
137–147.

23 Роман Колісник, Військова Управа та українська дивізія “Галичина” (Торонто: Наукове
товариство ім. Шевченка в Канаді, 1990).

24 Микола Лебедь, УПА (Дрогобич: Відродження, 1993).
25 Анатоль Бедрій, Борець і мученик за Україну – д-р Володимир Горбовий (Дрогобич:

Відродження, 1995).
26 Дмитро Соловей, Голгота України. Частина 1. Московсько-большевицький окупаційний

терор в УРСР між першою і другою світовою війною , репринтне видання (Дрогобич:
Відродження, 1993).

27 Степан Бандера, Перспективи Української Революції, репринтне видання (Дрогобич:
Відродження, 1998).
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Особливе значення для дослідження національно-визвольного руху мала
популяризація творів П. Мірчука і Л. Шанковського, які заклали основи вивчення
цієї тематики в діаспорі28. У цей же період популяризувалися твори С. Мечника,
А. Бедрія, В. Маркуся, В. Зеленого та ін.29

Діаспорні видання містили виразне ідеологічне забарвлення, але водночас
вони привнесли значну джерельну і публіцистичну базу для майбутніх
історіографічних пошуків в Україні. Недивлячись на неоднозначне сприйняття
цих видань в Україні – вони творили нову атмосферу пошуку і осмислення історії
ОУН і УПА.

Новий етап дослідження національно-визвольного руху пов’язують з
монографією І. Біласа “Репресивно-каральна система в Україні (1917–1953)30.
У 2 кн.”, автор якої опирався на документи почерпнуті із архівів НКДБ–МДБ–
КДБ та НКВС–МВС та сучасні здобутки історіографії31.

28 Петро Мірчук, Степан Бандера – символ революційної безкомпромісовости (Нью-Йорк,
Торонто: Організація Оборони Чотирьох Свобід України, Ліга Визволення України, 1961); Петро
Мірчук, Нарис історії Організації Українських Націоналістів, ред. Степан Ленкавський (Мюнхен,
Лондон, Нью-Йорк, 1968), т. 1; Петро Мірчук, За чистоту позицій українського визвольного
руху (Мюнхен, Лондон: Накладом Автора, 1955); Петро Мірчук, Революційний змаг за УССД
(Нью-Йорк, Торонто, Лондон: Союз Українських Політв’язнів, 1985), т. 1; Петро Мірчук,
Революційний змаг за УССД (Нью-Йорк, Торонто, Лондон: Союз Українських Політв’язнів,
1987), т. 2; Петро Мірчук, Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир Армії Безсмертних
(Нью-Йорк, Торонто, Лондон: Товариство колишніх вояків УПА в ЗСА, КАнаді і Европі, 1970);
Лев Шанковський, “УПА на Підгаєччині (Причинки до історії В. О. ч. ІІІ “Лисоня”),” Підгаєцька
земля: історико-мемуарний збірник (Дітройт: Головний комітет підгайчан, 1980), 229–292; Лев
Шанковський, “Дії УПА на Золочівщині,” Золочівщина: її минуле і сучасне (Нью-Йорк, Торонто,
Канберра: Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1982), 540–544; Лев Шанковський,
Українська повстанська армія. Історія українського війська (Вінніпеґ, 1953), 784–793.

29 Степан Мечник, У боротьбі проти московської агентури  (Мюнхен: Українське
видавництво, 1980); Степан Мечник, Нескорені Документальна повість про геройські боротьбу
членів революційної ОУН (Лондон: УВС, 1965); Степан Мечник, За нашу незалежність (Мюнхен:
Українське видавництво, 1990); Анатоль Бедрій, ОУН і УПА (Нью-Йорк, Лондон, Мюнхен,
Торонто: Українська центральна інформаційна служба, 1983); Василь Маркусь, “Українські
політичні партії на еміграції в 1945–1955 роках,” Сучасність 10 (1984): 64–79; Василь Маркусь,
“Українські політичні партії на еміграції в 1945–1955 роках (ІІ),” Сучасність 12 (1984): 66–81;
Зенон Зелений, Українське юнацтво в вирі другої світової війни (Торонто: Накладом Братства
Колишніх вояків 1-ї Української Дивізії Української Національної Армії, 1965).

30 Іван Білас, Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та
історико-правовий аналіз: у 2-х кн. (Київ: Либідь, Військо України, 1994), кн. 1–2.

31 Авторські висновки полягали також у тому, що в західному регіоні України шляхом масових
арештів і фізичного винищення населення, а також примусового виселення радянські каральні
органи очистили територію Західної України від небажених тоталітарному режимові осіб,
насамперед активних учасників національно-визвольного руху. Автор стверджує, що до кінця
1944 р. у західних областях України було вбито 57,4 тис.осіб і виселено 4 744 родини, або 13 320
осіб, а в 1947 році кількість виселених відповідно становила 26 332 та 77 791 тис. Див.: Білас,
Репресивно-каральна система в Україні, кн. 1, 270, 284. Незважаючи на це, в західних областях
України, збройний Рух Опору радянському тоталітарному режимові продовжувався аж до
початку 1950-х років. Див.: Кондратюк та Сухий, Сучасна національна історіографія новітньої
історії України, 135.
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У 1990-х роках розпочалося глибоке вивчення національно-визвольного руху
і публікації матеріалів архівних документів в рамках “Літопису нескореної
України” та “Літопису Української Повстанської Армії”32, де публікувалися нові
джерела передовсім пов’язані з боротьбою радянських репресивних органів з
націоналістичним підпіллям.

Низку публікацій джерел з історії національно-визвольного руху, які в
основному носили тематичний характер, здійснив В. Сергійчук33.

Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника підготували документальні видання, які стосуються регіональної
проблематики визвольних процесів34.

Особливе місце займають документи видані архівом Служби безпеки України
та польським Інститутом національної пам’яті – “Польща та Україна у
тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів

32 Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади (Львів: Просвіта, 1993),
кн. 1; Літопис нескореної України:Документи, матеріали, спогади (Львів: Галицька видавнича
спілка, 1997), кн. 2; Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. Т. 3: Боротьба проти
УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943–1959
(Київ, Торонто: Iнститyт yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo
HAН Укpaїни, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA” та ін., 2001); Літопис Української Повстанської
Армії. Нова серія. Т. 4: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ (1943–1959), кн 1: 1943–1945
(Київ, Торонто: Iнститyт yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo
HAН Укpaїни, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA” та ін., 2002); Літопис Української Повстанської
Армії. Нова серія. Т. 5: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ (1943–1959), кн. 2: 1946–1947
(Київ, Торонто: Iнститyт yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo
HAН Укpaїни, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA” та ін.); Літопис Української Повстанської Армії.
Нова серія. Т. 6: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи
ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ (1943–1959), кн. 3: 1948 (Київ, Торонто:
Iнститyт yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo HAН Укpaїни,
Bидaвництвo “Лiтoпис УПA” та ін., 2003); Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія.
Т. 7: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У,
обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ (1943–1959), кн. 4: 1949–1959 (Київ, Торонто: Iнститyт
yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo HAН Укpaїни, Bидaвництвo
“Лiтoпис УПA” та ін., 2003).

33 Володимир Сергійчук, Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944–1953 роках.
Нові документи і матеріали (Київ: Дніпро, 1998); Володимир Сергійчук, Український здвиг:
Закерзоння. 1939–1947 рр. (Київ: Українська Видавнича Спілка, 2004); Володимир Сергійчук,
Український здвиг: Волинь. 1939–1955 рр. (Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005); Володимир
Сергійчук, Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941–1955 рр. (Київ: Українська Видавнича
Спілка, 2005); Володимир Сергійчук, Український здвиг: Поділля. 1939–1955 рр. (Київ: Українська
Видавнича Спілка, 2005); Володимир Сергійчук, Український здвиг: Прикарпаття, 1939–1955 рр.
(Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005).

34 Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і
матеріали, відп. ред. Микола Кугутяк (Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009), т. 2, кн. 1;
Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали,
відп. ред. Микола Кугутяк (Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010), т. 2, кн. 2.
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спеціальних служб” (Варшава, Київ, 2005, т. 4: Поляки і українці між двома
тоталітарними системами. 1942–1945, ч. 1–2, ред. Є. Тухольський, Ю. Шаповал
та ін.).

Особливе важливими для осмислення і наукового аналізу процесів національно-
визвольної боротьби періоду Другої світової війни стали публікації А. Кентія. Їх
визначала передовсім презентабельна джерельна база, фаховий аналіз
теоретичних підстав і практики боротьби ОУН і УПА, з’ясування еволюції змісту
діяльності українських національних структур у роки Другої світової війни. В
літературі вже відзначено суттєві зауваження А. Кентія відносно дати заснування
УПА (14 жовтня 1942 р., на думку автора, є політично вмотивованою датою
створення УПА,  а насправді, відлік формування УПА слід вести від весни
1943 р.) та спростування стереотипу про “німецьке походження УПА” та ін.35

Значення публікацій А. Кентія вагоме і з політичних обставин: саме на основі
його публікацій створювались інформаційні доповідні записки для Верховної Ради
України щодо реабілітації ОУН і УПА у вищому законодавчому органі держави36.

Певний науковий і громадський резонанс викликали публікації В. В’ятровича37,
К. Курилишина38, англомовний переклад праці Б. Бацюрківа39, матеріали наукової
конференції, присвяченої Р. Шухевичу40.

Зміна ідеологічних орієнтирів у середовищі вищого українського керівництва
на початку 2000-х років, зміцнення впливу російського чинника та місцевих лівих
і антинаціональних сил привели до посилення у суспільстві тенденцій до перегляду
національної історії. Тому, як окрему проблему почали розглядати питання
дефініції війни – одні вчені називали події 1941–1945 рр. радянсько-німецькою

35 Див.: Костянтин Кондратюк, Галичина і Волинь у роки Другої світової війни (1939–1945):
навч. посібник (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), 9.

36 Анатолій Кентій, Нариси історії організації українських націоналістів у 1941–1942 рр.
(Київ: Інститут історії України НАН України, 1999); Анатолій Кентій, Українська повстанська
армія в 1942–1943 рр. (Київ: Інститут історії України НАН України, 1999).

37 Володимир В’ятрович, Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи
(Львів: Видавництво “Мс”, 2006).

38 Костянтин Курилишин, Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): за
матеріалами україномовної легальної преси  (Львів: НАН України, ЛННБ України
ім. В. Стефаника, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського, 2010).

39 Богдан Боцюрків, Українська Греко-Катлицька Церква і Радянська держава (1939–1950),
пер. з анг., за ред. Олега Турія (Львів: Вид-во УКУ, 2005).

40 Роман Шухевич: постать на тлі доби Воюючої України (Тернопіль: Ідея і чин України,
2005) (збірник доповідей учасників конференції “Роман Шухевич: постать на тлі доби Воюючої
України”, яка відбулася 28–29 вересня 2000 р. в Тернополі).
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війною”41, інші німецько-радянською42, значна група істориків використовувала
визначення “Велика вітчизняна війна”43. Дискусія відносно назви “Велика
вітчизняна війна” загострилася після публікації Романа Сербина у журналі
“Сучасність” в 2001 р. Автор назвав радянське визначення події міфом, а
вживання українськими дослідниками цього терміну спробою цей міф
українізувати. При цьому дослідник зазначив, що міф про “Велику Вітчизняну
війну” був породжений самим радянським тоталітарним режимом, а офіційна
ідеологія використовувала його для посилання централізаторської політики
Москви44. Зрештою, стержнева думка автора зводиться до того, що тоталітарний
міф не може служити побудові української незалежної держави.

Певним відступом від дискусії, чи невизначеністю, яку позицію зайняти
відносно дефініції подій 1941–1945 рр. виступає авторитетне видання, принаймні
з назви “Історія України: нове бачення: У 2 т.” Друга світова війна тут означена
як “Тотальна війна на знищення”, початковий період Другої світової війни 1939–
1941 рр. як “Українське суспільство у 1939–1941 рр.”, “радянсько-німецький
альянс і возз’єднання західноукраїнських земель у складі УРСР”, “Наростання
загрози нацистської агресії. Стан обороноздатності СРСР”. Відповідно події
1941–1945 рр. ілюструються у підрозділі: “Напад Німеччини й оборонні бої 1941–
1942 рр.” та ін. Автор розділу М. Коваль фактично усунувся від вживання тих
чи інших дефініцій, що ніяк не можна пояснити задекларованим у назві книги
“новим баченням”45.

41 У виданні вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
використовується дефініція “радянсько-німецька війна” – розділ підготував К. Науменко. Див.:
Історія України, відп. ред. Юрій Сливка, керівник авт. кол. Юрій Зайцев, вид. 3-те, перероб. і
доп. (Львів: Світ, 2002), 315–340. Аналогічно подію називає львівський дослідник військової
техніки А. Харук у розділі “Авіаційна промисловість України напередодні та на початку
радянсько-німецької війни – мобілізація та евакуація”. Див.: Андрій Харук, Нарис історії
авіаційної промисловості України (1910-ті – 1980-ті рр.) (Львів: Видавництво Національного
університету “Львівська політехніка”, 2010), 153–166.

42 У навчальному посібнику “Новітня історія України. 1914–2008 рр.”, підготовленому
істориками Львівського національного університету імені Івана Франка К. Кондратюком,
Г. Боднар, В. Качмаром та В. Голубком вживається термін “Німецько-радянська війна”. Див.:
розділ “Початок німецько-радянської війни. Поразки Червоної армії та їх причини в 1941–
1942 рр.” авторства К. Кондратюка: Костянтин Кондратюк, Галина Боднар, Володимир Качмар
та Віктор Голубко, Новітня історія України. 1914–2008 рр.: навч. посіб. (Київ: Знання, 2001),
211–223.

43 Дослідники з Інституту історії України НАН України називають подію “Великою
Вітчизняною війною”. Див.: Історія України, ред. Валерій Смолій, вид. 3-є, доп. (Київ: Інститут
історії України НАН України, 2002).

44 Див.: Сучасність 6 (2001): 63–64; Костянтин Кондратюк та Олексій Сухий, Сучасна
національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.): навч. посібн. (Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2010), 102–103.

45 Історія України: нове бачення. У 2 т., ред. Валерій Смолій (Київ: Інститут історії України
НАН України, 1995), 281–328.
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Наведемо ще один аргумент. Професор Ю. Сливка у розлогій науковій статті
“Україна в Другій світовій війні” виділяє розділ – “Україна в роки радянсько-
німецької війни”, а спроби розгорнути штучні дискусії щодо термінів “вітчизняна
війна”,”визволення”, “перемога” та ін. вважає надуманими і безпідставними.
Водночас дослідник зазначає, що в Червоній армії, УПА, партизанських та інших
збройних загонах, чехо-словацькій, американській та канадській арміях, в Русі
Опору країн Європи – Франції, Італії, Югославії, Чехії, Словаччині, Угорщині та
інших – брали участь понад 5 млн українців і всі вони прагнули захистити Україну
й весь світ від нацистського поневолювача. Тому, для них усіх та війна була
вітчизняною, а розгром нацистської Німеччини та її союзників цілком
закономірно сприймався як визволення і велика перемога, здобута коштом
надлюдських зусиль і величезних жертв. А те, що це було не повне визволення
і не справжня перемога, а тільки етап, але винятково важливий і неминучий на
шляху до реального визволення й остаточної перемоги, – теж аксіома46.

Окремі запитання викликають і терміни шкільного підручника для 11 класу
середньої школи – автори Ф. Турченко, П. Панченко, С. Тимченко, де відповідна
тема та підсумковий-узагальнюючий параграф названі “Україна під час Другої
світової війни. Велика Вітчизняна війна (1939–1945)”. У тексті відсутня
аргументація як щодо терміну “Велика Вітчизняна війна”, так і щодо
хронологічного відрізку – 1939–1945 рр. У самому ж тексті підручника “Велика
Вітчизняна війна” зустрічається лише у підсумковому параграфу, та у
наступному контексті: “Воєнні дії на території України тривали з першого дня
німецько-радянської війни до 28 жовтня 1944 р., тобто три роки і чотири місяці
зі загальних трьох років 11 місяців Великої Вітчизняної війни. Тобто в одному
реченні маємо і “німецько-радянську війну” і “Велику Вітчизняну війну”, але
обидві дефініції подані юному читачеві без пояснень та відповідної аргументації47.

Сучасний рівень вивчення теми визначають дослідження І. Патриляка, які
з’явилися у рамках проекту Центру дослідження визвольного руху. Монографічна
праця “«Встань і борись! Слухай і вір!...»: українське націоналістичне підпілля
та повстанський рух (1939–1960 рр.)”48 охоплює діяльність підпілля ОУН і УПА
під час Другої світової війни і в повоєнні десятиріччя. Автор досліджує діяльність
українського націоналістичного підпілля на різних етапах Другної світової війни
та у повоєнний час, розглядаючи націоналістичне підпілля у контексті боротьби
з гітлерівським окупаційним режимом; з’ясовує ескалацію українсько-польського

46 Сливка, “Україна в Другій світовій війні: національно-політичний та міжнародно-правовий
аспекти,” 28–29.

47 Див.: Федір Турченко, Петро Панченко та Сергій Тимченко, Новітня історія України
(1939 – початок ХХІ ст.): підручник для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл., вид. 5-те,
доопрац. й допов. (Київ: Генеза, 2007), 4, 68–69.

48 Іван Патриляк, “Встань і борись! Слухай і вір…”: українське націоналістичне підпілля та
повстанський рух (1939–1960 рр.): монографія (Львів: Центр досліджень визвольного руху,
2012).



30

Сухий О.
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 19–57

міжнаціонального конфлікту в роки війни як “локальної українсько-польської
війни”, а події 1945–1950 рр. розглядає як “малу війну” українського
повстанського руху і націоналістичного підпілля з радянським режимом. Водночас
робота І. Патриляка носить комплексний характер, про це, зрештою, пише у
передмові до видання сам автор, зазначаючи, що більшість наукових робіт з
історії українського визвольного руху присвячені вузькій проблематиці, не
охоплюють усієї мозаїки подій, не створюють узагальнювального образу боротьби
українського націоналістичного підпілля та повстанського руху за незалежність,
а тому назріла потреба сучасної синтези теми49.

Оригінальний аспект історії національного підпілля, а саме організацію і
діяльність підпільних друкарень у 1941–1953 рр. розглядає О. Стасюк50. У роботі
показано організацію видавничої мережі українських підпільників, технічні аспекти
виготовлення підпільних друків, з’ясовано статистичні дані відносно кількості
друкарень та обсягів видрукованої в них продукції51.

Сучасний етап вивчення національно-визвольного руху післявоєнного часу, а
передусім історії ОУН і УПА, пов’язаний з діяльністю Центру досліджень
визвольного руху, який з 2003 р. розпочав видання наукових збірників. Наукові
вісники центру публікують документи, дослідження, спогади, які присвячені
історико-теоретичним аспектам визвольного руху. Особливе місце у збірниках
займають дискусії, історіографічний аналіз робіт з історії визвольних змагань,
рецензії та інформації про наукове життя. У редакційну раду збірника увійшли
професори Я. Дашкевич, В. Косик, В. Сергійчук, Ю. Сливка, В. Штойко та
молоді дослідники В. В’ятрович, М. Посівнич, М. Романюк. До 2011 р. видано
16 збірників Центру.

Дослідники центру стверджують, що сучасне вивчення історії ОУН і УПА
пройшло два етапи свого розвитку: перший – з кінця 1980-х до середини 1990-х
років, який означений ейфорійним зацікавленням діяльностю УПА у суспільстві,
передусім у західному регіоні України. Цей етап, на їх думку, визначився
малокритичним ставленням до джерел та історіографії (зокрема, діаспорної),
постійним очікуванням відкриття таємних архівних матеріалів; другий етап
розпочався від середини 1990-х років і триває до нині. Він означений
застосуванням критичних підходів до оцінок історії ОУН і УПА, певним її
переосмисленням та стабілізацією джерельної бази52.

49 Патриляк, “Встань і борись! Слухай і вір…”, 9.
50 Олександра Стасюк, Підпільні друкарні ОУН (1941–1953 рр.)  (Львів: Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011).
51 Там само.
52 Роман Грицьків, “Історіографічне значення матеріалів міжнародних семінарів “Україна –

Польща: важкі питання” у дослідженні історії Української повстанської армії періоду Другої
світової війни,” Український визвольний рух 1 (2003), 201; Ярослав Дашкевич, Україна вчора і
нині. Нариси, виступи, есе (Київ: Інститут української археографії АН України, 1993), 26–32;
Петро Кагуй, “Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву
вищих органів влади і управління України,” Україна в минулому 3 (1993): 7–9.
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Значимим для сучасної української історіографії є розділ наукового збірника
“Український визвольний рух” – “Огляди і рецензії”, який відображає не лише
загальне інформативне тло публікацій національно-визвольного руху, але й у
ньому містяться принципові оцінки сучасних досліджень53.

Особливо актуальною для української і міжнародної суспільності стала серія
наукових оглядів присвячена польсько-українському протистоянню на Волині в
роки Другої світової війни54.

Науковці з Центру дослідження визвольного руху зосередилися передовсім
на вивченні організаційних та ідеологічних аспектах діяльності ОУН та її
структур у міжвоєнній Польщі та в часі Другої світової війни55. Окремі роботи

53 Інформативний блок складають повідомлення і рецензії: Володимир Косик, “Гарвард
патронує ненаукові методи історичного дослідження,” Український визвольний рух 1 (2003): 176–
189; Володимир В’ятрович, [рец.:] “Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто–Львів. –
Т. 41: Кирило Осьмак – Президент УГВР. Документи і матеріали. – 880 с.,” Український визвольний
рух 5 (2005): 231–232.

54 Роман Грицьків, “Польська історіографія українсько-польського збройного конфлікту
часів Другої світової війни,” Український визвольний рух 2 (2003): 148–170; Іван Марчук, [рец.:]
“Semasżko W., Semasżko E. Ludobójstwo dokonane prze¶ nacjonałistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołyniu 1939–1945. Warszawa, 2000. T. I. S. 1–1000; t. II. S. 1001–1440,” Український
визвольний рух 2 (2003): 171–180; Роман Грицьків, [рец.:] “Волинь 1943. Боротьба за землю. –
Квітень 2003. № 28. – 339 с.,” Український визвольний рух 2 (2003): 181–188; Володимир В’ятрович
[рец.:] “Волинь і Східна Галичина. 1943–1944. Путівник по польських та українських архівних
джерелах. Варшава–Київ, 2003. Т. 1. – 288 с.,” Український визвольний рух 2 (2003): 189–192.

55 Микола Посівнич, “Формування військової доктрини ОУН,” Український визвольний рух 1
(2003): 34–44; Олександр Дарованець, “Організаційний стан та діяльність Луцького повіту ОУН в
1937–1938 роках,” Український визвольний рух 1 (2003): 45–56; Микола Посівнич, “Ставлення
ОУН до Польщі у міжвоєнний період,” Український визвольний рух 2 (2003): 39–52; Олександр
Дарованець, “Боротьба Організації Українських Націоналістів проти асиміляційно-репресивної
політики польської влади щодо українців Волині (1929–1939),” Український визвольний рух 2 (2003):
53–73; Олександр Дарованець, “Протимонопольна акція ОУН на Волині в міжвоєнний період,”
Український визвольний рух 5 (2005): 97–117; Василь Деревінський, “Деякі аспекти ідейних засад
ОУН 1920–1930-х рр.,” Український визвольний рух 6 (2006): 83–94; Олександр Кучерук, “Дмитро
Андрієвський і процес підготовки Першого Конгресу Українських Націоналістів 1929 р.,”
Український визвольний рух 8 (2006): 75–101; Ігор Гаврилів, “Євген Коновалець і розкол в ОУН,”
Український визвольний рух 8 (2003): 118–129; Микола Посівнич, “Форми та методи агітаційно-
пропагандистської діяльності ОУН у 1929–1939 рр.,” Український визвольний рух 9 (2007): 61–78;
Володимир В’ятрович, “До проблеми формування ідейно-програмових засад українського
визвольного руху 1920-х – 1950-х рр.,” Український визвольний рух 9 (2007): 125–137; Микола
Посівнич, “Військово-політична діяльність Романа Шухевича в УВО-ОУН у 1923–1938 рр.,”
Український визвольний рух 10 (2007): 159–170; Олександр Пагіря та Микола Посівнич, “Воєнно-
політична діяльність ОУН у Закарпатті (1929–1939),” Український визвольний рух 13 (2009): 45–
88; Микола Посівнич, “Бойові акції ОУН в 1929–1939 рр.,” Український визвольний рух 14 (2010):
33–56; Андрій Яців, “Харизма в ідеології Організації Українських Націоналістів (1920–1930-ті рр.),”
Український визвольний рух 14 (2010): 91–108; Олександр Зайцев, “«Інтегральний націоналізм» як
теоретична модель для дослідження українського націоналістичного руху),” Український визвольний
рух 15 (2011): 5–26; Сергій Конюхов, “Особливості формування соціально-економічної програми
Організації Українських Націоналістів у 1920-х – 1930-х рр.,” Український визвольний рух 16 (2011):
141–149; Дмитро Ткач, “Соціальна проблематика на Першому конгресі українських націоналістів,”
Український визвольний рух 16 (2011): 150–161.
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узагальнюють теоретичний рівень та політичну доктрину ОУН передвоєнного
часу і періоду війни56. З’явилися публікації присвячені стосункам лідерів та членів
ОУН з Греко-католицькою церквою і місцевим духовенством57.

Деякі видання збірника “Український визвольний рух” були опубліковані як
тематичні. Вони були присвячені українсько-польському конфлікту під час Другої
світової війни58, боротьбі народів Центрально-Східної Європи проти тоталітарних
режимів у ХХ ст.59, документам про листування членів Проводу ОУН (листопад
1944 – травень 1945 рр.); спогадам охоронця Р. Шухевича М. Зайця – “Зенка”;
статті про життя і діяльність Р. Шухевича, історіографічні огляди та рецензії у
контексті його діяльності;60 та Є. Коновальця (публікація здійснена на основі
матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Постать на тлі епохи: до 120-ліття
з дня народження Євгена Коновальця”, проведеної Центром дослідження
визвольного руху, Львівським національним університетом імені Івана Франка
та Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 15 червня
2011 р. у Львові за підтримки Ювілейного комітету з відзначення Року Євгена
Коновальця)61.

У збірнику з’явились також публікації про формування структурними
підрозділами УПА і УГВР умов для діяльності фінансової системи українських
підпільних організацій62. Окремі публікації у виданні присвячені символіці
національно-визвольного руху63.

56 Василь Деревінський, “Концепція ОУН фронту спільної боротьби поневолених народів,”
Український визвольний рух 4 (2005): 43–51.

57 Василь Стефанів, “Дискусія між Греко-Католицькою Церквою та Організацією Українських
Націоналістів про актуальні проблеми розвитку українського суспільства в 1920-х – 1930-х
роках,” Український визвольний рух 12 (2008): 23–48; Василь Стефанів, “Греко-Католицька Церква
та її духовенство в українському визвольному русі міжвоєнного періоду,” Український визвольний
рух 14 (2010): 57–72.

58 Український визвольний рух 2: Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни
(2003).

59 Український визвольний рух 4: Боротьба народів Центрально-Східної Європи проти
тоталітарних режимів в ХХ столітті (2005).

60 Український визвольний рух 16: До 120-річчя від дня народження Євгена Коновальця (2011).
61 Український визвольний рух 2 (2003): 53–73.
62 Олег Лехнюк, “Нововіднайдені бофони УПА,” Український визвольний рух 1 (2003): 165–169.
63 Андрій Сова, “Символіка українського пожежно-спортивного товариства “Січ”: ґенеза та

історія,” Український визвольний рух 1 (2003): 215–230; Андрій Сова, “Актуальні питання
вивчення символіки українських молодіжних організацій Галичини кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст.,” Український визвольний рух 9 (2007): 157–180; Андрій Сова, [рец.:] “Слободянюк М.
Військова символіка України. Відродження з попелу. – Накладом автора, 2005. – 144 с.,”
Український визвольний рух 6 (2003): 255–256; Віталій Манзуренко, “Лицарі срібного хреста
заслуги,” Український визвольний рух 8 (2006): 277–302; Віталій Манзуренко, “Лицарі найвищих
бойових нагород УПА в наказах ГВШ,” Український визвольний рух 7 (2006): 267–288; Віталій
Манзуренко, “Роль Романа Шухевича у створенні нагородної системи УПА,” Український
визвольний рух 10 (2007): 313–322; Віталій Манзуренко, “Пам’ятна відзнака “Рейд УПА в Румунію
1949–2009,” Український визвольний рух 14 (2010): 213–218; Віталій Манзуренко, “Пам’ятна
відзнака “Рушір 1945–2010”,” Український визвольний рух 15 (2011): 331–338.
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Як окремий науковий напрямок у Центрі досліджень визвольного руху
вивчались рейди українських повстанців64, діяльність ОУН в окремих регіонах65

і воєнних округах,66 зв’язки з політичними колами та військовиками інших
держав,67 закордонна діяльність ОУН68. У полі зору Центру дослідження
визвольного руху залишаються питання теорії та ідеології українського
національного руху,69 соціальної стратегії та морально-психологічних обставин
діяльності національного підпільного руху70.

Назагал, українська історіографія національно-визвольного руху пройшла шлях
від системного нагромадження джерельних матеріалів до осмислення боротьби
збройного підпілля. Розширено тематичний спектр дослідження, зокрема,
розкрито функціонування радянської карально-репресивної системи в Україні,
дано історико-правову інтерпретацію подій, з’ясовано ідеологічну і практичну
складову українського самостійницького руху, показано функціонування
націоналістичних з’єднань і груп та їх боротьбу з радянським карально-
репресивним апаратом71.

64 Володимир В’ятрович, “Рейд українських повстанців на Прибалтику,” Український
визвольний рух 1 (2003): 144–150.

65 Микола Посівнич, “Деякі аспекти діяльності Організації Українських Націоналістів на
Далекому Сході,” Український визвольний рух 5 (2005): 118–130; Юрій Щур, “Діяльність підпілля
Організації Українських Націоналістів на території Мелітопольського району Запорізької області,”
Український визвольний рух 8 (2006): 153–163; Олександр Пагіря та Микола Посівнич, “Воєнно-
політична діяльність ОУН у Закарпатті (1929–1939),” Український визвольний рух 13 (2009): 45–
88; Олександр Вовк, “Короткий нарис діяльності УПА та її запілля на ПЗУЗ і в прилеглих
регіонах у 1943–1946 рр.,” Український визвольний рух 8 (2006): 164–224.

66 Володимир Мороз, “Перемиська Воєнна округу УПА “Сян” (1944 р.),” Український
визвольний рух 17 (2012): 259–335.

67 Олександр Пагіря, “Відносини між українським визвольним рухом та угорською армією
в Галичині в першій половині 1944 року,” Український визвольний рух 12 (2008): 74–116;
Олександр Пагіря, “Переговори між представниками Організації Українських Націоналістів
(ОУН(б)) та військово-політичними колами Румунії у 1943–1944 роках,” Український визвольний
рух 14 (2010): 145–182.

68 Олександр Сич, “Закордонний Центр ОУН (лютий 1945 – лютий 1946 рр.),” Український
визвольний рух 7 (2006): 243–266; Олександр Сич, “Військова політика Закордонних Частин ОУН
в умовах розгортання “холодної війни” (1945 – 1950-ті рр.),” Український визвольний рух 9 (2007):
79–114.

69 Олександр Зайцев, “«Інтегральний націоналізм» як теоретична модель для дослідження
українського націоналістичного руху,” Український визвольний рух 15 (2011): 5–26; Андрій Яців,
“Харизма в ідеології Організації Українських Націоналістів (1920–1930-ті рр.),” Український
визвольний рух 14 (2010): 91–108.

70 Дмитро Ткач, “Соціальна проблематика на Першому Конгресі українських націоналістів,”
Український визвольний рух 16 (2011): 150–161; Галина Стародубець, “Суспільно-політичні
чинники формування морально-психологічного клімату у повстанському запіллі (1944–1945),”
Український визвольний рух 11 (2007): 119–137.

71 Див.: Олександр Лисенко, “Дослідження історії Другої світової війни в сучасній Україні:
основні тенденції та перспективи,” Український історичний журнал 4 (2011): 194; Дмитро Вєдєнєєв
та Олександр Лисенко, “Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й
суспільних рефлексій,” Український історичний журнал 3 (2010): 29.
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Особливе місце у джерелознавчому забезпеченні сучасних досліджень
національно-визвольного руху часів Другої світової війни займає видання
“Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та УПА:
у 2 т.” (відп. ред. та упоряд. В. В’ятрович, т. 1: Війна під час війни. 1942–1945.
Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2011. 792 с; т. 2: Війна після війни.
1945–1947. Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2011. 576 с.*).
В. В’ятрович опублікував документи українського підпілля про польсько-
українські відносини 1942–1947 рр., з’ясувавши перебіг війни між ними, спроби
переговорів та налагодження співпраці між українським та польським підпіллям.
Унікальні комплекси джерел складаються звіти мережі ОУН і відділів УПА,
інструкції та накази, протоколи служби безпеки. Оригінальність публікації
визначається передовсім тим, що більшість матеріалів публікується вперше.

В. В’ятрович розглядає польсько-українські відносини у 1942–1947 рр. як
Другу польсько-українську війну**. Історик зазначає, що друга польсько-
українська, як і сербсько-хорватська, була війною у війні, що визначало
особливості її перебігу та поведінку основних учасників. Для українського
визвольного руху, представленого ОУН і УПА, вона була однією з інших, які він
вів у рамках Другої світової, поруч з війною з німецькими окупаційними силами
чи радянськими партизанами72.

При аналізі рівнів конфлікту В. В’ятрович опирається на висновки Я. Грицака:
“У подіях на Волині навесні-влітку 1943 року, маємо справу з кількома факторами:
“макровійною” між нацистською та совєтською державно-військовими над
потугами, “мікровійна” між польським, українським і совєтським підпіллям, мала
громадянська війна між різними групами в українському підпіллі (як-от

* Не випадково професор Л. Зашкільняк рецензію на це видання подав під такою назвою: “В
українсько-польській дискусії з’явився серйозний аргумент”. Див.: Леонід Зашкільняк, “В
українсько-польській дискусії з’явився серйозний аргумент,” Польсько-українські стосунки в
1942–1947 роках у документах ОУН та УПА: у 2 т., відп. ред. та упоряд. Володимир В’ятрович
(Львів: Центр досліджень визвольного руху, Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2011), 381–383; Володимир В’ятрович, Друга польсько-українська війна 1942–1947
(Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, Центр досліджень визвольного руху,
2011).

** В. В’ятрович стверджує, що перші публікації документів щодо Другої польсько-
української війни з’явилися у середовищах ветеранів ще в комуністичні часи за межами залізної
завіси. У Лондоні опубліковано фундаментальний шеститомний збірник “АП у документах”, у
Торонто започатковано багатотомну серію “Літопис Української Повстанської Армії”.
Фундаментальним виданням, безпосередньо присвяченим цій війні став збірник документів
“Поляки і українці між двома тоталітарними режимами” (Див.: Поляки і українці між двома
тоталітарними системами. 1942–1945 (Варшава, Київ, 2005, т. 1–2), підготовлений спільною
польсько-українською робочою групою в рамках документальної серії “Польща і Україна в
1930–1940 роках ХХ століття”: Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах
ОУН та УПА: у 2 т., відп. ред. та упоряд. Володимир В’ятрович (Львів: Центр досліджень
визвольного руху, 2011), т. 1: Війна під час війни. 1942–1945, 25.

72 Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках, т. 1, 34.
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протистояння між “бандерівцями”, “бульбашівцями” і “мельниківцями” чи
конкуренція за владу в новопосталій УПА між галицькою і волинською групами),
селянська війна за землю і, зрештою, елементарне бандитське шумовиння, котре
паразитувало на війні й якоого було багато у волинських лісах. Для повної картини
можна додати сюди також винищення нацистами волинських євреїв, яке, хоч і
не мало прямого впливу на різню 1943 року, але непрямо привело до страшного
знецінення людського життя у свідомості багатьох волинян”73.

Особливо гострими у середовищі українських і польських істориків стали
дискусії відносно Волинської трагедії 1943 р. після публікації книги Владислава
і Єви Семашків. Ця книга викликала неоднозначні відгуки серед українських,
як частково, і серед польських науковців. Якщо польські історики переважно
захоплювалися обсягом виконаної роботи, називали її фундаментальною, то
українські піддавали критичному аналізові, виявивши цілий ряд неточностей і
перебільшень74.

Водночас публікація В. і Є. Семашків зустріла підтримку польської
громадськості, сприяння на урядовому рівні, що привело до активного
роздмухування претензій до української сторони в здійсненні офіційного вибачення
за “різню 1943 року”. З приводу ситуації, що склалася, професор Я. Дашкевич
писав: “У 1993 р. Польща не почувалася настільки сильною, щоб вимагати від
України “відзначення Волинської різні”. Не була сформована антиукраїнська
коаліція для підтримки Польщі, розстановка сил в Україні залишалася
невизначеною. У 2002–2003 рр. ситуація змінилася. Польщу підтримали німці й
росіяни, бо самі спричинилися до дестабілізаційних процесів в Україні. Таким
чином, річницю подій на Волині було використано не для вшанування пам’яті
про померлих, а для політичного реваншу”75.

Водночас з’явилися публікації, де польська сторона була представлена не
лише в ролі “скривдженої” українцями. Дослідник І. Ільюшин зазначав, що
польське підпілля на західноукраїнських землях не було якимось єдиним і цілісним
організмом. Діяла конспіративна мережа АК, яка готувалася до здійснення плану
“Буря”, і паралельно з нею існували бази самооборони, партизанські загони, які
в один і той самий час в одному місці могли співпрацювати з німцями, угорцями,
або радянськими партизанами, а в іншому місці могли вести з ними боротьбу76.

Засадничою ідеєю для українських істориків у трактуванні подій 1943 р. на
Волині стала теза про “галицько-волинський вузол” українсько-польських

73 Ярослав Грицак, “Наше і дуже наше горе,” Критика 7–8 (2003). Цит. за: Польсько-
українські стосунки в 1942–1947 роках, т. 1, 35.

74 Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках, т. 1, 23.
75 Ярослав Дашкевич, “Третій фронт у міжнародній грі в минулому і тепер,” Український

визвольний рух 2 (2003): 143.
76 Ігор Ільюшин, “Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової

війни,” Україна–Польща: важкі питання. Матеріали ІІ Міжнародного семінару істориків
“Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках”. Варшава, 22–24 травня 1997 р., відп. ред.
Микола Кучерепа (Варшава: Tyrsa, 1998), 171.
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суперечностей, що виник ще у попередні століття, який не розв’язала польська
держава у міжвоєнному часі, а ще більше загострила його, у силу чого конфлікт
між українцями і поляками в часи Другої світової війни трансформувався з
етносоціального в етнополітичний77.

До сучасних документальних збірників присвячених національному руху
післявоєнного часу належить спільне видання Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України та Галузевого державного архіву Служби
безпеки України “Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1946–1951 роки)”78,
підготовлене львівською дослідницею Олександрою Стасюк. Видання містить
комплекс документів і матеріалів, які висвітлюють радянські виборчі кампанії
у повоєнний час 1946–1951 рр. у контексті організованого спротиву щодо їх
проведення з боку ОУН і УПА, усього населення західноукраїнського регіону.
Публікація цього збірника документів дозволить вивчити післявоєнну ситуацію
протиборства радянських каральних органів із силами національного підпілля
на основі висвітлення перебігу виборчих кампаній до Верховної Ради СРСР
(1946, 1950), Верховної Ради УРСР (1947, 1951) і місцевих органів влади (1947,
1950). Документи переважно висвітлюють ситуацію у Львівській, Дрогобицькій,
Станіславській та Тернопільській областях, де опір населення та національного
підпілля щодо проведення виборчих кампаній був найсильнішим.

Особливе місце у сучасному вивченні процесів українсько-польських взаємин
ХХ ст. зайняли міжнародні семінари “Україна–Польща: важкі питання”
дослідників України та Польщі за ініціативою Світового союзу воїнів Армії
Крайової та Об’єднання українців Польщі. З українського боку координаторами
проекту стали історики Волинського державного університету імені Лесі
Українки. Науковим редактором видань став професор М. Кучерепа. У рамках
“важких питань” обговорювалися найважливіші дискусійні проблеми українсько-
польських стосунків міжвоєнного часу; українсько-польський міжетнічний
конфлікт в роки Другої світової війни, відносини українців і поляків повоєнного
часу. Тобто свідомо було обрано ті питання, на які в українській та польській
історичній науці існують власні усталені підходи і оцінки. У рамках семінарів
було запропоновано оригінальний підхід до висвітлення проблем: пропонувалося
підготувати українській і польській стороні реферат на одну й ту ж тему; після
виголошення рефератів та їх обговорення і дискусій українські і польські сторони
приймали протокол узгоджень і розбіжностей з проблематики виголошених
рефератів. Дискусію завершувало спільне комюніке, де відображувались позиції
сторін на ту чи іншу проблему.

77 Богдан Гудь, Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ –
першої половини ХХ століття (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006), 334–335.

78 Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1946–1951 рр.). Збірник документів і
матеріалів , упор. і відп. ред. Олександра Стасюк (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011).
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У багатьох напрямах вдалося зблизити позиції сторін, зокрема, на підставі
відмови від виключно “національного” погляду на події, спроб ширшого
тлумачення фактів, врахування інтересів обох національних рухів79.

Проект реалізовувався протягом тривалого часу й охоплював стан
дослідження та наукові підходи до вивчення українсько-польських відносин у
національних історіографіях України і Польщі. ІХ і Х міжнародні семінари цього
проекту (Варшава, 6–10 листопада 2001 р.), пройшли як спарені. У рамках
наукового форуму відбулася дискусія з теми Акція “Вісла” та виголошено
доповіді, які торкалися питань історії українсько-польських відносин періоду Другої
світової війни.

У дискусії щодо Акції “Вісла” на Варшавському семінарі професор
С. Макарчук, відображаючи позицію українських істориків, зазначав, що операція
“Вісла” була продовженням реалізації угоди від 9 вересня 1944 р. і проводилася
за повної військової і політичної підтримки СРСР та його союзників. Вона
завершувала переселенські процеси, задумані великими державами в ході Другої
світової війни80. Позиція польських істориків з цієї проблеми була відмінною від
української.

Водночас в українській історіографії депортаційні процеси розглядали у
контексті нового етапу загострення українсько-польських взаємин, чому сприяла
евакуація українських родин із південно-східних повітів Польщі до УРСР, що
здійснювалася у відповідності з підписаною 9 вересня 1944 р. угодою між урядом
УРСР і ПКНВ. Від середини 1945 р. виселення українців набуло примусового
характеру. Озброєні загони польського населення за участю формувань місцевої
поліції (члени підпілля були як у складі перших, так і других) грабували і вбивали
українців, намагаючись позбавити їх можливості вивезти із собою власне
майно81.

Заключним етапом семінарів стали дві підсумкові доповіді із загальними
оцінками проведених засідань: з українського боку В. Макара “Україна–Польща:
важкі питання (спроби осмислення семінарів і опублікованих матеріалів)” і,
відповідно, з польського боку М. Клімецького “Оцінка і, висновки, щодо виданих
томів “Україна–Польща: важкі питання”. Серед українських істориків домінувала
думка, що діяльність ОУН і УПА на теренах південно-східних повітів сучасної
Польщі в 1939–1947 рр. однозначно засвідчила: український національно-

79 Див.: Віктор Голубко, “Проблеми історії України другої половини ХХ століття,” Українська
історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія, ред.
Леонід Зашкільняк (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004), 195.

80 Україна–Польща: важкі питання. Т. 9: Матеріали ІХ і Х Міжнародних наукових семінарів
“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”. Варшава, 6–10 листопада 2001 р.,
відп. ред. Микола Кучерепа (Луцьк: ВМА “Терен”, 2004), 31.

81 Ігор Ільюшин, “Польське підпілля в південно-східних повітах сучасної Польщі у 1939–
1947 роках,” Україна–Польща: важкі питання. Т. 7: Матеріали VІІ Міжнародного семінару
істориків “Українсько-польські відносини в під час Другої світової війни”. Луцьк, 24–26 травня
2000 р., відп. ред. Микола Кучерепа (Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008), 54.
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визвольний рух на Лемківщині, Надсянні, Холмщині й Підляшші уможливлювала
його підтримка серед місцевого автохтонного українського населення82.
Водночас утвердилась думка, що українські самооборонні структури у ході
Другої світової війни відіграли важливу роль. Насамперед, вони поширювали
серед населення визвольну ідею і були специфічною формою самоорганізації
українського населення окупованих теренів83.

Певним підсумком наукового форуму “Україна–Польща: важкі питання”
прозвучали слова Леоніда Зашкільняка на ХІ Міжнародному семінарі істориків
“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни ” (Варшава, 26–28
квітня 2005 р.), про те, що в польській історіографії майже незалежно від волі
авторів помітна традиційна для державних народів недооцінка т. зв. молодих
націй. У даному випадку – української, її згуртованості і самосвідомості. З іншого
боку, в українській історіографії теж майже на рівні підсвідомості проявляються
і реалізуються дві тенденції: нехтування національним чинником на користь
соціального (це совєтська традиція) або надання національному факторові
вирішального значення (це націоналістична традиція)84.

Сучасний етап дослідження проблем національно-визвольного руху періоду Другої
світової війни нерозривно пов’язаний із процесами післявоєнного часу. Стержневою
є проблема “другої радянізації” у західних областях УРСР післявоєнного часу, яка
передовсім пов’язана з утвердженням колгоспного ладу на селі.

Дослідник М. Сеньків твердить, що абсолютна більшість західноукраїнського
селянства не підтримувала ідеї колгоспного ладу: місцеві селяни мали сильно
розвинуту психологію власника, бо ще з кінця ХІХ ст. виїжджали за межі краю
в пошуках кращої долі; ще свіжими були спомини про колективізацію на Західній
Україні в довоєнний час, яка супроводжувалася масовим терором, депортацією
населення до Сибіру, Казахстану та в інші віддалені райони СРСР; у 1946–
1947 рр. Східна Україна переживала черговий голод і у пошуках харчів
наддніпрянці з’являлись у Галичині, виступаючи мимохіть агітаторами проти
колгоспного ладу; активну пропаганду проти колективізації вело підпільне ОУН
і УПА, спираючись на підтримку населення85.

82 Володимир Сергійчук, “Діяльність ОУН-УПА у південно-східних повітах сучасної Польщі
в 1939–1947 роках,” Україна–Польща: важкі питання. Т. 7: Матеріали VІІ Міжнародного
семінару істориків “Українсько-польські відносини в під час Другої світової війни”. Луцьк, 24–
26 травня 2000 р., відп. ред. Микола Кучерепа (Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008), 152.

83 Кость Бондаренко, “Діяльність українських загонів самооборони на Волині, Буковині та у
Галичині в роки Другої світової війни,” Україна–Польща: важкі питання. Т. 3: Матеріали
ІІІ Міжнародного семінару істориків “Українсько-польські стосунки в роки Другої світової
війни”. Луцьк, 20–22 травня 1998 р., відп. ред. Микола Кучерепа (Варшава: “Tyzsa”, 1998), 29.

84 Україна–Польща: важкі питання. Т. 9: Матеріали ІХ і Х Міжнародних наукових семінарів
“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”. Варшава, 6–10 листопада 2001 р.,
відп. ред. Микола Кучерепа (Луцьк: ВМА “Терен”, 2004), 13.

85 Михайло Сеньків, “Західноукраїнське село: насильницька колективізація 1940-х років,”
Україна: культура спадщини, національна свідомість, державність 7 (2000): 488–489.
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Принципово важливим для оцінки колективізації у західних областях України
є висновок істориків О. Рубльова і Ю. Черченка, що в західному регіоні України
сталінському режиму не вдалося розколоти селянство за класовою ознакою,
створити той актив, який здійснював свого часу колективізацію у східних районах
УРСР. На західноукраїнських землях не було такого соціального розшарування
населення, як на Наддніпрянщині, тут бракувало заможного селянства. Проте
й бідняки здебільшого опирались колективізації, а тому не вдалося створити
бідняцьких організацій на зразок комнезамів та ін.86.

В історичній літературі зазначається і те, що з’явилося суттєве розходження
між темпами колективізації та реалізацією комплексу завдань, спрямованих на
організаційно-господарське зміцнення артілей. У час завершення колективізації
у квітні 1950 р. на республіканському рівні було прийнято рішення про
організаційну і технічну реконструкцію колгоспів західних областей. Ставилось
завдання застосовувати такі методи організаційно-господарського зміцнення
господарств, які були сформульовані у попередніх рішеннях загальносоюзних і
загальнореспубліканських органів. Виняток робився лише для економічно
слабких колгоспів гірських і передгірських районів, для яких визначались дещо
відмінні засоби87.

Проведення колективізації у західних областях УРСР повинно було утвердити
тоталітарну систему правління суспільством, а також підірвати соціально-
економічну основу діяльності ОУН і УПА в регіоні. Ця проблема нині
представлена значною кількістю видань.

Історик М. Сеньків стверджує, що загони УПА і підпілля ОУН чинили
відчайдушний опір утвердженню колгоспного ладу і радянської влади в цілому.
Протягом 1945 р., незважаючи на втрати – 9 тис. вбитими і близько 24 тис.
полоненими, загони УПА здійснили понад 3 тис. збройних акцій. Тільки на
Львівщині було вбито близько 5 тис. енкаведистів, бійців винищувальних частин,
партійних, комсомольських і радянських функціонерів та вихідців зі східних
теренів, що приїжджали утверджувати радянську владу на Західній Україні. По
суті, у перші повоєнні роки ця влада функціонувала лише в містах і містечках, а
села контролювало українське підпілля88.

У післявоєнний час про ситуацію в СРСР заговорили і на Заході. Історик
Станіслав Кульчицький вважає, що першим проривом інформаційної блокади

86 Олександр Рубльов та Юрій Черченко, Згадка про сумні роковини (Київ: Інститут історії
АН УРСР, 1990), 9.

87 Петро Когут, “Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944–1953
рр.)” (Автореф. дис. канд. іст. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка,
2000), 16–17; Олександр Гаврилюк, “Радянізація економічного і духовного життя
західноукраїнського села другої половини 40–50-х років (на матеріалах Волинської, Рівненської
та Львівської областей)” (Автореф. дис. канд. іст. наук, Чернівецький державний університет
імені Юрія Федьковича, 1996).

88 Див. Михайло Сеньків, Західноукраїнське село: насильницька колективізація. 40-і – початок
50-х рр. ХХ ст. (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002), 489.
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став 1955 р., коли із “Відкритого листа українських політичних в’язнів до
Об’єднаних Націй”, підписаного ув’язненими мордовських спецтаборів, світ
дізнався про становище в радянських концтаборах89.

Дещо змінилася ситуація із ув’язненими українцями у післявоєнний час:
держава амністувала після десятирічного ув’язнення засуджених за
співробітництво з окупаційним режимом під час війни; до 1957 р. на Україну
повернулися 65 534 оунівці, вояки УПА і “бандпособники”90.

Як зазначає С. Кульчицький, реабілітації не підлягали колабораціоністи, активні
діячі ОУН і УПА, жертви політичних репресій до 1934 р., а також усі репресовані
під гаслом “українського буржуазного націоналізму ”. І ще на один аспект вказує
дослідник – держава не визнала себе винною у депортаціях селян під час масової
колективізації, вибіркової депортації населення західних областей, депортацій
кримських татар, німців та інших етнічних груп з України91.

У нових політичних реаліях післясталінського СРСР доповідь М. Хрущова
на ХХ з’їзді КПРС справила значний вплив на мільйони радянських людей. У
ній на незаперечних фактах доводилася відповідальність Й. Сталіна за трагедію
перших років війни з гітлерівською Німеччиною, депортацію цілих народів за
звинуваченням у “співробітництві з ворогом”, масові репресії 1937–1938 рр. і
післявоєнних років – “ленінградська справа”, “справа лікарів-вбивць” та ін.

Проте, сучасні українські дослідники звертають увагу і на обмежений
характер історичної доповіді М. Хрущова. Дослідник С. Кульчицький зазначає,
що, незважаючи на інформаційну насиченість та емоційність, доповідь скоріше
маскувала справжню картину недалекого минулого. У ній засуджувалися тільки
зовнішні прояви тоталітаризму (“культ особи” і найбільш вражаючі випадки
зловживання владою – масові репресії). Що ж до історії радянського суспільства,
то вона, як і раніше, розглядалася крізь призму сталінського “Короткого курсу
історії ВКП(б)”, а політика партії на всіх етапах “соціалістичного і комуністичного
будівництва” визнавалася правильною92.

Разом з тим, у сучасних роботах розвиток національно-визвольного руху в
Західній Україні аналізується не лише у контексті спротиву радянській владі.
Окремі дослідники вважають, що пріоритетними у формуванні визвольно-
революційної стратегії українського підпілля у повоєнний період стали чинники
міжнародного політичного життя. Ще на Другій конференції ОУН-Б у квітні
1942 р. була сформульована міжнародно-політична концепція, яка передбачала
кардинальну перебудову європейського регіону та світу на засадах утворення
незалежних національних держав в етнічних межах. У післявоєнний час вона
набула нового сенсу, оскільки була, на думку О. Стасюк, реальною альтернативою

89 Станіслав Кульчицький, “Спроби реформ (1956–1964),” Український історичний журнал 2
(1998): 107.

90 Там само, 108.
91 Там само.
92 Там само, 107.
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політичному безсиллю країн так званої західної демократії93. Дослідниця
стверджує, що основним інструментом здійснення концепції було оголошення
антитоталітарних революцій народів Центрально-Східної Європи та Азії, для
яких у повоєнний період з’явилося реальне підґрунтя. Поширення впливу СРСР
у Європі та Азії після Другої світової війни неминуче мало викликати спротив
поневолених більшовизмом європейських націй, стверджували українські
націоналісти94.

Однак, ці теоретичні положення націоналістів, як зазначають сучасні
дослідники, не знайшли своєї практичної реалізації, бо наприкінці 1946 р.
командуючий УПА Р. Шухевич отримав від УГВР директиву про докорінну
реорганізацію повстанської армії. У зв’язку з тим, що надії повстанців на
американсько-радянську війну не виправдалися, окремі частини армії
демобілізовувалися, а також частково переправлялися на Захід. У 1948 р. була
проведена реорганізація підрозділів УПА – створювалися групи з 10–15 бійців і
зменшувалася кількість збройних акцій95. Загалом намітилася тенденція до
затухання національно-визвольної боротьби.

Певним чином, доповнюють осмислення повоєнних процесів у
західноукраїнському регіоні і праці присвячені його “радянізації”.

Що ж до загальних оцінок діяльності радянських органів влади у регіоні, то
переважна більшість дослідників підтверджують, що радянізація в західних
областях УРСР проводилася командно-адміністративними методами, а
представники влади вдавалися до примусу, погроз, залякування, шантажу,
провокацій, депортацій у віддалені райони СРСР і, навіть, убивств96.

Однак, це зовсім не означає, що влада дотримувалася лише цієї лінії. Історик
Ю. Киричук, звернув увагу на доповідну записку до Президії ЦК КПРС з приводу
ситуації у західних областях України, де причини незадовільної політичної ситуації
вбачалися у наступному:

1) відсутності ефективних заходів з організаційно-господарського зміцнення
колгоспів, які мають низькі прибутки, що, в свою чергу, знижувало матеріальний
добробут колгоспників і відштовхувало їх від радянської влади;

2) брутальному викривленні ленінсько-сталінської національної політики, а
саме, у складі керівництва дуже було мало представників місцевого населення,

93 Олександра Стасюк, “Ідейно-політична стратегія ОУН(б) повоєнного періоду,” Український
визвольний рух 8 (2006): 254–255.

94 Там само, 255.
95 Сеньків, Західноукраїнське село: насильницька колективізація, 490.
96 Анатолій Кентій, Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні 1946–1956 рр. (Київ: Інститут історії

України НАН України, 1999); Володимир Сергійчук, Десять буремних літ. Західноукраїнські
землі у 1944–1953 рр.: Нові документи і матеріали (Київ: Дніпро, 1998); Олександр Іщук та
Наталія Ніколаєва, “Діяльність молодіжних структур ОУН у повоєнні роки (1945–1948 рр.):
деякі аспекти проблеми,” Український визвольний рух 7 (2006): 232–242; Анатолій Русначенко,
Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні і національні рухи опору в Білорусії, Литві,
Латвії, Естонії у 1940–50-х роках (Київ: Пульсари, 2002).
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й існувало тотальне недовір’я до місцевої інтелігенції, особливо до старшої
генерації, що винятково болісно сприймало населення і недооцінка української
мови, зокрема, у навчальних закладах;

3) адмініструванні, свавіллі й беззаконні щодо місцевого населення з боку
окремих працівників97.

Суттєво доповнюють сучасний аналіз післявоєнної історії в західних областях
УРСР вже згадувані нами публікації документів вчених Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України “Культурне життя в Україні.
Західні землі (Т. І: 1939–1953)” за редакцією Ю. Сливки і “Депортації. Західні
землі України кінця 30-х – початку 50-х років. Документи, матеріали, спогади”98.
Роботи охоплюють оригінальні документи, значна частина з яких друкується
вперше.

Післявоєнне становище інтелігенції та розвиток гуманітарної науки,
передовсім у Львові, висвітлює наукова розвідка Я. Дашкевича “Боротьба з
Грушевським та його школою у Львівському університеті за радянських часів”99.
Вчений ув’язує унікальний місцевий матеріал із загальною політикою радянського
керівництва у гуманітарній сфері, відношенням влади до корифеїв галицької
науки – І. Крип’якевича, М. Возняка, М. Рудницького, М. Кордуби,
О. Терлецького100.

Радянський режим одним із найважливіших своїх завдань у боротьбі за вплив
на західноукраїнське населення вважав встановлення над ним жорсткого
ідеологічного контролю. Серйозним суперником у цьому плані виступала Греко-
католицька церква. Не в змозі подолати її вплив на духовне життя краю
ідеологічними засобами, режим вдався до її фізичного знищення. Ця проблема
знайшла відображення у роботах В. Сергійчука, М. Марущака та ін.101

97 Див.: Юрій Киричук, Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія
та практика (Львів: Добра справа, 2003), 301.

98 Культурне життя в Україні. Західні землі, ред. Юрій Сливка (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1994), т. 1; Культурне життя в Україні.
Західні землі, ред. Юрій Сливка (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України, 1996), т. 2; Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи,
матеріали, спогади: у 3-х т., упоряд Юрій Сливка та ін. (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996), т. 1.

99 Ярослав Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою у Львівському університеті
за радянських часів,” Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали конференції,
ред. Ярослав Грицак та Ярослав Дашкевич (Львів: Інститут історичних досліджень Львівського
державного університету імені Івана Франка, Львівське відділення Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1999), 226–266.

100 Там само.
101 Володимир Сергійчук, Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в

боротьбі за віру і державу (Київ: Дніпро, 2001); М. Марущак, “Ліквідація УГКЦ – ідеологічна
диверсія Москви проти визвольного руху на західноукраїнських землях,” Державність 4 (1992):
30–34; Богдан Боцюрків, “Українська Греко-католицька церква в катакомбах (1946–1989),”
Ковчег. Збірник статей з церковної історії 1 (1993): 123–164. Репресована церква (Про трагічну
долю Української греко-католицької церкви) (Дрогобич: Відродження, 1994).
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Аналіз суспільно-політичної обстановки у перші місяці після смерті Сталіна
ілюструє дослідження проф. Ю. Сливки, де висвітлюється завершальний етап
діяльності Л. Берії у 1953 р. – з часу смерті Сталіна до арешту і страти Л. Берії.
Цей період привертає увагу у контексті початку десталінізації тоталітарного
режиму, а українські дослідники прагнуть докладніше з’ясувати мотиви і суть
політичної програми дій Л. Берії з позицій визначення українських перспектив
та національного чинника102.

Реалізація політичної програми Л. Берії у західних областях України, яка
зводилася до заборони проводити операції з ліквідації озброєних оунівців та
скеровувалася на проведення агентурно-оперативних заходів, які б забезпечували
захоплення учасників озброєного підпілля тільки живими; припинення
“опрацювання” уніатської церкви; набір в органи держбезпеки молодих людей
української національності, для яких українська мова є рідною (від оперативних
працівників вимагали бездоганного знання української мови); висування місцевих
кадрів на керівні посади; розвиток національних традицій в галузі культури і
мови (ввести у республіках власні ордени і нагороди) та ін. Усе це викликало
пожвавлення серед усіх верств населення, і, особливо, інтелігенції.

У дослідженні цитується фрагмент з виступу ректора Львівського державного
університету імені Івана Франка Євгена Лазаренка про історичне значення
постанови ЦК КПРС: “…тут з цієї трибуни я вперше чую слова, які правильно
малюють становище в західних областях України… Мені здається, що ці
помилки є наслідком того, що обласний комітет партії забув основні принципи
національної політики, а інколи політика, яка проводилася у Львівській області
була подібною до політики, яку проводять колонізатори”103.

Ю. Сливка зазначає, що вважаючи таку господарську і національно-політичну
ситуацію вкрай небезпечною для зміцнення в Західній Україні радянської влади,
Президія ЦК КПРС визнала незадовільним стан керівництва західними
областями з боку ЦК КП України та Ради міністрів республіки. Тому було усунуто
з поста першого секретаря ЦК КП України Леоніда Мельникова і рекомендовано
на його місце О. Кириченка104, а на посаду першого заступника голови Ради

102 Ю. Сливка подає коротку національну бібліографію питання: Дмитро Вєдєнєєв та Юрій
Шаповал, “Чи був Лаврентій Берія українським націоналістом?,”Дзеркало тижня, 7–13 липня
2001; Юрій Шаповал, “Війна після війни,” Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія.
Т. 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії
України. 1943–1959 (Київ, Торонто: Iнститyт yкpaїнськoї apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa
ім. М. C. Гpyшeвськoгo HAН Укpaїни, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA” та ін., 2001); Юрій Шаповал,
“«Українці з радісним вигуком кинулись до мене». Як 50 років тому Лаврентій Берія розігрував
«українську карту»,” День, 20 червня 2003; Володимир Баран, Україна: Новітня історія (1945–
1991 рр) (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003). Див.: Юрій
Сливка, Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, Галицька видавнича спілка, 2005), 3.

103 Цит. за: Сливка, Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік, 46.
104 Окремі дослідники вважають, що усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ

Л. Мельникова, якого звинувачували у русифікаторстві західних областей УРСР і призначення



44

Сухий О.
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 19–57

міністрів О. Корнійчука105. Водночас дослідники Ю. Киричук і Ю. Сливка
звернули увагу на виняткове значення західних областей України у реалізації
програми Л. Берії, про що засвідчують також його спроби змінити тактику
боротьби з націоналістичним підпіллям, очолюваним ОУН: йшлося про перехід
від репресивно-каральних методів до переважно пропагандистських засобів
боротьби і пошуків шляхів примирення із владою. Саме в руслі цих підходів,
велися переговори із заарештованими – референтом служби безпеки ЗЧ ОУН
М. Матвієйком та керівником розвідки ЗП Української Головної Визвольної Ради
В. Охримовичем; йшлося також про можливі контакти з В. Куком – останнім
головнокомандувачем УПА; за дорученням Л. Берії до Москви із гулагівських
таборів привезли сестер С. Бандери, Президента УГВР К. Осьмака та
митрополита Греко-католицької церкви Й. Сліпого. Однак, після розстрілу Л. Берії
це питання було відкинуто: митрополита відіслано до табору у Мордовії;
К. Осьмака повернули до Володимирської в’язниці, а В. Охримовича –
розстріляли106.

Події, що відбувалися відразу після арешту Л. Берії, професор Ю. Сливка
називає театром абсурду: з місць до обласних центрів і Києва йшла інформація
про одностайну підтримку політики Л. Берії, як вірного ленінця, а газети і радіо
вже гучно сповіщали про викриття і арешт запеклого ворога радянського народу,
агента міжнародного імперіалізму; особи, які ще вчора оспівували Л. Берію за
принципову і послідовну ленінсько-сталінську національну політику комуністичної
партії, сьогодні таврували його як запеклого ворога ленінсько-сталінської дружби
народів. Ю. Сливка зазначає, що такий сценарій був розписаний зверху й саме
такою була жорстока дійсність тоталітарного суспільства107.

Сучасна історіографія українського національно-визвольного руху періоду
Другої світової війни і післявоєнного часу визначається системним вивченням

на цю посаду українця О. Кириченка, не слід ув’язувати із змінами в національно-культурній
сфері. Підтвердженням цьому може бути ставлення О. Кириченка у приватних бесідах до
Київського університету, як до “розсадника націоналістів”, образливі висловлювання на адресу
окремих професорів. Хоча одночасно він і займався реабілітацією репресованих в Україні, багато
їздив по республіці, вникаючи в життя трудових колективів, кол-госпів та підприємств: Дмитро
Табачник та Юрій Шаповал, “Кириченко О. І.: Історія однієї політичної долі,” Український
історичний журнал 5 (1990): 87–97.

105 Цит. за: Сливка, Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік, 38.
106 Киричук, Український національний рух 40–50-х років ХХ ст.: ідеологія та практика,

301; Сливка, Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік, 40.
107 Сливка, Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік, 50.*Не випадково професор Л. Зашкільняк

рецензію на це видання подав під такою назвою: “В українсько-польській дискусії з’явився
серйозний аргумент”. Див.: Леонід Зашкільняк, “В українсько-польській дискусії з’явився
серйозний аргумент,” Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та
УПА: у 2 т., відп. ред. та упоряд. Володимир В’ятрович (Львів: Центр досліджень визвольного
руху, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011), 381–383; Володимир
В’ятрович, Друга польсько-українська війна 1942–1947  (Київ: Видавничий дім “Києво-
Могилянська академія”, Центр досліджень визвольного руху, 2011).
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джерел, передовсім нових неопублікованих документальних комплексів, аналізом
здобутків сучасної історіографії та їх сучасними історіософськими
інтерпретаціями.

До новітніх здобутків історіографії національно-визвольного руху належить:
вивчення формування ідейно-програмових засад українського визвольного руху
1920–1930-х років і дослідження антинімецького і антирадянського Руху Опору
в роки Другої світової війни; з’ясування в діяльності ОУН у загальноукраїнському
контексті шляхів для залучення до національно-визвольної боротьби населення
східноукраїнських земель; вивчення національного питання в програмі ОУН і
необґрунтованість стереотипів про антисемітську спрямованість ідеології та
діяльності українських націоналістів; з’ясування засад ОУН у сфері зовнішньої
політики і діяльність закордонних частин ОУН у контексті протирадянського
повстання; формування кадрів в ОУН і УПА; створення початків фінансової
системи через функціонування “бофонів”; діяльність підпільних
пропагандистських та пресових органів.

Підставовими засадами сучасної української історіографії національно-
визвольного руху є його оцінки як руху державницького, який дає нам аргументи
розглядати український підпільницький рух у Другій світовій війні та в повоєнний
час, як рівнозначний із нашими сусідами, передовсім Польщею і СРСР, чинник
міжнародних відносин.

Здобутки сучасної національної історіографії дозволяють нам по-новому
трактувати українсько-польський конфлікт періоду війни, який розглядається як
продовження українсько-польської війни 1918–1919 рр., де міжнаціональне
протистояння між народами не зникло, а лише набирало різних форм у залежності
від політичної ситуації чи кон’юнктури, що складалася протягом 1920–1940-х
років.

Вивчення визвольного руху післявоєнного десятиріччя визначається
передовсім працями про сутність сталінського режиму, окремими
інтерпретаціями радянської політики у промисловому і аграрному секторах.
Особливе місце в літературі знайшли процеси індустріалізації та колективізації
у західних областях УРСР, нові факти і оцінки національно-визвольної боротьби
на західноукраїнських землях.
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MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF THE NATIONAL
LIBERATION MOVEMENT DURING THE SECOND WORLD WAR:

PERCEPTION AND CHALLENGES

Oleksij SUCHYJ
The Ivan Franko National University of Lviv,

the Mykhailo Hrushevskyi Chair of Contenporary History of Ukraine,
1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The key issue of this article lies in the fact that Ukrainian historians in Ukraine and in the diaspora
made a significant contribution over the last three decades to study the military, political, ideological
and intellectual aspects of the national liberation movements in Ukraine during the Second World War
and the post-war period.

The article provides a comprehensive analysis of the key problems regarding the history of the
OUN-UPA in Ukrainian historiography. The process of the Ukrainian Resistance Movement, in
particular, the activities of the OUN-UPA and the factors, which influenced the relevance of study of
Ukrainian problems in the USA, Canada, and France at the various historical stages are also considered.

It is noted that a large number of western historical narratives were made by direct participants of
events or emigrated party historians. The author considers that the OUN-UPA issue emerged at the
final stage of the nationalist movement itself, that is, until the above phenomenon became the history
issue. This is confirmed by a large number of opinion journalism on the above issue.

It is stated that the renewal of systematic studies of the national liberation movement in Ukraine
was caused by socio-political changes in the period when the totalitarian regime came to an end (late
1980s), when the freedom of historical thinking became possible and rethinking of the national historical
past in the context of world history began. Democratic processes in Ukraine during Perestroika stimulated
great interest of the society in the history of the national liberation struggle, especially the history of
the OUN-UPA.

Modern historiography of the national liberation movement is characterized by systematic analysis
of sources (in particular, new unpublished documentary collections), by study of achievements of
contemporary foreign historiography and modern historiographical interpretations of the anti-totalitarian
Resistance Movement.

The latest achievements (accomplishments, attainments) of the historiography of the national
liberation movement include: exposure to ideological and programmatic tasks of the Ukrainian liberation
movement of the 1920s and 1930s, as well as study of anti-German and anti-Soviet resistance movement
during the Second World War; study the activities of the OUN in the national context in order to attract
the population of eastern Ukraine to the national liberation struggle; clarification of the principles of
the OUN in foreign policy and the activities of OUN offshore units in organizing an anti-Soviet
uprising; analysis of OUN-UPA personnel training; outlining the activities of clandestine propaganda,
press organs and centers; study of national identity issue in the OUN program and the unjustified
stereotypes regarding the anti-Semitic motives in the ideology and activities of Ukrainian nationalists;

The Ukrainian-Polish conflict during the Second World War is treated by modern Ukrainian
historiography in a new way. The above confrontation is considered as a continuation of the Ukrainian-
Polish war of 1918-1919. The inter-ethnic contradictions between the two nations did not disappear
after the war, they only took another forms due to political situation of 1920-1940s.

The research of the post-war decade in Ukrainian historiography is presented by works on the
essence of Stalinist regime, interpretations of Soviet politics in the industrial and agricultural sectors.
The processes of industrialization and collectivization in the western regions of the Ukrainian SSR,
new facts and assessments of the national liberation struggle in the western Ukraine are also given much
attention in the subject literature.

Key words: Ukrainian liberation movement, modern historiography, Organization of Ukrainian
Nationalists, Ukrainian Insurgent Army, Soviet totalitarian
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У статті зосереджено увагу на постаті відомого історика, дослідника українського національно-
визвольного руху 40–50-х рр. ХХ ст. Юрія Киричука. Зроблено спробу охарактеризувати внесок
Ю. Киричука у розвиток історичної науки в Україні та Львівському ніверситеті. Особливу
увагу приділено роботі Ю. Киричука в Університеті, аналізу його наукового доробку упродовж
цього періоду. Зокрема, у розвідці йдеться про життєвий шлях історика, його наукові дослідження
і політичні зацікавлення. Відначено особливу роль Ю. Киричука у відтворенні цілісної картини
націнальної боротьби українців у період Другої світової війни і післявоєнний період на етнічних
українських землях, роль різних політичних сил і військових формацій у протистоянні радянському
і нацистському тоталітарним режимам. У статті розкрито багатогранну участь Ю. Киричука у
політичному житті регіону, зроблено спробу висвітлити його вклад у розвиток політичної думки
і практичну участь у політичному житті. В основу розвідки покладено матеріали, що зберігаються
в Архіві Львівського національного університету, а також спогади про історика його наставників
і колег.

Ключові слова: Юрій Киричук, Львівський університет, ОУН, УПА, національно-визвольний
рух.

У 2016 р. Юрію Анатолійовичу Киричуку виповнилося би 60 років. Однак,
доля розпорядилася так, що він не дожив навіть до свого першого ювілею.
Віддавши Львівському університету двадцять найкращих років свого життя, у
віці 46-ти років він трагічно загинув. За винятком декількох публікацій1.  Постать
дослідника, на жаль, не отримала належного вшанування серед історичної
спільноти. Мета цієї розвідки полягає передусім у тому, аби бодай частково
заповнити цю прогалину і віддати належне пам’яті нашого колеги.

Юрій Киричук народився 25 жовтня 1956 р. у місті Радивилові (тоді –
Червоноармійськ) Рівеннської області2 Сім’я Киричуків мешкала на вулиці
Простій, пізніше – на вулиці Ватутіна (нині – провулок Івана Франка). Батько
Анатолій Олександрович був електриком на комбінаті хлібопродуктів, згодом –
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начальником охорони. Мати Наталія Іванівна працювала бухгалтером у відділенні
Держбанку, пізніше – у бухгалтерії районного відділу освіти.

Історія України захоплювала Юрка з раннього дитинства. Рідний брат Юрія,
Ігор Киричук, головний спеціаліст відділу освіти Радивилівської районної
державної адміністрації, згадував про ті часи: “… із задоволенням слухав
розповіді своїх бабусь про пережите ними і їхніми родинами за часів Польщі, в
роки війни. Взагалі у нас в сім’ї шанували українські традиції, мама була з
Галичини, її батько за часів Польщі був в українській “Просвіті” на
Перемишлянщині, за пропаганду національних ідей зазнав польської “пацифікації”,
яка передбачала не тільки недопущення до нормальної роботи, а й приниження,
а то й тюремні тортури. Мамина мати Розалія часто згадувала про це. А батькова
мати Ксенія була родом з Бугаївки, і, серед іншого, розповідала про воєнні дії в
нашому краї, про українських повстанців і боротьбу проти них у повоєнні роки”3.
Як бачимо, саме родина стала тим середовищем, в якому малий Юрко отримав
перші знання про УПА.

Один із учителів Ю. Киричука у старших класах, історик-краєзнавець Юрій
Григорович Арламовський, згадує про свого учня таке: “Запам’яталося мені
перше знайомство з юнаком у січні 1972 року в районній бібліотеці, де я часто
бував, працюючи інспектором шкіл у райвідділі освіти. Про захоплення Юрія
історією знав від його матері, Наталії Іванівни, яка працювала бухгалтером
райвно. Хлопець уже тоді цікавився неоднозначними подіями, які відбувалися в
нашому краї в середині минулого століття, особливо в роки Другої світової війни.
З вересня 1972 року я став працювати вчителем історії та суспільствознавства
в школі № 1. Тепер ми вже зустрічалися з Юрієм на уроках в десятому класі.
Для поглиблення знань із суспільних наук я пропонував випускникам уроки-
семінари. Організатором і першим доповідачем завжди був Юрій. Однокласники
з великою увагою слухали цікаві і змістовні розповіді товариша. Захоплювалися
ерудицією учня і вчителі-історики з шкіл району на відкритому уроці з
суспільствознавства”4.

Ю. Киричук завжди прагнув знати більше, ніж подає шкільна програма, мав
свій погляд на факти. “Його цікавили події, що відбувалися на теренах рідного
краю в роки Другої світової війни. Не задовольняли офіційні підручники. Він
намагався дізнатися правду. Я йому порадив поспілкуватися з батьками,
родичами на цю тему. На семінарах з історії в 10-му класі Юра завжди був
головним доповідачем. Його чудовими, змістовними відповідями захоплювалися
і однокласники, і вчителі-історики зі шкіл району”5.

3  Особова справа доцента Юрія Киричука, 1 жовтня 2002.
4 Юрій Арламовський, “Юрій Киричук: талановитий учень, відомий історик, активний

громадський діяч,” Сурми Радзівілів, 25 жовтня 2016, доступ отримано 17 березня 2017, http://
syrmu.com.ua/index.php/zhyttia/tsikavi-zustrichi/793-yuriy-kyrychuk-talanovytyy-uchen-vidomyy-
istoryk-aktyvnyy-hromadskyy-diyach.

5 Там само.
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Закінчивши у 1973 р. міську школу № 1, Юрій вирішив вступати до Львівського
державного університету імені Івана Франка. Серед розмаїття факультетів він
обрав юридичний, куди, на той час, зараховували передусім членів партії, людей
з досвідом, хлопців після війська, людей з “особливим зв’язками”. Іспит з
української мови і літератури Ю. Киричук склав на четвірку, твір написав також
на четвірку. З англійської мови отримав трійку, натомість історію склав на
“відмінно”. Проте, через нижчі бали з інших предметів, не вступив. Майбутній
декан історичного факультету Степан Арсентійович Макарчук порадив хлопцю
подавати документи наступного року власне на історичний факультет. Ось як
про це у своїх спогадах розповів Степан Арсентійович: “З Юрієм Анатолійовичем
Киричуком, своїм першим захищеним аспірантом, уперше познайомився у
1973 р., й одразу запам’ятав його. Я тоді працював завідуючим кафедрою історії
СРСР і за посадою виконував обов’язок голови предметної комісії з історії СРСР,
іспит з якої здавали вступники на історичний, юридичний, філологічний, іноземних
мов та, можливо, й інші факультети, чого вже докладно не пам’ятаю. До мене у
кабінет зайшов доцент Микола Григорович Крикун і повідомив, що у нього здавав
вступний іспит з історії СРСР абітурієнт юридичного факультету Юрій Киричук,
якому він поставив “відмінно”, але через оцінки з інших дисциплін той абітурієнт
усе одно не буде зарахований, адже йому не вистарчає одного бала. Микола
Григорович просив мене затвердити відмінну оцінку Ю. Киричука (зауважу, що
скріплювати відмінні оцінки абітурієнтів, або ж у випадку їхніх скарг на
неправильно виставлені бали переекзаменовувати їх, входило до обов’язків
голови предметної комісії). М. Крикун також звернув мою увагу, що, можливо,
варто проагітувати Ю. Киричука (як дуже оригінального та перспективного
абітурієнта), щоб наступного року він вступав на історичний факультет” 6.

За словами С. Макарчука, Ю. Киричук вільно володів знаннями з історії,
легко відповідав на запитання: “Я задав йому якесь запитання з програми історії
СРСР за середню школу, й він легко відповів. Я задав друге запитання – й так
само одержав чудову відповідь. Тоді я задав до десятка запитань, які вже
виходили за рамки вимог до випускника середньої школи, і на всі з них отримав
позитивні та ерудовані відповіді. Тож я порадив абітурієнту у 1974 р. вступати
на історичний факультет. Він сказав, що так і зробить”7.

Якось у розмові з М. Крикуном ми згадали цей епізод з біографії Ю. Киричука.
Донині професор зберігає у своїй пам’яті позитивні враження про Юрка, як
абітурієнта. Більше того, М. Крикун свого часу був куратором групи, в якій
навчався Ю. Киричук. Здібний, працьовитий, начитаний, таким запам’ятався
куратору його студент. Микола Григорович відзначав ораторську майстерність
у вступах Ю. Киричука. У той час проводилися перед парами так звані

6 Степан Макарчук, Побачене, почуте, пережите: Мемуарні мініатюри, відп. ред. Роман
Тарнавський (Київ: Атіка, 2015), 205.

7 Там само.
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політінформаційні години, на яких студенти виступали з аналізом політичних
подій, що відбувалися в державі та світі. Студент Ю. Киричук відзначався, на
погляд М. Крикуна, як один із найкращих доповідачів.

Після невдалої спроби стати студентом юридичного факультету, Ю. Киричук
рік готувався до вступу на історичний, паралельно працюючи на фурнітурному
заводі, і таки вступив. Навчання юнак закінчив з відзнакою у 1979 р. У серпні
того ж року Ю. Киричука зарахували на посаду викладача-стажиста. На цій
посаді випускник історичного факультету працював до жовтня 1980 р. Протягом
наступного місяця він був зарахований на посаду лаборанта кафедри наукового
комунізму. А в грудні 1980 р. вступив в аспірантуру при кафедрі історії СРСР,
яку закінчив у грудні 1983 р.8

Та, мабуть, найкраще охарактеризував цей період у житті Ю. Киричука його
науковий керівник – С. Макарчук: “У 1980 р. він вступив до аспірантури при
кафедрі історії СРСР і мене призначили його керівником з написання
кандидатської дисертації. При зауваженій широкій загальноісторичній ерудиції,
яка давала Ю. Киричуку можливість наукового дослідження будь-якої
рекомендованої теми, аспірант просив мене, щоб йому затвердили тему з історії
українського національно-визвольного руху ХХ ст.”9. За словами С. Макарчука,
у 1980 р. затвердити тему у такому відвертому формулюванні не було жодної
можливості, тому він запропонував дещо іншу тему – “Реакційна діяльність
українських буржуазних націоналістів на Західній Україні напередодні Другої
світової війни (1934–1939)”. Відповідно така тема полегшувала аспіранту доступ
до фондів, які мали грифи “для службового користування”, “таємно”, а часом і
“цілком таємно”10.

Степан Арсентійович бачив, що в його аспіранта складалося власне розуміння
причин, цілей та масштабів націоналістичного руху в Західній Україні у 1934–
1939 рр. Водночас науковий керівник усвідомлював, що у своєму дослідженні
дисертант не зможе дати якусь особливу чи відмінну від догматичної оцінку
діяльності ОУН (зі зрозумілих причин). “Дослідницька праця Ю. Киричука над
темою принесла йому суперечливі душевні переживання, а можливо й муки. З
одного боку, було велике внутрішнє задоволення, що він значною мірою осягнув
суть українського радикального руху за волю України; з іншого, – що йому, як
автору дисертації, доведеться офіційно, на “науковому рівні” усе те
заперечувати”, – згадував С. Макарчук11.

Кандидатом історичних наук Ю. Киричук став 27 грудня 1983 р. Диплом
отримав 23 січня 1984 р.12 Після закінчення навчання в аспірантурі Ю. Киричука,
як молодого спеціаліста, 31 грудня 1983 р. було зараховано на посаду асистента

8 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 7179, арк. 7.
9 Макарчук, Побачене, почуте, пережите, 205.
10 Там само.
11 Там само, 206.
12 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 7179, арк. 47.
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кафедри історії УРСР, з місячним окладом 125 карбованців13. Упродовж 1983–
1986 рр. Ю. Киричук підготував та читав лекційні курси “Історія УРСР період
капіталізму”, “Історія УРСР період соціалізму” для студентів історичного
факультету та курс “Історія УРСР” для студентів філологічного факультету.
Для студентів-істориків він також читав спецкурс “Возз’єднання всіх
західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі і
соціалістичне будівництво в західних областях УРСР”. Ю. Киричук активно
працював на підготовчому відділенні Університету, читаючи абітурієнтам курс
“Історія СРСР”. За цей період опублікував чотири наукові статті, дві з них – з
історії профспілкового руху. Працював над розділом до колективної монографії
“Нариси історії робітників Львова”. Був відповідальним секретарем “Вісника
Львівського університету. Серія історична”. Прочитав більше ста лекцій для
працівників різних організацій Львівської області як позаштатний лектор
Львівського обкому Компартії України.

Усі наступні роки свого життя Ю. Киричук віддав Львівському університету.
28 січня 1987 р. асистента Ю. Киричука було обрано по конкурсу на посаду
доцента кафедри історії УРСР. З січня да червня 1989 р. він проходив стажування
на кафедрі історії УРСР Київського державного університету ім. Т. Шевченка.
17 квітня 1990 р. рішенням Державного Комітету СРСР з народної освіти
Ю. Киричуку присвоєно вчене звання доцента кафедри історії УРСР.

Юрій Анатолійович читав курс української історії ХХ ст. для студентів
історичного та філологічного факультетів. Студентам полюбився передусім за
те, що на перервах розповідав те, чого ще офіційно не дозволяли говорити з-за
кафедри в аудиторії. Вже незабаром учений розробив і читав спецкурс “Історія
ОУН” – чи не перший у вищих навчальних закладах України. Під керівництвом
Ю. Киричука десятки студентів підготували і захистили дипломні роботи,
аспіранти писали кандидатські дисертації.

С. Макарчук поважав свого учня і довіряв йому. Декілька разів упродовж
своїх відряджень та відпусток тимчасово покладав обов’язки декана факультету
на Ю. Киричука14. З лютого до травня 1991 р. Юрій Анатолійович, на час
стажування професора С. Макарчука, виконував обов’язки завідувача кафедри
історії та етнографії України15. З приходом на посаду декана Романа Шуста на
історичному факультеті відбулися структурні зміни. Відтак Ю. Киричук з
1 червня 1995 р. був переведений на посаду доцента кафедри новітньої історії
України.

З-під талановитого пера Ю. Киричука вийшли чотири монографії, більше сотні
наукових та науково-популярних статей з історії українського визвольного руху
ХХ ст. у різних науково-періодичних та серійних виданнях. Серед публікацій

13 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 7179, арк. 56.
14 Там само, арк. 10.
15 Там само, арк. 69.
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відзначимо, зокрема, такі: “Діяльність профспілок України на завершальному
етапі Великої Вітчизняної війни” (Вісник ЛДУ, 1985, вип. І), “Роль профспілок у
розвитку винахідництва і раціоналізаторства в УРСР (1971–1980 рр.)”
(Український історичний журнал, 1986, вип. 22)16, “Нарис історії УГС–УРП”
(Республіканець, 1992, № 2–3), “Німецько-фашистська політика депортації в
західних областях України” (Вісник ЛДУ. Серія історична, 1990)17, “Ставлення
ОУН–УПА до депортацій українського і польського населення в 1944–1947 рр.”
(Республіканець, 1993, № 4), “Українсько-польські відносини. Східна Галичина
початку ХХ ст.” (Республіканець, 1993, № 6), “Взаємовідносини між ОУН–УПА
і Армією Крайовою на Закерзонні у 1945–1947 рр.” (у співавторстві,
Республіканець, 1995, № 1–2), “Історія УПА” (Українська думка. Орган
Української Громади Великобританії, 1992), “Історичні причини повстання УПА.
Значення її боротьби на два фронти” (Методичний посібник з гуманітарної
підготовки для військовослужбовців, ПРИКВО, 1994)18.

Саме Ю. Киричук одним із перших в Україні почав досліджувати історію
ОУН і УПА, дисидентського та правозахисного руху. До слова, видана 1991 р.
його “Історія УПА” стала першим у незалежній Україні дослідженням
українського Руху Опору часів Другої світової війни. Більше того, стаття про
українсько-польський збройний конфлікт 1942–1943 рр. надрукована в газеті
“Освіта” за 1998 р., за вказівкою Міністерства освіти України обговорювалась
в усіх школах. Юрій Анатолійович, посилаючись на документи і свідчення
очевидців трагедії, переконливо довів, що вояки польської Армії Крайової почали
вбивати українців у Закерзонні і на Холмщині ще взимку 1942–1943 рр.

Ю. Киричук брав участь у десятках наукових конференцій та семінарів,
зокрема, за кордоном (Польща, Молдова), підтримував приятельські стосунки
з відомими львівськими політиками. С. Макарчук, даючи характеристику своєму
учневі, згадує: “Водночас Ю. Киричук продовжував наукову діяльність,
досліджуючи український визвольний рух років Другої світової війни. На теренах
України він, фактично, став першим автором, який написав низку праць з історії
Української Повстанської Армії, зокрема, окремі книжки “Історія УПА”
(Тернопіль, 1991), “Армія без держави” (Львів, 1993), брошуру “Тарас Бульба-
Боровець: його друзі і вороги” (Львів, 1997). Звичайно, вони мали скоріше
популярний характер, і були викликані бажанням якнайшвидше донести до
широкого загалу доти заборонену правду про покоління борців за національну
державність у часи Другої світової війни й у післявоєнні 40-ві та 50-ті роки,
десятки тисяч з яких, натхненні величною ідеєю національного визволення
України, загинули в нерівній боротьбі”19.

16 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 7179, арк. 16.
17 Там само, арк. 75.
18 Там само, арк. 84–85.
19 Макарчук, Побачене, почуте, пережите, 207.
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Монографію “Український національний рух 40–50-х рр. ХХ століття: ідеологія
і практика” Ю. Киричук готував як докторську дисертацію, захист якої
попередньо планували на початок 2003 р. Зібрані матеріали, завдяки дружині
Лесі (теж історикові за освітою), були видані окремою книгою в 2003 р. у Львові.
На наш погляд, це найоб’єктивніше видання, яке торкалось цього періоду історії,
адже радянська література лише ганьбила УПА, а нові видання, які з’явилися
після характеризованої монографії, грішили гіперболізацією ролі повстанців, не
добачаючи у їхніх діях жодних огріхів. Він же осмислив факти зважено,
об’єктивно, як і годиться історику.

Монографія відтворила цілісну картину національної боротьби українців
періоду Другої світової війни і післявоєнного часу на етнічних українських землях,
на яких діяли українські національні партії і рухи. Автор з’ясував причини
орієнтації українських сил на Німеччину на початковому етапі війни, водночас
проаналізував мотиви відходу значної частини українських політиків від співпраці
з гітлерівцями. Продемонстрував процес формування Української Повстанської
Армії, боротьбу її представників проти німецьких окупантів, польських військових
загонів, радянської влади. Висвітлив форми й методи боротьби комуністичної
карально-репресивної машини проти бандерівського Руху Опору в західному
регіоні України. Охарактеризував під кутом багатовимірності взаємини між
українськими партіями в еміграції та діаспорі в післявоєнну добу, перебіг їх
антикомуністичного спротиву20.

Більшість наукових розвідок Ю. Киричука здобула заслужене визнання.
Доказом цього є численні позитивні рецензії в українських і зарубіжних
виданнях21. Його стаття про діяльність ОУН і УПА є у “Довіднику з історії
України”, виданому Інститутом історичних досліджень Львівського національного
університету імені Івана Франка та Київським видавництвом “Ґенеза” у 2001 р.
Як відзначає у своїх спогадах С. Макарчук: “Суттєвою рисою усього написаного
Ю. Киричуком була органічна присутність у ньому не лише багатої історичної
інформації, але й душевного болю автора за помилки організаторів руху, за
криваві взаємні прорахунки між його течіями, за фатальні промахи у виборі
стратегічних союзників і тактики боротьби на окремих історичних етапах. Автор
не поставив крапки над “і” в оцінці кривавих сутичок між військовиками ОУН
бандерівського крила та Повстанською армією УНРівської традиції Тараса
Бульби-Боровця, в оцінці вибору методів і тактики боротьби з радянським
режимом в умовах переходу через західні області України радянсько-німецького
фронту. Він не дав також відповіді на болюче історичне питання, чи ціннішим є
вписаний в українську історію героїзм сотень тисяч юнаків і дівчат молодого

20 Юрій Киричук, “ОУН і УПА у загальносвітовому контексті: паралелі, порівняння, аналогії,
уроки,” Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів, голова
редколегії Ярослав Ісаєвич, упоряд., відп. ред. Юрій Сливка (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004), 32–50.
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покоління 40–50-х років ХХ ст., які майже поголовно полягли у боротьбі з
радянським режимом, а чи дорожчим з точки зору блага нації могло б стати,
нехай навіть і засобом політичного лавірування, збереження життів того
численного національно свідомого покоління”22.

У 1989 р. Ю. Киричук організував на історичному факультеті осередок
Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Особливо пам’ятним для
мене став мітинг 17 вересня 1989 р. біля Університету, присвячений 50-річчю
походу Червоної армії на Західну Україну. У рамках заходу виступав Ю. Киричук.
Вже при одній лише згадці його прізвища залунали оплески. Юрко був активним
учасником акції на стадіоні “Україна”, присвяченій Листопадовому зриву 1918 р.

Ю. Киричук був відомим громадським діячем, займаючись культурно-
просвітницькою роботою серед молоді. У 1990 р. Юрій Анатолійович став
членом Української республіканської партії, увійшов до складу її керівного органу.
Саме йому належить перше дослідження-хроніка про УРП, яке з’явилося друком
у 1991–1993 рр. У 1993–1998 рр. Ю. Киричук був головним редактором
теоретичного журналу УРП “Республіканець”. Відзначився історик також тим,
що брав активну участь у всіх виборчих кампаніях до законодавчих і
представницьких органів влади від УРП. “Від самого початку горбачовської
перебудови Ю. Киричук одразу опинився у числі тих, хто намагався прискорити
смертельні конвульсії радянської системи. Він вступив до Української
Республіканської партії, брав участь у масовій політичній національній роботі
серед студентської та робітничої молоді”, – згадував С. Макарчук23.

Серед зацікавлень Ю. Киричука завжди була політика. Фактично першим із
викладачів вищих навчальних закладів він написав заяву про вступ до Комітету
“За правду!” “Киричук міг навчити не лише своєму предмету – історії України
ХХ століття (я не знаю, чи є у Львові лектор, який це може зробити краще за
Киричука) – він міг навчити принциповості і громадянській свідомості, що для
студентства є дуже важливим”, – писав Кость Бондаренко. За його словами,
Ю. Киричук “міг годинами розповідати захоплюючі історії про терористів-
народовольців, про політичні партії Росії початку століття, про Махна, а ще
більше – про український національно-визвольний рух в ХХ столітті”.
К. Бондаренко із захопленням стверджує, що ерудиція Юрія Анатолійовича
просто вражала, адже він міг цитувати з пам’яті документи24.

Ю. Киричук двічі спробував себе як кандидат у народні депутати (1994, 1998).
Вибори до Верховної Ради України у 1994 р. запам’яталися автору статті на
все життя. Я тоді працював завідувачем Музею історії Львівського університету.

21 Юрій Киричук, Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та
практика (Львів: Добра справа, 2003).

22 Макарчук, Побачене, почуте, пережите, 207.
23 Там само.
24 Кость Бондаренко, “Завершення епосу,” Поступ, 2001, № 81.
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Якось у музей зайшов Юрій Анатолійович. У ті часи він часто заходив до мене.
За кавою ми обговорювали мою тему дисертації, дискутували про політику,
обговорювали різноманітні життєві ситуації. Тоді при музеї була кімната з
фондами, і на прохання Ю. Киричука, я його туди час від часу пускав для занять
репетиторством з історії України. Тоді ж до цієї справи він залучив і мене. Тим
самим, у складний період безгрошів’я дав мені можливість виживати, за що я
йому вдячний на все життя.

Одного разу Юрій Анатолійович зайшов як завжди. Однак, одразу завів
розмову про містечко Рудки, де я народився та виріс, та й загалом про
Самбірський район. Збагнувши з розмови зі мною, що я не забуваю батьківський
край, запропонував стати його довіреною особою, як кандидата в народні
депутати України по виборчому округу № 268. Я погодився.

Команда у нас була хоч і кількісно невелика, натомість активна і дійова:
студент-історик Сашко Целуйко, студент факультету журналістики Ігор
Балинський і ми з Юрком. Отримавши 10 лютого 1994 р. посвідчення довіреної
особи, я приступив до роботи. Зранку ми зустрічалися в Університеті,
узгоджували маршрут і поїхали їхали у штаб Республіканської партії за
агітаційними матеріалами. Учотирьох вантажили у багажник автівки агітки та
журнал “Республіканець” і вирушали на Самбірщину. Про те, як ми відчайдушно
працювали – пропускаю. Головне, яким у моїй пам’яті залишився Юрій Киричук,
як кандидат у депутати – порядний, чесний, наполегливий, працьовитий,
невтомний лектор, політик-романтик. Скажете, таких депутатів в Україні немає.
Мабуть, тому він депутатом і не став. Згадав, як я пропонував йому організувати
зустрічі зі священиками, аби домовитися з ними за добре слово, – відмовився
категорично, адже “не можна маніпулювати людьми через церкву, не годиться
святе з грішним плутати”. Саме такою була його відповідь.

Працівники шкіл, лікарень, заводів, де виступав Ю. Киричук, із величезним
зацікавленням слухали насичені та водночас емоційні виступи кандидата.
Претендентів на депутатський мандат у цьому окрузі було 21 особа. Ми посіли
п’яте місце. Юрій Анатолійович важко переживав нашу поразку, але намагався
не показувати свого розчарування. Він усіляко заспокоював мене і хлопців,
промовляючи, що ми зробили все від нас залежне, проте обставини виявилися
сильнішими за наші зусилля. Упевнений, якби нам тоді пощастило, Юрко і досі
був би серед нас.

Постановою Центральної виборчої комісії № 68 від 18 грудня 1997 р. було
затверджено список кандидатів у народні депутати України для участі у виборах
у багатомандатному загальнодержавному виборчому округу від виборчого
блоку партій “Національний фронт” (Конгрес Українських націоналістів,
Українська консервативна республіканська партія, Українська республіканська
партія). 164-е місце у списку виборчого блоку належало власне доцентові
кафедри новітньої історії Львівського державного університету імені Івана
Франка Киричуку Юрію Анатолійовичу. Серед інших у списку також були
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загальновідомі постаті: Левко Лук’яненко, Ярослава Стецько, Степан Хмара,
Іван Білас, Василь Шкляр25. Незалежно від результатів голосування, він завжди
з оптимізмом зазначав: “Про нас дізналися, і нас поважатимуть. Наступного
разу успіх буде за нами”.

Ю. Киричук, будучи знаним публіцистом, став автором низки програм на
львівському радіо і учасником численних телепрограм на теми історичного
минулого українського народу та актуальних проблем сьогодення. Поза тим
історик писав “Історичні справки” – невеличкі оповідання з історії українського
козацтва, які публікували у пресі. C. Макарчук, повертаючись думками у ті
роки, відзначав: “Згадуючи повсякденний образ того свого “офіційного” учня
уже з 90-х – початку 2000-х років, мене не полишає якийсь ніби безконечний,
щоденний у ньому сум, викликаний, можливо, думками про тисячі тих
самовідданих борців за волю України, життя яких він вивчав, а багатьох з них я
добре знав, пам’ятаючи, як вони полягли в бою. Але думаю також і про таємниці
людського передчуття своєї долі, доброї чи злої, оптимістичної перспективи
життя чи наближення смерті. Хоча в основі мій світогляд матеріалістичний, але
допускаю, що витворені міліардами матеріальних людей духовні знання, помисли
і мрії уже якимось чином виокремилися й згромадилися у відносно самостійну
духовну сутність (субстанцію), що усвідомлює не лише своє минуле, але й
заглядає у майбутнє. Не виключено, що свідомість індивідуумів (можливо, лише
окремих з них) є наближеною до тієї всесвітньої сутності”26.

Незважаючи на тотальну зайнятість, Юрко часто навідувався до матері у
рідний Радивилів (батько помер у 1990 р.), зустрічався з колишніми
однокласниками.

1 жовтня 2002 р. дорогою на республіканську конференцію “Про діяльність
УПА в Західній Україні в роки Другої світової війни”, Юрій Анатолійович
трагічного загинув, потрапивши під колеса автомобіля. Його могила знаходиться
на Личаківському цвинтарі у Львові.

Ю. Киричук не встиг реалізувати запланованого, однак того, що він зробив,
уже достатньо, щоб його добре ім’я увійшло в історію української науки.
“Звичайно, Юрій Киричук залишив після себе цінний науковий доробок про
український визвольний рух, але більше зробити не судилося”27.

25 Про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати України від виборчого блоку
“Національний фронт”, утвореного Конгресом українських націоналістів, Українською
консервативною республіканською партією та Українською республіканською партією у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі по виборах народних депутатів
України 29 березня 1998 р. докладніше див.: Постанова Центральної виборчої комісії від 18 грудня
1997 р. № 68, Верховна Рада України, доступ отримано 17 березня 2018, http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/v0068359-97.

26 Макарчук, Побачене, почуте, пережите, 208.
27 Там само, 209.



68

В. Качмар
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 58–69

YURII KYRYCHUK:
LIFE AND SCIENTIFIC INTERESTS OF HISTORIAN

Volodymyr KACHMAR
The Ivan Franko National University of Lviv,

the Mykhailo Hrushevskyi Chair of Contenporary History of Ukraine,
1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The article presents deep insight into the biography of Yuriy Kyrychuk as a well–known Ukrainian
historian, the researcher of the Ukrainian Insurgent Army in the period of the 1920s – 1950s and
Ukrainian national movement of the 1940s – 1950s. The article also focuses on Yuriy Kyrychuk’s
researches and political interests.

In 1974 Yuriy Kyrychuk entered Lviv University. Having graduated from the University with
honors he started his postgraduate studies in 1980. Yuriy Kyrychuk was doing his research under the
supervision of Stepan Marchuk at the Department of the History of the USSR. On December 27, 1983
at the age of 27 he presented his thesis and received the PhD degree. Yuriy Kyrychuk dedicated twenty
years of his creative life to Ivan Franko National University of Lviv. He started his career as a lecturer
then he was promoted to the Docent of the Department of the Contemporary History of Ukraine.

Yuriy Kyrychuk published four monographs and more than a hundred of scientific and popular
scientific articles on the history of Ukrainian liberation movement in the 20th century. He was one of the
first in Ukraine to research the history of the Organization of Ukrainian Nationalists, the Ukrainian
Insurgent Army and dissidents and human rights movement. His monograph “Ukrainian National
Movement of the 1940s – 1950s: Ideology and Practice” was prepared to be presented as a Doctoral
thesis. The presentation was scheduled on the beginning of 2003. The aforementioned monograph
shows the holistic picture of Ukrainians’ national struggle during WWII and postwar period on Ukrainian
ethnic territories when Ukrainian national parties and movements were very active. Yuriy Kyrychuk
also researched reasons why Ukrainian politicians were at first oriented to Germany at the beginning of
WWII as well as their motives to break their collaboration with the Hitlerites. He described the process
of shaping the Ukrainian Insurgent Army and focused on the struggle against Nazi occupants, Polish
armed forces as well as Soviet regime. In his research Yuriy Kyrychuk highlighted forms and methods
of communist punitive and repressive practices against Banderites’ resistance movement in the Western
region of Ukraine. In 2003 the collected materials were published as a separate book by Yuriy Kyrychuk’s
wife Lessia, who has a degree in History.

Yuriy Kyrychuk was always interested in politics. In 1994 and 1998 he participated in the election
as a candidate for the People’s Deputy.

Unfortunately on October 1, 2002 at the age of 46 Yuriy Kyrychuk tragically died. On his way to
the conference dedicated to the activity of the Ukrainian Insurgent Army in Western Ukraine during
WWII he got hit by a car. Yuriy Kyrychuk was buried at Lychakiv Cemetery in Lviv.

Key words: Yuriy Kyrychuk, Ivan Franko State University of Lviv, OUN, the Ukrainian Insurgent
Army, national liberation movement.

REFERENCES
Yashchuk, Volodymyr. “Yurii Kyrychuk: Stav istorykom za velinniam sertsia.” Radyviliv.info.

17 zhovtnia 2016. Dostup otrymano 17 bereznia 2017. https://www.radyvyliv.info/yurij–
kirichuk–stav–istorikom–za–velinnyam–sercya.html. (in Ukrainian).

Bondarenko, Kost. “Zavershennia eposu.” Postup, 2001, ¹ 81. (in Ukrainian).
Osobova sprava dotsenta Yuriia Kyrychuka. 1 zhovtnia 2002. Arkhiv Lvivskoho natsionalnoho

universytetu imeni Ivana Franka. Fond R–119, opys 3, sprava 7179. (in Ukrainian).



69

В. Качмар
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 58–69

Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii vid 18 hrudnia 1997 r. ¹ 68. Verkhovna Rada Ukrainy.
Dostup otrymano 17 bereznia 2018. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0068359-97. (in
Ukrainian).

Makarchuk, Stepan. Pobachene, pochute, perezhyte: Memuarni miniatiury. Vidp. red. Roman
Tarnavskyi. Kyiv: Atika, 2015. (in Ukrainian).

Arlamovskyi, Yurii. “Yurii Kyrychuk: talanovytyi uchen, vidomyi istoryk, aktyvnyi hromadskyi
diiach.” Surmy Radziviliv. 25 zhovtnia 2016. Dostup otrymano 17 bereznia 2017. http://
syrmu.com.ua/index.php/zhyttia/tsikavi-zustrichi/793-yuriy-kyrychuk-talanovytyy-uchen-
vidomyy-istoryk-aktyvnyy-hromadskyy-diyach. (in Ukrainian).

Kyrychuk, Yurii. “OUN i UPA u zahalnosvitovomu konteksti: paraleli, porivniannia, analohii,
uroky.” Ukrainska Povstanska Armiia u borotbi proty totalitarnykh rezhymiv. Holova
redkolehii Yaroslav Isayevych, uporiad., vidp. red. Yurii Slyvka. Lviv: Instytut
ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2004. 32–50. (in Ukrainian).

Kyrychuk, Yurii. Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta
praktyka. Lviv: Dobra sprava, 2003. (in Ukrainian).

Стаття надійшла до редколегії: 15 вересня 2017 р.
Прийнята до друку: 19 грудня 2017 р.



70

В. Ухач
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 70–80

 © Ухач В, 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 70–80
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Issue. 53. P. 70–80

УДК 930:[94:325.83:061.2ОУН(477.8:430)“1941/1943”

АНТИНІМЕЦЬКИЙ ФРОНТ БАНДЕРІВСЬКОЇ ОУН:
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІСТОРИКІВ

Василь УХАЧ
Тернопільський національний економічний університет,

кафедра теорії та історії держави і права,
вул. Микулинецька 46 а, Тернопіль 46000, Україна

Здійснено аналіз праць сучасних вітчизняних істориків щодо еволюції відносин ОУН-Б і
нацистської Німеччини в період кінця 1941 – до грудня 1943 рр. Подано періодизацію і розкрито
характерні особливості кожного з етапів. Наголошено, що співпраця ОУН-Б із нацистським
керівництвом на всіх етапах визначалася ключовою і незмінною тезою – ставленням останньої до
ідеї незалежної Української держави. Український визвольний рух був визвольним,
антиколоніальним рухом, який боровся за реалізацію стратегічної мети – здобуття самостійної
України. Зміна геополітичної ситуації у світі коригувала тактичні методи боротьби. Боротьба
збройного націоналістичного підпілля та Української повстанської армії спростовує тезу, що
сили українського визвольного руху ніколи не боролися проти нацистської Німеччини. Вказано
на необхідність зняття з цієї теми ідеологічних і політичних нашарувань. Виокремлено перелік
питань, які потребують подальших дослідницьких зусиль істориків.

Ключові слова: ОУН-Б, ОУН-М, Німеччина, український визвольний рух, Українська
держава, антинімецька боротьба, історична пам’ять, історіографія.

Проблема взаємовідносин між нацистською Німеччиною і суб’єктами
українського національно-визвольного руху (маємо на увазі ОУН-Б, ОУН-М,
“Поліська Січ”-УПА і УНРА Т. Бульби-Боровця) і до сьогодні залишається
складною і дражливою темою, яка викликає не лише наукові, але й гострі політичні
дискусії.

У масовій свідомості значної частини українських громадян (особливо Півдня
та Сходу країни) залишається побутувати думка, породжена радянськими
ідеологами, про співробітництво українських націоналістів із гітлерівцями. І надалі
мають місце спроби порівнювати оунівців із членами європейських
праворадикальних рухів міжвоєнного періоду (італійськими фашистами,
німецькими націонал-соціалістами, іспанськими франкістами, румунськими
залізногвардійцями тощо), забуваючи, що ці політичні течії були у державних
народів і вирішували внутрішньополітичні проблеми, тоді як українці перебували
на етапі здобуття незалежної держави й шукали потенційних партнерів для
реалізації своєї стратегічної мети1. Тому без системного (з розкриттяì
особливостей окремих етапів), концептуального і узагальнюючого огляду

1 Тарас Марискевич, “ОУН і Німеччина: еволюція відносин,” Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність 21 (2012): 535–536.
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відносин українського визвольного руху з гітлерівською Німеччиною історику
не обійтися. Відхід від цієї схеми, на нашу думку, “прирікає” фахівця-дослідника
щонайменше на неповноту висвітлення окремих сегментів теми, а читача,
зацікавленого у бажанні самостійно розібратися у цьому питанні, на формування
неточної картини подій і несистемні висновки.

З-поміж дослідників даної наукової теми варто виокремити праці А. Кентія,
Ю. Киричука, В. Косика, О. Лисенка, І. Патриляка, А. Русначенка,
В. Сергійчука, Г. Стародубець2. Окремі аспекти формування антинацистської
позиції і збройної боротьби українського самостійницького руху представлені в
наукових публікаціях Я. Антонюка, Н. Барановської, А. Горбаня, І. Дерейка,
В. Данильчука, О. Денищука, І. Гридіної, К. Курилишина, К. Кондратюка,
І. Ковальчука, О. Ленартовича, І. Марчука, О. Салати, Т. Слободянюка,
С. Стельниковича, І. Тарнавського, В. Трофимовича, О. Дронделя3 та інших.

Метою наукової розвідки є висвітлення еволюції відносин (етапів та їх
особливостей) ОУН-Б і ОУН-М з Німеччиною в період кінця 1941 – грудня
1943 рр. – від формування антинімецької позиції до активного протистояння та
збройної боротьби з нацистами. Поставлена мета зумовлює вирішення низки
дослідницьких завдань: 1) проаналізувати погляди українських істориків на
еволюцію позиції ОУН-Б у ставленні до гітлерівської Німеччини на межі 1941–
1942 рр.; 2) висвітлити зміну тактики і стратегії суб’єктів українського

2 Анатолій Кентій, “Перехід ОУН(б) на антинімецькі позиції (1941–1942),” Організація український
націоналістів і українська повстанська армія. Історичні нариси, ред. Станіслав Кульчицький (Київ:
Наукова думка, 2005), 494; Іван Патриляк, “До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти
нацистських окупантів на території України,” Український історичний журнал 5 (2004): 81–95; Галина
Стародубець, “Проблема союзництва в українсько-німецьких відносинах навесні-влітку 1941 р.,”
Освітянин 5 (1998): 35–36; Юрій Киричук, Український національний рух 40–50–х років XX століття:
ідеологія і практика (Львів: Добра справа, 2003), 464; Тарас Гунчак, “ОУН і нацистська Німеччина:
між колабораціонізмом і резистансом,” Український визвольний рух 11 (2007): 61–81; Анатолій
Русначенко, Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії,
Литві, Латвії, Естонії у 1940–1950-х рр. (Київ: Видавництво “Пульсари”, 2002), 518.

3 Надія Барановська, “Військово-політична тактика і стратегія ОУН у 1939–1941 рр.,” доступ
отримано 14 листопада 2016, http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/27284/1/024–122–127.pdf;
Анатолій Горбань, “Окупаційна політика німецького режиму як детермінаційний чинник
суспільних антагонізмів (1941–1942 рр.),” доступ отримано 7 квітня 2015, http://dspace.nbuv.gov.ua/
xmlui/bitstream/handle/123456789/25006/12–Horban.pdf?sequence=1; Олександр Денищук,
Боротьба УПА проти німецьких окупантів. Хронологія подій (Рівне: ППДМ, 2008), 448; Олег
Ленартович, “Формування бойових підрозділів українських націоналістів та УПА на Волині у
1942–1943 роках,” доступ отримано 13 червня 2015, http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/nvvnu/
istor/2010_22/R1/Lenartovych.pdf; Сергій Стельникович, “Другий Базар 1941 р. та його вплив на
діяльність ОУН(м),” доступ отримано 5 жовтня 2014, http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/
Ltkp/2011_67/ist/ist12.pdf; Володимир Трофимович, Історія військових формувань ОУН 1939–
1942 рр. Текст лекцій (Львів: Редакційно-видавничий відділ Львівського університету, 1994),
52; Олег Дрондель, “Боротьба ОУН-УПА проти німецьких військ: міф чи реальність?,” доступ
отримано 24 вересня 2012, http://er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/505/
8.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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визвольного руху та перехід до ідеї партизанської війни; 3) дослідити судження
вітчизняних науковців щодо збройного протистояння українських
самостійницьких сил нацистському окупаційному режиму.

У трактуванні стосунків суб’єктів українського визвольного руху з
нацистською Німеччиною часто опускається принципово важливий момент, а
саме, “ставлення ОУН до Польщі, Німеччини, СРСР, Угорщини, Румунії, Британії
чи США визначалося ступенем прихильності/не прихильності вказаних країн
до ідеї створення незалежної української держави, а не їхніми ідеологічними
особливостями чи приналежністю до військово-політичних блоків”4. Тобто,
стратегічна мета визвольного руху – самостійна Україна – визначала пріоритети
його зовнішньої і внутрішньої політики5, і тому зазначалось, що у випадку проходу
гітлерівців “ми миттю повертаємо нашу зброю й усі наші сили проти німців”6.

Науковці наголошують, що німецькі спецслужби наприкінці грудня 1941 р.
чітко констатували: “Крім руху ОУН-Бандери, в Україні немає жодної організації
Опору, яка була б в змозі становити серйозну небезпеку [...]”7. Вже з кінця
1941 р. бандерівській ОУН нацисти відвели “почесне” місце в “когорті ворогів
гітлерівської імперії”8. Таким чином, наголошує І. Патриляк, виходила цікава
колізія “сили, які після війни позиціонували себе як найбільших борців з
гітлерівським окупаційним режимом насправді в цій боротьбі довгий час були
не помітні, як це не кумедно звучить, але нацисти не знали, що вони проти них
боролися в 1941 році”9. Водночас ОУН-Б, яку радянська і польська історіографія
постійно звинувачували в “колабораціонізмі”10, була названа самими нацистами
єдиною, хто становив для них небезпеку11. І все ж на цьому етапі основні
завдання ОУН-Б фокусувалися на збереженні кадрів, розбудові організаційної
мережі; максимальному використанні можливостей праці в легальному секторі;
припиненні контактів та “консервуванні” відвертої антинімецької пропаганди12.

У лютому-жовтні 1942 р., на думку вітчизняних істориків, перед політичними
проводами українських самостійницьких сил постали нові реалії, на які, через

4 Іван Патриляк, “Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору,” доступ
отримано 28 серпня 2016, http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/05/8/142834/.

5 Іван Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному
режимові: міфи та реалії,” доступ отримано 16 травня 2015, http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nikp_2013_24_5.

6 Марискевич, “ОУН і Німеччина: еволюція відносин,” 540.
7 Іван Патриляк, “Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору,”;

Барановська, “Військово-політична тактика і стратегія ОУН у 1939–1941 рр.”
8 Патриляк, “Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору.”
9 Там само.
10 Іван Патриляк та Микола Боровик, Україна в роки Другої світової війни: спроба нового

концептуального погляду. (Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2010), 195–198.
11 Патриляк, “Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору.”
12 Анатолій Кентій, Збройний чин українських націоналістів 1920–1956: історико-архівні

нариси (Київ: Державний комітет архівів України, Центральний державний архів громадських
об’єднань України, 2005), т. 1, 269.
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доволі швидкі зміни на німецько-радянському фронті, необхідно було не тільки
оперативно, але бажано безпомилково реагувати. По-перше, у 1942 р. нацисти
остаточно позбулися маски “визволителів” від більшовизму13, а терор і жорстока
експлуатація окупантами людських і матеріальних ресурсів України вчергове
поставила перед визвольним рухом завдання напрацювання оновленої моделі
політичної поведінки. Як зазначає І. Патриляк, пріоритетними завданнями було
визначено: а) подальше накопичення сил для всенародного повстання;
б) посилення агітаційно-пропагандистської роботи серед українського народу;
в) організаційне зміцнення14. По-друге, вітчизняні дослідники акцентують увагу
і на тому, що події початку 1942 р., у контексті подальших дискусій щодо
вдосконалення стратегії і тактики боротьби визвольного руху, спричинили перші
розходження в ставленні до ідеї загальнонаціонального повстання. Значною мірою
це було зумовлено брутальним нацистським терором у північно-західному регіоні,
а відповідно і радикалізувало погляди крайового проводу ОУН на ПЗУЗ
(Північно-західні українські землі) з вимогою “розгорнути масову партизанську
війну проти нацистів”15.

На думку Г. Стародубець, 1942 рік став своєрідним рубіконом, що змусив
національний Рух Опору постати перед дилемою – консолідувати зусилля чи
діяти самостійно; продовжити тактику пасивного спротиву гітлерівським
окупантам чи стати на шлях відкритої збройної боротьби16. По-третє, історики
відзначають проведення у 1942 р. вкрай важливих і для бандерівців, і для
мельниківців конференцій. Бандерівська квітнева конференція 1942 р. вперше
“уконституювала” перехід до стратегії “двофронтової” боротьби (на думку
А. Кентія ОУН-Б відтепер позиціонувала себе як “третя сила”17) проти СРСР,
як головного і постійного противника18, та Німеччини, як тимчасового
окупанта19. І. Патриляк влучно наголошує на певній дуалістичності методів
боротьби бандерівської організації у цей період, які, з одного боку, передбачали
подальше накопичення власних сил, а з іншого, намагалися повноцінно
розбудувати партизанські загони (протягом серпня-жовтня 1942 р. на Волині та
Поліссі проходив процес активного створення перших бойових груп ОУН-Б) і

13 ОУН в 1942 році: Документи, ред. Станіслав Кульчицький (Київ: Інститут історії України
Національної академії наук України, 2006), 4.

14 Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному
режимові: міфи та реалії,”; ОУН в 1942 році: Документи, 6.

15 ОУН в 1942 році: Документи, 12.
16 Галина Стародубець, “Суб’єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів

і ворогів у 1942 році,” Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки 12 (2009): 186.

17 Кентій. Збройний чин українських націоналістів 1920–1956: історико-архівні нариси, 283.
18 Іван Патриляк, Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939–1960-х рр. (Львів:

Часопис, 2012), 98.
19 Іван Патриляк та Олександр Пагіря, “Військова конференція ОУН(б) 1942 р. і розробка

планів зі створення українських збройних сил,” З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ 1/2 (2008): 489.
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розгорнути антинімецьку боротьбу20. Отже, активні збройні дії ОУН-Б) на зламі
літа-осені 1942 р. коригують, як стверджує І. Патриляк, укорінену в сучасній
історіографії думку про те, що збройний опір наступального характеру
бандерівська організація розпочала тільки з весни 1943 р., коли вже сформувалися
структури УПА21. Тут слід зазначити, що вже 20 березня 1942 р. нацистські
спецслужби у своїх донесеннях з окупованих східних територій започаткували
рубрику “Український рух опору”, де наводились дані про збройний спротив
оунівців гітлерівському режиму22.

Що ж до мельниківської ОУН, І. Патриляк вказує на “ситуацію певної
роздвоєності”23, де закордонний провід організації на чолі з А. Мельником зайняв
відносно “лояльну позицію стосовно Німеччини”24, тоді як провід на українських
землях на чолі з О. Ольжичем стояв на позиції необхідності радикалізації політики
щодо гітлерівців. Проведена мельниківцями 24–25 травня 1942 р. Почаївська
конференція вималювала нову стратегію, суть якої зводилася, як зазначає
Г. Стародубець, до наступних положень: військових цілей гітлерівці не реалізують;
нацистська Німеччина є таким же ворогом, як і комуністичний СРСР, а тому її
брутальний терор на українських землях вимагає відплатних акцій25. В основу
резолюції нелегального з’їзду ОУН-М, що пройшов 14–15 серпня 1943 р. у
Києві26, лягли наступні положення: а) залагодження конфлікту з бандерівцями;
б) розбудова організаційних структур; в) посилення антигітлерівської агітації та
створення збройних формувань27. У цілому українські історики, даючи оцінку
стосунків ОУН-М з Німеччиною, наголошують на несамостійності та відсутності
чіткої політичної лінії щодо нацистів28, прагненням розв’язати українське питання
(до слова, як і військові формування поліського отамана Т. Бульби-Боровця –
Авт.) у рамках окупаційної системи29.

У періоді, що тривав з листопада 1942 – до травня 1943 рр., вітчизняні науковці
виокремлюють наступні етапи визвольного руху: 1) ”узаконення” Проводом
ОУН-Б стихійних процесів розбудови національних партизанських загонів на

20 Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному
режимові: міфи та реалії.”

21 Іван Патриляк, “Український визвольний рух у 1942 р.,” Український визвольний рух:
Науковий збірник 7 (2007): 221.

22 Патриляк, “Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору.”
23 Іван Патриляк, “До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських

окупантів на території України,” Український історичний журнал 5 (2004): 86.
24 Там само, 86.
25 Стародубець. “Суб’єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів і ворогів

у 1942 році,” 191.
26 Ірина Гридіна. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

(Донецьк: Донецький національний університет, 2010), 418.
27 ОУН в 1942 році: Документи, 7.
28 Патриляк, “До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів

на території України,” 86.
29 Кентій. Збройний чин українських націоналістів 1920–1956: історико-архівні нариси, 287.
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Волині та Поліссі, остаточне прийняття рішення (листопадова 1942 р. військова
конференція ОУН-Б) про формування “збройних сил ОУН”30; 2) визнання хибною
тактику накопичення сил (внаслідок чергової хвилі репресій окупаційної влади
щодо націоналістів у листопаді-грудні 1942 р.) і зверненням до ідеї партизанської
війни, як початкової стадії, своєрідної увертюри до майбутнього
загальнонаціонального повстання31; 3) скликання 17–19 лютого 1943 р. Третьої
конференції революційної ОУН, яка за твердженням І. Патриляка, дала офіційну
“відмашку” загонам УПА розпочати активну антигітлерівську збройну
боротьбу32; 4) проведення ОУН-Б “об’єднавчої акції”, яка попри критику методів
її реалізації окремими істориками, значно посилила мілітарні сили бандерівців і
остаточно зняла питання суперництва за лідерство в українському визвольному
русі33; 5) утворенням повстанських республік і перші спроби організації власної
адміністрації, що змусила німців запровадити в окремих регіонах (зокрема, на
Кременеччині 6 квітня 1943 р.) надзвичайний стан і використовувати значні
поліційні сили для відновлення свого контролю над цими територіями34.

Період червня-грудня 1943 р., на думку І. Патриляка, характеризувався піком
збройного протистояння українських самостійницьких сил нацистському
режимові, оголошення території Райхскомісаріату Україна (з 1 червня 1943 р.)
“зоною антипартизанських операцій”35, черговою хвилею політичних репресій і
винищення місцевого населення у найбрутальніших формах, що спричинило новий
підйом національно-визвольної боротьби українського народу36. Фактично ця
фаза збройної боротьби (тривала до часу відступу фронтових частин вермахту
на Правобережну Україну) завершилася оголошенням “нейтральності до
німецьких збройних сил на Волині та Поліссі”37, хоч і це, як зазначає І. Патриляк,
не зупинило антинімецьких акцій.

Таким чином, аналіз сучасного стану української історіографії щодо еволюції
стосунків українського національно-визвольного руху з нацистською Німеччиною
у 1941–1943 рр. дозволяє зробити наступні узагальнення:

– по-перше, для висвітлення одного з найскладніших питань в історії
українського національно-визвольного руху, яке й досі розколює українське
суспільство, необхідно неупереджено розставити акценти, використавши новітній

30 ОУН в 1942 році: Документи, 15.
31 Там само, 17.
32 Патриляк, “До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів

на території України,” 88.
33 Патриляк, “Український визвольний рух у 1942 р.,” 231.
34 Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному

режимові: міфи та реалії.”
35 Там само.
36 “Національне питання в Україні XX – поч. XXI ст.: історичні нариси,” ред. Валерій Смолій

(Київ: Ніка-Центр, 2012), 383.
37 Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному

режимові: міфи та реалії.”
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методологічний інструментарій, міждисциплінарний, компаративістський підхід,
бо тільки це може забезпечити системне і всебічне розкриття процесу взаємин
суб’єктів національного Руху Опору з Німеччиною. Поділяємо думку українського
історика С. Кульчицького, який вважає, що суть теперішнього громадянського
протистояння криється в тому, що певна частина українського суспільства не
надає значення спробам оунівців заручитися підтримкою Німеччини у боротьбі
за Українську самостійну соборну державу, інша ж частина, навпаки, вбачає у
таких спробах зраду національних інтересів.

Радянська історіографія протягом десятиліть методично “втовкмачувала”
в голови українських громадян пропагандистські ідеологічні кліше про
українських націоналістів як “запеклих ворогів українського народу”, “зрадників”,
“німецьких “посіпак”, чи колабораціоністів. Це в котре актуалізовує необхідність
продовження досліджень українськими істориками, щоб зняти з проблеми
українського визвольного руху ідеологічну зашореність38;

– по-друге, більшість дослідників українського національно-визвольного руху
вказують на необхідність врахування засадничої тези: “український визвольний
рух, репрезентований обома ОУН і УПА у роки Другої світової війни не можна
механічно відносити до тієї чи іншої воюючої сторони (антигітлерівської чи
прогітлерівської коаліції), він є типово визвольним, антиколоніальним рухом, який
вів боротьбу за реалізацію стратегічної мети – здобуття незалежної держави, а
геополітична ситуація у світі лише коригувала тактичні методи боротьби”39.
Поняття співпраці з Німеччиною, як зазначає Т. Гунчак, необхідно розуміти саме
в контексті національно-визвольної боротьби, яку проводили українські
націоналісти40. Якщо інтереси України потребували в розумінні оунівців
співробітництва з Німеччиною – вони йшли на контакти і співпрацю,
усвідомлюючи можливу шкоду власним політичним інтересам і міжнародній
репутації41. У випадку виникнення необхідності зберегти сили, націоналісти
займали вичікувальну позицію, однак, коли обставини вимагали боротьби з
гітлерівськими окупантами, лісова “армія без держави”, без будь-якої зовнішньої
підтримки “вела цю боротьбу жорстко, масштабно і безкомпромісно”42. Боротьба
націоналістичного підпілля та повстанської армії спростовує тезу, що український

38 Валерій Шайкан, “Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни:
анатомія стратегічного напряму,” Галичина 14 (2008): 56.

39 Іван Патриляк, “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному
режимові: міфи та реалії.”

40 Тарас Гунчак, “ОУН і нацистська Німеччина: між колабораціонізмом і резистансом,” у
Ключові проблеми історіографії Другої світової війни, (Київ: Українська видавнича спілка імені
Юрія Липи, 2011), 48.

41 Іван Патриляк, “До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських
окупантів на території України,” 94–95.

42 “Громадські історичні слухання, організовані СБ України – УПА і німці: співпраця чи
протистояння,” доступ отримано 19 грудня 2016, http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/
article?art_id=82836&cat_id=82963.
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націоналізм ніколи не спрямовував своєї активності проти нацистської Німеччини,
а був лише її “витвором” і “слухняним знаряддям”;

– по-третє, протягом літа-осені 1943 р. діяльність суб’єктів визвольного руху,
які стояли в опозиції до нацистської політики репресій, терору, варварської
експлуатації людських і матеріальних ресурсів України, не набула активних форм
боротьби, що пояснювалося і браком людських та матеріально-технічних
ресурсів, і політикою та стратегією українського визвольного руху, програмові
постулати якого декларували сталінську наддержаву ворогом номер один.
Олеська конференція революційної ОУН (17–21 лютого 1943 р.) попри непрості
дискусії “узаконила” рішення розпочати масштабний виступ проти нацистів.

У контексті подальших наукових пошуків у розробці проблеми внеску суб’єктів
українського визвольного руху в антинацистську боротьбу необхідно
продовжувати археографічну працю над пошуком і опублікуванням документів,
особливо за 1942 р.; активізувати працю з документами німецьких архівів, рівно
ж і радянських державних і каральних органів; дослідити внутрішню організаційну
боротьбу в середовищі ОУН, що сприяло б розставленню багатьох крапок над
“і” й виключало б подальші політичні спекуляції.

ANTI-GERMANY FRONT OF BANDERA OUN:
INTERPRETATION OF MODERN DOCUMENTARY HISTORY

Vasyl UKHACH
Ternopil National Economic University,

the Chair of Theory and History of State and Law,
46 a, Mykulynetska str., 46000, Ternopil, Ukraine

An analysis of the works of contemporary domestic historians concerning the evolution of the
relations of the Organization of Ukrainian Nationalists (Bandera) and Nazi Germany during the period
from the end of 1941 to December 1943 is provided. This scientific topic remains complex today and
causes not only scientific but also sharp political discussions. The periodization is presented and the
characteristic features of relations at each of the stages are revealed. The cooperation of the Organization
of Ukrainian Nationalists (“Banderivtsi”) with the Nazi leadership at all stages was determined by the
key and unchanging thesis – the attitude of the latter to the idea of an independent Ukrainian state. The
purpose of the Ukrainian liberation movement – an independent Ukraine – determined the priorities of
its foreign and domestic policies.

German secret services already in the end of 1941 set aside the Organization of Ukrainian Nationalists
(“Banderivtsi”) in a cohort of enemies of the Hitlerite Empire. Such an assessment by the German
intelligence services refutes the thesis of cooperation between the forces of the Ukrainian liberation
movement, falsified by Soviet historiography. In the autumn of 1942, the leadership of the Ukrainian
national liberation movement changes the tactics of struggle in connection with the new realities. There
was a further accumulation of forces for a popular uprising. The agitation and propaganda work among
the Ukrainian people intensified. Organizationally developed structures of the Ukrainian liberation
movement. According to historians, 1942 became a kind of rubicon and led to discussions about the
further strategy and tactics of the struggle of the subjects of the Ukrainian liberation movement. The
brutal Nazi terror significantly radicalized the mood of the Ukrainian self-reliant forces. In 1942,
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important conferences were held, which in effect legitimized the transition to a strategy of “two-front”
struggle. The organization of Ukrainian nationalists (banderivtsi) called the USSR the main and constant
enemy and Germany as a temporary occupation.

The organization of Ukrainian nationalists (“Melnykivtsi”) had no unanimous position in relation
to Hitler’s Germany. The international leadership of the organization, headed by Andriy Melnyk, took
a loyalty position to Germany. The head of the organization on the Ukrainian lands Oleg Olzhich took
the position of radical action against the German invaders. Conducted by the Melnik conference
organization called Germany the same enemy as the communist USSR. The task was to reconcile with
the Bandera organization and to develop organizational structures. Anti-Hitler agitation and the formation
of armed units had to be strengthened. In general, the Miller’s organization did not produce a clear
political line on the Nazis.

Historians note that from November 1942 – May 1943 there were important changes in the
liberation struggle. The spontaneous process of building up national partisan detachments in Volyn and
Polissya has been legalized. The final decision was made to form the armed forces of the organization
of Ukrainian nationalists. In connection with the Nazi repressions, it was acknowledged by the incorrect
tactics of accumulation of forces. In February 1943, the conference of the organization of Ukrainian
nationalists (banderivtsi) in fact legitimized the beginning of an anti-Nazi struggle by the Ukrainian
Insurgent Army. As a result of the power “unifying” action, the bander’s organization took over
leadership in the Ukrainian liberation movement.

The period from June to December 1943 by Ukrainian historians was named the peak of the armed
struggle of the Ukrainian liberation movement against the Nazi occupants. The intensification of the
struggle was caused by another wave of repression by the occupation regime. The defeat of the
Wehrmacht on the eastern front and their retreat made adjustments to the strategy of fighting the
Ukrainian liberation movement. The leadership of Ukrainian self-governing forces made a decision on
the neutrality of the German armed forces in Volyn and Polissya. This, in the opinion of domestic
historians, did not stop anti-German actions.

Consequently, the contemporary Ukrainian historians in the assessment of the relations between
the forces of the Ukrainian liberation movement and Nazi Germany during the period 1941–1943
adhere to such conclusions. A true assessment of Ukrainian-German relations can only be ensured by
a systematic, objective approach. The joint efforts of scholars and state institutions must be overcome
by false Soviet propaganda slogans depicting fighters for an independent Ukrainian state as “traitors”
or collaborators. The Ukrainian liberation movement was a liberating, anticolonial movement that
fought for the realization of the strategic goal of gaining an independent Ukraine. The change in the
geopolitical situation in the world was corrected by tactical methods of struggle. The struggle of the
armed nationalist underground and the Ukrainian Insurgent Army refutes the thesis that the forces of
the Ukrainian liberation movement have never fought against Nazi Germany.
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УДК 930.2 (477). 1939/1956

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ СЕРЕДИНИ ХХ ст.:
МЕТОДОЛОГІЯ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Георгій ПАПАКІН
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

вул. Трьохсвятительська 4, Київ 1001, Україна

У статті подано системний аналіз наявної джерельної бази дослідження історії боротьби
українського народу за незалежність упродовж 1939–1956 рр., виявлена специфіка таких
історичних джерел, розкрита методологія їх дослідження, показані шляхи подальшого розкриття
складу та змісту вказаних джерел. Автор зазначив, що джерельна база українського Руху Опору
включає широкий комплекс історичних пам’яток, зокрема, інформаційні матеріали, спогади,
щоденники, публіцистичні й літературні твори, тощо і учасників визвольного руху, і їх противників.
Вказано на необхідність критичного аналізу джерел для уникнення однобічної інтерпретації
подій і фактів. Особливу цінність має інформація, яка походить з двох протиборчих середовищ –
повстанського і радянських органів влади. Аналіз цих джерел дозволяє шляхом систематизації і
співставлення заповнювати існуючі пробіли в історії визвольного руху і формувати об’єктивну
картину боротьби українських повстанців з окупаційними режимами. Зокрема, співставлення
повстанських документів і інформації органів НКВС дозволяє уточнити втрати УПА і цивільного
населення під час бойових операцій і репресивних акцій радянських каральних органів. На думку
автора, продовження розкриття цієї бази потребує окремої методології через специфіку джерел
різного типу і виду. Основною специфічною рисою є її постійне поповнення за рахунок
віднайдення нових “бідонних архівів”, що є унікальним явищем для ретроспективної джерельної
бази.

Ключові слова: джерельна база, національно-визвольні змагання, УПА, ОУН, нацистська
окупація, комуно-радянський режим.

Поборюючи впродовж майже двадцяти років (1939–1956) український
національно-визвольний рух, російський комуно-радянський режим уважав себе
остаточним переможцем у цій тривалій боротьбі. І, як переможець, намагався
нав’язати всім своє бачення історії, в якій українським повстанцям відводилася
роль “посіпак німецьких нацистів”, кримінальних злочинців і різунів. Проте,
слушно зауважив відомий німецький історіософ Райнгард Козеллек, спростовуючи
усталену метафору про історію, яку пишуть переможці: “Історія в короткотривалій
перспективі й справді може творитися переможцями, однак автором збагачення
історичних знань на довготривалу перспективу є зазвичай переможені”1.

Не будемо акцентувати увагу на проблемі переможців/переможених, бо
насправді немає підстав оголошувати український визвольний рух таким, що
зазнав остаточної поразки. Він не виграв безпосередню війну з надпотужною

1 Райнхард Козеллек, Часові пласти. Дослідження з теорії історії (Київ: Дух і літера, 2006),
87.
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радянською Росією, але не склав зброї, не визнав влади окупантів і залишився
нескореним – отже, непереможеним. Дослідженню його історії, витоків його
нескореності й довготривалості присвячена вже значна література, створена і в
Україні, і в діаспорі. Тому час уже перейти від безпосереднього накопичення
історичного знання до якісно нових поглядів і узагальнень. Це можливо лише в
рамках сучасних підходів до аналізу та інтерпретації існуючих джерел і пошуку
нових історичних джерел.

Основою і вихідною точкою будь-якого наукового дослідження є його
джерельна база, тобто сукупність або цілісна система історичних джерел різного
походження, різноманітних типів, родів, видів і різновидів, що акумулюють
визначальну інформацію про історичний процес, явище, подію, а також людей,
котрі брали участь у цьому тощо.

Джерельні бази, що охоплюють різні історичні періоди, мають певну специфіку,
адже, чим ближче до нас та епоха, тим насиченішою і різнобічнішою стає
сукупність носіїв джерельної інформації про неї.

Доба визвольних змагань середини ХХ ст., на щастя, не надто віддалена від
нашого часу, ще живі окремі учасники героїчної боротьби за незалежність нашої
держави. Тому, з одного боку, варто говорити про значну поширеність, масовість
і типовість відповідних джерел, з іншого, потрібно випрацювати надійний навігатор
у такому джерельному морі. В іншому випаду, неможливо не тільки пливти в
ньому, але й визначити оптимальний напрямок руху, не кажучи вже про збирання
об’єктивних свідчень минулого.

Саме для цього потрібно здійснити спеціальне джерелознавче дослідження,
яке повинно мати комплексний, системний характер, включати, без жодного
винятку, всю джерельну базу українського Руху Опору 1939–1956 рр., увесь
комплекс збережених історичних пам’яток: архівні документи відповідної
тематики незалежно від місця створення і авторства (ідеологічні, директивні,
організаційно-розпорядчі, інформаційні, звітні, планові тощо), спогади, щоденники,
епістолярій учасників самого національного руху, і тих, хто боровся з ними,
друковану продукцію повстанців та їх супротивників, фотографії (повстанські
світлини і оперативні фото радянських репресивно-каральних структур),
публіцистичні та літературно-художні матеріали, зокрема, пісні, вірші, народні
спогади і перекази (“усну історію”), твори зображувального мистецтва,
різноманітні творчі матеріали, навіть пам’ятки повстанської архітектури та інші
меморіальні місця, пов’язані з діяльністю УПА. Бофони, зброя, військова
уніформа і одяг – це також істотна частина джерельної бази визвольних змагань.

Тільки такий підхід дозволить увести в рамки справді наукової дискусії всі
контроверсійні питання, додасть їм ґрунтовної доказової бази. Це стосується,
насамперед, з’ясування внеску українського національно-визвольного руху в
загальну антитоталітарну боротьбу, висвітлення ступеню протистояння
нацистському і радянському окупаційним режимам, які тричі послідовно
змінювалися на українських теренах, починаючи з вересня 1939 р., змалювати
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його ідейну і політичну еволюцію впродовж визначеного історичного періоду.
Зрештою, лише на підставі такого дослідження можна зробити остаточний
висновок щодо характеру ідеології та діяльності українського національного руху,
поставити крапку в питанні його “колабораційності” та “масових злочинів” у
Другій світовій війні й перші повоєнні роки, визначенні основних і “другорядних”
ворогів українських повстанців.

Найцікавіше, що роль історичних джерел для вивчення українського
національно-визвольного руху середини ХХ ст. на словах високо оцінюють
абсолютно всі учасники нинішньої надто заполітизованої, навіть
пропагандистської дискусії, що давно вже перетнула національні кордони і
перетворилася на міжнародну. Тому, можна зацитувати як типову думку
польського дослідника Ґжеґожа Мотики: “...тільки у такий спосіб (тобто через
докладний аналіз подій, з наданням джерельної бази), можна розвіювати численні
міфи і контроверсії, що існують навколо УПА, створювані однаковою мірою і її
некритичними прихильниками, і заприсяжними супротивниками”2.

Нині вивчення такого джерельного комплексу з історії українських
національно-визвольних змагань середини ХХ ст. здійснюється у двох головних
напрямках. Перший з них полягає у систематичному оприлюдненні текстів
документів із фондів державних, галузевих державних, громадських і приватних
архівів в Україні й за кордоном, інших збірок колекцій (у вигляді книжкових або
електронних публікацій). На сьогодні – це вже значна бібліотека друкованих
видань та інформаційних ресурсів не лише в Україні, а також у Росії й Білорусі,
на жаль, повністю ще не описана бібліографами3. Провідне місце тут посідає,
поза сумнівом, великий археографічний проект “Літопис УПА” – ґрунтовне
видання окремих тематичних груп усього корпусу документів і матеріалів
українського збройного Руху Опору в двох серіях: основній, американсько-
канадській, що видається з 1975 р. і налічує вже 50 томів (частина з них мала
другий наклад), і українській, т. зв. новій – започаткованій 1995 р., у якій видано
15 томів4.

Суттєвим доповненням “Літопису УПА” служить серія документальних
збірників Інституту історії України НАН України, здійснена за хронологічним
принципом. Вони підготовлені до друку провідними фахівцями Інституту під

2 Grzågorz Motyka, UkraiDska partyzanka 1942–1960: Działalność Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (Warszawa: Instytut studiów politycznych PAN,
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2006), 19.

3 Опублікована лише значно застаріла бібліографія: Див.: Сергій Здіорук та ін., Покажчик
публікацій про діяльність ОУП та УПА (1945–1998) (Київ, Інститут історії України НАН України,
1999), 123; Олександр Лисенко і Олександр Марущенко, Організація українських націоналістів
та Українська повстанська армія. Бібліографічний покажчик публікацій 1998–2002 років (Київ:
Інститут історії НАН України, 2002), 201.

4 Стислу характеристику цього видання див.: Петро Потічний і Микола Посівнич, “Літопис
УПА – документована історія,” Український визвольний рух: науковий збірник 36 (2007): 250–
254.
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керівництвом Станіслава Кульчицького5. На жаль, відсутній хоча б стислий
джерелознавчий аналіз документів, оприлюднених у збірниках.

Також значна кількість архівних документів опублікована відомим істориком
Володимиром Сергійчуком у збірниках, підготовлених ним упродовж 1996–
2009 рр. Дослідник виступив і першепублікатором, і републікатором частини
джерельної спадщини національно-визвольної боротьби6.

Останнім часом до таких видань зі значною традицією додалися нові, що
підіймають інші пласти джерельної інформації. У 2012 р. друком вийшов перший
том “Архіву Закерзоння”, в якому було вміщено документи 27-го тактичного
відтінку УПА “Бастіон” й округи ОУН “Батурин”, що діяли в 1944–1947 рр. на
території сучасної Польщі7. Поруч із традиційними писемними джерелами вперше
значну кількість усних свідчень про національно-визвольний рух часів Другої
світової війни і повоєнного періоду було оприлюднено у збірнику, підготованому
істориком Юрієм Мициком8.

Наявні також закордонні (переважно російські) документальні збірники, проте
їхня наукова цінність, як і якість перекладів іншомовних документів, не є
достатньо високою. Це пояснюється ідеологічно-замовним характером такої
продукції.

Варто згадати про електронний сегмент джерельних публікацій про український
Рух Опору, в основному, підтримуваний спеціальним сайтом “Архів українського
визвольного руху”. На ньому вже оприлюднена значна кількість повстанських
документів, зокрема, новознайдені джерела “бідонних архівів УПА”.

5 ОУН в 1941 році: Документи, відп. ред. Станіслав Кульчицький (Київ: Інститут історії
України НАН України, 2006), ч. 1; ОУН в 1941 році: Документи, відп. ред. Станіслав Кульчицький
(Київ: Інститут історії України НАН України, 2006), ч. 2; ОУН і УПА в 1943 році: Документи,
відп. ред. Станіслав Кульчицький (Київ: Інститут історії України НАН України, 2008); ОУН і
УПА в 1944 році: Документи, відп. ред. Станіслав Кульчицький (Київ: Інститут історії України
НАН України, 2009), ч. 1; ОУН і УПА в 1944 році: Документи, відп. ред. Станіслав Кульчицький
(Київ: Інститут історії України НАН України, 2009), ч. 2.

6 Володимир Сергійчук, ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали (Київ: Дніпро,
1996); Володимир Сергійчук, Радянські партизани проти ОУН–УПА  (Київ: Українська
видавнича спілка, 2000); Володимир Сергійчук, Поляки на Волині у роки Другої світової війни:
документи з українських архівів і польські публікації (Київ: Українська видавнича спілка, 2003);
Володимир Сергійчук, Український здвиг: Закерзоння. 1939–1947 (Київ: Українська видавнича
спілка, 2004); Володимир Сергійчук, Український здвиг: Волинь. 1939–1955 (Київ: Українська
видавнича спілка, 2005); Володимир Сергійчук, Український здвиг: Надніпрянщина. 1941–1955
(Київ: Українська видавнича спілка, 2005); Володимир Сергійчук, Тавруючи визвольний прапор:
Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА (Київ: ПП Сергійчук
М. І., 2006); Володимир Сергійчук, Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського
конфлікту в роки Другої світової війни (Київ: ПП Сергійчук М. І., 2009).

7 Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та
Томашівщині в рр. 1944–1947. Документи і матеріали, упор. Мирослав Іваник і Михайло Бохно
(Торонто, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012).

8 УПА: спогади, документи, гол. упоряд. Юрій Мицик (Київ: Києво- Могилянська Академія,
2016).
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Другий шлях поширення інформації про зміст наявних архівних джерел –
створення і оприлюднення довідників і реєстрів документів (зокрема,
електронних), баз даних архівних документів, тобто розкриття їх складу і змісту
для майбутнього дослідження конкретних джерел дослідниками, ознайомлення
з ними широкої громадськості. Саме такий підхід є результативнішим для
розв’язання поставленої проблеми, оскільки будь-яка тематична збірка
документів не позбавлена суб’єктивізму, закономірно відбиває авторську позицію,
корегується під заявлену спрямованість публікації, наражається на звинувачення
у приховуванні інших історичних документів, з певних причин відсутніх у ній.
Натомість інформаційно-пошуковий довідник, підготований на достатньому
академічному рівні, дозволяє об’єктивно і всебічно оприлюднити повне коло
джерел, навіть тематичного спрямування, але без тої селективності, що за
визначенням є притаманною збірникові документів.

Такі видання почали з’являтися з 1992 р. Серед них можна згадати короткі
“Анотовані покажчики фондів з історії ОУН та УПА” (два випуски), анотований
покажчик документів Галузевого державного архіву СБУ9. Цим фактично
вичерпується список спеціальних довідкових видань. Як бачимо, вони присвячені
висвітленню лише одного виду джерел – писемних, що значно зменшує їх цінність.

Тому, нині постає проблема створення повноцінного спеціального довідника
не лише про архівні фонди і документи, а також про всі інші дотичні матеріали й
джерела, що відбивають історію українського національно-визвольного руху
середини ХХ ст. і зберігаються в архівах, громадських і приватних джерельних
зібраннях різних держав. Очевидно, що це має бути довідник із джерельних
колекцій Росії, Польщі, Німеччини, США, Канади, Австралії та інших країн.

Для кращого усвідомлення значення вартості джерел з історії українського
національно-визвольного руху середини ХХ ст. варто мати на увазі кілька
засадничих моментів. По-перше, практично всі відомі на сьогодні архівні фонди
повстанської провенієнції, за винятком кількох нещодавно оприлюднених
“бідонних архівів” (як от “Озернянський архів”, чи “Архів Запорожця”, що
належали місцевій мережі Служби безпеки ОУН на Тернопільщині) є продуктом
тривалого історичного розвитку, мають власну складну долю, що відбилася на
їх складі й змісті. Цей процес можна окреслити, як шлях від формування в
діловодстві підпільно-повстанської мережі через складну процедуру зберігання
й архівування (зокрема, захоплення протилежною стороною, адже переважна
більшість документів повстанської провенієнції в українських і російських архівах
є “трофейними”) до опрацювання (впорядкування, описування і систематизації)
архівістами КҐБ СССР чи державних архівів, наслідком чого і є всі сучасні
фонди й колекції матеріалів.

9 Сергій Кокін, Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного
архіву СБУ. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944–1953) (Київ:
Інститут історії України НАН України, 2000).
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Інша доля спіткала т. зв. бідонні архіви, інформація про знахідки яких стає
все частішою. Ці знахідки є цілісними комплексами документів, сформованими
самими повстанцями з метою збереження відповідної документації. Проте,
здебільшого це або пропагандивні архіви (збірки друкованих чи рукописних
листівок, інформаційних матеріалів, друкованих звітів тощо), або діловодство
низової ланки повстанської мережі. Вони мають непересічне значення як масові
джерела визвольного руху, проте небагато додають до узагальненої картини
історії українського Руху Опору. До того ж не завжди їхня цілісність є
гарантованою, оскільки частина документації потрапляє до рук “чорних
археологів”, унаслідок чого порушуються і комплексність, й інформаційна
вартісність зібрань. Така доля спіткала “Архів Запорожця” – документи низової
ланки СБ ОУН на Бережанщині, що зберігалися у двох бідонах в околицях селищ
Пліхів та Краснопуща і знайдені ще 1991 р. Основна частина таких документів
була розпорошена між приватними і громадськими зібраннями, отже, остаточно
втратила ознаки своєї цілісності, перестала бути в повному розумінні архівом/
фондом.

Методологія дослідження джерел з історії українського Руху Опору повинна
розв’язати і таку істотну проблему, як наявність “лакун” в актуалізованій
джерельній базі. Насамперед, до нас дійшла лише певна частина документів з
діловодних архівів УПА, її з’єднань і груп, і ця частина є незначною. Варто
навести фрагмент із спогадів П. Омелюсіка (“Поліщук”, “Темра”), керівника
оперативного відділу командування УПА-Північ: “...майбутній історик не знайде
багато матеріалів з джерел військових штабів того часу, бо бойові штаби УПА,
що по своїй природі були дуже рухливі і не мали забезпеченого запілля, такі
цінні матеріали, як звіти, донесення, накази і т.п. по використанні нищено, щоб
не попали до рук ворога. Наприклад, вся канцелярія Штабу УПА Волинь-Поділля
складалася з однієї скриньки головним чином з мапами, що часто носив її на
плечах один-єдиний писар, що був на цілий штаб. Потрібні ж секретні папери та
шифр носили в своїх торбинах начальник оперативного відділу та начальник
штабу... Силою обставин прийдеться користатися з архівів партійних організацій
[маються на увазі структури ОУН. – Авт.], що збереглися чи збережуться”10.
Упорядники другого тому української серії «Літопису УПА” намагалися
спростувати таку думку, але і самі змушені були констатувати: “Опубліковані в
даному збірнику документи і матеріали дають уривчасті відомості про перебіг
подій”11. Таким чином, говорити про наявність нині повної джерельної бази
діяльності мережі ОУН і загонів УПА просто неможливо. Неможливо і

10 Микола Омелюсік, “УПА на Волині в 1943 році,” Літопис УПА (Торонто: Bидaвництвo
“Лiтoпис УПA”, 1989), т. 1, кн. 1, 19.

11 Олександр Вовк, “Вступ,” Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Iнститyт yкpaїнськoї
apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo HAН Укpaїни, Bидaвництвo “Лiтoпис
УПA” та ін., 1999), т. 2, Х.
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стверджувати, що вся їхня діяльність була,  по-перше, адекватно
задокументована у тогочасному повстанському діловодстві, а, по-друге, що всі
відповідні документи дійшли до нашого часу.

Маємо констатувати також істотні змістовні лакуни серед документів, які
збереглися. В. Ковальчук засвідчує, що документи ОУН-Б і Запілля УПА мають
низку інформаційних прогалин. Їхні автори навмисно намагалися уникати будь-
яких важливих масивів цифрових даних (справжні втрати у збройних сутичках,
загальна чисельність працівників мережі ОУН-Б, Запілля УПА і учасників УПА).
Нарешті, існують і тематичні “лакуни”: у наявних документах практично не
відображена координація між структурами Запілля УПА та командами УПА,
діяльність “повстанських республік”на території Кременеччини, Ковельщини,
Степанщини, Деражнянщини, Кореччини, у районі Володимира-Волинського тощо,
“січей”, управ, ведення місцевого господарства та ін.

Так само варто говорити і про “лакуни” в радянських документах, не дивлячись
на те, що їх збереженість із зрозумілих причин на кілька порядків вища, ніж
повстанських. Але з прийняттям постанови Оргбюро ЦК КП(б)У “Про факти
порушення конспірації в роботі органів МВД і МГБ західних областей УРСР” від
9 серпня 1946 р. усі письмові звіти репресивно-каральних органів партійним
комітетам фактично відмінялися, а інформування перших секретарів райкомів та
обкомів КП(б)У керівників силових структур здійснювалося в усній формі, що
означало повне закриття відомостей про боротьбу з національно-визвольним рухом.
Від того часу довідки такого змісту стають менш інформативними.

Інше, теж дуже цікаве питання – про “уявні лакуни”, тобто пошук документів,
яких ніколи не існувало, але які, на думку одної з сторін збройного конфлікту,
обов’язково повинні бути. Однією з таких “чорних кішок у темній кімнаті”, що
їх без успіху шукали радянські розвідники, партизани і чекісти, була “угода УПА
з німцями”. Про це багато говорилося в радянській пропагандистській літературі,
за неї видавали будь-які відомості про факти контактів націоналістів з місцевим
та крайовим нацистським керівництвом, але самого тексту “найголовнішої
угоди” так і не було знайдено. Можна привести, як характерне свідчення цих
пошуків, шифротелеграму О. Федорова УШПД від 26 березня 1944 р.: “Нами
захвачено много документов УПА, их договора с немцами не имеем...”12.
Очевидно, щодо пошуків такої компрометуючої документації були спеціальні
вказівки партійно-чекістського керівництва. Принаймні, маємо аналогічні
інструкції щодо виявлення іншого роду відомостей – про підтвердження
“ориентации ОУН на Англию и Америку как будущих союзников. Какие фамилии,
факты, документы имеете по этому вопросу”13.

12 Шифротелеграма О. Федорова Т. Строкачу від 26.03.1944 № 3801, Центральний державний
архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО), ф. 62, оп. 1, спр. 1550, арк. 130 (Опубл.:
Сергійчук, Радянські партизани проти ОУН-УПА, 64).

13 Шифротелеграма начальника УШПД Т. Строкача командиру партизанського загону
Николайчику від 27.03.1944 № 4205, ЦДАГО, ф. 62, оп. 1, спр. 1480, арк. 7. (Опубл. Сергійчук,
Радянські партизани проти ОУН-УПА, 68).
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Аналізуючи джерельну базу історії національно-визвольної боротьби,
обов’язково слід враховувати деякі аспекти теорії комунікації, а саме – постійну
залежність самої політичної системи суспільства від інформації, якою її
підживлюють і власні субсистеми, і тої, що надходить ззовні14. Тому, варто
говорити про певні документаційні/інформаційні потоки, що йшли знизу, від своїх
первинних клітин/осередків, так і згори, від найвищих структур: Проводу ОУН-
Б, ЦК ВКП(б), імперської канцелярії Гітлера тощо. Найголовнішою особливістю
таких потоків було взаємне ініціювання. Наприклад, постанови ЦК ВКП(б)
приймалися внаслідок аналізу інформації, що була узагальнена в ЦК КП(б)У на
підставі інформації обкомів і райкомів партії. У свою чергу, прийняття таких
постанов народжувало новий потік інформаційних, аналітичних, довідкових,
планових і звітних матеріалів. Абсолютно аналогічну картину спостерігаємо у
мережі націоналістичних інституцій: директивні та організаційні документи
проводів усіх рівнів приймалися на підставі інформації з місць, від станичних,
районних та надрайонних провідників ОУН, командирів куренів УПА, внаслідок
чого створювалися висхідно-низхідні документаційні потоки. Політична
комунікація, таким чином, виступає “своєрідним соціально-інформаційним полем
політики, що з’єднує всі компоненти політичної сфери суспільства та структурує
політичну діяльність, формує політичну свідомість і політичну культуру”15. Без
урахування таких комунікаційних процесів іноді важко пояснювати конкретні
заходи, вжиті ЦК КП(б)У чи Проводом ОУН.

Для з’ясування методології оцінювання джерельної бази визвольних змагань,
що походять із радянського табору, обов’язково треба зважувати, що створені
партійно-радянськими органами документи втілювали одночасно дві протилежні
тенденції: з одного боку, бажання применшити роль і масштаби національного
антикомуністичного руху, довести відсутність жодних об’єктивних причин для
його існування; з іншого – перебільшити кількість його учасників і заподіяну
ним шкоду, аби підвищити власну роль в його “остаточній ліквідації”, виправдати
масові репресії проти цивільного населення України. Прикладом цього можуть
служити відомості щодо загальної кількості вояків УПА за підрахунками НКВД.
Так, за узагальненою інформацією, поданої в “Особливій теці” Сталіна, за лютий
1944 – вересень 1945 рр. лише силами НКВД (не рахуючи НКҐБ) було вбито
96 160 та взято у полон 101 924 осіб, з’явилося “з повинною” ще 88 400
(щоправда, сюди записані не лише вояки УПА, але і ті, хто ухилявся від
призову)16. Таким чином, за цими даними через УПА впродовж двох років

14 Ольга Заславська, “Особливості інституційної теорії у вивченні політичної комунікації,”
Науковий огляд, доступ отримано 18 квітня 2018, http://intkonf.org/k-polit-n-zaslavska-oo-
osoblivosti-institutsiynoyi-teoriyi-u-vivchenni-politichnoyi-komunikatsiyi/.

15 Там само.
16 “Особые папки” Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні

у 1944–1948 рр.: Зб. документів, упоряд. Ярослав Дашкевич і Василь Кук (Львів: Літ. агенція
“Піраміда”, 2010), 289.
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пройшло не менше 250 тис. осіб. Покладаючись на ті самі джерела, І. Патриляк
говорить уже про 400 тис. українців, котрі пройшли через повстанські та підпільні
структури впродовж 1942–1960 рр.17 На нашу думку, це є істотним перебіль-
шенням. Очевидно, що левову частку загиблих і репресованих радянськими
органами становило мирне місцеве населення, яке не мало або ж мало
опосередковане відношення до ОУН та УПА.

Також слід обов’язково враховувати ідеологічну спрямованість і політичну
заангажованість цієї інформації, час створення таких документів. За
справедливим зауваженням Г. Іванущенка, вони переважно “грішать” оціночними
судженнями та неточностями, з тієї причини, що писалися вони в умовах
жорстокого протистояння та були призначені для використання в
пропагандистській роботі”18. Зокрема, весь національний рух у таких документах
вважався тільки і виключно “політичним бандитизмом”, а всі його акції –
“бандпроявами”, що не мають жодної народної підтримки, хіба що з боку
“куркулів, торговців, церковників”. Це все слід враховувати при користуванні
такими оціночними та кількісними характеристиками, наявними у радянських
документах, і бачити реальну картину в такій зміщеній системі джерельних
координат.

Отже, джерельна база українського Руху Опору часів Другої світової війни
1939–1945 рр. та повоєнного періоду є достатньо широкою і репрезентативною.
Від 1960-х років до нашого часу в науковий та суспільний обіг уведено
надзвичайно великий масив різноманітних джерел. Разом із тим все ще не вся
джерельна база є актуалізованою, а та, що актуалізована – належним чином
досліджена. Продовження розкриття цієї бази потребує окремої методології через
значну специфіку джерел різного типу, виду, провенієнції. Основною специфічною
рисою є її постійне поповнення за рахунок віднайдення нових “бідонних архівів”,
що є унікальним явищем для ретроспективної джерельної бази.

17 Іван Патриляк і Микола Боровик, Україна в роки Другої світової війни: спроба нового
концептуального погляду (Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М. , 2010), 365–366.

18 Геннадій Іванущенко, “Документи репресивно-каральних органів як джерело вивчення
діяльності ОУН-УПА на території Сумської області,” ОУН-УПА на Сумщині (Київ: Українська
видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2007), т. 1, 7.
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SOURCE BASE  OF THE RESEARCH OF THE UKRAINIAN
LIBERATION MOVEMENT OF THE MIDDLE XX CENTURY:

METHODOLOGY AND MODERN PROBLEMS

Georgiy PAPAKIN
Mykhailo Hrushevskiy Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies  of Ukrainian

National Academy of Sciences
Triokhsvyatytelska Str., 4, Kyiv 1001, Ukraine

The main thesis of the article is that in recent years the source base for the study of the Ukrainian
national liberation movement of the 1930s-1950s has considerably increased, however, for its further
deployment and study it was is necessary to improve the methodology of work with sources, as well
as to work on the detection and systematization of new types of historical documents on this issue.

The article describes the source base on the history of the struggle of the Ukrainian people for
independence during 1939-1956, in particular of the UPA movement, the specifics of these sources
were explored, the methodology of their research has been shown and ways of further disclosure of the
content of these sources have been revealed.

The author notes that the source base of Ukrainian resistance movement in the years 1939–1956
includes a wide range of historical documents, including information materials, memoirs, diaries,
photographs, journalistic and literary works etc., and personal things of members of the liberation
movement and their adversaries.

The study of sources is led  in several directions, in particular, the publication of materials from
archival funds of Ukraine, Russia, Belarus. The archaeological project “Chronicles of the UPA” plays
an important role in the formation of the source base for the study of the Ukrainian liberation movement.
An essential addition to the “Chronicles of the UPA” is a series of collections of documents issued at
the Institute of History of the Ukrainian National Academy of Sciences.

An important role in publishing of historical sources has played  the electronic “Archive of the
Ukrainian Liberation Movement”, which has published a large number of insurgent documents, including
newly discovered sources.

The author points to the need for a comprehensive and critical analysis of the sources of the
liberation movement in order to avoid a subjective  interpretation of events and facts highlighted in
 these historical documents. Of particular value is information derived from two opposing
surroundings— the insurgents and the Soviet authorities. The analysis of these sources allows, through
systematization and comparison, to fill existing gaps in the history of the liberation movement and to
form an objective picture of the struggle of Ukrainian insurgents against the occupation regimes. In
particular, the comparison of insurgent documents and information of the NKVD allows us to clarify
the losses of the UPA and the civil population during military operations and repressive actions of
Soviet punitive bodies.

Keywords: sourcebase, national-liberation, Ukrainian Insurgent Army, ukrainian nationalists, nazist
occupation.
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ВЕЛИКИЙ РЕЙД УПА НА ЗАХІД У 1947 році:
“ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ШЛЯХ” У ЗБІРЦI ПРОТОКОЛIВ

ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ УПА І ЧЛЕНІВ ЦИВІЛЬНОЇ СІТКИ ОУН
(ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)*

Міхал ШМIҐЕЛЬ*, Марек СИРНИ**
Університет Матея Бела,

*філософський факультет,
*факультет політології та міжнародних відносин,

Банська Бистриця, Словацька Республіка

Документи щодо діяльності УПА на території Чехословаччини у 1945 і 1947–1948 рp., що
зберігаються в архівах Словаччини і Чехії, мають високу інформаційну вартість і є цінним джерелом
до вивчення важливих аспектів цієї проблематики. З українського погляду ці матеріали значущі
для пізнання форм та методів боротьби українських повстанців і підпілля ОУН. З погляду словацької
та чеської сторони ці документальні свідчення є вкладом для аналізу внутрішньо-політичної ситуації
на території республіки (зокрема, в її словацькій частині) у переломному післявоєнному періоді. З
величезної маси словацьких і чеських архівних документів, пов’язаних з “Великим рейдoм УПА”
на Захід у 1947 р., oсобливу увагу привертає група архівних матеріалів, яку зібрала комісія для
розслідування дій УПА на території країни за період своєї діяльностi у жовтнi 1947 р. – лютoму
1948 р. З усієї сукупності документів, у статті розглядається збірка особових справ і протоколiв
допитів полонених бійців УПА і членів цивільної сітки ОУН, які потрапили у полон під час
бойових операцій у червні-листопаді 1947 р.

Ключові слова: повстанські рейди, Українськa Повстанськa Армія, “Великий рейд УПА” на
Захід, протоколи полонених УПА i ОУН, Чехословаччинa 1945–1947 рр.

Pейди відділів Української Повстанської Армії (УПА) територією Словаччини
(Чехословаччини) у перші роки після завершення Другої світової війни мали не
тільки пропагандистську мету, але й значний суспільно-політичний ефект.
Тактичні дії підрозділів УПА у Словаччині восени 1945 р. і весною 1946 р. ставили
за мету проінформувати місцеве населення про цілі боротьби УПА, здобуття
співчуття до визвольної боротьби українського народу, зокрема, на територіях,
де проживало етнічне українське населення, формування спільного
антибільшовицького фронту поневолених народів. Щойно третій рейд загонів
УПА до Чехословаччини (ЧСР) у 1947 р., хоч і мав свій політичний підтекст,
вирішував передусім військові завдання, i щойно пізніше до нього поступовo
приєднувався аспект політичного впливу на внутрішньо-політичну ситуацію в
ЧСР. У зв’язку з цим, документи щодо діяльності УПА на чехословацькій
території у 1945 і 1947–1948 рp., що зберігаються в архівах Словаччини та Чехії,

* Стаття підготованa у рамках проекту VEGA No. 1/0849/17 “Бандерівці на Словаччині:
пропагандистські рейди, антирадянська та антикомуністична діяльність (1945–1948 рр)”.
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мають високу інформаційну вартість і є цінним джерелом для вивчення
закордонних операцій українських повстанців, щонайменше з двох причин.

По-перше, aрхівні матеріaли важливі, зокрема, з точки зору пізнання форм і
методів національно-визвольної боротьби, яку провoдила УПА, Організація
Українських Націоналістів (ОУН), чи Українська Головна Визвольна Рада (УГВР)
на українських етнічних територіях. Документи словацьких і чеських архів щодо
рейдів УПА через ЧСР з метою антирадянської та антикомуністичної агітації,
пропагування завдань і цілей українського Руху Опору, а пізніше, для переходу
територію республіки на Захід до американської окупаційної зони в Німеччині,
заповнюють інформаційне вакуум і є важливими для вивчення діяльності УПА у
Центрально-Східній Європі.

По-друге, зi словацької та чеської точки зору, дoкументи прo діяльність УПА в
ЧСР у 1945–1948 рp. дають змогу проаналізувати не лише військову операцію проти
УПА, але – у ширшому контексті – вони є важливим матеріалом для пізнання
тогочасної внутрішньо-політичної ситуації у державі (зокрема, в її словацькій частині)
у переломний післявоєнний період. Одночасно, вони становлять значну вартісність
щодо дослідження військових структур і апарату служби безпеки ЧСР (їх стану,
організації та розвитку, методів і форм гарантування безпеки республіки), охорони
державних кордонів та ін. у зазначений проміжок часу.

У загальному мова йде про значний корпус джерельного матеріалу, який
знаходиться в архівах Словаччини і Чеської Республіки. Йдеться, дослівно, про
тисячі документів зосереджених у фондах декількох інституцій, в основному,
військових, центральних (національних) архівах і архівних установах органів
безпеки двох сусідніх республік.

Особливе місце в дослідженні проблематики діяльності УПА на території
Словаччини, займають документи, зосереджені у фондах Військового
історичного архіву в Братиславі, зокрема, у фонді “Oперація “Бандерівці”.
Військові частини, які діяли проти бандерівців 1945–1948”* (загальний об’єм
фонду 101 архівна кoробка) і у фонді “Командування 4-oї області Братислава.
1945–1950 pp.”1 (об’єм фонду – 32 інвентарні одиниці). Вказані фонди зберігають
документи військових частин (протоколи, серії наказів, військові щоденники,
агентурні звіти та ін.), що діяли проти УПА у Словаччині та, частково,
документацію військових підрозділів, що переслідували підрозділи УПА в Моравії

*Фонд “Oперація “Бандерівці”. Військові частини діючі проти бандерівців 1945–1948” є, за
походженням, фондом чеського Військового історичного архіву (ВІА) в Празі, який у 1990-х
роках (внаслідок розподілу Чехословаччини на дві самостійні країни) був делімітований у
Словаччину. Унаслідок повені у 2002 р. були затоплені приміщення празького ВІА та пошкоджені
архівалії Групи новітніх фондів та збірок (після 1945 р.), між іншим, і фонд “Міністерствo
національної оборони 1945–1950” (йогочастину творять документи з проблематики УПА у ЧСР).
Від 2003 p. проводиться реконструкція пошкоджених архівних докумeнтів.“

1 Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava. Roky 1945–1950. Inventár. Zost. Milan Ondruš. Trnava: Vojenský
historický archív, 2002.
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у 1947 р. Матеріал включає документацію тільки 60-ох військових підрозділів,
що у 1945–1947 рp. протидіяли УПА. Матеріали інших військових частин не
збереглися.

Історична цінність фондiв, a особливо фонду “Oперація “Бандерівці”
безсумнівно висока – крім документiв військових підрозділів, збірка містить
ситуаційні звіти і рапорти розвідки, які дають можливість проаналізувати
стратегію і діяльність загонів УПА у Словаччині. Поза тим, ці джерела
презентують інформацію не лише про самі рейди УПА на теренах Словаччини,
але також повідомляють про ситуацію і у Північно-Східній Словаччині, і в
Південно-Східній Польщі, інформують про становище лемківського населення,
його втечу на чехословацьку територію2 тощо. З великої кількості збережених
оперативних наказів можна детально реконструювати бойові дії урядових військ
і частин УПА (накази командування i звіти чехословацьких частин), тобто
прослідкувати тактику введення бою і його результати, рух чехословацьких
військових частин, реорганізацію бойових груп та ін. У архівних фондах
зберігаються документи, що розкривають співпрацю чехословацької і польської
армій у боротьбі з УПА, акції проти біженців з Лемкiвщини, залучення до
боротьби з УПА загонів з колишніх партизанів та їх операції тощо3.

Незамінне місце у вивченні проблематики діяльності УПА на території ЧСР
мають збірки фондів чеського Архіву органів безпеки в Празі, перш за все –
фонд з номером “307” – під назвою “Бандерівці”4. Матеріал зосереджений у
згаданому фонді, містить, у більшості випадків, документи з діяльності oрганів
Народної безпеки (НБ), Корпусу народної безпеки (КНБ) і Державної безпеки
(ДБ) проти загонів УПА на чехословацькій території протягом 1945–1948 рp.
Збірки фонду надають порівняно широку базу матеріалів (загальна кількість
фонду 111 архівних кoробок), яка складається з великої кількості звітів про
перебування відділів УПА та їх діяльнiсть і ситуативних звітів, складених
поодинокими станицями НБ у межах матеріалів Обласних командувань НБ
майже з цілої Словаччини i, частково, з Моравії*. Крім того, у фонді зберігається
інформація про операції проти УПА, зокрема, директиви, накази, циркуляри, а
також агентурнi повідомлення, телетайпи, свідчення чехословацьких громадян,
які спілкувалися з членами УПА, та більше ста протоколів допитів затриманих
бійців УПА і членів цивільної сітки ОУН. У Фонді знаходиться також і

2 Obce pogranicze 1945–1946. Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach
czechosłowackich, eds. Michal Šmigeľ, Bohdan Halczak, Roman Drozd (Warszawa: Tyrsa, 2015),
222.

3 Operace “Banderovci“. Vojenské útvary operující proti banderovcům 1945–1948. Sdružený
inventar (Praha: Vojenský historický archív, 1966), 5–8.

4 Prozátimní inventář k archivnímu fondu 307 Banderovci, Praha: Archív bezpečnostních složek, 2008,
доступ отримано 9 серпня 2017, https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar–307.pdf (09.08.2017)

* Матеріали про перехід груп УПА Моравією у 1947 р. знаходяться у філіалі Архіву органів
безпеки в Каніцях близько Брна – у фондах “А-1” (Земське командування КНБ в Празі) та “A-15”
(Земське командування КНБ у Брні).
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фотографічний матеріал (полонених i вбитих бійців УПА) та матеріал графічного
характеру (мапи, плани, схеми). У фонді є також документи військового
командування і Уповноваження внутрішніх справ Словацької Національної Ради
(CHP) у вигляді телетайпних повідомлень і ситуативних звітів про місце
знаходження і переміщення підрозділів УПА, матеріали військової розвідки, накази
Головного штабу МНО, пов’язані з акціями проти УПА. Правдоподібно, щодо
кількості та якості, це найкраще збережений фонд з досліджуваної проблематики.

Частина матеріалів щодо діяльності УПА на території ЧCP появляється і в
декотрих інших фондах Архіву органів безпеки. Зокрема, у “Фонді Наукового
інституту”, та у фондах “302 – Головне управління Військової контррозвідки” i “304 –
Різні матеріали безпеки від 1945 року”, де знаходяться матеріали з діяльності
інформаційних служб, документація щодо осіб, що нелегально перейшли кордон,
звіти про ситуацію в прикордонні та про акції проти відділів УПА (агентурні та денні
звіти, рапорти та ін.).

У Словаччині документи органів державної безпеки з проблематики УПА
зосереджені в Архіві Міністертва внутрішніх справ у Левочi, а також в Архіві
МBC у Нітрянськiй Стреді (однак, лише частина агенди, більшість була до 2005 р.
депоновані в Архіві Інституту пам’яті народу у Братиславі).

Крім документів, що походять з військових архівів і органів безпеки, матеріали з
проблематики діяльності УПА на території післявоєнної ЧCP зберігаються у
Словацькому національному архіві в Братиславі, зокрема, у фонді “Уповноваження
внутрішніх справ СНР 1945–1948 (секретаріат; безпека; циркуляри)”, що містить,
перш за все, комплексний матеріал у формі ситуативних звітів і справ. У Чеській
Республіці подібний матеріал згуртований у Національному архіві в Празі у збірках
центральних державних органів, особливо у “Фонді Клемента Ґоттвальда” та у
фонді “Міністерствo внутрішніх справ – секретне”. Також деякі документи
зберігались в Aрхіві президента республіки в Празі.

Важливе значення для вивчення окресленої проблематики мають матеріали
з регіональних архівів Східної Словаччини (щодо рейдів у 1945–1946 рр.) і
практично усіх регіональних архівів Словаччини (щодо “Великого рейду УПА”
у 1947 р.). З огляду на те, що йдеться про території інтенсивної діяльності УПА,
збережені документи доповнюють картину діяльності УПА в окремих
місцевосцях, і часто містять інформацію, яка у фондах центральних архівних
установ відсутня.

* * *
З величезної маси документів, пов’язаних “Великим рейдoм УПА” на Захід

у 1947 р., oсобливу увагу привертають матеріали, які зібрала “Комісія для
розслідування злочинів бандерівських банд на території ЧСР” за період своєї
діяльностi у жовтнi 1947 р. – лютoму 1948 р. (знаходяться у фондi “307 –
“Бандерівці” у чеськoму Архівi органів безпеки в Празі).

Як відомо, у 1947 р. внаслідок масштабного наступу підроздів Війська
Польського проти УПА, тотальної депортації українців з Південно-Східної
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Польщі (операція “Вісла”) і зменшення можливостей для проведення бойових
операцій, командування УПА вирішило згорнути свою діяльність на південному
сході Польщі5. Було прийняте рішення, що частина відділів УПА, з тактичних
причин, спробує перейти на територію УРСР і продовжить боротьбу проти
радянського режиму. Завданням іншої групи повстанських відділів був
демонстративний марш із Закерзоння на Захід  до амeриканської окупаційної
зони в Німеччині, де знаходилось закордонне представництва УГВР включно з
місією Головного командування УПА, інші українські еміграційні організації.
Шлях вояків УПА з південно-східних окраїн Польщі до демократичного світу
пролягав через Чехословаччину*.

У кінці травня – на початку червня 1947 р. керівництвом ОУН Закерзонського
округу і командуванням УПА був виданий наказ на перехід до Західної
Німеччини чотирьом сотням Перемиського куреня УПА-Захід під
командуванням Петра Миколенка (“Байди”). З Польщі на територію
Чехословаччини мали відійти повстанські відділи під командуванням Михайла
Дуди (“Громенка”), Володимира Щигельського (“Бурлаки”), Ярослава Коцьолка
(“Крилача”) і Григорія Янковського (“Ластівки”)6. У вересні 1947 р. їм услід
мала пробиватися сотня під командуванням Романа Гробельського (“Бродича”,
“Романа”)7 з Лемківського куреня УПА-Захід під командуванням майора
Василя Мізерного (“Рена”). Підрозділам УПА наказувалось пройти територією
ЧСР якнайшвидше і без втрат, тобто безконфліктно.

Проте, виконання подібного завдання було надскладним, майже неможливим.
Зосереджені в прикордонних облaстях Північно-Східнoї Словаччини
чехословацькі війська і сили безпеки вже чекали на появу відділів УПА і були
готові негайно реагувати.

На цьому етапі чехословацька армія і Корпус національної безпеки були якісно
краще підготовлені для протистояння українським повстанцям, ніж це було під
час рейдів 1945 і 1946 рр.8 Урядові підрозділи мали кращi інформаційні дані,
була налагоджена співпраця і координація з польськими військовим командуванням,
була політична воля (зокрема, з боку чехословацьких комуністів) ліквідувати УПА,
і тим самим, виконати свої союзницькі зобов’язання перед Польщею і СССР.

5 Bohdan Halczak, “Próby przebicia się oddziałów UPA z Polski przez terytorium Czechosłowacji
do Niemiec w 1947 r.,” Acta historica Neosoliensia 9 (2006): 158, 161.

* Пріоритетним завданням цього “Великого рейду УПА” на Захід було дістатися до
американської зони в Німеччині і, одночасно, звернути міжнародну увагу на цю акцію, активізувати
місцеві антикомуністичні рухи східного табору, та, зрештою, демонструвати на Заході бій українців
зі сталінським тоталітаризмом. Володимир В’ятрович, Рейди УПА теренами Чехословаччини
(Торонто, Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2001), 96–97.

6 Василь Галаса, Наше житя і боротьба. Спогади (Львів: Видавництво “Мс”, 2005), 98–99.
7 Ірина Тимочко-Камінська, Моя одисея (Варшава: Укрaїнський архів, 2005), 181.
8 УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948). Книга перша: Рейди УПА в

документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945–1946), ред. Міхал Шміґель (Торонто, Львів:
Видавництво “Літопис УПА”, 2010), Літопис Української Повстанської Армії, т. 48, 815.
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Першою проникла на територію Північно-Східної Словаччини сотня
“Громенка” вночі з 16 на 17 червня 1947 р. в околиці долини Удава, біля
Осадного. За “Громенкoм”, на тому самому відрізку (при Осадному), перетнула
польсько-словацький кордон уночі з 21 на 22 червня 1947 р. i cотня “Бурлаки”.
Після важких боїв у Польщі її ряди дуже поріділи й до неї приєднались повстанці
з сотень “Крилача” і “Ластівки”, які втратили в боях своїх командирів.

У липні 1947 р. на території Словаччини (в околиці Старої Любовні) опинилася
cотня “Бродичa”, яка, однак, під тиском чехословацького війська була змушена
повернутись на Лемківщину. Свій похід на Захід вона розпочала на початку
вересня 1947 р. Рухаючись вздовж польсько-словацького кордону (по північних
схилах польського Бескиду) в околиці польського містечка Вісла вона
розділилась на декілька груп і перейшла у Моравію9.

У другій половині 1947 р. одночасно з організованими сотнями переходили
через територію Чехословаччини і групи вояків з різних відділів УПА та цивільної
сітки ОУН. Чехословацький шлях на Захід був для усіх надзвичайно тяжким, а
в багатьох випадках, і фатальним.

Перехід УПА через територію Чехословаччини до Західної Німеччини був
діаметрально іншим, ніж у ситуації, яка склалась протягом попередніх
пропагандистських рейдів 1945 і 1946 рр. у Словаччині. У 1947 р. вже не йшлося
про добре підготовлену пропагандистську акцію. У цьому унікальному проривi
йшлося про збереження життя сотень повстанців – пробитись, по можливості
не насильно, на Захід і, таким чином, уникнути загибелі, арешту і смертного
вироку, або довгорічного ув’язнення у Польщі.

У ході бойових акцій чехословацької армії i сил безпеки, спрямованих на
ліквідацію відділів УПА, та з огляду на зростаючу кількість полонених
повстанців, які самі здалися в полон, відповідні державні органи безпеки –
міністерствa оборони і внутрішніх справ Чехословаччини – вирішили створити
спеціальний слідчий орган із офіційною назвою “Комісія для розслідування
злочинів бандерівських банд на території ЧСР”. У повідомленні Міністерства
національної оборони (MНO) ЧСР від 20 вересня 1947 р. потреба такої комісії
пояснювалась необхідністю “судового обговорення карних вчинків полонених
бандерівців, здійснених на території ЧСР”10.

Ув’язнені українські повстанці були цінним джерелом інформаційного і
військового характеру, дані якого могли бути використані при ліквідації підрозділів

9 Детальніше про перехід сотень УПА “Громенка”, “Бурлака” i “Бродича” територію
Чехословаччини у 1947 р. в публікаціях чеських, українських, словацьких та канадських авторів:
Jan Fiala, Zpráva o Akci B. (Praha: Vyšehrad, 1994); В’ятрович, Рейди УПА теренами
Чехословаччини; Michal Šmigeľ, Banderovci na Slovensku (1945–1947) (Banská Bystrica: UMB,
2007); Петро-Йосип Потічний, Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу (Торонто, Львів:
Видавництво “Літопис УПА”, 2014), 28.

10 Ustavení Komise pro vyšetřování zločinů banderovských tlup, Archiv bespečnostních složek
(далі – ABS) v Prahe, f. 307–103–1.
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УПА, що пробивалися на Захід, а також як “предмет” для співпраці з
державними інституціями союзників11.

Засновником цієї комісії був Головний штаб (ГШ) МНО, притім, більшість її
членів була призначена, чи походила з Міністерства внутрішніх справ (MВС)
ЧСР, що поєднувало компетенції і взаємини обох міністерств12. Сама “Комісія
для розслідування злочинів бандерівських банд на території ЧСР” (далі – Комісія)
була офіційно створена наказом ГШ МНО від 29 вересня 1947 р. (підписаний
начальником Генштабу генерaлом aрмії Богумілом Бочеком)*.

Для швидкого розгортання діяльності Комісії ще у вересні 1947 р. ГШ МНО
були виданні розпорядження для забезпечення діяльності цього спеціального
слідчого органу. Місцем перебування Комісії була визначена Банська Бистриця,
де тривалий час базувався штаб оперативної військової групи “Тєпліце”,
створеної для ліквідації відділів УПА у Словаччині. Інструкції зобов’язували
Комісію забрати зі собою до Банської Бистриці усі тодішні письмові документи,
що були пов’язані з діяльністю УПА на території ЧСР, серед них особисті записи
і протоколи допитів повстанців**, а також протоколи скарг громадян, що потерпіли
від УПА, чи покази свідків, що були у розпорядженні міністерств оборони і
внутрішніх справ, або словацького Повноваження внутрішніх справ. Одночасно,
ці матеріали мали бути, на прохання Комісії, доповнені станицями KНБ даними
про діяльність УПА в тому, чи іншому терені Чехословаччини. Інформація про
дії УПА надходила і через офіцера 5-го відділу ГШ МНО із письмових матeрiaлів
військoвих частин, що брали участь у боях проти українських повстанців
(військові щоденники, накази, повідомлення і т. ін.), звітів військової розвідки, а
також з документів, які отримували від Фінансової варти (ФВ).

Відповідно до інструкцій Комісія мала проводити прослуховування полонених
повстанців за заздалегідь розробленою схемою допитів. Насамперед, члени
Комісії встановлювали діяльність підрозділів УПА у конкретний період у тому,
чи іншому регіоні країни. Після того мали вислуховуватись повстанці, які в той
час знаходились в околиці, де були здійснені інкриміновані упівцям вчинки і
встановлюватись їх причетність до цих подій.

11 Miroslav Kmeť, “Zajatí Banderovci vo svetle vybraných výsluchových protokolov,” Vojnová
kronika: spoločnosť, politika, armáda, kultúra 2, č. 1 (2013): 49.

12 Ustavení Komise pro vyšetřování zločinů banderovských tlup, ABS, f. 307–103–1.
* Членами Комісії були назначені: полковник юстиції д-р права Валентин Мічулка – голова комісії

(за Земське командування (ЗК) КНБ в Празі), якого пізніше замінив у цій функції д-р Гоблік; полковник
iнформаційної служби Рудольф Коштяк (ЗК КНБ в Брнi); штаб-капітан Штефан Леднік (5-й відділ
ГШ); майор юстиції д-р права Ондрей Марек (з Головного командування Національної безпеки –
ГКНБ в Братіславі, як заступник Повноваження внутрішніх справ Словацької Національної Ради).

** Протоколи допитів, які були у розпорядженні членів Комісії, були різного походження –
передусім, з підрозділів військових частин, розвідки командування “Тєпліце”, інформаційних
відділів окремих військових округів, філій Державної Безпеки, станиць Національної Безпеки,
КНБ – поліційного полку “Словаччина” та iн.
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У розпорядженнях для Комісії дослівно вказувалось, що її праця повинна
стреміти до того, щоб “звинуватити якнайбільшу кількість бандерівців у
визначених кримінальних злочинах”. Пізніше, 12 лютого 1948 р. заключний звіт
Комісії констатував: “Ми мали звинувачених, але не мали злочинів. Їх ми змушені
були у тій великій кількості випадків просто шукати”13. Іншими словами, поряд
із юридичною оцінкою, існувала і політична вимога за будь-яку ціну
криміналізувати діяльність УПА (вже сама назва слідчого органу – “Комісія
для розслідування злочинів бандерівських банд на території ЧСР”, була яскравим
доказом цього).

Від самого початку своєї діяльності Комісія мала розроблений шаблон
запитань, на які слід було домогтися відповідей від ув’язнених повстанців, або
свідків. Таким чином, встановлювався нелегальний перехід чехословацького
кордону, недозволене володіння зброєю, членство в нелегальній військовій
організації, крадіжки, вбивство цивільного населення, чи вбивство
чехословацьких військових. Комісія повинна була також відслідковувати
потенційні контакти затриманих з іноземними державами. Окрім наведених
карних вчинків Комісія мала виявляти будь-які інші правопорушення, що карались
чехословацьким кримінальним правом, законом про охорону республіки та
іншими законами. Комісія мала завдання зосередитись, зокрема, на перевірці
випадків допомоги і співпраці чехословацького цивільного населення, особливо
військових осіб та держслужбовців ЧСР з УПА. Інструкції Комісії також
постановляли, що тих членів УПА, яким не зможуть довести карні вчинки,
здійснені на території Чехословаччини, за згодою з МНО і МВC ЧСР передадуть
польським органам безпеки14.

Офіційно Комісія розпочала свою діяльність 1 жовтня 1947 р.15 Після
упорядкування військових i поліційних звітів і письмових матеріaлів, які торкалися
діяльності УПА на території Чехословаччини, розпочалися допити окремих
повстанців. Комісія поділила звинувачених на 40 груп. Окремо вислуховували
зв’язкових, членів цивільної сітки ОУН, або також окремих осіб, які самотужки
намагалися пройти на Захід через територію країни.

Особливу увагу було відведено полоненим командирам УПА (зокрема,
“Бурлаці”, “Бродичу”, “Зенку” та ін.), котрі, як правило, детальніше свідчили
про організацію УПА і ОУН (в Польщі, в Україні, в еміграції) та, звичайно,
володіли детальнішою інформацією про проникнення відділів УПА на територію
країни.

13 Závěrečná zpráva Komise pro vyšetřování zločinů banderovských tlup na území ČSR, ABS,
f. 305–143–1.

14 Ibid.
15 Odpověď k Ustanovení Komise pro vyšetřování zločinů banderovských tlup na území ČSR, ABS,

f. 307–103–1.
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Усі ув’язенні були допитані і, як правило, їх зізнання запротокольовані. Їхні
свідчення конфронтувалися з іншими протоколами військових і поліційних органів,
які провели з ними перші допити.

Вступ протоколу складався з особистих даних*. У текстi протоколів
зверталась увагa на біографію допитуваних, в основному, відносно їхньої
діяльностi та кар’єри в українському національному русі**. Занотовувалась
інформація про вступ до підрозділів УПА, умови, які його супроводжували,
хронологічна послідовність і участь у бойових діях у “рідному” реґіоні. Поряд з
цим, особлива увага зверталася на діяльність окремого члена, рух його підрозділу
та інших відділів (якщо це було відомо) безпосередньо на території
Чехословаччини. Слідчих цікавила точна траса переходу, спосіб забезпечення
матеріального потреб, ставлення до населення (і навпаки – ставлення
населення), бойові сутички з чехословацькими військовими загонами та відділами
безпеки, визнання провини та інше. Особлива увага зверталася на те, хто
інформував про локалізацію чехословацьких військ і сил безпеки (зокрема,
виявляли тих, хто давав притулок), чи мають родинні зв’язки в Чехословаччині,
або в інших країнах, чи УПА підтримувала греко-католицьких священиків (та
навпаки), володіння знаннями про політичну ситуацію в ЧСР, Польщі та ін.16

Після допитів заарештованих і укладення приблизної картини їх маршруту
територією ЧСР, слідчі приступали до звірки з офіційними чехословацькими
документами та шуканням карних вчинків, до яких признавалися повстанці у
своїх свідченнях. У випадку великих розбіжностей між свідченням членів груп,
даними урядових установ i зізнаннями полонених допити проводилося повторно.
Якщо слідчий був переконаний, що певна група, під час здійснення певного вчинку,
перебувала поблизу місця, а характер, чи перебіг його здійснення відповідав
“почерку”, то групу більш-менш автоматично обвинувачували. У деяких
випадках траплялося, що слідчий не визнав апріорного приписування карної
діяльності підрозділу, що перебував у даній околиці. Якщо характер операцій  не

* Вступ складався з інформації про особисті дані – ім’я, псевдонім, дати і місце народження,
сімейний стан, рід занять, віросповідання і етнічне походження, імена батьків, рівень освіти,
володіння мовними навичками, військова служба в інших арміях, останнє місце проживання,
кримінальне звинувачення в минулому і поточне місцезнаходження ув’язненого (у той час, в
основному, у Банськiй Бистрицi, або в Кошицях).

** Слідчi з’ясовували відносини українського населення до німецьких окупаційних військ і
органів, а також всю інформацію, яку конкретний ув’язений міг подати про українські повстанські
чи підпільні структури (УПА, ОУН). Особливий інтерес викликали питання персонального
характеру, тобто, конкретнi імена стрільців, командирів роїв, чoт, сотень, а також вищих командних
кадрів та провідників окремих регіонів (районів, надрайонів) у структурі цивільної сітки ОУН.
Іншими фактами, які з’ясовувались під час допиту були: знання історії України, a головне, історії
українського Руху Опору; політичних цілей і ідеології ОУН і УПА; преси УПА; оцінка подій,
зокрема, недавнього періоду; мети і змісту боротьби (це стосувалося, у першу чергу, командирiв
сотень, політичних референтів, членів цивільної сітки), наявність чехословацьких грошей, чи
доларів США, співпраця з зарубіжними країнами.

16 Kmeť, “Zajatí Banderovci vo svetle vybraných výsluchových protokolov,” 50.
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відповідав способу інших дій здійснених групою, то він вимагав провести слідство
щодо інших загонів, які знаходились у цьому реґіоні.

Траплялось, що частина карних вчинків, які вчинили, чи були приписані
українським повстанцям, залишилася нез’ясована. Тоді у них звинувачували
групи УПА, яким вдалося пробитися на Захід, або приписувалися іншій
неідентифікованій частині УПА. У декотрих випадках і самі слідчі приходили
до висновку, що той, чи інший карний вчинок не був здійснений бійцями УПА,
але був виконаний іншою неідентифікованою озброєною групою (не виключаючи
місцеву, яка видавала себе за УПА). Питання на допитах першочергово
стосувались 1947 р., але не залишилися цілком забутими і рейди УПА на
території Словаччини у серпні–вересні 1945 р. та у квітні 1946 р.

Після двох місяців діяльності у Банській Бистриці, 28 листопада 1947 р.
ГШ МНО вирішив перенести Комісію до Кошиць, де знаходився табір полонених
українських повстанців. Комісія переїхала у місце призначення на початку грудня
1947 р. (за деякими джерелами, 12 грудня 1947 р)17.

Під час діяльності Комісії піддано допитам 133 особи18. Із семи ув’язених
були зняті звинувачення у приналежності до повстанців, оскільки Комісія визнала,
що вони не були членами УПА, чи ОУН, або не брали активної участі у діях цих
організацій. На основі зібраних матеріалів (звіти структур безпеки, покази
цивільних осіб і протоколи допитів членів УПА ще до утворення Комісії), як і
новіших свідчень українських повстанців, чи свідків, Комісія розглянула
114 кримінальних справ у категорії тяжких злочинів (у рамках чехословацької
юстиції). П’ять карних проваджень стосувались порушень закону про охорону
республіки (переважно делікти політичного характеру). Проти трьох членів УПА,
котрі хоча вже й були допитані, до 12 лютого 1948 р. ще не було висунено
звинувачень19.

При оцінці відповідальності членів УПА, яких затримали на території країни,
Комісія кваліфікувала українських повстанців, як нелегальну збройну групу, яка
незаконно перетнула кордон суверенної держави. Усіх бійців УПА звинувачували
також у незаконному зберіганні зброї та порушені закону про охорону республіки
(тобто, порушення цілісності ЧСР, загроза державному і громадському порядку,

17 При зміні місця дії Комісії дійшло і до зміни одного її члена – штаб-капітана Штєфана
Ледніка замінив капітан Зденєк Децкер. Premiestnenie Komisie pre vyšetrovanie zločinov spáchaných
banderovcami na území ČSR, ABS, f. 307–103–1.

18 Віднайдені у словатських і чеських архівах протоколи допитів полонених вояків УПА та
підпільників ОУН публікуються у: УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–
1948). Книга друга: Рейд УПА у Західну Європу (1947): чехословатський шлях, ред. Міхал
Шмігель (Торонто, Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2017), Літопис Української Повстанської
Армії, т. 53, 815.

19 Závěrečná zpráva Komise pro vyšetřování zločinů banderovských tlup na území ČSR, ABS,
f. 305–143–1.
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ідеологічна диверсія тощо)20. Решта звинувачень мали індивідуальний характер,
зокрема, якщо була встановлена участь в окремих карних діях (погроза зброєю,
обмеження особистої свободи, напад на державні установи, крадіжка та ін.).

Значущими для вивчення дій УПА на території Чехословаччини є узагальнені
висновки Комісії, якi описують організацію і діяльність повстанських відділів, і
під час рейду у 1947 р., і у ході попередніх двох рейдів 1945 і 1946 рр. Хоча
висновки Комісії не завжди відповідають станові сьогоднішніх досліджень
діяльності українських повстанців в Чехословаччині (вони, у значній мірі, є
тенденційними через тодішню політичну оцінку діяльності УПА), проте, ці
матеріали містять цінну першоджерельну інформацію.

Найбільшу увагу Комісія звертала на дії частин УПА в період переходу на
Захід в червні – листопаді 1947 р. У порівняні з рейдами попередніх років, йшлося
про довгий часовий відрізок, заповнений багатьма військовими акціями проти
повстанських відділів, що віддзеркалювалось і на загальному розвитку суспільно-
політичної ситуації в країні21. На основі здобутої інформації (армійських та
поліцейських звітів, свідчень і протоколів допиту) Комісія проаналізувала і підвела
загальні підсумки результатів діяльності УПА в країні.

Особливу увагу привертає інформація з оцінкою загальної кількості
українських повстанців, які переходили теренами Чехословаччини у другій
половині 1947 р., дані щодо кількoстi загиблих бійців УПА і чисельності
полонених, a також кількoстi повстанців, яким вдалося пробитись до Західної
Німеччини.

Згідно з даними Комісії сотня “Громенка” у момент перетину кордону ЧСР
налічувала 108 осіб. З них 11 загинули вояків (семеро під час перестрілки з
чехословацькими підрозділами, четверо, що малоймовірно, було вбито за наказом
“Громенка”22), 45 членів відділу були захоплені у полон, або самі здалися, а
52 повстанцям вдалося перейти до американської зони в Німеччині (причому,
36 упівців вийшли організовано під командуванням “Громенка”, а 15–16 вояків
пробивалися як самостійна група).

Найвідомішою, і з погляду чехословацьких органів, найнебезпечнішою групою,
яка влітку 1947 р. вступила на територію країни, була сотня під командуванням
“Бурлаки”. Тому, й увага слідчих зосереджувалась особливо на цьому
повстанському відділі. Згідно з інформацією, яка випливала з розслідування
Комісії, кордон перетнуло загалом 101–103 повстанці. З них 11 загинуло у бою
(причому, один вчинив самогубство), 53 повстанців було захоплено в полон
(здався і сам “Бурлакa”), 37–39 бійців змогли прорватись до Західної Німеччини.

20 Akce Banderovců proti ČSR, jejich členství v civilní síti OUN a UPA se zřetelem na ustanovení
zákona na ochranu republiky, ABS, f. 305–143–1.

21 Marek Syrný, “Banderovci a slovenská spoločnosť v rokoch 1945–1948,” Acta historica
Neosoliensia 8 (2005): 155–162.

22 Ймовірно йдеться про дизінформацію у свідчені одного з полонених українських повстанців.
Потічний, Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу, 94.
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З погляду ефективності переходу трьох сотень УПА через територію
Чехословаччини у 1947 р. сотня “Бродича”-“Романа” була Комісією оцінена як
найуспішніша. За даними Комісії із 86 членів відділу “Бродича” вдалося дістатись
на Захід 53 повстанцям. Лише троє членів сотні загинули під час перестрілки з
чехословацькими силами і 30 повстанців було захоплено в полон (22 бійців з групи
“Бродича”, та вісім – з групи “Урала”). Успішність переходу, в основному,
досягалась завдяки поділу сотні на малі групи вже під час перетину польсько-
чехословацького кордону. Сам “Бродич”-“Роман” був захоплений у полон у
Моравії23, згодом переданий польській владі й розстріляний.

Крім згаданих трьох сотень, через територію ЧСР у 1947 р. (як і у наступні
роки) проходило ще кілька менших груп УПА, а також членів цивільної сітки
ОУН у Польщі. Їхня загальна кількість невідома, оскільки встановлено лише
загальне число загиблих і полонених.

Зокрема, із сотні “Хріна” на території Чехословаччини в 1947 р. було
захоплено у полон 12 повстанців; із сотні “Біра” 10 вояків потрапило в полон, а
двоє бійців загинули; з сотні “Стаха” семеро повстанців було захоплено у полон
і один поліг у бою; у полон потрапили чотири повстанці із сотні “Бриля”, а двоє
загинули. “Калинович”, командир першої сотні куреня “Залізняка”, потрапив у
полон на Словаччині разом із іншими чотирма членами відділу. Із сотні “Ластівки”
і “Крилача” (частина членів увійшла до складу сотні “Бурлаки”) були захоплені
у полон два бійці на сході Словаччини та один у Моравії. Така сама доля чекала
і трьох членів сотні під командуванням “Тучі”. З цивільної сітки ОУН на території
ЧСР затримані 16 осіб, а п’ятеро підпільників загинули. Крім того, у ході слідства
щодо 39 осіб не було встановлено їх приналежності дo УПА, чи цивільної сітки
ОУН, то ж їх віднесли до категорії “невідомі”, чи не ідентифіковані (з них 11 осіб
загинуло)24. Із зазначеної кількості 88 полонених (тобто, крім повстанців із сотень
“Громенка”, “Бурлаки” і “Бродича”) у ході слідства лише 26 особам було
доведено карні вчинки (крадіжка харчів і одягу, погроза насиллям, обмеження
особистої свободи чи використання зброї). Іншим повстанцям не змогли
інкримінувати жодної провини (станом на лютий 1948 р.).

За даними Комісії, із 500 членів УПА і учасників цивільної сітки ОУН, які у
другому півріччі 1947 р. переходили через чехословацьку територію на Захід*, у
полон було захоплено 216 осіб, 46 повстанців і підпільників загинуло у боях і
сутичках із чехословацькими військами. Таким чином, пробитись на Захід у

23 УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948). Книга друга, 843–861.
24 Seznam příslušníků UPA, kteří byli zajatí neb zastřelení nebo kteří byli předání Polsku, neb jsou

v internačním táboře zajištěni, ABS, f. 307–78–8.
* Майже аналогічну кількість – 512 членів УПА та цивільної сітки ОУН, які переходили на

Захід, наводить i П.-Й. Потічний на основі дослідження документів Місії УПА при ЗП УГВР у
вказаній праці.
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1947 р. вдалось 238 особам – 48% із загальної відомої кількості українських
повстанців25.

Згідно українських документів Місії УПА при Закордоннoму Представництвi
УГВР, у цілому у 1947 і 1949–1950 рр. з Польщі на Захід перейшло 315 вояків
УПА і підпільників ОУН26.

Порівняно значних втрат зазнали і чехословацькі частини, які вели бойові
операції з відділами УПА. Згідно з даними, від червня до кінця 1947 р. загинуло
13 солдатів, вісім членів КНБ, п’ять членів ФB і дві цивільні особи. 26 осіб було
поранено. Ще чотири осoби загинули випадково під час стрілянини, двоє пропали
без вісти. Високими були небойові втрати чехословацьких підрозділів, зокрема,
загинуло 22 солдати і 77 військовослужбовців зазнали поранень (наприклад, під
час автокатастроф – вісім загиблих i 46 поранених, необережне поводження зі
зброєю – чотири загиблих i 21 поранений). Загальна кількість втрат із
чехословацького боку становила: 54 військовослужбовці загинули, 103 були
поранені та двоє зникли без вісти27.

У лютому 1948 р. Комісія закінчила свою діяльність щодо слідства ув’язнених
членів УПА, а результати своєї діяльності виклала у заключному звіті (датований
12 лютого 1948 р.)28. Дальші розслідування проникнень на територію країни і
карних вчинків, які вчинили члени УПА i ОУН у наступні місяці та роки,
розслідувались органами державної безпеки ЧСР. Тоді йшлося про значно менші
переходи, переважно невеликих груп, окремих осіб, які відбувались вже в іншій
суспільній атмосфері та при іншому політичному режимі в країні29.

Хоча у праці Комісії можна простежити вплив тодішньої політичної атмосфери
у ЧСР, яка ускладнювала об’єктивний погляд на дії УПА на території країни,
проте, можна констатувати відносно коректний перебіг слідства, зокрема, щодо
поводження з українськими повстанцями. У заключних оцінках і висновках
переважали загальні кримінальні звинувачення (з чехословацького погляду) над
політичними оцінками. У будь-якому випадку, результати діяльності Комісії мали
демонстративний характер (підкреслювала політичну волю керівництва ЧСР
тісно співпрацювати з союзниками – Польщею та СPСР), оскільки більшість
полонених та підслідних українських повстанців вже у другій половині 1947 р., а
решта – у 1948 р., була передана для продовження слідства і суду до Польщі.

25 Fiala, Zpráva o Akci B., 218.
26 Потічний, Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу, 73, 104; Володимир, Рейди УПА

теренами Чехословаччини, 122.
27 Там само, 218–219.
28 УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948). Книга друга, 1045–1087.
29 Ukrajinské nacionalistické nebezpečí proti míru a lidovým demokraciím. Národní archiv Českej

republiky Praha, f. 100/24, sv. 47, a. j. 861.
30 Kmeť, “Zajatí Banderovci vo svetle vybraných výsluchových protokolov,” 52.
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* * *
Протоколи слідчих органів безпеки ЧСР і документація Комісії у 1947–

1948 рр. є цінним джерелом інформації про долі учасників українського Руху
Опору, які потрапили до повстанських лав із різних мотивів і за різних обставин.
У цих матеріалах прослідковуються життєві історії людей з українських етнічних
земель, які опинились у надзвичайно складній добі, так би мовити, між “жорнами
млина”. Українське населення на цих землях було змушене пережити період
німецької окупації, оборонну боротьбу проти польських і радянських партизанів,
складні умови переходу східного фронту і відновлення/встановлення
комуністичного режиму, депортації, репресії, свавілля кримінальних груп і органів
держави. Упродовж 1947 р. частина повстанців вже зреклась думки про
подальшу боротьбу за незалежність своєї країни і турбувалася про власне
самозбереження. Oчевидно, вони усвідомлювали, що переможці Другої світової
війни вже давно вирішили долю мільйонів людей Центральної та Східної Європи,
які у людності цих регіонів у той час не могли викликати інших почуттів, аніж
розчарування, трагічність і фаталізм30.

LARGE CAMPAIGN OF THE UPA TO THE WEST IN 1947:
“CZECHOSLOVAK WAY” IN THE COLLECTION OF PROTOCOLS

OF CAPTIVATED UPA WORRIORSAND MEMBERS
 OF CIVIL NETWORK

Mikhal SHMYGEL*
Marek SIRNI**
Matej Bel University

*Department of History
**The faculty of Politology and international relations

Banská Bystrica, Slovakia

Main objective of the article is the analysis of documents stored in the archives of Slovakia
and the Czech Republic on the presence of the units of the UPA on the territory of these
states, as well as reconstruction of their campaign on the territory of Czechoslovakia in 1947.

Documents on the activities of the UPA on the territory of Czechoslovakia in 1947–1948
have a great informative value. From Ukrainian point of view, the materials are important for
the study of the struggle of Ukrainian rebelsand the underground movement of the OUN in
the postwar period. From the point of view of the Slovak and Czech parties, these documents
are important for investigation of the internal political situation on the territory of the republic
in the postwar period.

With a great number of Slovak and Czech archival documents related to the Great campaign
of the UPA to the West in 1947, special attention is drawn to the materials collected by the
Commission on investigation of the UPA’s actions in Czechoslovakia.

The Funds “Operaziya Banderivtsi” are of particular historical value which is stored in the
Archives of the Military Army Archive in Prague. There are documents of military units
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(orders, military diaries, agent reports) which wereoperating against the UPA in Slovakia and
the military units that persecuted the UPA units in Moravia in 1947. The funds contain personal
cases and protocols for interrogations of prisoners, warriors of the UPA and members of the
OUN, photographic material (photos of prisoners and killed UPA soldiers), graphic materials
(maps, plans), related to June-November 1947

In the documents related with “Great campaign of the UPA” in the West, special attention
is drawn to the materials collected by the “Commission on investigation of the crimes of
Bandera’s gangs on the territory of the Czechoslovak Socialist Republic” during the period of
its activity in October 1947 – February 1948. Among the documents of personal affairs and
protocols of interrogations of captivated UPA worriors and members of the OUN civil network
who were captured or voluntarily surrended to Czechoslovak army units.

Commission documents of the Commission indicate that through the territory of
Czechoslovakia, four UPA unitsbroke into the West with the total amount of 500 people.
During severe fights with the Czechoslovak army, 216 people were captured and 133 were
questioned. The testimonies of captives became the main source of information about the
organization of the UPA and the OUN (in Poland, Ukraine and emigration) and, of course, the
ways of penetration of the UPA troops and their routes through the country. During the
battles with the Czechoslovak army, 46 soldiers were killed. The Czechoslovak units that
conducted military operations against the UPA departmentshad significant losses. In particular,
26 soldiers of governmental units died in battles and 22 in casualties.

In 1947 238 people managed to break through into the West – 48% of the total number of
UPA worriors. Most Ukrainian captives from 1947–1948 were transferred to continue the
investigation and trial in Poland.

Protocols of the investigative security agencies of the CSSR and documentation from
1947–1948 are a valuable source of information on the struggle and the subsequent fate of the
participants of the Ukrainian resistance movement in the postwar period.

Key words: Ukrainian Insurgent Army (UPA), Insurgents’ campaigns, The great campaign’
of the UPA to the West, Protocols of the UPA and OUN captives, Czechoslovakia in 1945-
1947.
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УДК :325.83(477.8)“1939/1945”ОУН(092)

ЯРОСЛАВ ГОРБОВИЙ – НОВІ ДОКУМЕНТИ СТАРОЇ СПРАВИ

Олександр КУЧЕРУК
Національний музей історії України,

“Музей Української революції 1917–1921 років”,
Володимирська 57, 01030, Київ, Україна

У статті проаналізовано політичну діяльність одного з провідних членів ОУН-Б Ярослава
Горбового. Висвітлено плани і дії фракції ОУН під керівництвом Степана Бандери на початковому
етапі Другої світової війни. Простежено оперативне протистояння оунівського підпілля, активним
учасником якого був Я. Горбовий, і радянських сил безпеки у західному регіоні України в 1939–
1941 рр. Авторське порівняльне дослідження архівних документів, що відносяться до цього
періоду, закцентувало увагу на складних історичних процесах передодня німецько-радянської
війни 1941–1945 рр. і дозволило простежити трагічну долю однієї з ключових постатей
українського націоналістичного руху. Стаття підготована на основі джерельних матеріалів, що
зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, й окрім відтворення
історичного портрету одного з чільних діячів ОУН-Б, дає змогу окреслити окремі епізоди
національно-визвольної боротьби проти комуністичного режиму в Україні напередодні Другої
світової війни.

Ключові слова: Організація Українських Націоналістів, Організація Українських Націоналістів-
бандерівців, розкол ОУН, Революційний Провід ОУН, націоналістичне підпілля, Ярослав
Горбовий, Служба безпеки ОУН-Б, Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР (НКВД СРСР),
Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР (НКВД УРСР), Андрій Мельник, Степан Бандера.

У принципі, справа Ярослава Горбового, одного з членів ОУН, що входив до
групи “революціонерів” (С. Бандера, Р. Шухевич, Я. Стецько, М. Лебідь та інші)
відома, але переважно через опосередковані матеріали. Це, передусім, розділ із
книги З. Книша “Розбрат” і поодинокі ширші чи менші згадки інших дослідників.
Нині стали доступними дві нові групи документів щодо справи Я. Горбового. У
першу чергу це документи в Архіві ОУН з 1940 р. і кримінальна справа
Я. Горбового з архіву СБУ.

Діяльність учорашніх політичних в’язнів із середовища націоналістів після
розвалу Польщі була спрямована спочатку на відновлення свого впливу в
організації, а опісля й встановлення контролю над всією ОУН. Створений ними
керівний осередок, який отримав назву “революційний Провід” сформував нову
організаційну структуру, що поклало початок існування двох організацій – одна
на чолі з А. Мельником, друга на чолі з С. Бандерою. Програми обох груп
принципово не відрізнялися, обидві сповідували ідеологію українського
націоналізму, обидві, при відмінностях у тактиці, найвищою метою бачили
відновлення державної самостійності України.

Революційна ОУН на той час своїм завданням бачила підготовку повстання
проти радянського режиму в Галичині, розраховуючи на його поширення в усій
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Україні. Саме в процесі підготовки повстання Я. Горбовий разом із іншими
членами організації був направлений з Генеральної губернії Третього Райху на
територію УРСР, до Львова. Досить швидко він потрапив у засідку, був
заарештований НКВС, допитаний і завербований радянськими спецслужбами.
Незабаром його переправили у Краків вже як агента НКВС. Служба безпеки
ОУН-Р запідозрила Я. Горбового у співпраці з ворогом і взяла його в агентурну
розробку. На допитах Я. Горбовий пояснив мотиви свого вчинку і дав розгорнуті
письмові пояснення. Однак, все по порядку.

Походив Я. Горбовий народився 30 жовтня 1909 р. у львівській українській
родині. Дитинство і юність провів у м. Долина. Я. Горбовий мав двох братів.
Старший на рік Володимир Горбовий, відомий у майбутньому політичний діяч,
виступав адвокатом на процесах над членами ОУН, зокрема захищав
С. Бандеру. У 1928 р. Ярослав закінчив гімназію у Перемишлі, а наступного
року став студентом електротехнічного факультету політехнічного інституту в
Данциґу, але продовжити навчання з різних причин не зміг. Ще в Долині в 1928 р.
став членом Української Військової Організації (УВО).

У 1930–1932 рр. Я. Горбовий служив у польській армії, де закінчив школу
підхорунжих. Восени 1932 р. продовжив активну громадську діяльність, вступив
до ОУН, його було призначено до організаційної референтури Долинського повіту.
З агентурних повідомлень польська поліція довідалася, що Я. Горбовий брав
участь у вишколі для низового керівництва ОУН, який проходив у Карпатах
влітку 1932 р. На прожиття Я. Горбовий заробляв ремонтом годинників,
друкарських машинок та іншої побутової техніки, працював в українських
громадських установах і підприємствах.

Восени 1933 р. разом із братом Володимиром і кількома іншими членами
ОУН був арештований польською поліцією та відбував покарання до квітня
1934 р. У червні був знову ув’язнений і до осені 1935 р. перебував у концтаборі
в Березі Картузькій. Восени 1936 р. черговий арешт, вирок – сім років в’язниці,
покарання відбував у Тарнові.

Восени 1939 р., після поділу Польщі між Німеччиною і СРСР та входження
Західної України до складу УРСР, разом з іншими політв’язнями вийшов на
волю і перебрався через кордон до Генерального Губернаторства1.

Я. Горбовий (разом із братом Володимиром) активно підтримав групу
С. Бандери в організаційному конфлікті, фактично став одним із засновників
нової “версії” ОУН – ОУН-революційної. Він взяв участь у підготовці “Акту з
10 лютого 1940 року”, документу, що заклав основу для подальших дій
“провідного активу”, який “видвигнув” революційний Провід і наділив його
правом “кермувати” національною революцією. До першого складу
революційного Проводу ОУН-Р увійшло орієнтовно 15 осіб, серед них, можливо,

1 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), розшукові справи,
спр. 33283-фп, арк. 125–129.
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що й Я. Горбовий. Точний (офіційний) список складу першого складу
Революційного Проводу ніколи не оприлюднювався. “Мельниківець” З. Книш
зараховував Я. Горбового до його складу, хоча “бандерівський” історик В. Косик
заперечував.

Влітку 1940 р. Я. Горбовий так розповідав про ті події: “відбулось краківське
зібрання на якому Сірий (псевдо С. Бандери. – О. К.) зложив звіт із поїздки (до
голови ОУН А. Мельника. – О. К.) У висліді дискусій постановлено зірвати з
полк. Мельником, тому що цей не погодився на персональні зміни […] Краківське
зібрання віддало провід в руки Сірого, при чому мали повідомити про своє
ð³ø åí í ÿ ï î ëê. Ì åëüí èêà, ù î á öåé çàÿâèâñÿ àáî  çà í àì è, àáî  ï ðî òè” 2.

Напруга між двома групами зростала. У процесі переговорів сторін
пропонувалися різні варіанти вирішення питання, зокрема, група С. Бандери
категорично виступала за те, щоб, залишаючи на чолі ОУН А. Мельника,

2 ГДА СБУ, розшукові справи, спр. 33283-фп,  арк. 125.
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виключити з ПУН Я. Барановського, О. Сеника і С. Чучмана, яких звинувачували
у зраді. Додало напруги і те, що А. Мельник призначив головою Крайової
екзекутиви Я. Барановського, а це нібито була компетенція С. Бандери.

У матеріалах справи Я. Горбового (Архів ОУН у Києві) є цікавий документ,
який ілюструє тогочасне бачення можливого вирішення внутрішнього
організаційного конфлікту. Не вдаючи до аналізу цих пропозицій, звернемо увагу
на місце С. Бандери – він не внесений до складу ПУН, а мав зайняти виключне
чи, як тоді казали, “надрядне” становище. Проте, проект залишився на папері.

Відтак у Кракові відбувся скликаний Революційним Проводом ІІ Великий
збір українських націоналістів (тим самим заперечив ІІ ВЗУН у Римі з серпня
1939 р.) і обрав С. Бандеру вже не просто головою Революційного Проводу, а
головою ОУН-Р. Поіменного списку, як і кількість учасників, Краківського ВЗУН
жодне джерело до сьогодні не подає, але можна припустити, що серед учасників
був і Я. Горбовий.

Переймаючись ідеєю революції на українських землях, 10 березня 1940 р. у
Кракові при Революційному Проводі ОУН було створено повстанський штаб у
складі: Д. Грицай (“Сірко”) – керівник, О. Гасин (“Тур”) – заступник, керівник
оперативного відділу, В. Гринів (“Суп”), Л. Харкевич (“Цабей”) – помічник
В. Гриніва, М. Лебедь (“Чорт”) – розвідка, О. Карачевський (“Свобода”) –
військова підготовка, Р. Шухевич (“Щука”) – зв’язок, його помічники
Ю. Гошовський та Л. Зацний (“Вік”), П. Клим – керівник відділу постачання; а
також В. Кук (“Медвідь”), В. Врецьона (“Волянський”) і Я. Горбовий (“Граб”).
Революційний Провід і його голова С. Бандера були впевнені, що їм вдасться
підняти повстання, яке переросте в національну революцію, внаслідок чого буде
відновлено державну незалежність України.

Перед штабом, за свідченнями Я. Горбового ставилося завдання: “підготовка
і в найкоротший термін пересилання на територію УРСР своїх керівних
оунівських кадрів з метою створити у Львові штабу з підготовки збройного
повстання”3, а “підготовку до збройного повстання на території західної України
УРСР закінчити протягом двох місяців, тобто до половини травня 1940 р. точний
час початку повстання визначено не було”4.

ОУН-Р для відновлення зв’язків, формування організаційної мережі,
керівництва і підготовки “революції” почала нелегально переправляти на
територію Галичини з Генерального Губернаторства невеликі групи націоналістів.
Відповідальними за вирішення цих питань були визначені М. Климишин і
Р. Шухевич.

В одній з таких груп, 18 березня 1940 р. разом із В. Гринівим і Д. Мироном
перейшов на територію УРСР і Я. Горбовий. Як свідчив згодом Я. Горбовий “з
Радимо… ми направились на німецьку прикордонну заставу… нас доставили
до річки Сян і ми вже по льоду перейшли кордон. Це було о 2 годині ночі з 17-го

3 ГДА СБУ, розшукові справи, спр. 33283-фп, арк. 26.
4 Там само, арк. 94.
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на 18-те березня. Перейшовши кордон в нічний час йшли минаючи населені
пункти до найближчої станції Підгайці… Я і “Кремінський” пасажирським
потягом приїхали до м. Львова 19-го березня. Мирон відділився від нас раніше,
прибув до Львова самостійно 18-го березня”5.

Діставшись 19 березня Львова, Я. Горбовий, особливо не дотримуючись
норм конспірації, провів низку зустрічей, відвідав конспіративні квартири, брав
участь у нарадах із провідниками Крайової екзекутиви тощо. Одночасно для
новоприбулих членів ОУН купувалися у нових радянських чиновників справжні
паспорти, військові квитки, необхідні офіційні довідки.

24 березня (у день проведення виборів до Верховних Рад УРСР і СРСР) на
конспіративній квартирі у Львові відбулася нарада провідних членів ОУН (серед
них був і Я. Горбовий), яка відновила склад КЕ, новим головою якого став
О. Грицак. Одночасно було сформовано крайовий повстанський штаб на чолі з
С. Новицьким, в якому Я. Горбовий зайняв місце керівника вишкільного відділу.

Органи НКВC активно працювали над виявленням підпілля, намагалися, і не
без успіху, проникнути в структуру організації. У документах зустрічаємо
інформацію про агентів у мережі ОУН-Р, зокрема, “Українця”, “Клима”,
“Відважного” та ін. Допомагали НКВC також захоплені архіви і поточна
документація польських спецслужб і поліції.

НКВC вдалося визначити адреси більшості львівських конспіративних
квартир, поступово виявити “відвідувачів”, встановити за ними спостереження,
а згодом й арештувати.

За короткий час на території Західної України заарештовано майже 700 членів
ОУН, серед яких шестеро з восьми членів КЕ. Відновити склад КЕ вдалося
лише на початку травня 1940 р. Новим провідником КЕ став Д. Мирон, якому
вдалося уникнути арешту. За свідченнями Я. Горбового, перевірка наявного
членства “краю” показала, що ОУН нараховувала близько двох тисяч членів і
тисячу юнацтва. Таким чином, НКВС вдалося арештувати чи не 40 відсотків
членів ОУН, чим був завданий серйозний удар по планах організації.

Ранком 29 березня, на десятий день перебування у Львові, Я. Горбовий
вирушив з квартири, по вул. Пильникарській, 10 на зустріч з організаційним
референтом краківського повстанського штабу ОУН В. Гринівим на квартиру
по вул. Львувські дзєці (нині Героїв УПА), 57-б. У цій квартирі на нього чекала
засідка НКВС, яка і затримала Я. Горбового. У цей же час на Пильникарській,
10 було затримано ще кількох членів ОУН. Арешти проходили також в інших
містах і місцевостях.

Про затримання Я. Горбового на квартирі Пильникарській, 10 у доповідній
записці начальника Управління НКВС по Львівській області В. Сергієнка від
12 квітня 1940 р. говориться: “Залишена на цій квартирі засідка, на другий день
вранці (тобто 29 березня. – О. К.) затримала прибулого з-за кордону кур’єра

5 ГДА СБУ, розшукові справи, спр. 33283-фп, арк. 80.
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Краківського центру “ОУН” – Горбового6, який на перших допитах приховував
своє дійсне прізвище, називав себе Грабом”7.

У Я. Горбового при арешті вилучено: два револьвери, 28 патронів, 38 карт,
20 аркушів з шифрованими матеріалами, дві книги з воєнної топографії, два
фальшивих посвідчення особи (одне на прізвище Граб, друге на прізвище
Юревич), записник, компас, крокомір, два ножі, два годинники (один золотий,
другий срібний), гроші (65 радянських крб., 10 дол. США і польські гроші (не
вказано чи злоті незалежної Польщі чи злоті Генеральної губернії Райху)8, а
також отрута в порошку, шифрувальні записки (заховані в картузі), список трьох
явочних квартир, список місць прихованої зброї у дев’яти населених пунктах,
список повстанського центру в Кракові9.

Заарештованого доправили до будинку обласного відділу НКВС у Львові по
вул. Пелчинській, 65 (нині вул. Вітовського), а після перших допитів перевезли в
тюрму НКВС № 2 по вул. Замарстинівській, 9 і помістили в одноособову камеру.

Зі Львова НКВС інформувало Москву, що “із арештованих ОУНівців,
надісланих до Львова Краківським центром ОУН, поки розгорнуті свідчення
дає тільки Горбовий. Я. Горбовий показав, що він прибув з дорученням
налагодити безперебійний зв’язок між Краківським центром та Львівською
екзекутивою ОУН”10. Назвав також Я. Горбовий адреси явочних квартир і
прізвища контактних осіб.

29 квітня 1940 р. у доповідній записці на ім’я наркома внутрішніх справ УРСР
І. Сєрова повідомляється, що 20 березня до Львова направлена спеціальна
оперативна група співробітників НКВС у складі 15 осіб і подаються прізвища
кращих, це Н. Кулешов, Є. Дебензон, М. Зайцев, М. Андреєв, С. Кушнеров,
А. Вихнич, Є. Бендерський. У цьому ж документі наводиться список членів
ОУН, що за неповний місяць були арештовані, зазначається, що усі вони дали
детальні свідчення. Так Я. Горбовий “зізнався і дав розгорнуті покази про склад
і плани закордонного центру ОУН, а також назвав відомих йому учасників
організації на території Радянської України. На допиті Горбовий видав низку
конспіративних квартир у Львові”11.

6 У документі прізвище Я. Горбового неточно передано як Горбівський.
7 “Докладная записка начальника Управления НКВД по Львовской области В. Т. Сергиенко

Л. П. Берии о ликвидации ОУН во Львовской области,” Украинские националистические
организации в годы Второй мировой войны. Документы (Москва: РОССПЭН, 2012), т. 1, 105.
Граб – фактично організаційне псевдо Я. Горбового.

8 ГДА СБУ, розшукові справи, спр. 33283-фп, арк. 8–8а.
9 Там само, арк. 82.
10 “Докладная записка зам. начальника следственной части ГУГБ СССР Б. В. Родоса

И. А. Сєрову о результатах операции по ликвидации ОУН во Львовской области,” Украинские
националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы (Москва:
РОССПЭН, 2012), т. 1, 107.

11 “Докладная записка зам. начальника следственной части ГУГБ СССР Б. В. Родоса
И. А. Серову о результатах операции по вскрытию польського и украинского
контреволюционного подполья во Львовской обл.,” Украинские националистические организации
в годы Второй мировой войны. Документы (Москва: РОССПЭН, 2012), т. 1, 111.
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У пізніших своїх зізнаннях у СБ ОУН-Р Я. Горбовий називає кілька прізвищ
енкаведистів, які його допитувала під час першого арешту. У ході допитів
Я. Горбовий згадує лейтенанта НКВД І. Кудрю, називає також начальника тюрми
НКВД № 2. Шевченка, слідчого обласного управління НКВД Львівської області
П. Гуленка, начальника слідчої частини управління НКВД Львівської області
полковника А. Козлова.

І. Кудря, про якого найчастіше говорить Я. Горбовий, працював у
центральному апараті 5-го відділу (іноземний відділ) НКВД СРСР і займався
розробкою націоналістичного підпілля в західних областях УРСР. Підтвердження
про роботу І. Кудрі у Львові дав і П. Судоплатов: “Останні роки після закінчення
прикордонної школи Кудря боровся з українськими націоналістами і добре знав
особливості і специфіку цього руху. Маючи досвід роботи в складі нашої
оперативної групи у Львові, він займався розробкою зв’язків українських
націоналістів з німецькою розвідкою”12. Я. Горбовий так описував слідчого
І. Кудрю: “Звичайно ходить у цивільному, чорному одязі, часто носить вишивану
сорочку т. зв. “українку”. Працює в централі НКВД в Москві в протиукраїнському
відділі. Тепер по більшій части перебуває у Львові, або поїздках по ЗУЗ. Досить
очитаний. Визнається добре в українських справах. Українець, жонатий з
московкою13. Літ біля 28”14.

Характеризує Я. Горбовий й інших чекістів, які з ним працювали. Зокрема,
так описував начальника тюрми НКВД № 2. Шевченка “ходить звичайно в
ясному цивільному одязі, літ біля 30-ти. Високий, добре збудований, шатин,
чешется “на бік”. Співпрацівник НКВД УССР в Києві – український відділ.
Москаль літ біля 30”15. Щодо П. Гуленка зазначав наступне: “слідчий в
українських справах УНКВД. Львів – тюрма Замарстинів. В військовому
однострою без відзнак. Ходить часом у цивільному ясному убрані, носить тоді
капелюх i шаравий плащ. Високий, кремезний, рудий, свинські очі.
Несимпатичний – брутальний – неінтелігентний. Українець жонатий з московкою.
Родина зі Львова. По професії електротехнік: робітник літ 27”16. Власне
П. Гуленко вів справу Я. Горбового, саме він передав його І. Кудрі для
етапування в Київ.

З. Книш у своїй книзі “Розбрат” серед енкаведистів, які працювали з
Я. Горбовим, на перше місце виводить відомого з організації вбивства голови
ПУН Є. Коновальця П. Судоплатова. Проте, Я. Горбовий не називає ім’я
П. Судоплатова. Він, крім згаданих І. Кудрі, В. Шевченка, “Крем’яна” і
П. Гуленка говорить ще про начальника слідчої частини управління НКВС

12 Павел Судоплатов, Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год (Москва: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001), 51.

13 Капітоліна Кашкіна, співробітниця НКВС.
14 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 37, арк. 11.
15 Там само, арк. 11.
16 Там само.
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Львівської області полковника А. Козлова і “Робінзона”, який часто брав участь
у тортурах, що зовсім не відповідало “образу” П. Судоплатова. Для заступника
начальника відділу головного управління НКВС СРСР (перед тим навіть
виконуючого обов’язки керівника зовнішньої розвідки НКВС) П. Судоплатова,
ліквідатора голови ОУН Є. Коновальця, керівника спецоперації з вбивству
Л. Троцького, Я. Горбовий був занадто дрібною постаттю. На наш погляд,
П. Судоплатов не міг працювати з Я. Горбовим, тим більше супроводжувати
його на легковому автомобілі, як пише З. Книш, до кордону з Німеччиною при
перекиданні новозавербованого агента. Ця гіпотеза щодо П. Судоплатова
виглядає досить непереконливо.

Допити Я. Горбового продовжувалися. 24 травня слідчий (Я. Горбовий вказує,
що це був І. Кудря, але допит, як зазначалося, вів П. Гуленко) запропонував
йому написати покаянну заяву, що Я. Горбовий і зробив: “Я добровільно без
примусу видав органам НКВД своїх провідників і знаних мені членів ОУН, шифр,
зрадив організаційні тайни і пляни […] з власної волі погодився співпрацювати з
органами НКВД, як конспіративний співробітник, а цю роботу уважаю для себе
непровокаторською, а чесною […] як конспіративний співробітник працюватиму
під псевдо “Галайда””17.

18 червня за розпорядженням наркома внутрішніх справ УРСР І. Сєрова
ухвалено: “арештованого Горбового Ярослава Осиповича спец. конвоєм
етапувати до Київської внутрішньої тюрми”18. Відтак Я. Горбового у супроводі
І. Кудрі автомобілем повезли до Києва, а через кілька днів спальним вагоном у
супроводі того ж І. Кудрі доправили до Москви, де поселили до режимного
об’єкту – “новозбудованої вілійки, яких 20–25 кілометрів”19 від міста. Деталей
про перебування в Москві не збереглося, але відомо, що Я. Горбового возили
містом, показували, як добре живеться радянським людям, зокрема
продемонстрували щойно відкриту Всесоюзну сільськогосподарську виставку.

Ось його спостереження з Москви з документів СБ ОУН-Р: “Коли б не
російська мова i написи, так i не пізнати б, що це большевія. Майже всі вулиці
асфальтові, евентуально бруковані, скрізь в трамваях, автобусах, трейльбусах
переповнення. Чистота досить можлива”20.

НКВС вирішило “повернути” завербованого Я. Горбового в оунівське
середовище в Кракові. Була розроблена наступна схема: Я. Горбовий в тюрмі
починає поступово симулювати психічні розлади, його ніби перевозять до лікарні,
по дорозі до якої він “втече”. Насправді його перевезуть до кордону зорганізують
перехід кордону в Німеччину.

Отож, Я. Горбовий у в’язниці почав виявляти ознаки психічної хвороби “вдавав
сильно понервованого, тер чоло, тримався з заду за голову, нічого не говорив,

17 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 37, арк. 4.
18 ГДА СБУ, розшукові справи, спр. 33283-фп, арк. 131.
19 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 37, арк. 3.
20 Там само, арк. 3.
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сильно почав курити, не їв майже нічого […] вдавав що не чує, довший час
тупо дивився перед себе, то знов щось пальцем рисував на стіні”21. Поступово
в’язні почали сприймати Я. Горбового за психічно хворого, 19 червня його
перевели до в’язничної лікарні, де він пробув до 9 липня, коли й було влаштовано
“втечу”.

Про те, що було далі пише учасник подій З. Книш: “в липні 1940 року, Буй –
таке було його псевдо – з’явився в Кракові. Зголосився до Бандери, свого
земляка, і подавався, що втік з тюрми та по важких переходах добився за кордон,
не міг натрапити на зв’язок у краю. Це видалося підозріле. По-перше, з
большевицької тюрми втекти в тому часі не така то вже легка справа. По-
друге, в часі між його відходом до краю і поворотом назад, кількома наворотами
відбувалися там широкі арештування і стало відомо про різні “всипи”, хоч не
натраплено на слід, хто був їх автором […] Коли підозріння почали згущуватися,
узяв його в свої руки шеф бандерівської розвідки, Іван Равлик22. Не беруся
говорити про те, якими він послугувався методами, але мусіли вони бути добрі,
бо Буй почав розказувати несамовиті і нечувані дотепер в ОУН речі, що в них
спершу годі було повірити. Замкнули його в спеціяльній квартирі, день і ніч
тримали під сторожею, і там він списував свої зізнання”23.

Отримані відповіді на 61 питання було зафіксовано у протоколі. Вони
стосувалися обставин арешту, перебування в тюрмі НКВС, прізвища виданих,
як він згодився на співпрацю, і як перебрався назад через кордон, які завдання
НКВС мав виконати тощо. Відповіді були досить вичерпними, але зрозуміло,
що, як на допитах в НКВС, так і на допитах у СБ ОУН-Р Я. Горбовий намагався
подати себе як жертву обставин, а свої дії пояснити намаганням вижити в умовах
ув’язнення в НКВС і довести, що перед ОУН він чистий.

У кінці Другої світової війни польськими спецслужбами був арештований
брат Я. Горбового Володимир. У протоколі допиту він дещо розповів про брата
Ярослава: “У 1940 або на початку 1941 року до Кракова повернувся з
Радянського Союзу мій кузен і клієнт Горбовий Ярослав, який зізнався мені, що
має від імені вищих урядових кіл у Москві місію встановлення контакту, з
Бандерою, але побоюється, що за самостійну поїздку в Москву він буде
притягнутий до відповідальності ОУН. Він просив мене перевірити настрій
Бандери з цього питання. Мені з великою трудністю вдалося зустрітися з
Бандерою. Він, вислухавши моє повідомлення, побажав, щоб Ярослав Горбовий
особисто прибув до нього. Передати бажання Бандери Горбовому Ярославу
мені не вдалося”24.

21 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 37, арк. 20.
22 Не точно, І. Равлик на той час був керівником відділу контррозвідки Краківського

військового штабу ОУН-Р.
23 Зиновій Книш, Розбрат: Спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940–1941 роках (Торонто:

Срібна сурмв, 1960), 373.
24 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 70138-фп, т. 1, арк. 179–184.
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Можливо, про справу Я. Горбового ширші кола так ніколи б і не довідалися,
таке враження, що йому повірили, чи вирішили “повірити”, аби справа не набула
широкого розголосу і не заплямувала ОУН-Р. Але вже у серпні 1940 р. протоколи
допитів Я. Горбового в СБ ОУН-Р опинилися в руках ОУН-М і зрада
Я. Горбового вийшла на поверхню.

Треба розуміти, що обидві ОУН на той час (як і до того) залишалися
нелегальними організаціями, вони не мали офіційних адрес тощо. У Кракові,
“прикриваючись” легальною установою Український центральний комітет
(голова В. Кубійович), у будинку по вул. Зеленій, 26 проходили наради
“революціонерів” і саме тут відбулося створення Революційного Проводу ОУН
на чолі зі С. Бандерою, і саме тут відбувся Краківський збір, який оформив
розкол ОУН.

За словами учасника подій З. Книша, 13 серпня 1940 р. боївка ОУН-М
провела в Кракові вдалу операцію проти ОУН С. Бандери, коли було несподівано
вчинено напад на приміщення ОУН-Р: “ми зайняли організаційну домівку, з
канцеляріями, касою, розвідочною картотекою, фотографічною, хемічною
лабораторіями, циклостилевим видавництвом, магазином паперу й усяких
товарів”25. Тоді ж, “пересортовуючи різні папери в захопленій організаційній
домівці натрапили ми на справу, що від неї волосся дубом піднімалося на голові.
В історії ОУН відома вона під назвою афери Буя-Горбового”26.

Про виявлені документи у справі Я. Горбового ширше повідомлялося в
окремому обіжнику Крайової екзекутиви, де було сказано, що “зі звітів органів
ОУН і самого Ярослава Горбового виходить, пішов він на “співпрацю” з НКВД,
бував у Києві та Москві й протягом двох місяців інформував НКВД про діяльність
ОУН […] передав НКВД всі відомості про ОУН, які були в посіданні
“революційного проводу” […] Ярослав Горбовий приїхав назад з дорученням
НКВД і мав підготувати зустріч Бандери з представниками НКВД”27.

Після цього, 31 серпня 1940 р. Голова ПУН А. Мельник розпорядився
провести слідство і видав розпорядження, в якому, зокрема вказувалося: “Для
розгляду й винесення присуду в справі Ярослава Горбового, обвинуваченого в
зраді батьківщини і в зв’язках з НКВС, призначую Г[оловний] Р[еволюційний]
Т[рибунал] в складі: голова Чорній, члени Кардаш, Бистрий”28. “Чорній” – це
О. Вассиян, “Кардаш” – О. Кандиба (Ольжич), “Бистрий” – Я. Гайвас, а
“прокуратом” “Діброва” (О. Бойдуник), захисник “Дубовий” (Я. Шумелда).
Засідання трибуналу відбулося 27 вересня 1940 р.

З огляду на те, що місце перебування Я. Горбового було невідомим і йому не
могли попередити і запросити на засідання трибуналу, справу розглядали без
нього.

25 Книш, Розбрат: Спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940–1941 роках, 254.
26 Там само, 371.
27 Біла книга ОУН (Б. м. і в., 1949), 25.
28 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 177, арк. 2.
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Основними доказами вини Я. Горбового “обвинуваченого в зраді
організаційної тайни і Батьківщини”29 стали “Протоколи списані самим
обвинуваченим в липні 1940 р.”30. Розгляд справи завершився таким присудом:
“На основі цього ГРТ засуджує Ярослава Горбового-Граба-Буя-Галайду на кару
передбачену Правильником Суду Організації українських націоналістів Розділ І,
точка 4, буква д, т[аким] ч[ином] виключити з ОУН з присудом моральної
смерті”31. 29 вересня голова ПУН А. Мельник затвердив рішення Трибуналу,
який вступив у законну силу.

Тим часом НКВС протягом кількох місяців заарештувала понад тисячу членів
ОУН, підготувала і провела кілька великих політичних судових процесів над ними.

Першим став так званий “Процес 11-и”, або “Процес першої екзекутиви
ОУН-Р”, що відбувся 29 жовтня 1940 р. у Львові. Судили групу оунівців, до якої
входили: В. Войтюк, В. Гринів, Л. Харкевич, В. Зелений, М. Влодичко та місцеві
члени ОУН – П. Габа, О. Грицак, Б. Івашків, Ю. Левицький, С. Ніклевич,
Ф. Федечко. Усі, крім М. Влодичка були засуджені до розстрілу, правда, і його
згодом розстріляли. У процесі допитів додатково виявлено майже двісті членів
ОУН у Галичині.

Наступний подібний процес відомий під назвою “Процес 59-ти”, або “Процес
другої екзекутиви ОУН-Р”, відбувався 15–18 січня 1941 р. у Львові. Більшість
звинувачених було засуджено до смертної кари, частині згодом розстріл замінили
на ув’язнення.

Про події пов’язані з масовими арештами у Галичині могли не знати в Кракові.
Як не дивно, але Я. Горбового, коли він повернуся з УРСР, не судили, не покарали,
не відсторонили від справ, не виключили з організації, він і далі залишався в лавах
ОУН-Р. Про його подальшу долю достеменно не відомо, є лише різні припущення.

Відомо, що в час слідчого експерименту він із керівником СБ ОУН-Р
М. Арсеничем поїхав до німецько-радянського кордону, щоб показати місце
переходу, але на залізничній станції у Ряшеві їх затримала поліція. Правда
М. Арсенича через кілька днів випустили, а Я. Горбового – ні. Про його арешт
німцями і ув’язнення говорив його брат Володимир, що Ярослав “був, здається,
в Саноку заарештований німцями і відправлений в Освенцим, де незабаром
помер”32. Пізніше поширилась чутка, що мовляв його бачили в тому концтаборі,
де він випадково (чи не випадково) загинув на будівництві бараку.

Підсумовуючи, варто наголосити, що доступ і оприлюднення нових джерел з
історії ОУН дозволить уточнити низку усталених трактувань і тверджень, дасть
змогу об’єктивніше подивитись на складні процеси українського національно-
визвольного руху, в діяльності якого, поруч з героїчними вчинками мали місце й
прояви слабкодухості, прикладом цього є життя Я. Горбового.

29 Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 177, арк. 7.
30 Там само, 8.
31 Там само.
32 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 70138-фп, т. 1, арк. 182.
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YAROSLAV HORBOVYI: NEW DOCUMENTS OF THE OLD CASE

Oleksandr KUCHERUK
“The Museum of the 1917–1921Ukrainian Revolution”,

the National Museum of the History of Ukraine,
57, Volodymyrska St., Kyiv, 01030, Ukraine

The main statement of this article is that in 1939-1940 the Organization of Ukrainian Nationalists
(OUN), in spite of the German and Soviet occupation regimes establishment in the lands of Western
Ukraine, continued underground struggle for Ukraine’s independence. Yaroslav Horbovyi, whose life
path and political activity are covered in this article, was one of the OUN leaders of that period.

Two groups of documents kept in the Archive of the Organization of Ukrainian Nationalists in
Kyiv and the Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine became the documentary base
for this article. On the basis of those materials it became possible not just to clarify organizational and
political activity of Ya. Horbovyi as the OUN leader, but also to study complex political process in the
largest and the most influential organization of the Ukrainian legislative movement in the early World
War II.

At the beginning of World War II the lands of Western Ukraine, that had been within the Polish
state, were occupied by the Nazi and the Soviets. A group of young actors in the new conditions
demanded from the OUN head Andriy Melnyk to change the tactic, the forms and methods of OUN
fight for achievement of its political goals. It is stated in the article that Ya. Horbovyi was one of the
leading actors of the Ukrainian national movement and actively participated in the establishment of the
new organization called the Revolutionary OUN in February 1940. Stepan Bandera became the head of
the new organization, that is why the new political structure was also called the Bandera OUN.

A. Melnyk’s advocates explained disintegration of the OUN with personal ambitions of S. Bandera
and his political allies. S. Bandera, in his turn, accused A. Melnyk of cooperation with the Nazi
Germany. The Bandera OUN announced its heading for the armed rebellion against the Soviet regime,
which was to become the initiation of the ‘national revolution’ in the Ukrainian lands within the Soviet
Union. For implementation of armed struggle plans the Rebel Headquarters was established, which
included Ya. Horbovyi (‘Hrab’).

In order to get ready for the rebellion the Bandera OUN leaders staying in the areas occupied by
Germany sent small groups of OUN members to the Ukrainian lands under the Soviet rule. The task of
those groups was to create an underground network (structure?) to fight against the Soviet regime. Ya.
Horbovyi, sent to the USSR in March 1940, was one of the coordinators of those groups.

The bodies of the People’s Commissariat for Internal Affairs were actively working at detecting the
network of the Ukrainian national underground movement, sending agents of the Soviet special services
into the organization’s structure and disclosing and arresting the most active members of the
Revolutionary OUN. On the eve of the Soviet-German war Soviet special services managed to disclose
and arrest members of the national underground movement in Halychyna, most of whom were later
killed.

Soviet special forces that were actively fighting the OUN underground movement disclosed an
underground network of the organization, sent their agents to the organization and arrested most of its
members, Ya. Horbovyi among them. During the interrogations held by the Soviet special services Ya.
Horbovyy told about the heads of the organization, political processes in the OUN, the organization’s
plans for fighting against the Soviet rule. Under the threat of execution Ya. Horbovyi agreed to work for
the Soviet special services and inform the Soviet intelligence about the Bandera OUN’s plans. He was
sent to Krakow, where he restored contacts with the OUN leaders. The Security Service of the OUN
disclosed Ya. Horbovyi’s collaboration with the Soviet special forces. Ya. Horbovyi was arrested by
the German police in the territory of the General Government and his further fate is not known to us.
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Materials of Ya. Horbovyi’s interrogations held by the People’s Commissariat for Internal Affairs
and other archival documents became an important source in studying the OUN activity at the beginning
of World War II, the tactic and the methods of the organization’s fighting for the restoration of the
Ukrainian state.

Key words: the Organization of Ukrainian Nationalists, Yaroslav Horbovyi, OUN disintegration,
nationalistic underground movement, People’s Commissariat for Internal Affairs of the USSR (NKVD
of the USSR), Andriy Melnyk, Stepan Bandera.

REFERENCES
Arkhiv OUN u Kyievi. Fond 1, opys 2, sprava 37.
Arkhiv OUN u Kyievi. Fond 1, opys 1, sprava 177.
Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy. Rozshukovi spravy, sprava 33283-fp.
Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy. Fond 6, sprava 70138-fp, tom 1.
Bila knyha OUN. B. m. i v., 1949.
Knysh, Zynovii. Rozbrat: Spohady y materialy do rozkolu OUN u 1940–1941 rokakh.

Toronto: Sribna surmv, 1960.
“Dokladnaya zapiska zam. nachalnika sledstvennoy chasti GUGB SSSR B. V. Rodosa I. A.

Sºrovu o rezultatakh operatsii po likvidatsii OUN vo Lvovskoy oblasti.” Ukrainskiye
natsionalisticheskiye organizatsii v gody Vtoroy mirovoy voyny. Dokumenty. Moskva:
ROSSPEN. 2012, t. 1. 107. (in Russian).

“Dokladnaya zapiska zam. nachalnika sledstvennoy chasti GUGB SSSR B. V. Rodosa I. A.
Serovu o rezultatakh operatsii po vskrytiyu polskogo i ukrainskogo kontrevolyutsionnogo
podpolia vo Lvovskoy obl..” Ukrainskiye natsionalisticheskiye organizatsii v gody
Vtoroy mirovoy voyny. Dokumenty. Moskva: ROSSPEN. 2012, t. 1. 111. (in Russian).

“Dokladnaya zapiska nachalnika Upravleniya NKVD po Lvovskoy oblasti V. T. Sergiyenko L.
P. Berii o likvidatsii OUN vo Lvovskoy oblasti.” Ukrainskiye natsionalisticheskiye
organizatsii v gody Vtoroy mirovoy voyny. Dokumenty. Moskva: ROSSPEN. 2012, t. 1.
105. (in Russian).

Sudoplatov, Pavel. Raznyye dni taynoy voyny i diplomatii. 1941 god. Moskva: OLMA-
PRESS. 2001. (in Russian).

Стаття надійшла до редколегії: 15 вересня 2017 р.
Прийнята до друку: 19 грудня 2017 р.



122

В. Ковальчук
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 122–131

 © Ковальчук В., 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 122–131
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Issue. 53. P. 122–131

1 Олександр Іщук та Наталія Ніколаєва, Методи зашифрування кореспонденції у підпіллі
ОУН і УПА та їх розшифрування органами державної безпеки УРСР в 1944–1954 рр. (Київ:
Б. м., 2006).

2 Ігор Марчук, “Методика вивчення архівних джерел з історії ОУН та УПА на Волині: з
досвіду дослідника,” Архіви України 1–2 (2004): 148–158.

3 Володимир Ковальчук, “Посилення конспірації в ОУН(б): перехід від літерних до цифрових
шифрів,” Український визвольний рух 19 (2004): 271–287.

УДК .2:003.26:[94:061.2ÎÓÍ(477.8)“1945/1954”

“ЕЗОПОВА МОВА” І ТАЙНОПИС
У ДОКУМЕНТАХ ПОВОЄННОЇ ОУН-Б: НОВІ ЗНАХІДКИ

Володимир КОВАЛЬЧУК
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

вул. Трьохсвятительська 4, 01001, Київ, Україна

Наявність елементів шифрування було особливістю деяких письмових джерел збройного
націоналістичного підпілля ОУН-Б. Практики зашифровування чітко увиразнюються з 1945 р.
й тривають майже до середини 1950-х років. “Езоповою мовою” – способом викладу думок із
натяками чи недомовками – користувався як керівні кадри підпілля, так і рядові підпільники. На
початку 1950-х років функціонери Закордонних частин ОУН для зв’язку із оунівцями на теренах
Польщі та України почали використовувати тайнопис. Проте, співробітники радянських спецслужб
навчилися розшифровувати деякі з таких документів. За станом на 1953 р. їх у різних областях
України вже перехоплювали і передавали до Києва, де їх розшифровували й надсилали керівнику
4-го управління МВС на вивчення і аналіз. Стаття, яка підготована на основі джерельних
матеріалів, що зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, окрім
ознайомлення із криптографією національного Руху Опору дає змогу відтворити окремі епізоди
національно-визвольної боротьби українців проти комуністичного режиму.

Ключові слова: “езопова мова”, тайнопис, ОУН-Б, Павло Судоплатов, Волинь, Василь Кук,
Служба безпеки, УРСР.

Специфічною особливістю письмових джерел збройного націоналістичного
підпілля Організації Українських Націоналістів-бандерівців (далі – ОУН-Б) є те,
що деякі з них були укладені з використанням різноманітних методик
зашифровування, зокрема, й “езопової мови”. Також у низці документів, окрім
власне “видимих”, доступних для прочитання частин, містилися й тайнописні
“вставки”.

Проблематика вивчення документів ОУН-Б під таким кутом ще не набула
належного висвітлення ні в українській, ні у зарубіжній історіографії. Окремі
аспекти лише епізодично розглядалися в працях О. Іщука та Н. Ніколаєвої1,
І. Марчука2, деяких наших публікаціях3.

“Езопова мова” – це замінені в документах слова, які мають важливе, а
часом і ключове значення для розуміння “стратегічних” ділянок змісту, а також
словосполучень й окремих фраз, на відповідники з абсолютно іншими значеннями.
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Перші випадки використання у післявоєнному збройному підпіллі “езопової
мови” виявлені в діловому листуванні підпільників за 1945 р. Приміром, 19 червня
“Шахтар” у листі до “провідника” (так позначив адресант Василя Кука) вказав,
що можливою авторкою зашифрованої кореспонденції, яку одержав із
Кременеччини, є їхня спільна знайома – “ця стара жінка”4.

Аналогічно в листуванні “втаємничувалися” й керівники підпілля. Зокрема,
у фрагменті листа за 1949 р., де писалося про передачу оунівської
пропагандистської літератури для адресата, провідник ОУН-Б на Волині та
Поліссі Василь Галаса фігурально назвав якогось очільника “ким слід”: “Може
Ви вже дещо одержали від кого слід, але це не шкодить”5.

Так, провідник ОУН-Б на ПЗУЗ Микола Козак (“Вівчар”) у листі до Михайла
Арсенича (кінець 1946 р.), назвав автора інструкцій щодо розгортання
організаційної діяльності в Північно-східному краї “Одеса” Василя Кука “тим
чоловіком, у котрого я зимував”6. “Той, котрий подарував олівця”7, – такий зворот
фігурує в листі провідника Рівненського краю ОУН-Б Анатолія Маєвського
(жовтень 1950 р.). При цьому, певно мався на увазі металевий олівець із одним
чи кількома грифелями – доволі коштовна, як на ті часи, річ. Згадки про чоловіка,
який презентував олівець, продовжилися в кореспонденціях Маєвського за 1951
р. Приміром, ведучи мову про адресу місця для зв’язку, на якому мав залишити
для працівника СБ Богдана Кузьми нову кореспонденцію (“пошту 6/50”), автор
зауважує: “то знає також той, хто подарував мені олівця”8. У тому ж документі
провідник Рівненської округи ОУН-Б Анатолій Маєвський згадує цю особу в
парі з іншою: “Той, котрий приходив до мене від того, котрий мені подарував
карандаш, розповідав, що очікує вас і надіявся, що ви прийдете до того, хто
подарував мені карандаш”9. А от чоловіка, котрий передав зв’язок до якогось
підпільника в терені по-сусідству, у липні 1951 р. А. Маєвський назвав так: “той,
котрий зіставив у мене на продаж свій плащ (з тим, у котрого я купив палатку
собі)”10.

“…Та особа, котра до нього вже ходила, так як він вже її знає, а це всю
справу дуже спростить”11, – так конспіративно описав оунівський графік Ніл
Хасевич (“8510”) посередника, що допомагав йому листуватися з художником-
декоратором Луцького обласного театру Юрієм Мицем (“Скорупським”).
Зберігачів свого архіву з портретами деяких членів ОУН-Б і УПА на
Деражненщині Н. Хасевич “замаскував” не менш філігранно: “…цей архів

4 Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Літопис УПА, 2011), т. 16, 147.
5 Там само, 167.
6 Там само, 435.
7 Там само, 575.
8 Там само, 580.
9 Там само, 578.
10 Там само,  579.
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знаходиться у тих сусідів з П. або Б., у котрих у хаті є троє мужчин і один із них
був заарештований за кабана, той чоловік, котрий до мене приходив”12.

На початку 1950 р. схожим чином експериментував провідник Рівненського
надрайону Василь Троцюк (“Ай”). Зокрема, він писав, що дві з шести копій
свого суспільно-політичного огляду адресував “тому другу, до котрого йду”13.
Також він “замаскував” не лише прізвище чи псевдонім цієї людини, але й якусь
річ, що її мав надіслати “зверхник” для “Сл[юсаря]”: “Той друг (Сл.) казав, щоб
Ви надіслали для нього те, що у Вас є з того, що повинен надіслати Назар
(якесь старе)”14.

Часто схожим чином зашифровувалися ділянки й у листах провідника
Луцького терену Північно-західного краю Олександра Савири (“Осики”).
Приміром, на початку 1951 р., у кореспонденції до охоронця Івана Троцюка
(“Адама”) він назвався не своїм справжнім іменем чи псевдонімом, а як “той,
котрий був у Вас на ганку тоді, коли Вас К. поранив у мізинець на нозі”15. Далі
він практику вживання таких словесних конструкцій продовжив. У серпні 1951 р.,
у листі до Головнокомандувача УПА В. Кука, поцікавився особою спільного
знайомого різьб’яра, чи це випадково не той чоловік, що влітку “мав прибути
іншою дорогою”. Далі запитав про іншого “бойовика”: “Як справа остаточно з
тим боєвиком, що ще вторік обіцяв прислати п. д. К-нь, а від весни лагодить її
д. В.?”16.

У багатьох оунівських документах прослідковується заміна назв низки
поселень, топонімів, умовних місць зустрічей, інших географічних об’єктів на
слова із відмінними значеннями. Так, село Бишки на Тернопільщині у листі
В. Кука до одного з референтів ОУН-Б на Волині та Поліссі Ярослава Дударя
(“Архипа”) від 18 вересня фігурує як місце, де “…ви потратили коні”17.

За допомогою подібного звороту (“те саме місце, де я з Вами бачився
останьо на кемпі”18) 4 липня 1949 р. повідомив своїй зв’язковій майбутнє місце
зустрічі провідник О. Савира.

У 1951 р. про місцезнаходження дому, який провідник А. Маєвський
“забронював” у цуманських лісах Рівненщини для кореспонденцій від колеги-
есбіста Богдана Кузьми, він йому пояснив наступним чином: “ту хату, яку
перебрав Б. тоді, як “гостював” у мене. Контрольоватися та хата буде раз на
місяць… Зв’язок через того, до котрого Ви мали зголоситися, по кличці з газети

11Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Літопис УПА, 2011), т. 16, 688.
12 Там само, 685.
13 Там само, 662.
14 Там само, 662.
15 Там само, 622.
16 Там само, 632–633.
17 Там само, 232.
18 Там само, 607.
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“Ес…”19. Схожим чином А. Маєвський охарактеризував пункт зустрічі із
провідником Подільського краю ОУН-Б Іваном Прокопишиним (“МН”): “Те
місце, де в той час, коли Ви приходили на мою територію, я надсилав за Вами
людей, тобто те місце, де Ви чекали і того місця прийшли до мене”20.

Бувало й таке, що в одному й тому саме листі “езопова мова”
використовувалася кілька разів. Непересічним майстром використання таких
словесних конструкцій був провідник А. Маєвський. Так, місце колишньої зустрічі
з колегою Юрієм Беднарчиком (“Слюсарем”), яке мав на увазі, але не називав
у листі до нього у квітні 1949 р., позначив трьома способами: “там, де варили
чай і нам коптіло”, “той, у котрого ми варили чай і нам коптіло”, “того, в котрого
ми гостювали і варили чай, а нам коптіло”21.

За аналогією, посередник епістолярного діалогу, який наприкінці 1940-х років
вівся між Рівненським крайовим проводом і бунтівниками-”далеківцями”,
проходить у листі А. Маєвського за жовтень 1949 р., як “той друг” (щонайменше
п’ять разів). Також А. Маєвський дав вказівку “Слюсарові” повторно виготовити
звіти за квітень, травень і червень 1949 р., які “тому другові” раніше чомусь не
надійшли. Ще просив надіслати “тому другові” відповіді населення на запитання
опитувальника (“Квестіонара Сх”)22. Отож, як виглядає, посада, яку займав в
організації “той друг”, була значно вищою, ніж та, яку обіймав А. Маєвський.
Про це можна судити і з його фрази в листі до соратника Івана Кроля (“Зінька”):
“...відповідь до Вас писала особа, котра з доручення проводу ОУН обняла
становище сл. п. провідника Смока, я про це писав Вам, бо той друг покликався
на мене”23. Тут, ймовірно, йдеться про провідника ОУН-Б на Волині та Поліссі
В. Галасу, адже саме він зайняв місце попередника Миколи Козака (“Смока”)
незабаром після його вбивства чекістами на початку лютого 1949 р.

На початку 1950-х років у системі документообігу збройного підпілля ОУН-
Б починають побутувати не тільки листи, частково закодовані з використанням
“езопової мови”, але й із додатковим тайнописним текстом. За даними джерел
із фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, тайнопис почав
активно застосовуватися, зокрема, у кореспонденціях, що циркулювали між
функціонером проводу ЗЧ ОУН-Б у Мюнхені Богданом Підгайним (“Аскольд”)
і тодішнім збройним підпіллям ОУН-Б у Польщі.

Ініціатором використання тайнопису на такому високому організаційному рівні
міг бути Б. Підгайний. Ще 8 грудня 1952 р. він попередив свого візаві в Польщі
“Дона” про те, що скоро надішле йому необхідну для “процедури” доповнення
листів тайнописом річ – кальку24.

19 Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Літопис УПА, 2011), т. 16, 587.
20 Там само, 590.
21 Там само, 558–559.
22 Там само, 564, 569.
23 Там само, 574.
24 Справа-формуляр “Звено”, Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі –

ГДА СБУ), ф. 65, спр. С-9115, т. 10, арк. 42.



126

В. Ковальчук
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 122–131

Потім тайнопис було рекомендовано застосовувати в радіограмі, яку вранці
1 лютого 1953 р. Б. Підгайний (а на думку працівників радянських спецслужб,
відправником був “англійський радіорозвідцентр”25) передав для одного з
керівників оунівського підпілля в Польщі: “Пункти, адреси і характерні дані з
України повідомляйте в листах тайнописом”26. При цьому наказувалося
використовувати нове чорнило, “що його одержите у вигляді кальки, на якій
буде написаний текст зеленим, повторюю – зеленим чорнилом”27.

Наступного дня лист, у якому говорилося про обладнання для продукування
тайнопису, надійшов на адресу “Дона” від Б. Підгайного. Що прикметно, дана
інформація в листі відкрито не подавалася, а містилася в тайнописній його
частині. Отже, “Аскольд” повідомляв, що надіслав адресату на
кореспондентський пункт “новий карбон” – тобто кальку з написаним на ній
чорнилом зеленого кольору текстом. Затим йшла інструкція про те, як нею
потрібно користуватися. Спершу на чистому аркуші паперу треба було чорнилом
писати звичайний текст листа. Далі на нього накладається калька. Вона
використовується як копірка, тобто наводяться нанесені на неї літери, а відтак
формується власне тайнописний текст28.

3 лютого 1953 р. той саме відправник знову нагадав “Зенону” радіограмою
про потребу використання тайнопису: “Пункти й адреси [для зв’язку] в Україні
повідомте нам письмово новим способом тайнопису, який надсилаю для “Дона”.
Вам також надішлю, якщо підтвердите, що прийняли”29.

“Надіслав Вам нове чорнило в кальці – карбон”30, – наголошує останньому
Б. Підгайний у радіограмі від 24 лютого 1953 р. “Повідомте, куди Вам надсилати
нову кальку”31, – схожим чином того саме дня цікавиться він у “Дударя”.

Вірогідно, що на початку квітня “Дон” уже користувався саме цим видом
написання тайнопису. Принаймні, знаємо про його лист від 4 квітня із тайнописною
“вставкою”32. Вона – послання до Мирона Матвієйка (“Усміха”) – відома у
перекладі російською. Звучить так (місця в квадратних дужках – нерозбірливі,
відсутність україномовного оригіналу документа не дозволяє їх відтворити): “№ 1/
53. 4.4.1953 года. Дорогой друг Усмих! 1. Ваше письмо от 26.2.1953 года получил,
пробовал его проявить, но должно быть Вы не смазали его чем следует.
2. Переданные письма […] чернилами, которые имеем, одинаковые.
3. Относительно связей с проводом ЗЧ, то в этом году должны [предпринять]

25 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 10, арк. 34.
26 Там само, арк. 34.
27 Там само.
28 Там само, арк. 50.
29 Там само, арк. 42.
30 Там само, арк. 49.
31 Там само, арк. 42.
32 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 347.
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меры к приему людей. В прошлом году шли группы с почтой, но к нам не дошли
и погибли. 4. Делюсь с Вами печальным известием, что посланная Вами группа
провалилась на линии Карловы Вары – Хеб 4 ноября 1952 года”. 5. Дело
письменной святи мы должны поставить на соответствующую висоту, чтобы о
всех важных делах я мог сообщать ЗЧ. 6. Вашу почту-штафету, по поручению
Аскольда, распечатал, переписал химическими чернилами и отослал на Запад.
7. Кроме связей с Вами, имеем еще связь с Дрогобычской краевой [сеткой], с
Всеволодом […]. 8. […]. 9. Всеволод с 1951 года ни с кем не имеет связи, за
исключением своего округа. 10. Кроме этого пункта, должны иметь еще
мертвые. 11. Все устно переданные Богуном [информации] переслал на запад.
Имеется одна неясность, касающаяся меня, – п. 4 [и] 2, следить за Вашей
почтом […], контролировать пункты […]. 12. Зенон о связи с Вами сориентирован,
[…] также к Вам. 13. Следите за следующими моими письмами на адресах,
которые дали […] и Богун. 14. Прошу информировать меня о ходе Ваших дел
[…] присылайте побольше [э]сбистских материалов и литературы, особенно
[…] провода на У[краинских] З[емлях]. Пересылайте листовки, чтобы я мог
посылать их дальше. 15. Выражаю Вам полную преданность всех членов
организации и свою личкую для великого дела и желаем Вам и проводу на УЗ
много счастья и успехов в дальнейшей борьбе. Сердечно поздравляю. Слава
Украине! Дон”33.

Відповідь на цей лист, яку 2 травня 1953 р. підготував Мирон Матвієйко, також
була з тайнописом. Як це часто практикувалося, тайнописний текст знаходився
точно перпендикулярно до частково закодованого тексту. Так само тайнопис,
за взірцем попередніх практик, було виконано друкованими літерами. Щоправда,
букви вийшли більшими, ніж у листі “Дона”, так само, як і відстані між рядками
тайнопису. Відтак, цей лист “умістився” не на одному аркуші, а на двох.

Крім “калькового” тайнопису, в системі діловодства збройного підпілля ОУН–
Б застосовувалися й інші його різновиди. Приміром – зв’язковий закордонного
центру ОУН у Мюнхені Михайло Шпонтак (“Каліка”) обіцяв писати в міжрядді
листів до “Прута” (легендований УМДБ Чернівецької області як оунівець із
Закарпаття) таємні відомості молоком чи соком цибулі34. Також практикувався
тайнопис із використанням симпатичних чорнил. На це, приміром, вказує фраза
“п’ю пігулки від головного болю”35, вжита в тайнописній частині листа “Дона”
до М. Матвієйка від 4 квітня 1953 р. Її переклад такий: “використовую симпатичні
чорнила”36.

33 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 332–333.
34 Контрольно-наглядова справа № 7 з матеріалами щодо керівництва та контролю за

агентурно-оперативною діяльністю УКДБ Закарпатської обл., ГДА СБУ, ф. 2 (4 упр.), оп. 7
(1957), т. 1, арк. 154.

35 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 335.
36 Там само, арк. 330.
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До речі, на початку 1950-х років листи з елементами тайнопису часто-густо
надсилалися звичайною поштою на адреси людей, які навіть могли не
здогадуватися про те, хто справжній адресат. Так, на конверті, в який був
вкладений лист “Дона” до М. Матвієйка від 4 квітня 1953 р., вказана адреса
цивільної мешканки одного з галицьких сіл: Львівська область, Городокський
район, с. Любень-Малий, Колоді Анастасії Григорівні37.

Варто зазначити, що різноманітні прийоми зашифровування окремих місць
чи всього тексту документів були добре відомі й для тих чинників, із якими
УПА та підпілля ОУН(б) вело боротьбу, зокрема спецслужб СРСР, УРСР та
Польщі.

“Сліди” цього, приміром, можна виявити, ознайомившись із документом
НКДБ УРСР, який з’явився у серпні 1945 р. У джерелі узгоджуються дії агента
Людмили Фої після того, як вона повторно приїде до міста Луцьк. Тоді жінка
мала написати листа з використанням “езопової мови” й відправити його поштою
за домашньою адресою. “Якщо все буде гаразд – на десятій стрічці написати
що-небудь про пташок, а якщо будемо мати затримку – про ягоди. Коли ж повний
провал – писати про погоду”38, – роз’яснив Фої деталі чекіст. Після відправлення
цього листа він мав би бути перехоплений, аби чекісти змогли розшифрувати
відповідні “езопівські” фрази.

У першій половині 1950-х років працівники радянських спецслужб уже досить
детально знали характерні особливості мікросвіту документів збройного підпілля
ОУН(Б) (почерки, стилістика, фразеологія тощо), про що свідчить їхня інтенсивна
тодішня переписка. Зокрема, чекісти вміли не лише розшифровувати повстанські
листи, але й виявляти в них тайнопис. Це чітко видно з перебігу початкового
етапу радіогри “Звено” із провідними оунівськими центрами (ЗЧ ОУН, ЗП УГВР)
за кордоном. Наприклад, виконувач обов’язків начальника 1-го управління МВС
УРСР, генерал-майор Михайло Поперека у березні-квітні 1953 р. знав, що з-за
кордону оунівцям надходять пропозиції про писання листів із тайнописом, а також
те, що такі рекомендувалося відправляти за умовними адресами в Німеччині
та Америці39.

Навесні 1953 р. на території України такі листи підпілля перехоплювали відділи
“В” обласних управлінь МВС40. Далі ці документи надсилали до центрального
апарату МВС УРСР, де в них виявляли тайнопис, а відтак їх фотографував
відповідальний працівник – підполковник Бутенко41. Затим розшифрований
тайнописний варіант того чи іншого листа оперативно надсилався в четверте
управління МВС СРСР – Павлу Судоплатову42.

37 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 347.
38 Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Літопис УПА, 2011), т. 18, 490.
39 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 339.
40 Там само, арк. 347.
41 Там само, арк. 346.
42 Там само, арк. 347.
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Звісно, працівникам радянських спецслужб не завжди вдавалося
розшифрувати всі ділянки тайнописних “включень”. Серед основних причин –
незадовільний фізичний стан перехопленого документа, помилки впродовж
власне процесу розшифрування тайнопису. Наприклад, у радянській розшифровці
тайнопису листа “Дона” до М. Матвієйка (від 4 квітня 1953 р.) таких місць є
щонайменше дев’ять43.

У деяких документах чекісти не змогли розшифрувати взагалі нічого.
Приміром, на початку січня 1953 р. заступник начальника УМДБ Ростовської
області Какучай поскаржився начальнику 2-го управління МДБ УРСР на
нерозбірливий зашифрований текст, виявлений у нотатнику якогось Юрія
Штефанця під час негласного обшуку в його помешканні. “Оскільки записи нами
не розшифровані і впродовж розроблення українських націоналістів зустрічаються
вперше, просимо Вас дати вказівку на їхнє скурпульозне вивчення з метою
виявлення у них шифру, а також нас зорієнтувати в тому, чи маєте які-небудь
відомості про застосування націоналістичним підпіллям зашифрованих записів”44.
У відповіді на це звернення значилося: “Надіслані Вами записи... розшифрувати
не можемо через відсутність для цього необхідної кількості матеріалів.
Принагідно повідомляю, що учасники оунівського підпілля, з метою конспірації,
часто зашифровують своє листування, в кожному випадку заздалегідь
узгоджуючи ключ для його розшифрування. З цією ж метою вони використовують
націоналістичну літературу та листівки, вказуючи цифрами необхідну стрічку
та літеру. Однак при цьому також існує попередня домовленість між
адресатами”45.

Отже, на конкретному джерельному матеріалі доведено, що в другій половині
1940-х – першій половині 1950-х років посилювались практики “утаємничування”
змісту документів у надрах збройного націоналістичного підпілля ОУН-Б, відомі
ще з 1943–1944 рр. До методик зашифровування окремих слів, словосполучень,
кількох речень чи абзаців, актуалізованих у останні роки радянсько-німецької
війни, додається використання “езопової мови”, а від початку 1950-х – і
тайнопису.

43 Справа-формуляр “Звено”, ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9115, т. 9, арк. 332–333.
44 КНС № 7 з матеріалами щодо керівництва та контролю за агентурно-оперативною діяльністю

УКДБ Закарпатської обл., ГДА СБУ, ф. 2 (4 упр.), оп. 7 (1957), т. 2, арк. 111.
45 Там само, арк. 115.
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“AESOPIAN LANGUAGE” AND CRYPTOGRAPHY
IN THE POST-WAR DOCUMENTS OUN–B: NEW OPENINGS
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The main idea of the article is the analysis of the “Aesopian language” and cryptography in the
post–war documents Organization of Ukrainian Nationalists-B.

Presence of elements of encoding was feature of some written sources of the armed nationalist
underground of Organization of Ukrainian Nationalists-B. On the basis of preliminary publications of
the author it is noted that this process became expressive, since 1945. It became result of sharp
strengthening of secret rules in the armed underground of Organization of Ukrainian Nationalists-B
that, in turn, was a peculiar reaction to activization. The documents Organization of Ukrainian
Nationalists–B were frequently composed in “Aesopian language” from 1945 to the middle of the
1950th.

“Aesopian language” is communications that convey an innocent meaning to outsiders but hold a
concealed meaning to informed members of a conspiracy or underground movement. For example, if
Vasyl` Halasa was being discussed, the author of a letter called him either “that comrade” or “that man”.
In the letter written in 1949 to Roman Shukhevych, Vasyl Halasa called the leader of PZK “Lis” Ivan
Lytvynchuk (“Duboviy”) – “the one who should come to you in winte”. When Anatolii Maievs`kyi
wanted to remind his addressee, Yurii Bednarchyk, of the location of his last meeting with him, he
wrote: “where tea was brewed and it was smoking”.

In the early fifties in the armed underground of Organization of Ukrainian Nationalists-B there was
letters not only partially ciphered with use of an “Aesopian language” but also with the elements of the
cryptography. In particular, cryptography was used at correspondence between members of
Organization of Ukrainian Nationalists-B in Poland and of ZCh Organization of Ukrainian Nationalists-
B in Munich.

The members of the Soviet intelligence agencies didn’t manage to decipher some of correspondence.
In the spring of 1953 in the territory of Ukraine such letters was intercepting by the regional departments
of the Ministry of Internal Affairs of USSR. Further these documents was sending to central office of
the Ministry of Internal Affairs of USSR, to Pavel Sudoplatov.

Key words: “Aesopian language”, cryptography, OUN(b), P. Sudoplatov, Volyn. Cook, Security
Service. URSR.
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1 Анатоль Камінський, Василь Охримович: Біографічний нарис (Торонто, Нью-Йорк, Лондон:
Видання Політичної Ради ОУН, 1999).

УДК 94(477):325.8]:061.2ОУН“1951/1954”(092:093.2)

ВАСИЛЬ ОХРИМОВИЧ У 1951–1954 роках
(за матеріалами кримінальної справи)

Анатолій РУСНАЧЕНКО
Таврійський національний університет,

кафедра філософії та історії,
вул. Івана Кудрі 33, 02000, Київ, Україна

У статті розглянуто діяльність Василя Охримовича в Україні у післявоєнний період і перебування
ув’язненні. Досліджено обставини арешту і слідства над В. Охримовичем, викладено особливості
діяльності збройного підпілля в останній період його існування через долю особи, яка протягом
років відігравала важливу роль в українському визвольному русі. Простежено деталі взаємодії
провідних членів визвольного руху з В. Охримовичем, ставлення цих людей до подій в Україні і за
кордоном. З’ясовано, що герой статті мав виступати як посередник у справі розв’язання проблеми
розколу в ОУН за кордоном, але ця справа не була ним вповні завершена. Автор спробував
збагнути трагедію людини, яка попала в руки МГБ. Матеріали кримінальної справи дають додатову
інформацію про розкол в ОУН за кордоном й свідчать про відсутність розбіжностей у підпіллі в
Україні. Стаття написана на основі матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки
України, що дає змогу окрім відтворення історичного портрету одного з чільних діячів ОУН-Б,
реконструювати окремі епізоди українського національно-визвольного руху.

Ключові слова: Василь Охримович, Організація Українських Націоналістів, Українська
Повстанська Армія, Роман Шухевич, Василь Кук, національно-визвольний рух, радянські
спецслужби.

Особа Василя Охримовича (1914–1954) була досить відомою в середовищі
Організації Українських Націоналістів вже від початку 1930-х років, але якось
менше зауважувалася дослідниками. Зокрема, існує лише один біографічний
нарис життя і діяльності цієї непересічної постаті українського визвольного руху1.
Матеріал статті хронологічно охоплює період перебування В. Охримовича в
Україні від моменту його десантування в травні 1951 р. і до загибелі. Дана
розвідка ґрунтується на матеріалах кримінальної справи, заведеної на
В. Охримовича після його ув’язнення МВС (зберігається в Галузевому
державному архіві СБУ в Києві). Якихось додаткових матеріалів щодо
українського визвольного руху в Україні для автора справа не містить (принаймні
ті томи, до яких він був допущений). Деякі виписки зі справи зберігаються в
кримінальних справах інших осіб. При ознайомленні з матеріалами справи
дослідник має зважати на обставини слідчого процесу, на той психологічний і
фізичний тиск, якого зазнавав підслідний у ході допитів.
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В. Охримович став членом ОУН у 1930 р. Починав він як кущовий, повітовий
провідник Організації, згодом очолив провід Тернопільської округи. Протягом
1934 р. перебував в ув’язненні у Березі Картузькій. Після звільнення знову
керував повітовим і окружним проводами ОУН на Тернопільщині. За участь у
націоналістичному русі засуджений польською владою до 8-річного ув’язнення.
На початку Другої світової війни вийшов з тюрми. У липня 1941 р. керував
роботою Тернопільського державного правління до моменту заборони його
діяльності німецькою окупаційною владою. Відновлював організаційні структури
ОУН у краї після німецьких арештів восени 1941 р. З 1942 р. став членом
Проводу ОУН. В. Охримович був учасником всіх конференцій і ІІІ Великого
Збору ОУН, провідником ОУН на Західноукраїнських землях (1943)2. Згодом
він був скерований за кордон у складі Закордонного представництва Української
Головної Визвольної Ради. Перебував у Польщі, Словаччині, Австрії, Німеччині.
Був активним учасником і організатором суспільно-політичного життя української
еміграції. Нетривалий час навчався в американській школі розвідки, що дало
можливість йому знову потрапити в Україну.

У ніч з 19 на 20 травня 1951 р. В. Охримович разом з радистами “Маком”,
“Рубанем” і “Осипом”, що навчалися разом з ним у розвідшколі, був
десантований біля гори Шабеля (назва – з тексту документа. – Авт.) У районі
приземлення групу очікували бойовики Петра Федуна (“Полтави”)3. У с. Брязи
Вигодського району Станіславської обл. В. Охримович зустрівся з Петром
Полтавою. Упродовж наступних двох місяців перебував у бункері провідника
Калушського окружного проводу “Владана” (Володимира Фрайта) біля с. Турки
(в оригіналі рос. “Турье”. – Авт.). 23 (за іншими даними – 24 серпня)
В. Охримович зустрівся з членом Проводу ОУН Романом Кравчуком.
В. Охримович провів із членами Проводу обговорення проблеми розколу ОУН
за кордоном. Він привіз листи від усіх сторін конфлікту в еміграції й передав їх
членам Проводу в Україні – Р. Кравчуку, П. Федуну (Полтаві) і Василю Куку4.

Голова Проводу ОУН в Україні В. Кук зустрівся з В. Охримовичем у жовтні
1951 р. у схроні у районі сіл Куртув і Тростянець Малий Золочівського району
Львівської обл. У розмовах В. Охримовича з членами Проводу ОУН в Україні
було підтверджено повноваження всіх членів Закордонного Проводу УГВР. Після
ознайомлення всіх членів Проводу з суттю конфлікту між Закордонними
Частинами ОУН і Закордонним Проводом УГВР кінцеве рішення з цього
питання було відкладено на весну – літо 1952 р. Однак, уже у вересні 1951 р.
члени Проводу надали В. Охримовичу мандат, щоб ЗП УГВР і далі

2 Охримович Василь Остапович. Кримінальна справа №149912. В 6 т.  Галузевий державний
архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 5, спр. 445, т. 1, арк. 43. 

3 Там само, арк. 45, 242.
4 Про проблеми розколу докладніше див.: Анатолій Русначенко, Нариси новітньої історії

України (Київ: Видавець Олег Філюк, 2015), кн. 3, 338–351.
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продовжувало свою роботу в тому ж напрямку. Про отримання цього мандату
П. Полтава повинен був повідомити ЗП УГВР радіограмою5.

Між членами Проводу ОУН точилися дискусії щодо ролі інтелігенції у
визвольному русі. Зокрема, обговорення торкнулися особи історика Івана
Крип’якевича й літературознавця Михайла Рудницького, які спочатку
підтримували національний рух, але під тиском обставин виступили із його
засудженням. Виникло питання і про ставлення до комуністів при зміні влади.
П. Полтава вважав, що якщо комуністи й інтелігенція не провадили активної
боротьби з українським визвольним рухом, то проти них не потрібно
застосовувати репресій. В. Охримович дотримувався такої ж думки. Р. Кравчук
висловився проти такого підходу, оскільки цього б не сприйняли люди, репресовані
за участь і підтримку визвольного руху6.

У травні 1952 р. В. Охримович, як провідник Карпатського і Львівського
проводу ОУН (псевдо “Кузьма”) організаційним шляхом перейшов на
Рогатинщину7, де перебував у схроні Р. Ковальчука (“Петра”) в урочищі
Підзамче, біля с. Клешівна. В. Охримович разом із В. Куком підтвердив
повноваження Григорія Голяша (“Бея”), який втік після спроби МГБ завербувати
його і повернувся в підпілля.

У підпіллі В. Охримович вів листування з Головнокомандувачем УПА
В. Куком. Відомо про його 4 листи до цього адресата. 8 червня 1952 р. він
повідомляв про смерть П. Полтави (В. Кук просив з’ясувати обставини його
смерті) і Р. Кравчука (“Максима”), а також зазначав, що не має ніяких зв’язків
що з керівником Львівського проводу “Яремою”. В. Кук надіслав йому короткого
листа, літературу і попросив направити йому 30 тис. рублів. В. Охримович
відписав, що має тепер машиністку і буде писати реферати, висилає запитані
гроші. У своїй відповіді В. Кук повідомляв, що перечитував рішення Проводу
ЗЧ ОУН й кваліфікував їх як “нещирі” у ставленні до “Краю”. Головнокомандувач
УПА просив встановити зв’язки з південними районами Львівського краю. У
своєму листі В. Кук повідомляв також, що передачі “Голосу Америки”
українською мовою не відповідають вимогам теперішнього стану України.

Наприкінці серпня 1952 р. В. Охримович інформував, що встановити зв’язок
не вдалося, але він чинить заходи для його налагодження. У тому ж повідомлення
він писав, що ознайомився зі статтею В. Кука “За організацію демократії” і
вважає, що її слід було б видати і розповсюдити.

У наступному листі вирішувались організаційні питання (зокрема В. Кук
просив організувати йому зустріч з керівником Золочівського проводу “Олесем”
і вказував, що на Тернопільщині дуже важке становище з кадрами.

5 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 2, арк. 165.
6 Там само,  375.
7 Там само, 280.
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У кінці вересня 1952 р., направляючи четвертий лист, “Кузьма” повідомляв,
що у Львівському краї залишилась одна “Рута” (Любов Гайовська). За її даними,
діючі підпільники, залишалися тільки на Сокальщині та Жовківщині й вони
проводять пропагандистську роботу. Окружні проводи ОУН як цілісність
перестали існувати, в Яворівському районі організована структура ОУН відсутня
зовсім.

У той же час В. Охримович отримав лист В. Кука, який вказував, що
направляє йому інструкцію для відзначення річниці УПА (10 річниця. – Авт.).
Оскільки нагальних справ не було, то зустріч двох керівників планувалась на
весну 1953 р.8 У вільний час В. Кук просив В. Охримовича написати критику
на книгу Д. Донцова “Ідеологія націоналізму”. На думку В. Кука у цьому огляді
автор мав би обґрунтувати тезу, що ЗЧ ОУН притримуються концепції
націоналізму Д. Донцова, однак ці позиції непридатні для діяльності ОУН у
теперішніх умовах. Крім того, В. Охримовичу пропонувалося написати окремі
короткі біографічні нариси про М. Грушевського, С. Петлюру, М. Міхновського,
Є. Коновальця й інших діячів визвольного руху.

У підпіллі В. Охримович підготував брошуру “Перший серед рівних”, в якій
йшлося про Головнокомандувача УПА Р. Шухевича. У цей же період були
написані статті “До питання революції”, “Про російську еміграцію” (“Зарубіжна
Росія”) і “Про польську еміграцію”9. Головним ж завданням В. Охримовича
вважалося налагодження зв’язку з еміграційними центрами через “Байрака”.
За даними В. Кука, на терені “Байракa” мала бути пошта чи кур’єри від ЗЧ ОУН,
тому просив перевірити ці дані й повідомити його10. Проте, за інформацією
В. Охримовича така лінія зв’язку була відсутня, а “Байрак” вже був схоплений
МДБ. Як варіант В. Кук розглядав можливість встановлення зв’язку з підпіллям
мельниківців, але в інформаційних донесеннях вказувалось, що воно в Україні
вже не існує.

У бесідах з “Лемішем” (В. Куком), згодом свідчив В. Охримович, перший
заявляв, що становище підпілля безнадійне. Матеріали слідства зафіксували
також твердження В. Охримовича, що ніби-то П. Полтава і Р. Кравчук казали
йому, що підпілля вже погромлено і залишилися тільки окремі, не пов’язані між
собою, групи. Зі слів В. Охримовича, вони ж твердили, що надії на тривалий
опір немає і П. Полтава говорив, з низових ланок поступають сигнали, що
учасники підпілля в стані вичікування – коли б їх швидше вбили. П. Полтава і
Р. Кравчук змирились із таким становищем і ждали кінцевої розв’язки11. Сам
Охримович стверджував, шо в 1952 р. йому не надійшов жоден організаційний
звіт з Львівського і Карпатського країв ОУН. З Карпатським проводом він зв’язку

8 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 2, арк. 292.
9 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 6, арк. 194. Перші з них були підписані псевдо “Далекий”, остання –

“Дужий”.
10 Там само, арк. 66.
11 Там само, арк. 75.
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взагалі не встановив, а з Львівським мав зв’язок лише з керівником Бібрського
надрайону “Михайлом”.

В. Охримович повідомляв, що в 1952 р. Голова ОУН в Україні В. Кук дав
вказівку всім ланкам ОУН використовувати для зв’язку тайники, а також пункти
зустрічі між групами (групою) підпільників. Якщо зв’язок між групами розривався,
тоді їм слід переходити до самостійної роботи12. В. Кук підозрював, що з
Проводом ЗЧ ОУН ведуть оперативну гру співробітники МГБ, до чого причетний
колишній шеф СБ ЗЧ ОУН Мирон Матвієйко, закинутий на територію України у
травні 1951 р.

В. Охримович непрямо підтвердив ці підозри В. Кука. У цій ситуації В. Кук
надіслав розпорядження П. Полтаві для повідомлення на Захід, що кур’єри
Проводу ЗЧ ОУН зв’язку з Проводом ОУН в Україні не мають, а вся інформація,
яка туди поступає є оперативною грою МГБ13. Зважаючи на критичне становище
підпілля, В. Кук вважав недоцільним перенесення діяльності будь-якої закордонної
організації в Україну14.

У жовтні 1952 р. В. Охримович підготовив пошту для ЗП УГВР. Зашифрована
її частина містила повідомлення про загибель П. Полтави і Р. Кравчука,
відсутність і можливу загибель його радистів. Тут же він повідомляв, що ЗЧ ОУН
ведуть радіозв’язок не з підпіллям, а органами держбезпеки. Враховуючи
складну ситуацію, в якій опинилося підпілля, В. Охримович писав про
неефективність співпраці з західними спецслужбами, тому що допомогу
отримати важко, оскільки все швидко розконспірується МГБ. На думку
В. Охримовича дієвою може бути лише допомога зброєю та засобами зв’язку,
вказував місце, де літаки могли б скинути вантаж і людей15.

Друга частина пошти містила низку різних документів, зокрема, мандат для
ЗП УГВР, наказ про нагородження учасників руху Опору, звернення УГВР у зв’язку
з 10-річчям УПА, копію листа О. Дяківа-Горнового, директиву про співпрацю УГВР
з різними українськими партіями і формуваннями. В особистому листі до ЗП УГВР
В. Охримович вказував на важкі умови, в яких доводиться йому діяти й інформував
про неможливість врегулювання конфлікту між ЗП УГВР і ЗЧ ОУН, оскільки в
Україні нема для цього достатнього кворуму16. Ця пошта не була доставлена
адресатові, оскільки вона потрапила в руки емгебістів при арешті “Кузьми”.

В. Охримович був схоплений (згідно акта в його кримінальній справі) 6 жовтня
1952 р. о 14 год. у лісовому масиві поблизу с. Вишнів Букачівського району
Станіславської області. У документі зазначається, що у ході операції МГБ у
лісі було виявлено чотирьох озброєних осіб, які виявили опір – двоє загинули у

12 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 6, арк. 204.
13 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 2, арк. 173. В. Охримович казав, що він не знає, чи послав

П. Полтава таку телеграму.
14 Там само, арк. 74.
15 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 5, арк. 130–131.
16 Там само, арк. 134.
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перестрілці, один утік, а один був заарештований. Захопленим у полон виявився
В. Охримович. Однак, в акті, складеному солдатами, що захоплювали
В. Охримовича (датований 9 жовтня 1952 р.), йдеться уже про Олеський район17.

8 жовтня 1952 р. заaрештований В. Охримович був вивезений у район операції
МГБ між с. Кругів – с. Тростянець Золочівським району Львівської обл., де в
лісовому масиві особисто показав розташування бункера, в якому було виявлено
і при вчиненні опору знищено трьох підпільників18. Заарештований також
погодився вказати, де мала відбутися зустріч кур’єрів 13–15 жовтня 1952 р.

Треба зауважити, що найінтенсивніші допити велися в перші тижні після
арешту підпільника, щоб не дати йому опам’ятатися. Саме тоді була добута
найважливіша для слідства інформація. Дізнання тривало, з перервами в деяких
випадках, звечора до ранку і з обіду до вечора 17 год., далі знову з 21 чи 22 год.
і до ранку. Допити (майже всі) вели слідчі Князєєв, заступник начальника
управління МВС майор держбезпеки Зубатенко, і, найчастіше, начальник
відділення слідчого відділу МВД майор держбезпеки Птічкін. Окремі допити
два останніх слідчих вели разом.

У наступні дні в’язень змалював характерні риси керівних діячів ОУН і ЗП
УГВР в еміграції: С. Бандери, Я. Стецька, о. І. Гриньоха, О. Логуша, а також
розповідав про суть конфліктів у середовищі ОУН за кордоном. Однак,
В. Охримович відмовився укласти текст телеграми для передачі американській
розвідці, незважаючи на те, що восени 1952 р. з представниками МГБ вже склав
один текст і прийшла радіограма-відповідь (як я це зрозумів. – Авт.). Свою
відмову В. Охримович пояснював тим, що згоду на складання радіограми він
давав з метою провалити всю гру органів МГБ з американською розвідкою,
вважаючи, що МГБ буде і в зимовий час продовжувати ним розпочату гру,
викриваючи тим самим її19.

Веденню слідства і посиленню психологічного тиску на ув’язненого посприяло
захоплення МГБ документів після бою, в якому загинув П. Полтава. У ході
допитів арештований детально розповів про суперечки між УГВР і ЗЧ ОУН,
інформував про діяльність ОУН-М, інших українських партій за кордоном, про
головних дійових осіб цих формувань, які проживали в еміграції, їхній зовнішній
вигляд, місце проживання, уподобання. У протоколах допитів є інформація, якою
В. Охримович ділися зі слідчими щодо розвідувальної школи, де він проходив
підготовку. Однак, В. Охримович зауважив, що його ніхто не вербував і він не
давав жодних підписок про співпрацю20. Слідчих МГБ цікавило також, що знав

17 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 5, арк. 25.
18 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 1, арк. 34. Був опізнаний лише один із них – Михайло Дубно

(Вишневий) (Михайло Романюк, Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–
1953) (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр незалежних
історичних студій, 2016), 406. Ці повстанці були з кур’єрської групи, що обслуговувала В. Кука.

19 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 2, арк. 167. Про цю радіогру: Лесь Топольчук, За фальшивим
мандатом (Київ: Політвитад України, 1978).

20 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 2, арк. 128.
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Охримович про польське і російське еміграційні середовища, Антибільшовицький
блок народів тощо.

Восени 1952 р. і весною 1953 р. В. Охримович направив декілька записок
В. Куку, де зазначав, що 6 жовтня 1952 р. при зустрічі з кур’єрами на них вийшла
військова група. У бою загинули один кур’єр і два бойовики, а він (Охримович)
зумів з двома кур’єрами відірватися і втекти. Чи повірив цим запискам його
адресат можна лише гадати.

У протоколі допиту В. Охримовича від 18 грудня 1952 р. записано, що
представник американської розвідки Блек дав В. Охримовичу завдання збирати
розвідувальні дані в Україні, а також з’ясувати чи згідні керівники підпілля
співпрацювати з американською розвідкою зі збору такої інформації. У випадку,
якщо на таку співпрацю керівники підпілля не погоджуються, то чи не могло б
підпілля ОУН сприяти створенню сітки американської розвідки, чи не буде
перешкоджати в цьому21.  У протоколі допиту також зазначалось, що
заарештований мав доручення від ЗП УГВР на встановлення зв’язку між
підпіллям ОУН і американським розвідцентром, повинен був залагодити конфлікт
між ЗП УГВР і ЗЧ ОУН, а також розмежувати стосунки останніх з УГВР.
В. Охримович повідомив, що мав передати В. Куку: ЗП УГВР планує всю свою
подальшу діяльність координувати з УНРадою, але на це повинна бути згода
підпілля.

Стосовно співпраці з американцями, то керівництво підпілля, хоча в принципі
погоджувалось на неї, але в тих умовах визнавало, що зробити майже нічого не
зможе. Дійсно, ні збирати розвіддані, ні передавати їх не було кому, і не було як.
Спроби слідчих МГБ звинуватити В. Охримовича у роботі на американську
розвідку не мали успіху, оскільки заарештований твердо заявив, що ніяких даних
на Захід не передавав22.

З січня 1953 р. слідчі намагались отримати від ув’язненого інформацію про
людей, з якими він зустрічався за кордоном чи у підпіллі. Можливо органи
намагались отримати дані для проведення інших оперативних заходів. З лютого
1953 р. слідчі стали цілеспрямовано цікавитися особою В. Кука.

В. Охримович відіграв певну роль і в організації радіогри МВД-МГБ із
закордонним середовищем ОУН у час, коли С. Бандера був усунутий від
керівництва ЗЧ ОУН. Георгій Санніков у книзі “Большая охота” вказував, що
мотивом поведінки В. Охримовича були особисті обставини, пов’язані з коханою
жінкою Зоряною Коблак.

31 березня слідчі подали рапорт на призупинення слідства з оперативних
обставин до 1 липня 1953 р., що і було зроблено за вказівкою військового
прокурора Київського військового округу Кошарського і міністра МВС УССР
П. Мешика23. Пізніше було прийнято постанову про відтермінування слідства

21 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 4, арк. 164.
22 Там само, арк. 219.
23 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 6, арк. 166.
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до 1 жовтня 1953 р. Санкцію на призупинення тепер давав новий міністр
Т. Строкач. Це призупинення справи, можливо, було спричинено інтригами
всередині самих спецслужб після смерті Й. Сталіна, чи ще якимись діями довколо
В. Охримовича.

В. Охримович надіслав звернення, яке нібито вийшло з підпілля, на яке
відповів листом В. Кук. Голова проводу ОУН в Україні здогадувався, що адресат
може перебувати в руках МГБ, тому писав про загальнополітичні речі й так
вже відомі радянським органам. Зокрема, він підкреслив, що ОУН в Україні та
ЗЧ ОУН – це дві організації, які обстоюють різні суспільно-політичні програми.
І вирішити конфлікт між ними неможливо навіть тоннами листування, оскільки
справа в людях, їхніх уявленнях і переконаннях. Автор констатував на той момент
вже очевидну річ – ситуація з визвольним рухом стала катастрофічною.
Головною причиною цього В. Кук називав несприятливу міжнародну обстановку,
що дозволило режиму у мирних умовах придушити визвольні змагання. Проте,
зазначав В. Кук “ґрунт для визвольної революційної боротьби в Україні і в інших
поневолених Москвою країнах, є тепер і буде до тих пір, допоки український та
інші народи не стануть самі суверенними господарями на своїй землі, допоки не
знищать те жахливе колоніальне рабство, яке накинули на шию народів російські
імперіалісти”.

Звинувачування В. Охримовичу було висунуто 9 лютого 1954 р. за ст. 54-2,
54-6 ч. 1., 54-8, 54-10, ч. 2. і 54-11 КК УРСР. Справу будо передано у військовий
трибунал, де вона мала розглядатися на закритому засіданні, тобто без участі
сторони звинувачення (тобто – слідства) і захисту. Засідання трибуналу з
розгляду справи по суті призначили на 29 березня 1954 р.

Трибунал зібрався в такому складі: полковник Єжов – голова, підполковник
Волков? (Волченко?), молодший лейтенант Поварозжін. Була присутня навіть
перекладачка з української мови24. У ході розгляду справи підсудний визнав
свою вину за перерахованими статтям звинувачення, але заперечив, що ОУН
прагнула “реставрувати капіталізм” в Україні25. В. Охримович також
заперечував керівну роль Росії і росіян у СССР й стверджував, що Україна і
Росія рівні у всіх відношеннях26. В. Охримович зауважив, що совєтська влада є
формою експлуатації України з боку росіян27. Стосовно В. Кука підсудний заявив,
що не знає де він знаходиться, але, якщо б і знав, то не виказав б місце
знаходження. Щодо боротьби з радянською системою, то підсудний заявив про
необхідність її ведення лише за допомогою пропаганди і потребу вичікувати
слушного часу для визволення.

24 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 6, арк. 334.
25 Там само, арк. 337.
26 Там само, арк. 347.
27 Там само, арк. 349.
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Трибунал засудив В. Охримовича до найвищої міри покарання – розстрілу і
конфіскації особистого майна. Касаційного оскарження вирок не передбачав і
був затверджений Верховним Судом СССР.

Як можна судити з прохання про помилування (це єдиний документ у справі
написаний українською мовою), вирок став для звинуваченого несподіванкою.
У ході досудового дізнання слідчі “обнадіяли” В. Охримовича, що йому загрожує
“тільки” 25 років позбавлення волі, оскільки заарештований пішов на співпрацю
зі слідством, не брав участі в бойових діях проти влади. Прохання про
помилування було відхилено Президією Верховної Ради СССР. Тому, вже
10 травня 1954 р. голова військової колегії Верховного Суду СРСР генерал-
лейтенант юстиції А. Чепцов направив лист головному військовому прокурору
Київського військового округу генерал-майору юстиції Г. Подойніцину з вимогою
негайного виконання вироку28. 18 травня 1954 р. Василь Охримович був
розстріляний у Києві.

Слідча справа В. Охримовича є суб’єктивним джерелом для дослідження
різних середовищ українського визвольного руху середини минулого століття,
методів роботи каральних органів СРСР, діяльності національного  руху в останні
роки його існування.

VASYL OKHRYMOVYCH IN 1951–1954
(IN ACCORDING WITH ITS MGB CRIMINAL FILES)

Anatolii RUSNACHENKO
Taurian National University,

the Chair of Philosophy and History
33, Ivana Kudri str., 02000, Kyiv, Ukraine

The author deals with political activity of the prominent member of Ukrainian liberation movement
of the middle of XX century Vasyl’ Okhrymovych in Ukrainian underground after the WWII and its
arrest, imprisonment in MGB prisons and pleading of a criminal cause over him by the Soviet officers
of MVD-MGB after it.

Through a person’s fate I expose peculiarity of armed underground in the last years of its existence,
attitude toward split in the Organization of Ukrainian Nationalist (abroad), to next operations of it in
Ukraine and abroad, the behavior of the active member of the struggle during imprisonment.

I keep up with activities of the leading members of the liberation movement in their connections
with the person this article is about. Attitudes by these persons towards events in Ukraine and abroad
is accounted with fate of V. Okhrymovych. I point out that hero of this article would be a mediator in
resolving the problems of split of the OUN abroad, but his mission was not completed as planned.

During his underground activity V. Okhrymovych wrote some articles on the historical topics that
were planned for distribution among members of revolutionary movement. He met with the leader of
the last, Vasyl Kuk and they discussed the present situation in underground. V. Okhrymovych also met
with Petro Poltava, Roman Koval’chuk-others prominent figures of the Ukrainian liberation movement.

28 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 445, т. 6, арк. 377.



141

А. Русначенко
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 132–141

They discussed the results and problems of struggle against Soviets, situation in the world, Ukrainian
political emigration on the West. In essay I wanted to represent the perspectives of the liberation
movements by its leadership. Especially interesting for it is opinion of V.Kuk delivered to V.
Okhrymovych when he was in the MGB’s prison. V. Okhrymovych was captured by MGB unit in
early October of 1952.

Author strive to comprehend tragedy of the individual and revolutionary which was trapped by
MGB, its reaction on the provocative methods of the latter. So, MVD-MGB forced Okhrymovych to
take part some time in their radio links with part of OUN abroad. The materials of this criminal file
contain information about relations inside Ukrainian, Polish emigrations too. V. Okhrymovych was
sentenced martial court to death and was shot in May of 1954.

By the materials of this criminal file is confirmed additionally the reality and problems of split in
OUN abroad presented by its participant, absence of such split in the underground in Ukraine.

Key words: OUN, Ukrainian General Liberation Council, Ukrainian liberation movement, abroad,
intelligence data, messengers, underground, martial court.
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ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДОВИЩІ
УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ГАЛИЧИНИ

НА ПОЧАТКУ ХХ століття

Володимир КАЧМАР
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті досліджено процес розвитку національної державницької ідеї у середовищі
українсього студентства в Галичині на зламі двох історичних епох. Змаг галицьких студентів за
втілення національних ідеалів подано крізь призму виступів молоді за створення українського
університету у Львові. У розвідці проаналізовано шляхи популяризації державницької ідеї у
студентському середовищі, методи і форми боротьби українських студентів за національну вищу
школу на початку ХХ ст. Відзначено, що змагання за український університет були в уявленні
українського студентства важливим етапом на шляху до здобуття незалежності та соборності
України. Особливу увагу приділено дослідженню масових акцій українського студенства
(маніфестацій, вічових заходів) у Львівському університеті і студентській “сецесії” як проявам
опору національно свідомої молоді освітній політиці польської університетської і міської
адміністрацій. На основі аналізу публікацій у часописі “Молода Україна” вивчено головні ідеї,
які нуртували у середовищі українського студенства, шляхи популяризації національно-
державницьких поглядів серед студентів, а також перебіг протестних виступів. Автор оприлюднив
нові документи, які засвідчують прагнення української студентської молоді до боротьби за
створення національного університету, а також свідчать, що студентство розглядало її, як один із
етапів досягнення незалежості України.

Ключові слова: Львівський університет, українські студенти, студентські віча, “сецесія”,
“Молода Україна”, Українська держава.

Український студентський рух у Галичині початку XX століття був чи не
основним чинником трансформаційних процесів у тогочасній український спільноті
краю. Студенти Львівського університету впродовж багатьох років відігравали
особливу роль у боротьбі за національне відродження, становлення української
державності. Вочевидь можна констатувати, що завдяки зусиллям кількох
поколінь студентів, випускників, викладачів, науковців і працівників Університету
теперішня Україна повстає як модерна європейська нація.

У різні періоди історії Університету українські студенти багаторазово виявляли
зразок громадянських чеснот. Від перших студентських віч на зламі ХІХ–ХХ ст.
до революцій та “майданів” ХХІ ст. молоді романтики-патріоти демонстрували
неповторну силу духа, ставали символом жертовності в боротьбі за національну
ідею і незалежну Українську державу, завжди, у перших рядах, відстоювали
свої переконання та право вибору. Надзвичайно влучно на початку ХХ ст.,
окреслив місію студентства ідейний натхненник української молоді, відомий
історик, професор Львівського університету Михайло Грушевський: “Молодь
не повинна укладатися в готові вже вироблені шаблони, іти пробитими слідами,



143

В. Качмар
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 142–160

сліпо повторювати те, що вже було сказано і показано. Вона повинна шукати, на
пробнім камені своїх інтелектуальних і моральних вимог втілювати сучасні
погляди та принципи, цінності сучасного життя”1.

Питання про заснування українського університету у Львові було однією з
трьох ключових проблем українсько-польських відносин у Галичині в останні
десятиліття існування Австро-Угорської імперії. Поруч із досягненням
повноправного представництва у краєвих органах влади і поділом краєвої
Шкільної ради здобуття національного університету вважалося українськими
суспільно-політичними силами необхідною передумовою поділу Галичини за
етнічним принципом на Східну (українську) та Західну (польську). Українська
етнічна автономія мала стати прототипом майбутньої незалежної держави,
“П’ємонтом” для всіх українських земель.

Виникнення організованого громадського та суспільно-політичного руху за
реалізацію університетського домагання наприкінці ХІХ ст. було тісно пов’язане зі
вступом українського народу в завершальну фазу націотворчого процесу, свідченням
чого було утворення партійної системи модерного зразка та кристалізація концепції
державної самостійності як ідеалу політичного розвитку українства. В умовах
виразного поширення національної свідомості серед народних мас український
університет був нагальною потребою подальшого розвитку українського етнічного
організму. Це було актуальним особливо тоді, коли подражнені розвитком українського
руху польські націоналістичні та консервативні сили, за словами М. Грушевського,
розгорнули кампанію за цілковите ополячення утраквістичного (двомовного)
Львівського університету2.

На початку ХХ ст. змагання за національну вищу школу в Австро-Угорщині
стають одним з важливих аспектів у легітимізації української національної ідеї.
Реальне значення боротьби за український національний університет полягало в
тому, що вона була однією з форм змагань за українську державність. Особливу
роль в цьому контексті відігравав постулат про необхідність заснування цього
університету саме у Львові, як історичному центрі західноукраїнських земель.

Загальнонаціональне значення створення українського університету у Львові чітко
усвідомили в 90-х роках ХІX ст. такі визначні особистості наукового та громадсько-
політичного життя Галичини, як М. Грушевський3, Станіслав Дністрянський4,

1 Михайло Грушевський, “Перед осінніми зборами академічної молоді,” Шляхи, 1913, ч. 8–9.
2 Михайло Грушевський, “Утраквізація чи розділ університету?,” Діло, 1907, ч. 48.
3 Михаил Грушевский, Из польсько-украинских отношений Галиции (Санкт-Петербург, 1907);

Михайло Грушевський, Листи з над Полтви. Лист третій (в справі українсько-руського
університету у Львові),” Літературно-науковий вісник 8 (1899): 84–116; Михайло Грушевський,
“Невідклична справа,” За український університет у Львові (Збірка статей в університетській
справі) (Львів: Накладом Українського Студентського Союзу, 1910), 5–11. Михайло Грушевський,
“Під нинішню хвилю,” Михайло Грушевський, Наша політика (Львів, 1911), 5–15; Михайло
Грушевський, Справа українських кафедр і наші наукові потреби (Київ, 1907); Михайло
Грушевський, “Утраквізація чи розділ університету?,” Діло, 1907, ч. 48; Михайло Грушевський
та Кость Левицький, “В університетській справі,” Діло, 1910, ч. 120; Михайло Грушевський,
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Олександр Колесса, Данило Танячкевич5. Своїм “словом” вони “розбудили”, ідейно
озброїли українське студентство, яке в 1899 р. ступило на шлях тривалої боротьби
за реалізацію університетського питання. Вони вперше в українській суспільно-
політичній думці через призму історичного, юридичного, національно-культурного
та політичного аспектів обгрунтували ключові домінанти боротьби в цьому питанні.

Міцною підставою для вимоги рівноправності українського народу в царині вищої
освіти стали історичні традиції й реальні права української мови у тогочасному
Львівському університеті, утраквістичний (двомовний польсько-український)
характер якого було гарантовано й неодноразово підтверджено австрійським урядом.
Проте фактична перевага польських професорів у Львівському університеті
символізувала нерівноправність українського народу в Галичині на вищу освіту.
Збільшення числа українських навчальних наукових установ у цьому закладі штучно
обмежувалося його польськими властями. Цей ненормальний стан вступив у
очевидну суперечність з дійсною потребою українського народу в вищій освіті.

Зростаюча рік від року національна свідомість українського студентства
перетворила його на передовий загін у боротьбі за вищу освіту рідною мовою. Відтак
саме Львівському університетові випало стати головною ареною змагань за
український університет. Попри те, що рух українських студентів та викладачів, які
їх підтримували, відбувався під гаслом цілковитого зрівняння прав української мови
з польською й створення рівного польським числа українських паралельних кафедр,
в перспективі він спрямовувався на заснування самостійного національного
університету у Львові, а це розглядалося українцями як важлива необхідність на
шляху до здобуття незалежності.

Питання українського університету певний час не виходило за рамки дискусій
у відносно вузьких колах інтелігенції та петицій до уряду. У 1898 р. університетські
вимоги українців були вперше представлені австрійському урядові в спеціальних
меморандумах НТШ, “Просвіти”, Народної Ради, а також в інтерпеляції посла
Д. Танячкевича6. Однак, усі ці заходи не мали реального політично значення,

“Добиваймося свого університету!,” Діло, 1897, ч. 146; Михайло Грушевський, Українсько-руські
наукові курси вакаційні, 1904 р. Ураджені у Львові товариством прихильників української
літератури, науки і штуки (Львів: Накл. Тов-ва прихильників української літератури і штуки,
1904).

4 Станіслав Дністрянський, “В університетській справі,” Діло, 1928, ч. 84; Станіслав
Дністрянський, “З нагоди другого всеукраїнського студентського з’їзду,” Шляхи, 1913, ч. 7;
Станіслав Дністрянський, “О український університет,” Діло, 1907, ч. 147; Станіслав
Дністрянський, “Права рускої мови у Львівскім унїверситетї,” Часопись Правнича і Економічна 2
(1901): 1–32; Станіслав Дністрянський, “Самостійний український університет у Львові,” Діло,
1907, ч. 67.

5 “О руський університет у Львові (Інтерпеляція посла о. Данила Танячкевича до міністра
просвіти внесена на засіданню палати послів дня 20 с.н.),” Діло, 1898, ч. 278.

6 Там само.
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переслідували швидше інформаційні цілі7.  По-справжньому
загальнонаціонального резонансу питання національного університету здобуло
лише з активізацією українського студентського руху.

Віча українських студентів, що відбувалися наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. були дієвими чинниками, що спричинилися до мобілізації українського
студентського руху в ході довготривалої, послідовної, а іноді і жертовної боротьби
за український університет у Львові. Восени 1880 р. у Коломиї відбулися перші
загальні збори українських студентів. Головною вимогою студентів, яку останні
задекларарували в петиції до Сенату Львівського університету було заснування
кафедри української історії. Петицію підписали 76 студентів і 20 листопада її
офіційно було подано в Університет. Сенат відхилив вимоги студентів. Про це
25 жовтня 1881 р. було повідомлено представників студентства офіційним листом
за підписом ректора8.

Наступні віча українських студентів відбулися в Коломиї 29 жовтня 1882 р.
та 7 серпня 1884 р. Їх організувало студентське товариство “Академічне
братство”. На них студентство задекларувало вимогу запровадження на всіх
факультетах Львівського університету паралельних польських і українських
навчальних курсів і надання українській мові прав урядової в університетському
діловодстві. У цих акціях взяли участь майбутні лідери народовського руху –
Кость Левицький, Лонгин Озаркевич та інші.

Для українського національного руху в Галичині чверть століття перед початком
Першої світової війни були періодом неухильного просування на всіх ділянках
суспільно-політичного життя. Один із тогочасних польських публіцистів влучно
охарактеризував такий розвиток подій як “українське завоювання”. Його зміст
полягав не лише у відвоюванні в польського політичного руху позиції лідера в
Галичині, але і в проникненні в широкі маси українців модерної національної свідомості.
Українська політична активність крок за кроком охоплювала всі найважливіші сфери
життя Галичини – економіку, законодавство, адміністрацію, культуру і освіту, долаючи
при цьому впертий опір панівних польських чинників. Чи не найзапекліше українсько-
польське суперництво розгорнулося в царині освіти, адже набуття знань рідною
мовою ставало необхідною передумовою подальшого розвитку українського
національного організму на шляху до незалежної держави.

Досягнення українським народом на зламі століть відповідного високого рівня
національного розвитку було найважливішою підставою для отримання власної вищої
школи в Галичині, відтак університет ставав невідкладною потребою подальшого
культурного і політичного прогресу. Влучно обґрунтував вимогу українцями
національного університету з національно-культурної точки зору професор
М. Грушевський. Він наголошував, що головною ознакою повноти національного

7 Василь Мудрий, “Львів осередком боротьби за український університет,” Наш Львів.
Ювілейний збірник (Нью-Йорк: Червона Калина, 1953), с. 118.

8 Костянтин Курилишин, Часопис “Діло” (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до
бібліографістики (Дрогобич: Коло, 2015), т. 1, 40, 72.



146

В. Качмар
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 142–160

життя є наука власною мовою: “Доки якийсь язик не доступив до вищої школи, доки
він не служить органом викладів університетських чи інших вищих шкіл, доки він не
став знаряддям наукової роботи в викладі та в книжці, доти суспільність, народність,
що говорить тим язиком, буде чути себе на становищу “нижчої”, культурно-
неповноправної народности”9. На думку вченого, успіхи української науки, пов’язані
з діяльністю НТШ, із розширенням українських кадрів як у Львівському університеті,
так і на вищих школах Австро-Угорщини та Росії. Значне збільшення чисельності
студентів українців в Львівському університеті створювали об’єктивну можливість
для організації окремого українського університету вже на протязі трьох років10.
Тому, заснування університету, що став би, за словами В. Мудрого, “короною
незалежної української школи”, розцінювалося в українській суспільно-політичній
думці, як переломний момент у національно-культурному житті українців. Такий
університет став би “творцем культурних вартостей”, “сумлінням народу” й “єдиним
чинником, який може надати напрям і розвернути нові шляхи для всякого виховання
цілого народу”11. “На таких добрих університетах виховані будуть урядники, ксьондзи,
професори такі, що і мають щось в голові, і пошанують бідного чоловіка, і щиру
дадуть йому пораду і по щирості зроблять йому право в кожній потребі”, –
підкреслював значення національного університету для українського народу один з
дописувачів органу УНДП “Свобода”12.

Виховання в українському університеті національно свідомої інтелігенції
розглядалася як необхідна передумова до наступної націоналізації судівництва,
адміністрації Галичини, “створення сучасної національної бюрократії”, а отже, як
крок до реалізації української автономічної концепці, а в подальшому і до державної
самостійності українського народу. “Тоді і язик урядовий буде сам собою наш і
економічне двигненнє піде легше, і москвофільство стане як віск від вогню.
Університет буде вкінець і центром політичної боротьби за незалежність нації. З
університету роздасться велике слово народу”, – підкреслював в 1902 р. один з
учасників руху за український університет13.

На думку одного з представників радикального крила УНДП Михайла
Лозинського, упорядкування нижчої та середньої освіти й створення української вищої
школи у Галичині буде рівнозначним зруйнуванню системи політичного і соціального
поневолення українського народу в Галичині14. З позицією УНДП солідаризувалися
й інші українські політичні партії. Так, наприклад, у програмних документах РУРП

9 Грушевський, Справа українських кафедр і наші наукові потреби, 20.
10 Observator [Михайло Грушевський], Справа українського-руського університету у Львові

(Львів: З друкарні НТШ, 1899), 21–25.
11 Василь Мудрий, Боротьба за огнище української культури в західних землях України

(Львів: Накладом укр. краєвої студент. ради, 1923), 11.
12 “Боротьба о руський університет,” Свобода, 1907, ч. 49.
13 Андрій Камінський, Університет через підписку (Чернівці, 1902), 16.
14 Михайло Лозинський, “Руські студенти,” Громадський голос, 1902, ч. 5; Михайло

Лозинський, “Лист із Відня (з парламенту. – Руські студенти),” Громадський голос, 1902, ч. 8, 9.
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домагання української викладової мови в усіх школах від найнижчої до найвищої
розглядалося як один з кроків у перетворенні української мови в урядову в Східній
Галичині, а отже, й необхідною умовою здобуття останньою національної автономії15.

Організація студентства належала створеному 26 січня 1896 р. студентському
товариству “Академічна громада”, яке у 1900 р. об’єднало в своїх лавах 66%
студентів-українців світських факультетів Львівського університету. З діяльністю
цього товариства був найтіснішим чином пов’язаний початок організованої
боротьби українського студентства Львівського університету за національну
вищу освіту, за незалежну Україну. “Нашим обовязком, – відзначали організатори
Другого віча українських студентів у Львові, – є односердно та одностайно,
друг при друзї, грімко та твердо проголосити світові, що найвисшою цїлию,
найвисшою ідеєю національно-полїтичних змагань усеї молодїжи є независима
Україна”16.

Політичним рупором, в якому висвітлювались погляди студентів на цілі й
тактику університетської боротьби, став орган “Молода Україна”. На його
сторінках вимога національної вищої школи вперше була пов’язана лідерами
студентського руху (Олександр Грабовський, Володимир Старосольський, Євген
Косевич, Лонгин Цегельський, Володимир Темницький, Антон Крушельницький
та інші) з ідеєю політичної незалежності України17. Ці гасла пропаговано через
виступи та резолюцію Першого віча студентів-українців Австро-Угорщини, яке
відбулося у Львові 13 липня 1899 р. У його роботі взяло участь близько 500
студентів практично з усіх вищих шкіл Австро-Угорщини. Студентське віче
звернулося до української громадськості з проханням підтримати резолюції,
ухвалені на ньому. Головними з них були: 1) домагатися заснування окремого
українського університету у Львові; 2) вимагати створення рівнорядних кафедр
з українською викладовою мовою в існуючому університеті; 3) добиватися
рівноправності української мови в університетському управлінні. Резолюції віча
протестували також проти антиукраїнських настроїв, відкрито висловлюваних
академічним сенатом Львівського університету і окремих професорів-поляків18.

Оцінюючи вплив студентського руху на активізацію українських суспільно-
політичних сил, колишній студент Львівського університету й активний діяч
УНДП Л. Цегельський писав: “Ледве минуло два роки (від першого віча
студентів українців в справі заснування українського університету; а
університетська справа зі сфери теоретичної дискусії перейшла на поле дійсної

15 Северин Данилович, Програма Русько-Української радикальної партії (Львів, 1898), 56–
57.

16 “Товариші!,” Молода Україна, 1900, ч. 7.
17 Володимир Янів, “Молода Україна”; сецесія,” Енциклопедія українознавства в двох томах,

ред. Володимир Кубійович і Зенон Кузеля (Мюнхен, Нью-Йорк, 1949), т. 1, 961.
18 Українсько-руський університет. Пам’яткова книжка першого віча студентів українців-

русинів всіх вищих шкіл Австрії в справі основання українсько-руського університету (Львів,
1899), 18.
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борби, стала не то нагальною, а пекучою, зробилася головним питанням
національного життя, захопила всі кращі сили і верстви суспільности, полонила
всі газети, зірвала цілий нарід, стала найгострішим кличем національного бою”19

Ці вимоги були повторені й на Другому вічі студентів-українців Австро-
Угорщини, що відбулося у Львові 14 липня 1900 р. У виступах учасників віча
прозвучала зневіра у можливості конструктивного діалогу з університетськими
властями. Поступово українська молодь приходила до переконання, що
найменшу поступку у Львівському університеті можна видерти лише силою, бо
жодні логічні аргументи на поляків не діють. Тому радикальні студентські
ватажки відзначали, що організовані ними у 1899 та 1900 рр. віча “є лише
приготуванням до смертельного та рішучого виступу” у Львівському
університеті20.

Звернення до українського студентства про скликання Другого віча
української академічної молоді, яке розмістив часопис “Молода Україна”
включало не лише заклик до українізації Львівського університету, не лише вимогу
заснування Українського університету у Львові, а й заклик до боротьби за
самостійну Україну. “Рік минає від часу, як мало що півтисячний збір української
молодїжи з усіх висших шкіл Австрії висказав постулят засновіня найвисшого
осередка національної культури – унїверситету” – писали організатори Віча
Володимир Старосольський та Олексій Грабовський. “Послїднї часи видвинули
справу, яка обіймає не одну галузь або одну фазу нашого нинішнього життя,
нашого розвитку – яле яка є сінтезою всіх наших змагань, всїх наших стремлінь,
всього життя нашої нациї. Се справа державної самостійности українського
народу!”21.

У своєму виступі на студентському вічі 14 липня 1900 р. Л. Цегельський
вказав на “конечну потребу існування самостійної Руси-України”22. Він був одним
з організаторів з’їзду студентів, що відбувся у ресторані в Міському парку
(Єзуїтському городі). Саме там Л. Цегельський виголосив реферат, в якому
теоретично обґрунтував ідею самостійності України. Він наголошував, що
національна держава – це обов’язкова форма і перша підвалина добробуту й
культури нації, запорука їхнього подальшого розвитку; без національної держави
всі змагання поневолених націй стати в рівень з іншими будуть неможливими
(“це сизифова праця, це просто безмислиця”). Тому вихід один – створити власну
самостійну українську національну державу в етнографічних кордонах, тоді всі
капітали служитимуть українському народові, його економічному і культурному
піднесенню. Л. Цегельський підкреслював, що дилема “бути чи не бути”

19 Лонгин Цегельський, “Національна вага університету консеквенції її для ренегатів,” Молода
Україна, 1902, ч. 1–3.

20 “Меморіал і резонації віче української молоді,” Молода Україна, 1900, ч. 8.
21 “Товариші!,” Молода Україна, 1900, ч. 7. Див. детальніше додаток 1.
22 Кость Левицький, Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр. На підставі

споминів і документів (Львів, 1926), ч. 2, 337–338.
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міститься в питанні самостійності України”23. Він твердив, що відродження
української культури змусило порушити питання заснуваня українського
університету у Львові, що є одним з етапів еволюційного розвитку. “Український
університет, довершуючи цей розвиток, був-би смертоносним ударом для
ренегатства, для пожичаня суррогату чужої культури. Гімном боротьби за
самостійний університет була пісня, що закінчувалася рядками: “Ми поляжем,
щоб славу і волю і честь, рідний край здобути Тобі”24

Як відзначав молодіжний часопис “Молода Україна”, “рік життя української
молодїжи, що саме добіг до кінця, був рік снів і мрій, сподївань і поривів”25. З
моменту, коли студенти-українці вищих навчальних закладів Австро-Угорщини
заявили про свою рішучість боротися за створення національного університету у
Львові, це домагання стрімко увійшло у громадсько-політичне життя галицького
краю й стало одним із визначальних чинників у активізації останнього. Студентський
рух оцінювався українськими політиками як ознака виразного поступу національної
самосвідомості, позаяк до цього часу українська громадсько-політична активність
мала циклічний характер, виявилися загалом у зв’язку з виборчими кампаніями до
Галицького сейму та австрійського парламенту, коли “мов зі сну пробуджуються
русини, устроюються віча, між селянами повстає рух політичний, але ж çâè÷àéíî
сейчас по виборах кінчиться той рух і ми спимо, аж доки не розголоситься нових
виборів”26.

У вересні 1900 р. в університеті мали місце перші зіткнення українських і
польських студентів, які висловлювали все більше невдоволення домаганнями
українців. До рішучих дій українських студентів спонукала і провокаційна
поведінка польських властей університету, які продовжували ігнорувати права
української мови. Особливо негативний відгук серед українських студентів
викликав конфлікт між деканом філософського факультету Казімежом
Твардовським і М. Грушевським. Суть конфлікту полягала в тому, що на
засіданні ради факультету 12 липня 1901 р., де обговорювалося питання про
заснування ще однієї кафедри української мови і літератури та права української
мови на факультеті, український професор намагався наголосити на
рівноправності української мови з польською, спробував промовляти українською.
Тоді декан звернувся до нього з вимогою, щоб той промовляв польською.
Ображений М. Грушевський залишив засідання. У відповідь на антиукраїнські
провокації польської адміністрації університету, що не дозволила професорові
М. Грушевському виступати на раді філософського факультету українською
мовою, заборону поляками заповнювати студентські формуляри українською

23 ”Друге віче української академічної молодіжі,” Молода Україна, 1900, ч. 8. Див. детальніше
додаток 2.

24 Л.Ц. Національна вага унїверситету і консеквенциїї її для ренегатів // Молода Україна. –
Львів, 1902. – Ч.1, 2/3. – С. 2.

25 Там само.
26 Семен Вітик, “Організація української социальної демократії,” Воля, 1903, ч. 7.
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мовою та на інші провокаційні дії шовіністично налаштованої частини керівництва
університету, 1 грудня 1901 р. українське студентське віче постановило
“виписатися разом з книги горожан Львівського університету, не вписуватися
на цей університет так довго, доки загал русько-української молоді не сконстатує,
що можна не зробити без поширення академічної і національної честі”. На
виконання постанови віча близько 600 українців припинили навчання у
Львівському університеті і подали заяви на навчання в університетах Кракова,
Відня та інших міст. Цей крок українських студентів дістав назву “сецесії”, у
розумінні відходу, і викликав міжнародний резонанс, особливо в студентських
середовищах Кракова, Відня, Праги, Любліна, Берліна, Парижа, Цюріха. В
українському політичному таборі Галичини сецесія була сприйнята неоднозначно.
Лунали голоси, що вона привела до послаблення позиції українського табору.
Тому з’їзд студентської молоді Львова у липні 1902 р. прийняв рішення про
повернення українських студентів в університет. Сецесія знайшла широку
підтримку серед українського населення Галичини. Справа українського
університету стала відома в усій Європі. Однак, на жаль, це питання в уряді
знову не вирішувалося.

Після повернення у Львів української студентської молоді після завершення
сецесії близько 600 студентів взяли участь в новому організованому віче.
Протягом трьох днів, від 25 до 27 липня включно проходила зустріч студентів.
Після виступу Євгена Косевича товариство прийняло відповідні резолюції.
Резолюція містила шість пунктів. У першому йшлося про те, що молодь “уважає
недостачу власного унїверситету впливом ворожої українському елементови
полїтики польської шляхти і її прислужників”27. У другому наголошувалося на
зміні вектора студентських змагань, відтак студенти задекларували “перемінити
на боротьбу проти сили і власти польської шляхти та вести її разом зі з
органїзованими масами українського народу о корінну зміну всіх суспільно-
політичних відносин в Галичині”28. У третьому пункті організатори віча
звертаються до студентства із закликом віддати всі свої сили як для організації
усієї української спільноти до боротьби за самостійний український університет
у Львові, так і за “корінну переміну теперішнього ладу без огляду”29. Як бачимо,
українське студентство поряд з вимогою заснувати український університет
усе активніше виступало з постулатом боротьби за незалежну Україну.

24 листопада відбулося віче, скликане членами русько-української соціал-
демократичної партії. Приводом послужили події, що відбувалися восени 1901 р.
в університеті. Серед присутніх було чимало українських студентів.
Обговорювалися події, пов’язані з утворення словенського, італійського та
другого чеського університетів. Віче відкрив Семен Вітик. Зі своїм баченням

27 “Хронїка з нашого життя. З’їзд академічної молодїжи,” Молода Україна, 1902, ч. 4.
28 Там само.
29 Там само.
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проблеми українського університету виступив голова УСДП Микола Ганкевич.
Як відзначив лідер партії, “справа університету, ся справа чисто культурна і
ніякий розумний чоловік не може її нехтувати”30. Однак, резолюції віча містили
і радикальніші вимоги. Делегати відзначали, що заснування українського
університету є одним з “конечних етапів в розвою культурнім українського
народу є лише питання часу”31. Відтак “остаточна ціль змагань національних
мусить бути у нас – самостійна, незалежна республіка українська”32. Отож, на
початку ХХ ст. українське студентство включило до своїх вимог, які активно
обговорювалися на вічах української студентської молоді крім постулату
національного університету ставили питання здобуття української державності.

Українські студенти організовували віча задля забезпечення університетською
владою своїх законних прав щодо рідної мови в університеті ще не paз. Так, у
січні 1907 р. студенти-українці домагалися, щоб їхній список (імматрикуляція)
був на рідній мові. Тодішніх ректор Фелікс Гризецький уважав скромну вимогу
українських студентів справедливою і пообіцяв проінформувати про це сенат, а
коли сенат не погодиться її задовільнити, то скласти свої повноваження. Сенат
не тільки не погодився, але й заборонив йому зрікатися ректорської посади.
Тоді українські студенти скликали нелегально віче, забарикадували вхід до
університету і вивісили український прапор. Ректорат викликав поліцію, яка
заарештувала 116 студентів. У тюрмі студенти оголосили голодування, яке
тривало чотири дні. Ця звістка сколихнула всю Європу. Наляканий цим
віденський уряд наказав негайно звільнити студентів. Львівська міська рада і
суд були цим рішенням уряду дуже незадоволені33.

У 1910 р. сенат Львівського університету активно добивався від австрійського
уряду визнання навчального закладу чисто польським. У той самий час
українські представники у віденському парламенті домагалися, щоб українські
кафедри були виділені окремо, що стало би перехідним етапом до створення
самостійного українського університету. Австрійський уряд обіцяв розглянути
це питання найближчим часом. На 1 липня 1910 р. українські студенти скликали
нове віче. На нього прибуло понад 300 осіб. Віче проходило спокійно, студенти
обговорювали шляхи подальшої боротьби за український університет і мали
намір вийти на демонстрацію на центральні вулиці Львова. У той час польські
студенти почали будувати барикади на другому поверсі навпроти головного
входу, щоб не випустити українських студентів з університету. Почалася
стрілянина, внаслідок якої був смертельно поранений Адам Коцко. В університет
швидко прибула слідча комісія, яка спочатку вислухала польських, а потім
допитала арештованих українських студентів. Польські студенти були присутні
лише як свідки. Всього арештовано 128 українських студентів. Серед

30 “В справі национального питання в Австриї,” Воля, 1902, ч. 23.
31 Там само.
32 Там само.
33 Мудрий, Боротьба за огнище української культури в західних землях України, 132.
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арештованих були Лев Лепкий, Михайло Рудницький, Осип Букшований, Євген
Коновалець, Дмитро Вітовський, Антін Крушельницький та багато інших
студентів, які потім стали видатними вченими, діячами науки і культури,
полководцями, командирами УСС і УГА. У той самий день польська молодь
громила українські установи, била кожного, хто розмовляв українською мовою,
а поліція не спішила наводити порядок. Наступного дня відбулося засідання
Львівської міської ради, яка всю вину за трагічні події в університеті поклала на
українських студентів і зазначила, що Львівський університет був, є і мусить
залишитися польським34.

Похорони А. Коцка відбулися в понеділок 4 липня й вилилися у величаву
жалібну маніфестацію. У похоронах взяли участь 18 українських послів
парлаемнту, понад 40 священиків, зокрема, 30 у церковних ризах, та велика
кількість людей зі Львова і багатьох міст і сіл Галичини. Домовину несли
студенти-”cічовики” і “соколи”. Після відправи над могилою виступило
10 промовців. Голова українського парламентського клубу К. Левицький
наголосив: “коли весь нарід наш стане до боротьби [...], тоді стане наша правда,
і сила, і воля!” Над могилою вбитого студента виголошували промови Кирило
Трильовський, Осип Назарук, Лонгин Цегельський та ін.

У липні 1913 року відбувся у Львові Другий Всестудентський З’їзд,
присвячений не тільки питанню університету, але й загально політичним справам.
Тези політичної доповіді Дмитра Донцова під назвою “Сучасне політичне
положення нації і наші завдання” було схвачено і доповідь видало окремою
брошурою. Ця брошура Донцова, як і його ж “Модерне москвофільство”, видана
в тому самому часі в Києві, викликали голосний відгомін серед широких кругів
всієї України. Правда, самостійницько-націоналістичні кличі, що їх голосив у
своїх брошурах Донцов, не були новими для західньоукраїнського студентства,
яке вже своїм маніфестом 1901 р. проголосило їх основами свого політичного
“вірую”. Цей виступ Д. Донцова як речника наддніпрянської молоді
заманіфестував ідейну єдність східньої і західньої частини українського народу
і органічність відродження українською самостійництва35. Польська влада
сподівалася, яка сподівалась, що вбивствами і репресіями залякає українську
студентську молодь і змусить її припинити боротьбу, але помилилися. Однак,
українська молодь ще рішучіше влилась у суспільний рух за національні права.

Таким чином, тривала боротьба українських студентів за національний
університет закінчилася трагічно. Справу українського університету
продовжували виборювати українські парламентарії у Відні. Австрійський уряд
обіцяв, що до 1 липня 1916 р. вирішить питання про виділення українських кафедр
Львівського університету в окрему структуру і з них буде організовано
український університет. Перша світова війна перешкодила вирішенню цього

34 “Празник польської чорної сотні,” Діло, 1910, ч. 145.
35 Мірчук П. Відродження великої ідеї. (Торонто, 1954). 44-46.
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питання. Боротьба українського студентства за український університет була
одним із важливих етапів боротьби за Українську державу. Великий досвід, який
здобула наша студентська молодь на початку ХХ ст., став важливим надбанням
під час здобуття українською спільнотою на всіх історичних етапах свого руху
за незалежну соборну Україну.

Додаток 1

Звернення організаційного комітету до української студентської
молоді Австро-Угорщини із закликом прибути на Друге віче

української молоді у м. Львів 14 липня 1900 р.

“Товариші!,” Молода Україна, 1900, ч. 7. С. 251–252.

ТОВАРИШІ!
Рік минає від часу, як мало-що не півтисячний збір української молодїжи з

усїх висших шкіл Австриї висказав постулят заснованя найвисшого осередка
національної культури ” унїверситету.

Однодушна та поважна манїфестация молодїжи поставила справу заснованя
українського унїверситету на твердій основі та впровадила її на дорогу певного
та скорого розвязаня.

Та події розвивають ся бистро й нестримно!
Послїдні часи видвигнули справу, яка обіймає не одну галузь або одну фразу

нашого житя, нашого розвитку “ але яка є сінтезою всїх наших змагань, всїх
наших стремлїнь, всього житя нашої нациї.

Се справа державної самостійности українського народу!
Ідейна еволюция, що її перебули передові ряди української нациї в нашому

столїтї, закінчуєть ся.
Нам, послїдному поколїню XIX-ого столїтя, остало приложити на неї печать

остаточного довершеня!
Справа “самостійної України” перейшла вже із сфери мрій в обсяг житя й

борби.
І саме в тій хвилї, як усї вірні сини українського народу без ріжницї віку, стану

та партийної приналежности вивісили на своїх боєвих прапорах ідею самостійної
української держави ” саме тодї заворушили ся червячі й гадючі гнїзда та
бажають затьмити ясний блеск сонця могучої ідеї.

Нашим обовязком заглушити голоси нуждеників та рабів!
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Нашим обовязком заманїфестувати, що вся українська молодїж стоїть і
стояти-ме під прапором независимої України. Нашим обовязком є односердно
та одностайно, друг при друзї, грімко та твердо проголосити сьвітови, що
найвисшою цїлию, найвисшою ідеєю національно-полїтичних змагань усеї
молодїжи є независима Україна.

Длятого кличемо до Вас:
Товариші!
Прибувайте на віче всеї української молодїжи з висших австрийських шкіл

до Львова! Тут довершимо ідейного дїла найкрасших душ України! Тут закінчимо
ми славно столїтє нашого відродженя.

А на переломі двох віків засяє в блеску горячої любови, сьвятих поривів і
могучої туги

Ucraina surgens!
Львів, 8-ого липня 1900.

За комітет :
В. Старосольський. О. Грабовський.

Замітка: Т. Т. Матуристи могуть участвувати в вічу.

Додаток 2

Матеріали часопис “Молода Україна” про початок Другого віча
української студентської молоді Австро-Угорщини у Львові. Тези з

виступу на вічі Льонгина Цегельського.

“Друге віче української академічної молодїжи”, Молода Україна – Львів,
1900, ч. 8. С. 291–309.

Дня 14-го марта 1900 о годинї 3 Ѕ по полудни саля готелю Belle-vue заповнила
ся вічевиками. Як запрошені гостї явили ся п. п. професори унїверситету
(Українцї) і найвизначнїйші українські патріоти, як п. п. професор Романчук, д-р.
Савчак, ред. Павлик, д-р. Охримович, д-р. В. Левицький, ред. Ганкевич і т. д.

Віче отворив голова вічевого комітету, товариш Олекса Грабовський, слухач
медицини сими словами:

Товариші !
У кождого народу молодїж, як його будучність, є важною частиною

суспільности. Відповідно до обставин і відносин, в яких нация живе, молодїж
яко така, меньше або більше занимає ся біжучими справами та прикладає ся
до народньої роботи. Про українську молодїж від часу нашого народнього
відродженя з сього боку много можна сказати.
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Не пора і не час застановляти ся тут докладно над ролею молодїжи в нашім
народнім житю, скажу лише, що остатними часами молодїж не лишила ся позаду,
“ а характерне лише то, що послїдними роками приходилось молодїжи частїйше
занимати иньше становище, як занимали наші полїтичні дїячі.

Се наслїдок сього, що остатними часами молодїж поставила ясно і виразно
ідеал самостійної України робучих народних мас.

В слїд за тим пішло се, що молодїж станула осторонь від своїх, на ріжні боки
хиляючих ся, батьків, та що житєм молодїжи, роботою її, образованєм, а по
части і вихованєм кермує молодїж сама.

Тож і не диво, коли молодїж сама яко така виступає публично і забирає голос
в справах дуже важних для нашого народу. Бож думаю, щи нинї нїхто не сумнїває
ся о великій вазї і потребі унїверситету, що був предметом обрад минувшорічного
віча.

Коли ж справа самостійної України видалася декому річию не доконче
потрібною і не на часї, тому молодїж уважає за відповідне явно і ясно висказувати
свої гадки не лише в письмі але також публичньою манїфестациєю, щоби сим
дати доказ, що цїлий загал української молодїжи живо відчуває справу самостійної
України. Бо коли хто, то ми маємо право і обовязок зробити се ! Коли для кого,
то нам самим годить ся заздалегідь познакомити з усїм тим, що на будуче нам
конче потрібне.

А саме та самостійна Україна запевнить в будучности нашому народови
найкрасшу долю.

В тім переконаню і горячім бажаню осягнути самостійну Україну в недалекій
будучности отвираю нинїшне, з ряду друге, віче академічної української молодїжи
і на провідника того віча пропоную товариша Володимира Старосольського зі
Львова, а на почетних членів презідиї товаришів: Володимира Хомика з Відня,
Ярослава Левицького, богослова зі Львова, Михайла Івашка з Черновець,
Володимира Дутку, з Пшібраму. Володимира Бородайкевича з Лубна і Ярослава
Стефановича, технїка зі Львова.

Віче затвердило сю лїсту президиї через аклямацию, а тов. Володимир
Старосолський, обіймаючи провід та приступаючи до першої точки вічевого
порядку, дав голос першому референтови тов. Льонгину Цегельському,
укінченому слухачеви прав.

Тов. Л. Цегельський виголосив слїдуючий, більш нїж годину
триваючий, реферат:

Товариші !… Хто розуміє історию як ланцюх причин та повязаних з ними
наслїдків, хто признає еволюцию в істориї, в житю наций, сьому ясно і зрозуміло
буде, коли закінчаючи XIX-е столїтє, українська нация, а специяльно-ж її молодїж
з натиском підносить ідею самостійної України.

Мотивувати сей постулят рівно тяжко як і легко. Легко “ бо він лежить чи
сьвідомо чи несьвідомо у душі кожного сьвідомійшого Українця; тяжко “ бо
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причини і преміси, яких висновком та випливом сей постулят, так числені, так
скомбіновані, так ріжнородні та взаїмно себе або перетинаючі або доповняючі,
що треба ще вельми утяжливої працї та научнього дослїду, аби роз’яснити сей
причиновий процес, якого остаточним звеном постулят “самостійної України”.

… я бажав би зпрецизувати та коротко виложити сї основні мотиви, задля
яких ставимо і ставити мусимо постулят “самостійної України”.

Національна держава се інституция, що має на цїли удержати як найвисше
національну продукцию та національну культуру.

… Національна держава затим дбає про розвій національної культури, про
образованє суспільности, про витворенє штуки та наки, що пособляли би
дальшому як найборшому та як найуспіснїйшому розвиткови нациї… Національна
держава є затим синтезою всїх дрібоньких інтересів та інтересиків одиниць і
ґруп, з яких складає ся нация.

… Брак національної держави се рівнозначне з браком оборони для власної
витворчости, се значить протеґованє на териториї нациї чужого промислу, чужої
продукциї, се значить перевага економічна чужинцїв, а що затим і йде:
економічний угнїт і визижуванє териториї поневоленої нациї, рабунок
поповнюваний перед очима цїлого сьвіта, а прибраний в хитрі параґрафи та гарні
патріотичні фрази угнїтників.

Національна держава се доконечний, непремінний постулят для всякої нациї,
а головнож для наций поневолених, порабощених, недержавних наций.

Національна держава затим се доконечна форма, без якої нїяк неможливий,
просто немислимий розвиток та яке-таке диханє нациї. Національна держава
се перша підвалина до добробуту і культури, се запорука їх дальшого розвитку,
се запорука житя наций, а затим житя їх одиниць.

Без національної держави змаганя, всї стремлїня занепавших наций вибити
ся серед гурта народів, стати їм на рівнї “ се неможливість, се сизифова праця,
се просто безмислиця.

Так ми прийшли до теоретичного висновку, що нациям непремінною
конечностию для їх житя є самостійна, національна держава.

“ Одним реченєм : українська нация платить мілїони на се, щоби сама жила
в темнотї та невіжі, а щоби її грошем процвитали культури : польська, росийська
та мадярська.

Зістає одно : сотворити свій власний державний орґанізм, свою власну,
независиму, самостійну українську національну державу в етнографічних ґраницях
по всїй териториї заселеній українським народом.

Тільки в такій державі, тільки в самостійній Українї зможе відповідно зажити
наша нация !

Тільки в своїй власній державі стануть всї капітали служити українському
народови, його економічньому і культурному піднесеню.

Затим постулят самостійної України випливає як доконечний, безпремінний
постулят із цїлого нашого теперішьного положеня.
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Иньшого виходу для нас нема !
… державна самостійність є одинокою дорогою до повного житя української

нациї. Ідея самостійної України витворила ся дорогою повільної еволюциї, так
як все на сьвітї повільно розвиваєть ся.

Наче вогник, що лиже зразу малими язиками пальний материял, а потім нараз
бухає полумям, так і ідея самостійности, що пробила ся вперве за Хмельницького,
сформуловала ся за Мазепи, а потім прибрала новочасні форми за Кирило-
Методиєвського братства “ стала тепер віроісповидію всеї нашої суспільности.
“ Минулого року репрезентант української социял-демократиї проголосив на
конґресї австрийських социял-демократів у Бернї постулят самостійної України,
а з початком сего року найбільша сучасна українська партия, національно-
демократична приймає як першу, основну точку своєї проґрами “ независиму
Україну.

Українська молодїж всїх австрийських висших шкіл, зібрана на вічу у Львові
дня 14. липня 1900 р.

зваживши, що тільки самостійна, національна держава є одинокою формою,
в якій можливий правильний розвій народу в сучасности і на будуче,

зваживши, що брак державної самостійности в українського народу відбиває
ся тяжко на його економічнім і культурнім станї та спинює всякий його розвій “
а в кінци

зваживши, що тільки в самостійній, власній державі знайде українська нация
повну свободу розвою.

признає і заявляє:
1. що здвигненє самостійної української держави в етноґрафічних границях є

непремінним і доконечним,
2. що “ затим “ всї змаганя і всї сили української нациї належить справити в

напрямі здвигненя власного українського державного орґанїзму.
Отсе резолюциї, що є висновком того, що попередом було сказане.
Просити Товаришів, щоби їх ухвалили “ певне не треба !
Ідея самостійної України записана в наших серцях огненими буквами; вона

лежить на днї наших душ !
“Бути, чи не бути” “ отсей ділємат містить ся в питаню самостійности

України.
Так ! всї наші серця бють в один удар, всї наші думки летять в однім напрямі,

всї наші душі дріжать одним дріжанєм, всї наші груди розсаджує одно бажанє, у
всїх наших головах вєть ся та нуртує одна думка, що встане Україна, “ встане
вольна та свобідна, встане ясна та величня, встане могуча та сьвітла, сильна
та щасна, в славі і хвалї, в блеску і величі, встане “ з вінцем триюмфу, вінцем
звізд на горнім чолї, встане “ та понесе в руках горюче сонце, величнє сонце
щастя народу !
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The main thesis of this article is that Ukrainian students in Galicia actively supported creation of
a Ukrainian university in Lviv at the beginning of the XX century. The foundation of the Ukrainian
national university was considered to be one of the stages of creation of an independent Ukrainian
state. Ukrainian student movement in Galicia was one of the main factors of transformational processes
in the Ukrainian society of that time. For many years Ukrainian students of the Lviv University played
a special role in the struggle for national revival, development of Ukrainian higher education and
formation of the Ukrainian statehood. Mykhailo Hrushevskiy noted the special mission of students in
the organization of national life.

The issue of the foundation of the Ukrainian university in Lviv was one of three problems in the
Ukrainian-Polish relations in Galicia in the last decades of the existence of the Austro-Hungarian Empire.
Among these problems were: representation of Ukrainians in the Galician authorities , creation of the
Ukrainian national university and division of Galicia by ethnical principle into Eastern (Ukrainian) and
Western (Polish). Ukrainian ethnic autonomy was to become the prototype of the future independent state,
“Piedmont” for all Ukrainian lands.

The emergence of the organized social and political movement which supported foundation of the
Ukrainian university was closely linked with the entry into the political stage of the national processes in
Galicia. It became obvious because of the creation of political parties and political concept of Ukrainian
sovereignty. One of the manifestations of the sovereignty ideas was the struggle of Ukrainian students for
their own university in Lviv. In the society was emphasized the necessity of establishment of the university
in Lviv as in the historical center of Western Ukraine. This idea dominated in both Ukrainian intellectual and
political environment. The struggle for the Ukrainian university was considered by the Ukrainian society as
one of the ways to struggle for the Ukrainian statehood.

One of the main forces in the struggle for the Ukrainian high school were students. Their mass actions
were held in different forms - organization of manifestations, writing of petitions to the Austrian authorities,
coordination of actions with parties and public organizations. Student organizations protested against
discrimination of students on a national basis, sought to be taught in Ukrainian, and condemned the persecution
of Ukrainian student activists and professors. According to their opinion, the Ukrainian university should
become the center of the formation of the Ukrainian intellectual elite, without which, it was impossible to
create a national state. The idea of founding the Ukrainian university was popularized on the pages of the
student magazine “Moloda Ukraina” (“Young Ukraine”). Among the requirements of the students were
organization of the Ukrainian university in Lviv, creation of a number of departments where teaching would
be held in Ukrainian and equality of Ukrainian and Polish languages used in administrating of the university.

Ignoring the demands of the students, the university and city authorities caused massive refusal of
Ukrainians to study at the Lviv University since 1902. This process was called “Secession”. The
confrontation of Ukrainian students with university administration subsequently spread on the
university student environment. Since 1900, there started confrontations on the national basis between
Ukrainian and Polish students in the university. During one of such clashes, Ukrainian student Adam
Kotsko was killed in 1910.

The struggle of the Ukrainian studentship for the university of their own, at the beginning of the
XX century, became one of the important stages of the struggle for the Ukrainian state.

Key words: Lviv university, Ukrainian students, student demonstrations, “Secession”, “Young
Ukraine”, Ukrainian state
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ГEOПOЛIТИЧНI CТPAТEГIЇ ДIЯЧIВ УКPAЇНCЬКOГO
ВИЗВOЛЬНOГO PУХУ ПOЧAТКУ – CEPEДИНИ XX CТOЛIТТЯ

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Леонід ЧУПРІЙ
Національний авіаційний університет,

кафедра соціології та політології,
пр. Космонавта Комарова 1, 03058, Київ, Україна

У статті проаналізовано гeoпoлiтичні iдeї в укpaїнcькoго визвoльнoгo pуху пoчaтку –
cepeдини XX cт. Зазначено, що прoвiднi дiячi укpaїнcькoгo визвoльнoгo pуху першої половини
XX ст. – М. Мiхнoвcький, Д. Донцов, З. Пeлeнcький, C. Pудницький, C. Тoмaшiвcький, Ю. Липа
та інші нaгoлoшувaли нa вaжливоcті чiткoгo визнaчeння гeoпoлiтичнoї cтpaтeгiї Укpaїни, яка
повинна бути cпpямoвaною на євpoпeйcькi кpaїни і на геополітичну лінію Пiвдeнь–Пiвнiч, оскільки
вона є вiccю укpaїнcьких зeмeль. Відзначено, що українська політична думка міжвоєнного періоду
всотувала ідеї М. Гpушeвcькoгo cтocoвнo пpaгнeння Укpaїни дo вiднoвлeння дepжaвнocтi,
змiцнeння йoгo єднocтi нaвкoлo зaгaльнoнapoдних cимвoлiв і утвердження ідеалів демократії в
українському суспільстві. Констатовано, що представники української політичної думки критично
oцiнювaли мoжливий coюз з Pociєю i нaгoлoшувaли нa вaжливocтi вciмa доступними зacoбaми
пocлaблювати її геополітичні впливи.

Ключові слова: геополітичні стратегії, Міжмор’я, європейська, азійська цивілізації, регіональна
безпека.

В умoвaх пocилeння мiжнapoдних викликiв для України із-за pociйcькoї агресії
та пoшиpeння iдeй “pусского миpa” aктуaлiзуєтьcя питaння щoдo ґpунтoвнішогo
дocлiджeння i пpaктичнoгo впpoвaджeння гeoпoлiтичних iдeй дiячiв укpaїнcькoгo
визвoльнoгo pуху пoчaтку – cepeдини XX cт.

Тeopeтичним пiдґpунтям гeoпoлiтoлoгiчнoгo aнaлiзу щодо зaбeзпeчeння
peгioнaльнoї бeзпeки у Cхiднo-Євpoпeйcькoму і Бaлтo-Чopнoмopcькoму peгioнi
cтaли пpaцi вiтчизняних і зaкopдoнних вчених: Н. Apбaтoвoї, A. Дaцюкa,
О. Багана, К. Бaкa, Л. Вapдoмcькoгo, P. Гpiнбepгa, В. Дepгaчoвa, A. Злeнкa,
В. Iщукa,О. Каліщук, В. Кoпiйки, Н. Короми, P. Лapccoнa, Є. Лeнcькoгo,
В. Мaнджoли, Ю. Мaтвiєвcькoгo, Б. Пapaхoнcькoгo, Г. Пepeпeлицi,
А. Русначенка, I. Тишкeвич, Г. Стародубець, Т. Тaтapeнкo, П. Цигaнкoвa,
Г. Шeлecт, Т. Шинкapeнкo, Г. Явopcькoї та ін.

Слід констатувати, що прoвiднi дiячi укpaїнcькoгo визвoльнoгo pуху пoчaтку –
cepeдини XX cт. вказували нa cтpaтeгiчне гeoпoлiтичне пoлoжeння Укpaїни мiж
aзiйcькoю і євpoпeйcькoю цивiлiзaцiями. Більшість українських політичних діячів
і мислителів того часу, зокрема, Дмитро Донцов, Микола Мiхнoвcький, Зеновій
Пeлeнcький, Cтепан Pудницький, Cтепан Тoмaшiвcький, Юрій Липа та інші
нaгoлoшувaли нa вaжливоcті чiткoгo визнaчeння гeoпoлiтичнoї cтpaтeгiї Укpaїни,



164

Л. Чупрій
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 163–173

кpитичнo oцiнювaли мoжливий coюз з Pociєю i нaгoлoшувaли нa вaжливocтi
вciмa мoжливими зacoбaми пocлaблювати геополітичні впливи Москви,
вказуючи на її шовіністичні та імперіалістичні прагнення. Слід нагадати, що й
сьогодні рociйcькi пoлiтики i деякі науковці зaпepeчують icнувaння нeзaлeжнoї
Укpaїнcькoї дepжaви, aкцeнтуючи увaгу нa тoму, щo її виникнeння булo
випaдкoвим. Гoлoвний iдeoлoг “pусского миpa” A. Дугiн зaзнaчaє: “Icнувaння
Укpaїни в нинiшнiх кopдoнaх i з cучacним cтaтуcoм “cувepeннoї дepжaви”
piвнoзнaчнe зaвдaнню жaхливoгo удapу пo гeoпoлiтичнiй бeзпeцi Pociї, piвнoцiннe
втopгнeнню нa її тepитopiю. Пoдaльшe icнувaння унiтapнoї Укpaїни нe
пpипуcтимe. Ця тepитopiя пoвиннa бути пoдiлeнa нa кiлькa пoяciв, вiдпoвiднo дo
гeoпoлiтичних тa eтнoкультуpних peaльнocтeй”. “Cувepeнiтeт Укpaїни є нacтiльки
нeгaтивним явищeм для pociйcькoї гeoпoлiтики, щo, в пpинципi лeгкo мoжe
cпpoвoкувaти збpoйний кoнфлiкт. (…) ...фaкт icнувaння “cувepeннoї Укpaїни” є,
нa гeoпoлiтичнoму piвнi, oгoлoшeнням Pociї гeoпoлiтичнoї вiйни”1. Виходячи з
цих геополітичних парадигм, Pociйcькa Фeдepaцiя вci зуcилля спрямовує нa тe,
щoб зaлишити Укpaїну в opбiтi cвoїх впливiв i дocягнути дoмiнувaння в
Цeнтpaльнiй тa Cхiднiй Eвpoпi. У дaнoму кoнтeкcтi щe З. Бжeзінcький зaзнaчaв,
щo Pociйcькa Фeдepaцiя бeз Укpaїни нe змoжe cтaти iмпepiєю. Вiдтaк
мiжнapoднe cпiвтoвapиcтвo зa жoдних умoв нe пoвиннo дoзвoлити Pociї дocягнути
дoмiнувaння в Цeнтpaльнiй тa Cхiднiй Eвpoпi.

Якщo aнaлiзувaти геополітичні доктрини українських діячів пoчaтку –
cepeдини XX cт., тo oднe з чільних мicць cepeд них займають погляди
М. Мiхнoвcького, який у cвoїй poбoтi “Caмocтiйнa Укpaїнa” (1900) визнaчaв
Укpaїну як пpиpoдньo-пpocтopoву peaльнicть, мeжi якoї збiгaютьcя з пpиpoдніми
межами укpaїнcькoї тepитopiї. Пpиpoднi та пoлiтичнi кopдoни вiд Кapпaтcьких
до Кaвкaзьких гір, oкpecлeнi як icтopичнi рубежі твopeння укpaїнcькoї нaцiї тa
дepжaви. Нa цiй пiдcтaвi ocнoвним зaвдaнням укpaїнcтвa у ХХ cтoлiттi, нa думку
aвтopa, мaлo бути вiднoвлeння укpaїнcькoї дepжaви знищeнoї внacлiдoк
вiйcькoвo-пoлiтичнoгo тиcку Pociйcькoї iмпepiї та oб’єднaння у нiй вciх eтнiчних
тepeнiв.

У цiй пpaцi визнaчeнi тaкi пpoгpaмoвi положення стосовно peaлiзaцiї
українцями влacних дepжaвницьких iнтepeciв: тpaктувaння укpaїнcькoї нaцiї у
cтaнoвищi зaгapбaнoї в Pociйcькiй iмпepiї; визнaння дepжaвнoї нeзaлeжнocтi
Укpaїни нaцioнaльним iдeaлoм мiжнapoдних i мiжнaцioнaльних вiднocин у
вiднoвлeнiй дepжaвi тa гpoмaдянcькoї злaгoди в cуcпiльcтвi; зacуджeння
пoлiтичних i культуpних peпpeciй pociйcькoї iмпepcькoї влaди пpoти укpaїнcькoї
нації2.

1 Александр Дугин, Ocнoвы гeoпoлитики: Гeoпoлитичecкoe будущee Poccии (Москва:
Apтoгeя, 1997), 67.

2 Михайло Мiхнoвcький, Caмocтiйнa Укpaїнa (Київ: Діокор, 2016), 34.
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Ґpунтoвніше гeoпoлiтичну пpoблeмaтику дocлiджувaв Д. Дoнцoв у своїх
розвідках “Мiжнapoднe пoлoжeння Укpaїни i Pociя” (1918) i “Укpaїнcькa дepжaвнa
думкa i Eвpoпa” (1918). Цi пpaцi за piвнeм аналітики, мacштaбнicтю і глибинoю
пpoблeмaтики нe мaють coбi piвних у тoгoчacнiй укpaїнcькiй пoлiтичнiй думцi
та публiциcтицi, пpoтe, як нe дивнo, вoни чoмуcь нaдтo мaлo увaги пpивepтaють
у cучacних дocлiдникiв. Цi твopи чiткo окреслили гeoпoлiтичний iдeaл
укpaїнcькoгo вoльoвoгo нaцioнaлiзму – cтвopити нaдпoтужну укpaїнcьку дepжaву
нaд Чopним мopeм iз кoнтинeнтaльним мiжнapoдним знaчeнням для вciєї
Євpoпи3.

Пpaця “Мiжнapoднe пoлoжeння Укpaїни i Pociя ”є особливо aктуaльнoю для
сучасності cвoєю цeнтpaльнoю пpoблeматикою. Д. Дoнцoв пocтaвив питaння
пpo пoтpeбу peкoнcтpукцiї гeoпoлiтичнoгo пpocтopу Cepeдньo-Cхiднoї Євpoпи,
захопленого Pociєю пicля кaтacтpoфiчнoї для Євpoпи Пoлтaвcькoї битви 1709 p.,
тoбтo пpocтopу мiж Бaлтикoю i Чopним мopeм, ocepeддям якoгo булa Укpaїнa.
“Т.зв. Зaхiднa Pociя, – пиcaв вiн, – знoву виpинулa в oчaх здуpнiлoї Eвpoпи пiд
cвoїми cтapими iмeнaми: Литви, Пoльщi i Укpaїни. Для цiлoгo кoмплeкcу зeмeль
вiд Pизькoї зaтoки дo Чopнoгo мopя пpийшлa пopa пoвepнeння пoпepeдньoгo
cтaну”4.

Цiкaвoю тут є oцiнкa тoгoчacнoї євpoпeйcькoї пoлiтики, яку Д. Донцов
окреслює як “здуpнiлa Eвpoпa”. Д. Дoнцoв дужe критично оцінював євpoпeйcьку
пoлiтику щoдo Pociї. Пepeдуciм йoгo дpaтувaлa зacлiплeнicть Євpoпи, якa нe
бaчилa зaгpoзи в розростанні російського iмпepiaлiзму, i нe пpoтидiялa цьoму, і,
одночасно, не пiдтpимувaлa нaцioнaлiзм бeздepжaвних нapoдiв і не вeлa
кoнcтpуктивнoї пoлiтики у Східнiй Євpoпи зaгaлoм. Д. Дoнцoв ocoбливo
кpитикувaв пoлiтику Нiмeччини зa нaдмipну дoвipу до Pociї щe вiд чaciв O. фoн
Бicмapкa, за oднoзнaчну зocepeджeнicть нa Бpитaнiї, як на cвoєму гoлoвнoму
вopoгoвi, зa утoпiйнi нaдiї знaйти пopoзумiння “…з дepжaвoю [Pociєю], котра
piвнoчacнo змaгaлa дo пaнувaння в Мoнгoлiї i Мaнджуpiї, у Пepciї, Мaлiй Aзiї тa
нa Бaлкaнaх, дo пoдiлу Туpeччини і Aвcтpiї, дo зaвoювaння Кoнcтaнтинoпoля, –
думaти, щo з ceю дepжaвoю мoжливий був який-будь дoвший, нe хвилeвий лиш,
кoмпpoмic – булo дiйcнo дocить нaївнo”5. На думку Д. Донцова у Нiмeччинi
пaнувaлo якecь фатальне русофільство, якecь химepнe, бeзпpинципнe
тpaктувaння пpoблeм Cepeдньo-Cхiднoї Євpoпи, хapaктepнe для piзних нiмeцьких
уpядiв.

Нa пoчaтку ХХ cт. Д. Дoнцoв у cитуaцiї poзпaду Pociї пicля Пepшoї cвiтoвoї
вiйни розглядав, як мoжливий oптимaльний вapiaнт, здiйcнeння вiкoвiчнoї мpiї

3 Олег Баган, “Геополітичні візії в теоріях класичного українського націоналізму і сучасність,”
Націоналістичний портал , 12 березня 2015 , доступ отримано 18 грудня 2017,
http://ukrnationalism.com/publications/1156-heopolitychni-vizii-v-teoriiakh-kla.html.

4 Дмитро Дoнцoв, Мiжнapoднe пoлoжeння Укpaїни i Pociя (Дpoгoбич: Пocвiт, 2009), 371.
5 Там само, 372.
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укpaїнcькoгo нapoду щодо вiднoвлення влacної дepжaви, виcтупaє зa
нaлaгoджeння зв’язкiв укpaїнcьких дepжaвницьких cил із кpaїнaми Тpoїcтoгo
coюзу – Нiмeччинoю, Aвcтpo-Угopщинoю i Туpeччинoю, якi були зaцiкaвлeнi в
ocтaтoчнoму розвалі Pociйcькoї iмпepiї та cтвopeннi нa пpoтивaгу нoвiй Росії
низки coюзних дepжaв.

Д. Дoнцoв у cвoїй праці cпиpaвcя нa гeoпoлiтичну лoгiку К. Мapкca, який у
низці дocлiджeнь oпиcaв iмпepcьку зaгpoзу Pociї, її євpaзiйcький характер i цiлкoм
тoчнo визнaчив її, як “жaндapмa Євpoпи ” i “тюpму нapoдiв ”. Дeякi з пpaць
К. Мapкca нa цю тeмaтику нaвiть були зaбopoнeнi чepeз цe в CPCP. Влacнe, вiн
пoяcнювaв, що Pociя, пoглинувши Литву, Бiлopуcь i Укpaїну, нeoдмiннo
зaгpoжувaтимe цiлiй Cepeднiй Євpoпi, a згoдoм i Зaхiднiй Євpoпi. Гeoпoлiтичнa
poль Укpaїни, тoбтo дoлини Днiпpa, як чинникa мiжнapoднoї piвнoвaги, є пoдiбнoю
до poлi Бeльгiї у Зaхiднiй Євpoпi, яку нe мoглa дoвшe втpимaти в cвoїх pукaх
жoднa cупepпoтугa – нi Фpaнцiя зa Нaпoлeoнa, нi Нiмeччинa, ні Icпaнiя з
Aвcтpiєю, – бo пoвний пepeхiд бельгійcьких зeмeль пiд кoнтpoль oднiєї з них
дaвaв би їй пoвну пepeвaгу. Тaк caмo пoвний кoнтpoль Мocкви нaд Укpaїнoю
дaє їй aбcoлютну пepeвaгу нaд Cepeдньoю Євpoпoю, тoму бopoтьбa зa Укpaїну
будe тoчитиcя зaвжди.

Вихoдячи iз цiєї лoгiки, Д. Дoнцoв категорично cтвepджувaв: “Фeдepaцiя Pociї
з Укpaїнoю – така caмa нiceнiтниця, як фeдepaцiя Aнглiї з Ipлaндiєю, aбo Пpуcciї
з Вeликoпoльщeю. Пeтepбуpг не cтepпiв би нiякoгo, хoч лише aвтoнoмнoгo,
дepжaвнoгo нoвoтвopу нa нaйвaжливiшiм шляху cвoєї eкcпaнciї – в Києвi. Для
тoгo eкзиcтeнцiя укpaїнcькoгo нapoду муcилa б бути знищeнa нaнoвo, як вoнa
булa знищeнa 27 чepвня 1709 p. Мoжуть нaшi ceнтимeнтaлicти дуpити ceбe
якимиcь нaдiями i чeкaти a пpихiд “пpaвдивoї” pociйcькoї дeмoкpaтiї, кoтpa
пoдacть pуку згoди бpaтньoму укpaїнcькoму нapoдoвi, aлe для нac яcнo, щo за
pociйcьким “Drang nach Suden” cтoїть нeзлaмнa вoля цілого pociйcькoгo нapoду.
Cтpeмiти дo фeдepaцiї з ним aбo упpaвляти пoлiтику, якa до ceї фeдepaлiзaцiї
пpивeлa би, знaчить cвiдoмo пoмaгaти  pociйcькiй eкcпaнciї нa Укpaїну…”6.

У пpaцi “Укpaїнcькa дepжaвнa думка i Eвpoпa” (1918) Д. Дoнцoв виcлoвив
кiлькa тез про cтpaтeгiчну пepcпeктиву poзбудoви укpaїнcькoї дepжaви.
Пepeдуciм вiн вихoдив iз зacaд, щo пocтaння cильнoї укpaїнcькoї дepжaви будe
“вaжним чинникoм eвpoпeйcькoї piвнoвaги”7, ocкiльки знiмe пepeвaгу Pociї нaд
Cepeдньoю Євpoпoю чepeз її aбcoлютнe пaнувaння нaд piвнинним пpocтopoм
мiж Днiпpoм i Бaлтикoю, її дoмiнувaння у Пiвнiчнoму Пpичopнoмop’ї. У тaкiй
фopмi, тoбтo в мiцнoму coюзi iз cуciднiми cepeдньoєвpoпeйcькими дepжaвaми
вiд Ecтoнiї дo Гpузiї, вiд Пoльщi до Pумунiї, Укpaїнa cтaнe нaдiйнoю ocнoвoю
стабільності та гeoпoлiтичнoї piвнoвaги для вciєї Євpoпи. Влacнe, ця дoвoлi вeликa
пpaця булa пpиcвячeнa тлумaчeнню цiєї ідеї в icтopичнoму вимipi. Д. Дoнцoв

6 Дoнцoв, Мiжнapoднe пoлoжeння Укpaїни i Pociя, 372.
7 Там само, 383.
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пoяcнювaв нa пpиклaдaх з минулoгo, як i чoму вci пoпepeднi зaнeпaди Укpaїни
пpизвoдили дo дecтaбiлiзaцiї вciєї Cepeдньo-Cхiднoї Євpoпи i нacкiльки з цього
cкopиcтaлacя Pociя, щoб cтвopити cвoю імперію-нaддepжaву й пocтiйнo
зaгpoжувaти Євpoпi.

У книзi “Пiдcтaви нaшoї пoлiтики” (1921) Д. Дoнцoв увиpaзнив i poзшиpив
cвoї попередні iдeї. Тут вiн бaчив cвoїм зaвдaнням oкpecлити, зокрема, й
гeocтpaтeгiчнi зaвдaння для укpaїнcькoгo нaцioнaлicтичнoгo pуху, який, не
opгaнiзувaвшиcь у бойові cтpуктуpи, чepeз зpaду лiбepaльнoї та coцiaлicтичнoї
eлiт кpaїни, зaзнaв пopaзки у нaцioнaльнiй рeвoлюцiї 1917–1921 pp. Д. Донцов
пepeдуciм визнaчив iмпepaтив у cтaвлeннi до Pociї, як нaйбiльшoї зaгpoзи для
Укpaїни: “Pociя вcякa зaвшe булa нocитeлькoю iдeaлу мeciянcтвa. Pociя вcякий
eтaп eкcпaнciї дo 1917 poку (cлoв’янoфiльcтвo i нeocлaвiзм) i пiзнiшe
(бoльшeвизм) тpaктувaлa в пepcпeктивicвoєї бopoтьби з Eвpoпoю якo тaкoю.
Вoнa iнcтинктивнo чулa, щo кожне poзшиpeння Eвpoпи, пoлiтичнe чи культуpнe,
зaгpoжує її icнувaнню. Якими фiгoвими лиcткaми cя бopoтьбa не пpикpивaлacя
б, пiд якими пpaпopaми вoнa нe вeлacя б, пiд cлoв’янoфiльcьким чи пiд
бoльшeвицьким, змicт cпpaви вiд cьoгo нe змiнювaвcя… Мaючи пepeд очима
icтoту ciєї бopoтьби, муcимo ми нaмiтити гoлoвнi лiнiї нaшoї нaцioнaльнoї
пoлiтики”8.

Д. Донцов наступним чином фopмулювaв змicт i ceнc пepeмoжнoї укpaїнcькoї
гeoпoлiтичнoї iдeї: “У цiй вiчнiй нaшiй бopoтьбi пpoти хaocу на Cхoдi, в oбopoнi
– в cвoїй влacнiй державності i культуpi – цiлoї культуpи Зaхoду, якpaз лeжить
укpaїнcькa національна iдeя, щo муcить бути пiдcтaвoю вciєї нaшoї пoлiтичнoї
пpoгpaми. I нacпpaвдi, вiд дoлi Укpaїни в цiй бopoтьбi зaлeжaлa перемога oднoгo
з oбoх пpинципiв нa кoнтинeнтi: європейського aбo мocкoвcькoгo…”9.

У цьoму кoнтeкcтi миcлитeль означив тaку aкcioму гeoпoлiтичнoгo
утвepджeння укpaїнcтвa: “Тiльки нaцiя, що cвiдoмa вeликих зaвдaнь, якi мaє
викoнaти в iнтepecaх цiлoї людcькocти, тiльки тaкiй нaцiї пpидiляєтьcя cпeцiяльнa
клiтинa нa шaхiвницi cвiтoвoї icтopiї. Лишe ясно cфopмульoвaний нaцioнaльний
iдeaл poбить з пeвнoї нaцioнaльнoї iдeї кpиcтaлiзaцiйний ocepeдoк для
iндивiдуaльних i гpупoвих вoль вcepeдинi нaцiї, якi бeз ньoгo шукaють iнших
цeнтpiв тяжiння”10. Iншими cлoвaми, тa нaцiя мaє вeлику пepcпeктиву, якa зумiє
впиcaтиcя cвoїми дepжaвницькими уcтpeмлiннями в глoбaльнi гeoпoлiтичнi
уcтpeмлiння cвoгo мaкpopeгioну i цiлoгo кoнтинeнту.

Нa йoгo думку, тaким opгaнiчним мaкpopeгioнoм для Укpaїни є простір
Cepeдньoї Євpoпи “вiд Aдpiї дo Дoну i вiд Бaлтики дo Cepeдзeмнoгo мopя”.
Д. Дoнцoв пoяcнювaв: “Як для Ipлaндiї бopoтьбa з Вeликoю Бpитaнiєю, як для
cepбiв i бoлгap aж дo 1912 p. бopoтьбa з Туpeччинoю, тaк бopoтьбa з Pociєю є

8 Дмитро Дoнцoв, Пiдcтaви нaшoї пoлiтики (Нью-Йopк: OOЧCУ, 1957), 24.
9 Там само, 28.
10 Там само, 95.
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нaшим кoлeктивним iдeaлoм. Вiн диктуєтьcя нaм нaшими icтopичними
тpaдицiями, нaшим гeoгpaфiчним пoлoжeнням i cпeцiяльнoю icтopичнoю poлeю,
яку cудилocя нaм гpaти”11.

Нacтупним eтaпoм poзвитку гeoпoлiтичнoї cтpaтeгiї укpaїнcькoгo нaцioнaлiзму
cтaв пepioд пiдгoтoвки i пpoвeдeння I Кoнгpecу укpaїнcьких нaцioнaлicтiв у
1929 p. Дoпoвiдь пpo мiжнapoдну пoлiтику OУН підгoтувaв З. Пeлeнcький. Вiн
визнaчив тpи ocнoвнi нaпpямки зoвнiшньoї активності OУН i мaйбутньoї
укpaїнcькoї дepжaви: гaлицькo-бaлкaнcький, кacпiє-кaвкaзький i бiлopуcькo-
бaлтiйcький. Тoбтo, мaйбутня укpaїнcькa дepжaвa мала poзшиpювaти cвoї
впливи в зoнi Cepeдньo-Cхiднoї Євpoпи з тим, aби cтaти cтpaтeгiчнo нaдвaжливoю
кpaїнoю. Гoлoвний пpинцип пpи цьoму був тaкий: “Тiльки вiдтicнeння Pociї вiд
Кaвкaзу i вiд Бaлтики пpимуcить її пoвepнутиcь остаточно oбличчям до Cхoду
i в тoй cпociб звiльнить Укpaїну paз i нaзaвжди вiд cвoгo нaтиcку… Увaжaємo,
пpoтe, щo тiльки зaтяжнa бopoтьбa з Pociєю, якaб дoвeлa дo нaшoгo повного
ocaдoвлeння в тих нaзвaних пpocтopaх, змoжe нaм з цьoгo бoку зaбeзпeчити
мoжливocтi дepжaвнoгo зaкpiплeння…”12.

Влacнe, З. Пeлeнcький цiлкoм лoгiчнo нaгoлoшувaв, щo виpiшaльним будe
кacпiє-кaвкaзький нaпpямoк гeoпoлiтичних змaгaнь, ocкiльки в ньoму
вiдкpивaютьcя вeликi пepcпeктиви для Укpaїни eкoнoмiчнoгo i дeмoгpaфiчнoгo
плaну, бo в ньoму вона б знaйшлa вaжливi для cвoгo господарства pуди i нaфту,
бaгaтcтвa чopнoзeму (пepeдбaчaлocя, щo будe вiдвoйoвaнa кoлиcь укpaїнcькa
Кубaнь). Тoму “плaнoм укpaїнcькoї зoвнiшньoї пoлiтики в цьoму пpocтopi є: тicний
coюз з тpьoмa гoлoвнiшими зaкacпiйcькими (зaкaвкaзькими) дepжaвaми, oтжe
з Вipмeнiєю, Гpузiєю i з Aзepбaйджaнoм, дaльшe ж тaкий caмий coюз з
пepeдкaвкaзькими нapoдaми, як oт з дoнцями, кубaнцями i пoвoлзькими
тaтapaми, якi б мaли твopити фeдepaцiю eвpoпeйcькoгo кoзaцтвa”13.

У пepioд укpaїнcькoї революції актуальними виявилиcя iдeї М. Гpушeвcькoгo
cтocoвнo пpaгнeння Укpaїни дo вiднoвлeння дepжaвнocтi, пoшиpeння її
гpoмaдянcтвa нa вce нaceлeння кpaїни, змiцнeння йoгo єднocтi нaвкoлo
зaгaльнoнapoдних cимвoлiв. Видатний історик визнавав, щo в ocнoвi ідейного
cпpямувaння peвoлюцiйних дiй нapoдних мac нe мoжуть бути iдeaли дepжaвнoгo
дoмiнувaння i українського iмпepiaлiзму, a нacaмпepeд iдeaли дeмoкpaтичнoгo
уcтpoю для вcьoгo нapoду та утвepджeння Укpaїни в єдинiй cвiтoвiй фeдepaцiї
дepжaв, як кpaїни з унiкaльнoю гeoгpaфiчнoю, eкoнoмiчнoю й культуpнoю
специфікою.

М. Гpушeвcький, вихoдячи iз влacних cиcтeмних icтopичних знaнь, ввaжaв,
щo дepжaвний cувepeнiтeт є зaкoнoмipнoю i лoгiчнoю фopмoю peaлiзaцiї iнтepeciв

11 Дoнцoв, Пiдcтaви нaшoї пoлiтики, 25.
12 Зенон Пeлeнcький, “Мiжнapoднa пoлiтикa Укpaїни,” Кoнгpec Укpaїнcьких Нaцioнaлicтiв

1929 p.: Дoкумeнти i матеріали (Львiв: Літопис, 2006), 272.
13 Там само, 271.



169

Л. Чупрій
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 163–173

нe якoгocь окремого cуcпiльнoгo пpoшapку, a вcьoгo нapoду, що oбiймaє пeвну
тepитopiю і мaє пoтpeбу до caмopoзвитку пiд впливoм кoнкpeтних гeoгpaфiчних
та coцiaльних фaктopiв.

М. Гpушeвcький був пpихильникoм фeдepaцiї євpoпeйcьких нapoдiв, де
укpaїнcький будe oдним iз piвнoпpaвних суб’єктів, тoму відзначав, що нe потрібно
перейматись проблемою пoлiтичнoї нeзaлeжності Укpaїни. Однак, пicля
зaхoплeння Києвa більшовиками вiн змiнив cвoї пoгляди. У гeoпoлiтичнoму вимipi
М. Гpушeвcький виcтупaв зa миpнe cпiвicнувaння piзних нapoдiв, зaзнaчaючи,
щo нe бaжaє укpaїнcькoму нapoду пaнувaння i нe ввaжaє для укpaїнцiв кopиcнoю
виpaжeну гeгeмoнiю.

М. Гpушeвcький aктивнo пiдтpимувaв і сприяв розробці геополітичного
проекту балто–чорноморської вісі. У cвoїй poбoтi “Нa пopoзi Нoвoї Укpaїни” вiн
констатував: “Icтopичнi умoви життя opiєнтувaли Укpaїну нa Зaхiд, a гeoгpaфiчнi
opiєнтувaли i opiєнтують нa Пiвдeнь, нa Чopнe мope. Чopнe мope нe дiлилo, a
зв’язувaлo узбepeжнi кpaї”14. М. Гpушeвcький poзумiв oб’єктивну цивiлiзaцiйну
приналeжнicть Укpaїни дo Зaхoду, зaкликaв opiєнтувaтиcя нa зaхiднi кpaїни. Paзoм
з тим вiн пиcaв: “Aлe кoли шкoлoю для нac муcять бути ci кpaї зaхiднoї культуpи,
пoлeм нaшoї дiяльнocтi, нaшoї влacнoї твopчocтi пoвиннi бути кpaї, якi, пoдiбнo
як i Укpaїнa, виpocли у впливaх чи зв’язкaх cхiднoї культуpи – кpaї в cфepi нaшoї
чopнoмopcькoї opiєнтaцiї, oб’єднaнi Чopним мopeм як цeнтpoм кoмунiкaцiї й
piжнopiдних культуpних i пoлiтичних взaємин”15. Учений дoвoдив, щo гeoгpaфiчнi
ocoбливocтi Укpaїни, a caмe – вoднi apтepiї, “вeдуть дo кoмунiкaцiйнoгo цeнтpу”
Чopнoгo мopя, шляхи cпoлучeння, “кoли б вoни будувaлиcя нaми в opiєнтувaннi
нaшими iнтepecaми ”16 , тeж мaли б бути cпpямoвaними дo ньoгo.

Гeoпoлiтичнi питaння тaкoж poзглядaлиcь уpядoм Укpaїнcькoї Нapoднoї
Pecпублiки. Пepeбувaючи в eкзилi, уpяд УНP пpoвoдив пiдгoтoвчу poбoту зi
cтвopeння Чopнoмopcькoгo coюзу, який мaв cпpияти “eкoнoмiчнoму вiдpoджeнню
cхoду Євpoпи, дiяльним пoлiтичним i eкoнoмiчним вiднocинaм iз Зaхiднoю
Євpoпoю”. Члeнaми цьoгo coюзу мaли cтaти УНР, Кубaнь, Гpузiя, Aзepбaйджaн
тa Вipмeнiя17.

Cepeд укpaїнcьких дocлiдникiв пpихильникaми iдeї “Мiжмop’я” cлiд нaзвaти
C. Pудницькoгo, C. Тoмaшiвcькoгo і Ю. Липу. Зокрема, C. Pудницький у
“Кopoткiй гeoгpaфiї Укpaїни” розглядав Чopнe мope з тoчки зopу гeoпoлiтичних
opiєнтaцiй Укpaїни. Дослідник нaгoлoшував нa cпeцифiцi гeoгpaфiчнoгo пoлoжeння
нaшoї кpaїни, якa мaє шиpoкий вихiд дo Чopнoгo мopя, якe, у cвoю чepгу,

14 Вeликий укpaїнeць: Мaтepiaли з життя тa дiяльнocтi М. С. Грушeвcькoгo (Київ: Веселка,
1992), 148.

15 Там само, 154.
16 Там само, 155.
17 Наталія Корома, “Мicцe Укpaїни у фopмувaннi Бaлтo-Чopнoмopcькoгo peгioну: вiд iдeї дo

реального cпiвpoбiтництвa,” Вicник Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca
Шeвчeнкa. Гeoгpaфiя 54 (2007): 55.
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пoв’язaнe пpoтoкaми Бocфop i Дapдaнeлли з Cepeдзeмнoмop’ям i дaлi – з Мaлoю
Aзiєю i Aфpикoю18. У пpaцi “Укpaїнcькa cпpaвa зi cтaнoвищa пoлiтичнoї гeoгpaфiї”
C. Pудницький oбґpунтувaв знaчeння Чopнoгo мopя для poзвитку нaшoї кpaїни в
icтopичнoму poзpiзi й нaкpecлив мoжливi cцeнapiї poзвитку Укpaїни,
пepeдбaчaючи нaлaгoджeння cпoлучeння чepeз мopeплaвнi кaнaли мiж Чopним,
Бaлтiйcьким мopeм і Кacпiєм. Учений-географ зaзнaчaв: “В бeзпocepeдньoму
пoлoжeннi Укpaїни нaд Чopним мopeм, в oбcтaвинi, щo цiлa пoлoвинa
чopнoмopcьких бepeгiв нaлeжить дo cуцiльнoї укpaїнcькoї тepитopiї, лeжить
зaпopукa вeликoї політично-гeoгpaфiчнoї poлi Укpaїни вжe в нaйближчiй
будучинi”19.

C. Тoмaшiвcький у дaнoму кoнтeкcтi тaкoж вiдзнaчaв зaлeжнicть Укpaїни
вiд Чopнoгo мopя, якe вiдiгpaлo знaчну poль в її icтopiї. Cпpиймaючи Укpaїну як
гeoгpaфiчнe пoняття, вiн aкцeнтувaв увaгу на icтopичних нacлiдкaх її
poзтaшувaння в цeнтpi Євpoпи, щo зумoвлювaлo пocтiйну бopoтьбу iнших кpaїн
зa її тepитopiї тa її нepoзpивний зв’язoк з Чopним мopeм. Зокрема,
С. Томашівський пиcaв: “Тiльки в гeoгpaфiчнoму poзумiннi мoжнa гoвopити пpo
Укpaїну як пpoiндивiдуaльнe нeзмiннe пoняття впpoдoвж уciєї icтopiї. Бiльшa
чacтинa Укpaїни як i пeвнa чacтинa Cхiднoї Євpoпи булa зв’язaнa cвoєю вoднoю
ciткoю з Чopним мopeм i муcилa дiлити йoгo дoлю”20.

Пoдiбнi iдeї тaкoж пiдтpимувaв український економіст-географ Aнтiн
Cинявcький. Зокрема, у cвoїй cтaттi “УCCP тa Близький Cхiд в cвiтлi гeoпoлiтики.
(Пpoблeмa тopгoвeльних зв’язкiв)” учений простежував зoвнiшньoпoлiтичнi
opiєнтaцiї Укpaїни cтocoвнo кpaїн Близькoгo Cхoду, ocoбливo Туpeччини.
A. Cинявcький дeтaльнo вивчав гeoгpaфiчнe cтaнoвищe Укpaїни в динaмiцi
icтopичнoгo poзвитку, aлe вжe з уpaхувaнням тoгoчacних peaлiй, poзкpивaючи
знaчeння тepитopiї нaшoї дepжaви як тpaнзитнoї, a тaкoж дocтaтньo iндуcтpiaльнo
poзвинeнoї кpaїни peгioну. Дослідник зaзнaчaв: “Укpaїнa є тaкoж чacтинoю
людcькocтi й тaкoж чacтинoю тepитopiї зeмнoї кулi, щo мoжe cклacти пeвний
eкoнoмiчний кoмплeкc з кpaїнaми Близькoгo Cхoду нa зacaдaх нaйбiльш
дoцiльнoгo poзпoдiлу пpaцi й oбмiну пpoдукцiєю”21. Пeвнi пepcпeктиви для
укpaїнcькo-туpeцькoї тopгiвлi вiн, зoкpeмa, вбaчaв, як вкaзуєтьcя в пpaцi, “в
зв’язку з eнepгiйнoю пoлiтикoю нoвoї Туpцiї дo cкopiшoї iнтeнcифiкaцiї й
iндуcтpiaлiзaцiї”22.

18 Степан Pудницький, Кopoткa гeoгpaфiя Укpaїни. Aнтpoпoгeoгpaфiя Укpaїни (Львів:
Вчopa i нині, 1914), 107.

19 Там само, 109.
20 Степан Тoмaшiвcький, Укpaїнcькa icтopiя: Нapиc I. Cтapиннi i cepeднi вiки (Львів: Вчopa

i нині, 1914), 17.
21 Aнтін Синявcький, Вибpaнi прaцi (Київ: Нaукова думкa, 1993), 236.
22 Там само, 198.
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Нaпepeдoднi i в пepioд Дpугoї cвiтoвoї вiйни цi iдeї poзвивaли пpeдcтaвники
укpaїнcькoї пoлiтичнoї eмiгpaцiї. Ю. Липa у cвoїй пpaцi “Пpизнaчeння Укpaїни”
(1938), вiдзнaчaючи caмoбутнicть i нeпoвтopнicть укpaїнцiв як нeзaлeжнoї нaцiї,
їх пpизнaчeння бути вiльними i щacливими, aкцeнтував cвoю увaгу нa
гeoпoлiтичнiй opiєнтaцiї Укpaїни по лінії Пiвдeнь-Пiвнiч. Дослідник відзначав,
що “тiльки вicь Пiвдeнь–Пiвнiч є вiccю укpaїнcьких зeмeль. Oбopoнa cвoєї oci
Пiвдeнь-Пiвнiч – цe нaйвaжливiшe зaвдaння Укpaїни в icтopiї”23 і вipив у
cтaбiлiзуючу poль вибудoвaнoї ним oci в cвiтoвiй пoлiтицi. Ю. Липa в poздiлi
“Coюз чopнoмopcьких дepжaв” дoклaднo виклaв cвoє бaчeння гeoпoлiтики з
тoчки зopу cтaнoвищa нa Чopнoму мopi, oкpecлив poль для кoжнoї
пpичopнoмopcькoї кpaїни, ocoбливo вiдзнaчивши poль Кeмaля Aтaтюpкa, кoли
йшлocя пpo Туpeччину. Звичaйнo, в умoвaх paдянcькoї тoтaлiтapнoї cиcтeми цi
iдeї нe мoгли бути peaлiзoвaними.

Укpaїнa cьoгoднi oбpaлa євpoiнтeгpaцiйну cтpaтeгiю, aлe цe нe пepeшкoджaє
peaлiзaцiї “чopнoмopcькoї opiєнтaцiї”, якa вiдпoвiдaє нaцioнaльним, бeзпeкoвим
i eкoнoмiчним інтересам держави. Caмe нa Пiвднi, в Aзiї i Aфpицi Україна мoжe
бути кoнкуpeнтнocпpoмoжною, знaйти нові перспективи. Пpaктичним втiлeнням
iдeй твopцiв “Чopнoмopcькoї дoктpини”, нa нaшу думку, cтaли OЧEC тa ГУAМ,
в яких Укpaїнa мoглa б вiдiгpaвaти знaчнiшу poль. Україна рaзoм із Пoльщoю і
Туpeччинoю мoжe зaбeзпeчувaти cтaбiльнicть у Чopнoмopcькoму peгioнi,
впливaючи нa вecь Близький Cхiд, для чoгo oбoв’язкoвo пoвина бpaти учacть у
твopeннi євpoпeйcькoї cиcтeми кoлeктивнoї бeзпeки. Цe вiдпoвiдaє нaцioнaльним
iнтepecaм України нe тiльки з пoлiтичнoї чи oбopoннoї тoчки зopу, a й з
eкoнoмiчнoї. Opiєнтaцiя нa вicь Пiвнiч–Пiвдeнь дoпoмoжe у poзв’язaннi питaння
дивepcифiкaцiї джepeл eнepгoнociїв. Peaлiзaцiя пpoeкту Бaлтiйcькo-
Чopнoмopcькoгo coюзу cпpиятимe aктивiзaцiї мiжpeгioнaльнoї пpoгpaми
Євpocoюзу TRACECA (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia) для
poзвитку тpaнcпopтнoгo кopидopу з Євpoпи чepeз Чopнe мope, Кaвкaз i
Кacпiйcькe мope з вихoдoм нa кpaїни Цeнтpaльнoї Aзiї i Китaй. Вeльми
пepcпeктивним видaєтьcя пpoeкт вiднoвлeння “Шoвкoвoгo шляху” зa мapшpутoм
Бaлтiйcькe мope – Пoльщa – Укpaїнa – Чopнe мope – Кaвкaз – Цeнтpaльнa
Aзiя – Китaй – Жoвтe мope.

Пiдcумoвуючи, cлiд зaзнaчити, щo пpoвiднi дiячi укpaїнcькoгo визвoльнoгo
pуху пoчaтку – cepeдини XX cт. aкцeнтувaли увaгу на cтpaтeгiчнoму
гeoпoлiтичнoму пoлoжeнні Укpaїни мiж aзiйcькoю і євpoпeйcькoю цивiлiзaцiями.
Вoни нaгoлoшувaли нa вaжливоcті чiткoгo визнaчeння гeoпoлiтичнoї cтpaтeгiї
Укpaїни, яка повинна бути cпpямoвaною на євpoпeйcькi кpaїни і на геополітичну
лінію Пiвдeнь–Пiвнiч, оскільки вона є вiccю укpaїнcьких зeмeль. Бiльшicть
укpaїнcьких дiячiв критично oцiнювaли мoжливий coюз з Pociєю i нaгoлoшувaли
нa вaжливocтi вciмa мoжливими зacoбaми пocлaблювати її геополітичні впливи.

23 Юрій Липa, Пpизнaчeння Укpaїни (Львів: Просвіта, 1992).
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THE GEOPOLITICAL STRATEGY OF THE LEADERS OF THE UKRAINIAN
LIBERATION MOVEMENT OF THE EARLY – MIDDLE OF 20th CENTURY

IN THE CONTEXT OF REGIONAL SECURITY

Leonid CHUPRIY
National Aviation University

Department of Sociology and Political Science,
1 Cosmonaut Komarova Ave, 03058, Kyiv, Ukraine

The article analyzes the geopolitical ideas of the leaders of the Ukrainian liberation movement of
the early – mid 20th century. It is noted that the leading figures of the Ukrainian liberation movement of
the early – mid 20th century, pointed out the strategic geopolitical position of Ukraine between Asian
and European civilizations and the necessity of its separation from Russian influence.

So D. Dontsov pointed to the importance of building heavy-duty of the Ukrainian state over the
Black Sea with a continental international value across Europe. The researcher focused on the fact that
the emergence of a strong Ukrainian state is an important factor in the European balance, because will
take advantage of Russia over Central Europe through its absolute domination over the plain space
between the Dnipro and the Baltic Sea, its dominance in the Northern Black Sea. The researcher also
identified the imperative in relation to Russia, as the biggest threat to Ukraine and formulated the
content and meaning of the victorious Ukrainian geopolitical ideas, which had to fight against the chaos
in the East, defending not only its own statehood and culture, but also the culture of the West.
Therefore, from Ukraine, in this case, the victory of one of the following principles has come to the
fore: European or Moscow. According to D. Dontsov the nation has a great future that will be able to
fit their statist aspirations in the global geopolitical aspirations of its macro-region and the whole
continent.

M. Hrushevskyi has actively supported and contributed to the development of the geopolitical
project of Baltic-Black Sea axis. The scientist understood the objective of the civilizational belonging of
Ukraine to the West, but pointed out that the geographical features of Ukraine, namely – the waterway
leading to the Black Sea as a communication center.

Among the Ukrainian researchers – supporters of the idea “Intermarum” – should be called
Z. Pelenskyi, S. Rudnytskyi, S. Tomaszivskyi and Yu. Lypa. So Z. Pelenskyi identified three main
directions of foreign activity and the future of the Ukrainian state: Galicia–Balkan, Caspian–Caucasus
and the Belarus–Baltic. That is, the future Ukrainian state should expand its influence in the area of
middle and East Europe in order to become a strategically very important country. Another researcher
S. Rudnytskyi in “A Brief geography of Ukraine” considered the Black Sea from the point of view of
the geopolitical orientations of Ukraine. The researcher focused on the unique geographical situation of
our country, which has a wide outlet to the Black Sea, which, in turn, is connected by the Bosporus and
the Dardanelles with the Mediterranean and further with Asia Minor and Africa. In the work “The
Ukrainian case from the position of political geography” S. Rudnytskyi explained the significance of
the Black Sea for the development of our country in the historical context and outlined the possible
scenarios of Ukraine’s development, in anticipation of the establishment of communication through
naval channels between the Black, Baltic Sea and Caspian Sea.

S. Tomashivskyi in this context also noted the dependence of Ukraine from the Black Sea, which
played a significant role in its history. Perceiving Ukraine as a geographical concept, he focused on the
historical consequences of its location in the heart of Europe, which led to a constant struggle of other
countries in its territory and its inextricable link with the Black Sea.

Another researcher Yu. Lypa in his work “The Appointment of Ukraine”, noting the originality and
uniqueness of Ukrainians as an independent nation, their purpose to be free and happy, focused its
attention on the geopolitical orientation of Ukraine between the South and the North.
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Summing up, it should be noted that the majority of Ukrainian politicians and thinkers of the time,
in particular, D. Dontsov, M. Mikhnovskyi, Z. Pelenskyi, S. Rudnytskyi, S. Tomaszivskyi, Yu. Lypa,
and others stressed the importance of clarifying the geopolitical strategy of Ukraine, which should be
aimed at European countries and geopolitical line South–North, since it is the axis of Ukrainian lands.
They also critically evaluate possible Alliance with Russia and stressed the need for all possible means
to weaken the geopolitical influence of Moscow, pointing to her chauvinistic and imperialist aspirations.

Key words: geopolitical strategy, Intermarum, European, Asian civilization, regional security.
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ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА:
ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
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У статті комплексно проаналізовано державотворчу діяльність Української Національної
Ради і Державного Секретаріату Західно-Української Народної Республіки в умовах українсько-
польської війни 1918–1919 рр. Особливу увагу звернуто на реформування органів влади та
управління, проведення військової, виборчої, земельної, освітньої та інших реформ. Діяльність
уряду і парламенту ЗУНР засвідчила, що провідники українських партій, недавні посли
Галицького сейму непогано засвоїли досвід європейських демократичних традицій й прагнули
збудували республіку, яка б стала прикладом українського державного правопорядку,
толерантного вирішення міжнаціональних суперечностей. Однак, національному
державотворенню завадила воєнна агресія на західні землі України у 1918–1920 рр. Польщі,
Румунії, Угорщини та Росії. Відзначено цінність історичного досвіду ЗУНР, зокрема, щодо
розвитку парламентаризму і системи функціонування органів місцевої влади за участю
потенційних політичних опонентів у творенні державних інституцій сучасної України.

Ключові слова: Західно-Українська Народна Республіка, державне будівництво, міжнаціональні
відносини, Антанта, Польща.

Крах імперій Романових і Габсбургів наприкінці Першої світової війни
активізував національно-державні сили поневолених народів Центрально-Східної
Європи, зокрема, українців, поляків, білорусів, чехів, румунів та ін. Натомість
імперські білогвардійські та більшовицькі сили Росії прагнули зберегти
геополітичне поле довоєнної поліетнічної монархії. З цією метою наприкінці
1917 р. було розв’язано українсько-більшовицьку війну, а також підтримано
проросійські сили регіональних маріонеткових утворень – Донецько-Криворізької
Республіки, Республіки Таврида, Галицької соціалістичної радянської
республіки1. Проголошення останньої влітку 1920 р. Кремль інспірував в ході
провального червонокозачого походу на Львів –Замость –Варшаву задля
нейтралізації пам’яті про Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР), ідей
соборності українських земель. Існування ЗУНР не підтримали країни Антанти,
з волі яких військо відродженої Польщі в листопаді 1918 р.–липні 1919 р.
окупувало територію Східної Галичини, а згодом і Західної Волині; Румунія
інкорпорувала Північну Буковину, а Угорщина і Чехословаччина – Закарпаття.

1 Галина Турченко і Федір Турченко, Проект “Новоросія” 1764–2014 рр. Ювілей на крові
(Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014), 116.
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Проголошення державної незалежності Української Народної Республіки і
поразка країн Троїстого союзу в Першій світовій війні активізували український
національно-визвольний рух у західноукраїнських землях. 25 березня 1918 р. у залі
Музичного інституту ім. Лисенка у Львові відбувся з’їзд 500 українських
представників усіх галицьких партій, послів Галицького і Буковинського крайових
сеймів, які привітали проголошення незалежної УНР та ухвалили резолюцію з
вимогами: “З українських земель Галичини та Буковини утворити окремий
державний організм; надати національним меншинам на цій території повне
забезпечення їхньої національної автономії та політичної рівноправності; припинити
насильницьку колонізацію Холмщини; злука всіх національних сил”. Вимоги
об’єднати всі українські землі Австро-Угорської імперії в єдиний коронний край з
окремим сеймом та адміністрацією, якомога швидше ратифікувати умови
Берестейського мирного договору у лютому–вересні 1918 р. підтримали на
масових мітингах і вічах українці Львова, Тернополя, Бережан, Заліщик, Самбора,
Городка, Жовкви, Хирова, Сколе, Стрия, Сянока, Любачева, Яворова, Рави-Руської,
Дрогобича, Станиславова та інших галицьких міст і сіл2. Почастішали й візити
українських і польських політиків до цісаря Карла І з вимогою поліпшення
етнополітичного і соціально-економічного становища населення3. Польське коло,
будучи парламентською репрезентацією поляків у Відні, прагнуло приєднання до
відродженої Польщі землі не лише Галичини, але й Волині.

Унаслідок наростання національно-визвольного руху народів Австро-
Угорщини 16 жовтня 1918 р. цісар оголосив про реорганізацію монархії на
федеративних засадах, в якій кожен народ “творить свій власний державний
організм”4. З огляду на це, 18–19 жовтня 1918 р. у Львові (зала Народного дому)
представницьке зібрання українських послів до австрійського парламенту,
Галицького і Буковинського сеймів, єпископату Греко-католицької церкви,
делегатів українських партій (так звана Конституанта) обрало тимчасовий
парламент – Українську Національну Раду (далі – УНРада) на чолі з адвокатом
Євгеном Петрушевичем, який був одним із лідерів провідної політичної сили
краю – Української націонал-демократичної партії5. До неї, згідно зі Статутом,
увійшли українські депутати обох палат австрійської Державної ради (парламенту
і палати панів), крайових сеймів Галичини і Буковини та по три представники
óêðà¿í ñüêèõ ï àðò³é ç öèõ çåì åëü. Î êð³ì  í èõ äî  çàñ³äàí ü ðàäè äî ï óñêàëèñÿ
äåëåãàòè â³ä óêðà¿í ñüêî ãî  ñòóäåí òñòâà Ãàëè÷èí è ³ æóðí àë³ñòè. Ôóí êö³¿ Ï ðåçèä³¿

2 Українське слово, 8, 10, 12–21, 23 березня 1918; Діло, 5, 7–9, 13 березня 1918.
3 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5-ти томах

(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001), т. 1, 128–129; Микола Литвин і Кім Науменко, Історія
ЗУНР (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995), 25; Українське
слово, 29 вересня 1918; Діло, 3, 6, 8, 10 жовтня 1918.

4 Діло, 19 жовтня 1918.
5 Кость Левицький, Великий зрив (Львів: Б.м.в, 1931), 113–116; Микола Литвин, “Президент

“Швейцарії Сходу”,” День, 7 листопада 2008; Українське слово, 22 жовтня 1918; Народна рада,
25 жовтня 1918.
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УНРади у перші дні виконувала Президія Української парламентської
репрезентації на чолі з Є. Петрушевичем. 19 жовтня УНРада ухвалила рішення
про створення трьох делегацій: Віденської (голова Є. Петрушевич); делегації
для полагодження справ Галичини у Львові (Кость Левицький), Буковинської
делегації – у Чернівцях (Омелян Попович)6. Загалом в УНРаді працювали
авторитетні фахівці, громадські діячі – митрополит Греко-католицької церкви
Андрей Шептицький, адвокати Роман Перфецький і Володимир Загайкевич,
публіцист Льонґин Цегельський, педагоги Антін Крушельницький і Федір Замора,
письменники Осип Назарук і Василь Стефаник, вчені Іван Горбачевський,
Станіслав Дністрянський і Степан Томашівський, журналіст Василь Панейко,
фольклорист Олександр Колесса, кооператор і фінансист Степан Баран та ін.
Загалом через цей орган за півроку пройшло дві сотні осіб7. Водночас Українська
Національна Рада проголосила на етнічних землях Австро-Угорської монархії
Українську державу (декларована територія – бл. 75 тис. км2, фактично –
бл. 40 тис. км2; населення 6,5 млн, фактично – 4 млн осіб), закликавши до її
творення національні меншини краю8. Рада заявила про свій тимчасовий статус,
вбачаючи своїм завданням організацію демократичних виборів до парламенту.

Український політикум взяв курс на легальне й мирне перейняття державної
влади. Втім, владу довелося здобути Першолистопадовим мирним повстанням,
у ході якого українці взяли під контроль стратегічні об’єкти Львова (сейм,
намісництво, ратушу, пошту, банки, телеграф, радіотелеграф) та більшості міст
краю. Щоправда, значний опір поляків українці зустріли у Новому Сончі, Сяноку,
Ліску, Балигороді, Перемишлі, Бориславі, Рудках, Яворові, Ходорові9. Пополудню
1 листопада австрійський намісник Галичини Кароль фон Гуйн передав владу
своєму заступнику українцю Володимиру Децикевичу, а той, уже на підставі
цісарського маніфесту від 16 жовтня 1918 р., Українській Національній Раді10.

3 листопада склав повноваження австрійський військовий комендант міста
Рудольф Пфеффер і передав військову владу українському коменданту міста
Миколі Мариновичу11. Нову західноукраїнську владу щиро привітала
громадськість Києва, Одеси та інших міст Наддніпрянщини12.

6 Олег Павлишин, “Українська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: реконструкція особового
складу (жовтень 1918 р. – серпень 1919),” Матеріали засідань Історичної та Археографічної
комісій НТШ в Україні 2 (1999): 234–252.

7 Олег Павлишин, Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки (1918–1919)
(Львів: Літопис, 2008), 71–77.

8 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 224; Литвин
і Науменко, Історія ЗУНР, 75–90; Діло, 20 жовтня 1918.

9 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 317, 320,
328, 349, 361, 410, 506, 544.

10 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 246–
247, 273; Історія Львова: у трьох томах (Львів: Центр Європи, 2007), т. 3, 14.

11 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 260–
261, 296, 350.

12 Українське слово, 22, 23 жовтня, 13 листопада 1918.
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У програмному маніфесті УНРади від 5 листопада 1918 р. декларовано
громадянські свободи – загальне виборче право, рівність усіх громадян
незалежно від віри, мови, стану чи статі перед законом, 8-годинний робочий
день, соціальний захист людей похилого віку та інвалідів, охорону праці та
громадський спокій, проведення аграрної реформи. За ухвалою львівської
делегації УНРади представники українських партій 9 листопада 1918 р.
сформували коаліційний уряд – Раду державних секретарів (Державний
секретаріат) Західно-Української Держави, який засідав у колишньому
Галицькому намісництві. Його головою і міністром фінансів став Кость
Левицький. Президентом УНРади, яка засідала в будинку Ставропігії, переобрано
Євгена Петрушевича. 10 листопада УНРада доручила уряду “поробити потрібні
заходи для з’єднання всіх українських земель одну державу”13. Того ж недільного
дня Рада держсекретарів вирішила надіслати своїх дипломатичних представників
не лише до Києва, але й Берна, Берліна, Відня, Будапешта, Загреба і Праги, які
мали презентувати нову українську державу на міжнародній арені й
нейтралізувати експансіоністські плани відродженої Польщі14.

13 листопада 1918 р. УНРада затвердила Тимчасовий основний закон про
державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської
монархії, уконституювала нову назву держави – Західно-Українська Народна
Республіка, затвердила її герб – золотого лева на синьому полі. Прийнято Закони
УНРади “Про тимчасову адміністрацію областей ЗУНР” від 16 листопада і
“Про тимчасову організацію судів і власти судейської” від 21 листопада, які
залишили правочинність нормативних актів Австро-Угорщини (цивільного
кодексу 1811 р., цивільно-процесуального кодексу 1895 р., кримінального кодексу
1852 р., кримінально-процесуального кодексу 1873 р.) в тому обсязі, які
відповідали державності ЗУНР.

Нова система судових органів складалася з повітових (130) і окружних судів
(13), вищого суду (Найвищий державний суд планували створити окремим
законом). Суддів призначав уряд ЗУНР за призначенням Державного
секретаріату судівництва (складався з особово-управлінського і законодавчого
відділів). Повітовому комісару підпорядковувалися повітові військові команди,
громадські комісари у містах і селах. Щоправда, поза їх компетенцією
залишилися суди, телеграф, пошта, залізниця, земельні володіння. Створено й
нову жандармерію – цивільну, військову і транспортну15. За європейським зразком
сформовано регулярну Галицьку Армію, до якої вступали не лише місцеві українці,
але й німці, євреї, а також наддніпрянці й дуже рідко – поляки.

13 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 253,
266–268.

14 Там само, 428.
15 Володимир Ортинський, Силові структури Західно-Української Народної Республіки

(Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004), 154–242.
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Законодавчо упорядковано і державну службу, на якій могли залишитися й
лояльні до влади поляки. Державні урядовці поділялися на керівних (концертових)
урядників і на виконавців (канцеляристів). Першими могли стати лише
дипломовані правники до 40 років, які бездоганно володіли українською мовою
і склали три державні іспити. Від канцелярійних урядників вимагалося знання
української, польської та німецької мов, досконале володіння діловодством.
Існували й контрактні урядники – адвокати, судді й нотаріуси, які складали не
політичний, а фаховий іспит. На службу не приймали боржників, злочинців чи
ув’язнених. Хабарництво каралося великим грошовим штрафом, або ж арештом
до шести місяців. Як свідчать документи, немало поляків залишилися в органах
місцевої влади у Станиславові, Коломиї, Стрию, Підгайцях, Золочеві, Турці,
Бориславі, Добромилі, Заліщиках, Яворові, селах Підзамочок і Дуліби Бучацького
повіту. Для координації їх дій уряд планував створити спеціальний секретаріат
для польської національної меншини16. Українська влада толерувала діяльність
місцевих Єврейських національних рад, місцевої єврейської і польської міліції17.
Дозволено “безцензурний” випуск польських газет, зокрема “Glos prawdy”
(Станиславів), “Gazeta Koіomijska” (Коломия) та ін.18 Щоправда, українській і
польській владі не вдалося уникнути взаємних інтернувань чиновників,
громадсько-політичних діячів, їхніх родин19. У період війни зазнали руйнувань
пам’ятники А. Міцкевичу в Станиславові, Золочеві, Тернополі, Яну Собеському –
у Львові, а також пам’ятники і бюсти Т. Шевченку у багатьох населених пунктах
краю. Були випадки обстрілу як костелів, так і церков.

Новій українській владі протистояла добре структурована польська опозиція.
Її основу склали Польський комітет народовий (створений 1 листопада 1918 р.
у Львові) і Польська ліквідаційна комісія (прибула 2 листопада з Кракова до
Львова), які мали при перейнятті влади координувати дії з новопризначеним
Генеральним комісаром всієї Галичини Вітольдом Чарторийським,
командувачами польських військ у Кракові і Львові графом Лямезаном де
Саленом і генералом Станіславом Пухальським. Велика увага зверталася також
на мобілізацію до польського війська членів польських парамілітарних структур
краю – Польської військової організації, Польських кадр військових, товариств
“Сокіл”, “Ґвязда”, “Скала”, “Вольность” та інших20.

Не бажали втрачати влади й польські чиновники, які намагалися використати
всі засоби тиску на українських політиків, державних діячів. Польські

16 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 273, 307,
309, 315, 362, 374, 380, 432, 439.

17 Там само, 234, 261, 326, 382, 445, 508.
18 Там само, 257, 259, 290.
19 Там само, 319, 465, 474, 477, 480, 481–483, 517, 532.
20 Jan Gella, Ruski miesięc 1.XI–22.XI1.1918 (Lwów: Komitet Obywateli Miasta Lwowa, 1919),

5; Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 219, 247,
254; Українське слово, 27, 30 жовтня, 1 листопада 1918.
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представники Крайового відділу (виконавчого органу Галицького сейму) на чолі
з маршалком С. Незабитовським уже ввечері 1 листопада 1918 р. прибули до
Ставропігії, де на засіданні УНРади запропонували українцям “порозуміння” і
недопущення “обопільно до проливу крові в місті”21.

На переговорах за участю заступника голови львівської делегації УНРади
І. Кивелюка обговорено проблему “апровізації” міста, функціонування телефону,
роботу чиновників у ратуші. Водночас українці відкинули пропозицію поляків
щодо заміни на ратуші синьо-жовтого прапора на міську синьо-червону хоругву22.
Вирішено також створити спільну комісію (по шість членів), яка мала зібратися
у Крайовому виділі23. На її засіданні польські делегати заявили, що не визнають
“українську державну власть” і запропонували, “щоби для управи краю
установити аж до мирового конгресу спільну польсько-українську власть”24.
Отже, для координації зусиль супротивників у гуманітарній сфері (зв’язок, міський
транспорт, електропостачання, медична допомога) за участю української влади
створено українсько-польську комісію не лише у Львові (2 листопада), але й –
Перемишлі (1 листопада, по чотири українці і поляки)25. Утім, діяли вони недовго
і не завжди узгоджено.

На жаль, польським командирам не вдалося зупинити “ревізії” в “українських
домах” Львова26. Закрито Святоюрський собор, де поляки розмістили спеціальні
бійниці, ув’язнено та інтерновано окремих священиків27. У Львові пограбовано
українські кооперативи і фінансові установи, а в Перемишлі – помешкання
єпископа Йосафата Коциловського, адвоката Володимира Загайкевича. За
участю польських військовиків відбувся єврейський погром у Перемишлі (11–
12 листопада) і Львові (22 листопада)28.

Більшість поляків Львова та регіону негативно відреагувало на встановлення
української влади. Польські офіцери австрійської армії створили збройні
підрозділи, які розпочали у Львові вуличні бої проти українських сил. 6 листопада
Начальна команда польських військ у Львові видала наказ про мобілізацію “під
оружжя” чоловіків 17–35 років29. При цьому зафіксовано спроби “насильного
побору” до війська українців і євреїв. Перші три тижні українсько-польської війни
1918–1919 рр. йшли зі змінним успіхом. Зокрема, у час українських наступів
польським військовикам та іноземним місіям вдалося нав’язати новій владі
перемир’я (3–5, 18–21 листопада), позиційні бої, що дало можливість полякам
мобілізувати сили, дочекатись приїзду частин із центральної Польщі. Лише після

21 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 256.
22 Там само, 258.
23 Там само, 257.
24 Там само, 259.
25 Там само, 239, 308, 468–469.
26 Там само, 264.
27 Там само, 268.
28 Там само, 284, 474–475, 479.
29 Там само, 263, 273.
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того, як із Перемишля, де 11 листопада ліквідовано українську владу,
20 листопада до Львова залізницею прибула польська група “Одсєч”
М. Токаржевського (1,5 тис. осіб), противникові вдалося перехопити ініціативу
й змусити 22 листопада 1918 р. українські війська відступити з міста. УНРада
і уряд ЗУНР виїхали до Тернополя, який став новою столицею держави.

Українські сили, що вийшли зі Львова, розпочали облогу міста, встановивши
300-кілометрову лінію фронту30. Через декілька днів, 28 листопада 1918 р., Юзеф
Пілсудський у листі до генерала Т. Розвадовського повчав своїх військовиків та
чиновників: “Військова окупація дозволяє тимчасово не розв’язувати політичних
справ, які в даний момент ще не назріли для остаточного полагодження. Вона
не закриває ніяких шляхів і можливостей розв’язання польсько-українського
питання відповідно до наших інтересів”31.

Щоправда, серед поляків були й такі, які, якщо не симпатизували, то принаймні
толерували діяльність нової української влади. Зокрема львівський кореспондент
“Діла” 7 листопада 1918 р. несподівано зауважив: “Львівські поляки прийняли
доконаний факт нашої державности в перших двох днях доволі спокійно з
резигнацією, зрозумівши, що в цім пливе велика филя українського народу з
цілого краю, якої не годен стримати львівський спольщений остров. Певно, що
многих виховуваних віддавна у великопольських мріях панування над усією
Україною, Литвою, Білоруссю і др. заболіла та подія, одначе польський загал
відчував, що рахуватися з українським народом і шукати інших способів, щоб
серед нього мирно їм проживати”32. Аналогічний запис 9 листопада зробив
заступник повітового комісара із Бережан Михайло Західний: “Старші поляки
заявляють свою лояльність, молоді спершу зорганізували свою боївку, але з
огляду на поважну військову силу в повіті понехали оружної оборони”33.
Український комісар Кам’янко-Струмилівського повіту Л. Петрушевич
10 листопада занотував: “Населення народності польської по селах заховуєся
спокійно, за те інтелігенція польська в Каменці про око заховуєся спокійно лиш
зі страху перед нашими Січовими Стрільцями і машиновими крісами, тому
мусить бути під строгим дозором”34. Представник УНРади М. Стрільчик
15 листопада 1918 р. зауважив, що у Станиславівському повіті “поляки
заховуються спокійно, лише молодіж та шумовиння заховуються провокуюче”35.
Подібний запис зробив у тому ж місяці представник УНРади у Рудківському
повіті В. Добровольський: “Поляки заховуються спокійно”36.

30 Микола Литвин, Українсько-польська війна 1918–1919 рр. (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998), 91–100; Західно-Українська Народна Республіка 1918–
1923. Документи і матеріали, т. 1, 239.

31 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 454.
32 “Ще з львівських переживань,” Діло, 7 листопада 1918.
33 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, 373.
34 Там само, 405.
35 Там само, 441.
36 Там само, 466.
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На початку січня 1919 р., після місячного перебування в Тернополі, центральні
органи держави перебралися до Станиславова. У трьох сесіях Української
Національної Ради (2–4 січня, 4–15 лютого, 25 березня, 3–15 квітня 1918 р.)
взяло участь понад 130 делегатів, які створили десять комісій: земельну,
військову, законодавчу, технічної відбудови, фінансову, шкільну, закордонних справ,
суспільної опіки, комунікаційну, адміністративну. Тоді ж сформовано новий уряд
на чолі з адвокатом Сидором Голубовичем.

4 січня 1919 р. закон “Про виділ Української національної ради” закріпив за
Радою функції, що “звичайно входять в обсяг повноважень президента держави”.
Поточну роботу Виділу перекладено на президію УНРади: президента
Є. Петрушевича, чотирьох його заступників, двох секретарів і заступника
секретаря37.

За умов кількарічної воєнної розрухи, матеріальних втрат Галичини (близько
6 млрд корон) УНРада і уряд особливу увагу фокусували на організації
понівеченого війною господарства та виведенню його з глибокої кризи. Відтак
монополізовано продаж зерна, хлібопекарських виробів, картоплі, великої і малої
рогатої худоби, свиней, шкіри, цукру, сірників, цигарок, спирту, вина, горілки і
пива, поташу, пороху. Харчевий уряд намагався подолати голод. У квітні 1919 р.
регламентовано розподіл м’яса, заборонено випікання хліба без установленого
мінімуму (25%) сурогату, обмежено його продаж у промислових їдальнях.

4 квітня 1919 р. УНРада запровадила в обіг спільну з Наддніпрянщиною
валюту – гривню (дорівнювала австрійській короні) і карбованець (дорівнював
двом коронам). Однак, нова валюта не змогла стримати інфляції в умовах війни,
міжнародної ізоляції ЗУНР, напливу знеціненої корони з Чехії, Угорщини,
Югославії. Відчувався брак дрібних національних грошей, тому повітова влада
Бродів, Золочева, Тернополя, Збаража і Сокаля почала друкувати, нерідко на
твердому обгортковому папері, міські бони (1, 2, 5, 10 гривень). Польське
населення, як правило, не довіряло українській валюті. Відомо й те, що після
приходу польських військ у Збаражі українські бони були знищені на подвір’ї
магістрату38. Українська влада так і не зуміла взяти під контроль нафтовидобуток
(більшість розробок належала іноземному капіталові), хоч і заборонила вивіз
нафти-сирівця.

Після тривалих дискусій (трьох читань) 14 квітня 1919 р. УНРада нарешті
ухвалила Земельний закон, який визначив основи аграрної реформи, зокрема
ліквідацію великого землеволодіння (не лише поміщицького, але й
монастирського). Після закінчення війни передбачалося поділити ріллю між
безземельними і малоземельними, демобілізованими вояками Галицької Армії
(від 30 до 100 моргів). Ліси мали перейти під управління міністерства земельних

37 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5-ти томах
(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001), т. 2, 151–152.

38 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Ілюстрована історія (Львів, Івано-
Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008), 192–212.
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справ. Господарів, у яких окультурені ґрунти стояли облогом, влада могла
покарати шестимісячним арештом або штрафом 100–5000 корон. Новий аграрний
закон розкритикували ліві сили і консерватори. Зокрема, галицький консерватор
Василь Кучабський вважав, що цей закон відвертав від ЗУНР галицьких поляків-
землевласників і примітизував рівень життя39.

Національним меншинам УНРада гарантувала свободу усного і писемного
спілкування з державними і громадськими структурами рідною мовою. Закон
про вибори до сейму Західної області УНР від 15 квітня 1919 р. (ухвалений
після третього читання) передбачав загальні, таємні і прямі вибори за
національними куріями осіб, не молодших, ніж 20 років, зокрема, вибори
160 депутатів від українського (3,99 млн), 33 – від польського (0,8 млн), 27 – від
єврейського (0,69 млн) і 6 – від німецького (0,16 млн) населення краю, разом
226 обранців40. Право висувати кандидатів у депутати надавали партіям і групам
виборців (не пізніше 10 днів до виборів) за спеціальними виборчими списками
(від 200 осіб). Право вибору і виборності були позбавлені психічнохворі,
зареєстровані кримінальні злочинці та повії. Жодних обмежень за соціальним
походженням, релігійною та національною приналежністю не передбачалося.
Члени виборчих комісій складали письмові присяги. Однак, заплановані на
листопад сеймові вибори не відбулися через потужний наступ у травні 1919 р.
80-тисячного польського війська.

1 лютого 1919 р. УНРада ухвалила Закон про запровадження української мови
як державної в усіх установах. Згідно з законом від 8 квітня 1919 р. громадянство
ЗУНР надавали особам із постійним місцем проживання (хоча б п’ять років);
службу в державних установах і організаціях дозволяли лише після громадянської
присяги. Особи – “чужинці” мали право від 26 травня 1919 р. покинути республіку.
Зрозуміло, що в умовах війни та виживання втілювати в життя ці демократичні
права було важко, тим більше, що цього бажали не всі політичні сили, які прямо
чи опосередковано брали участь у роботі Національної Ради і місцевих органів
влади. Насамперед, ліворадикальний блок – напівлегальні члени Компартії
Східної Галичини і легальні українські соціал-демократи.

Започатковано реформу системи освіти. Закон УНРади про шкільництво від
13 лютого 1919 р. оголосив публічні школи державними, а вчителів – державними
службовцями; за рішенням освітніх органів було дозволено засновувати приватні
школи. Українська мова стала основною в усіх державних школах; за
національними меншинами – поляками та євреями визнано “право на школу в
рідній мові”. У школах з українською мовою навчання на прохання батьків

39 Микола Литвин, “Західноукраїнське село в період визвольних змагань,” Історія
українського селянства (Київ: Наукова думка, 2006), т. 1, 597–621; Олег Павлишин, “Підготовка
аграрної реформи в ЗОУНР,” Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції (2000): 170–183.

40 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 2, 359–
360, 407–414.
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дозволялося факультативно вивчати польську та німецьку мови (дві години в
тиждень). Спеціальним законом націоналізовано українські приватні гімназії в
Долині, Городенці, Копичинцях, Рогатині, Чорткові та Яворові, а також
учительські жіночі семінарії у Львові, Станиславові, Самборі, Сокалі, Бережанах,
Коломиї й Тернополі41. Незважаючи на інфляцію, влада виплачувала грошові
компенсації, зокрема, дорожні вчителям, а також удовам і сиротам греко-
католицьких священиків. Зарплата нараховувалася й священикам римо-
католицького костелу.

УНРада на сесії 3 січня 1919 р. урочисто проголосила намір об’єднати ЗУНР
і УНР “в одну одноцілу суверенну Народну республіку”, обрала делегацію
(65 осіб) на чолі з віце-президентом УНРади Левом Бачинським, яка мала
ратифікувати цю ухвалу. Актом злуки 22 січня 1919 р. у Києві ці плани було
реалізовано. 23 січня Трудовий конгрес затвердив Універсал Директорії, й на цій
підставі делегати УНРади ввійшли до складу парламенту УНР42. До складу
Директорії УНР обрано Є. Петрушевича, ЗУНР стала Західною областю
Української Народної Республіки (ЗО УНР). Ратифікувати акти єднання мали
Українські національні збори, які планували скликати згодом43. Злуку УНР і
ЗУНР привітали народні віча у Стрию, Калуші, Войнилові, Товмачі, Долині,
Дрогобичі, Золочеві, Заліщиках, Самборі44.

14–15 травня 1919 р. польська армія Юзефа Галлера почали велику
наступальну операцію, унаслідок якої корпуси Галицької Армії відступили від
околиць Львова на південь Тернопільщини, до Дністра.

У середині червня 1919 р. Галицька армія здійснила контрнаступ –
Чортківську офензиву, під час якої було звільнено міста Чортків, Бучач, Тернопіль,
Бережани, Золочів. Для оптимізації механізмів ухвалення рішень в екстремальних
умовах війни Президія Виділу УНРади і уряд 9 червня 1919 р. передали
надзвичайні повноваження Є. Петрушевичу, якого («до відкликання») оголошено
диктатором ЗУНР45. У січні 1920 р. у Відні сформовано Колегію уповноважених
диктатора ЗУНР, яка поєднувала виконавчі й частково законодавчі функції
керівництва республіки в складних умовах політичної еміграції. Окремі
міжнародні протестаційні документи підписувалися від імені “послів Української
Національної Ради” у Відні й Львові, або ж від Президента Української
Національної Ради Східної Галичини (ЗУНР, Галицької Республіки)46.

41 Лілія Шологон, “Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–
1919 рр.),” Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 18 (2009): 240–
248.

42 Вістник Української Народної Республіки, 7 лютого 1919.
43 Ісаак Мазепа, Україна в огні й бурі революції (Мюнхен: Видавництво “Прометей”, 1950),

т. 1, 87.
44 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5-ти томах

(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005), т. 3, кн. 2, 6–50.
45 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 2, 397.
46 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5-ти томах

(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011), т. 5, кн. 2, 508, 524, 531, 556, 686, 694, 697, 701, 714.



184

М. Литвин
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 174–188

З огляду на виникнення нової воєнно-політичної ситуації в Центрально-Східній
Європі, насамперед через загрозу експансії більшовицької Росії та розростання
комуністичних режимів, західні держави схилялися до розв’язання українсько-
польської суперечки за Галичину на користь Польщі. 25 червня 1919 р. Найвища
рада Антанти санкціонувала право Варшави на тимчасову військову окупацію
Східної Галичини “аж по ріку Збруч”47. 2 липня це рішення опротестувала
паризька делегація УНР: “Рішення Найвищої Ради не означає побіди
Справедливости і Права. Український нарід Східної Галичини, який творить дуже
поважну більшість на сій споконвічній українській землі, міг, безперечно, не тільки
на основі Права і Справедливости, але також на основі принципів держав Антанти,
проголосити після розпаду Австро-Угорщини свою незалежність і з’єденення з
Українською Республикою, утвореною цілим українським народом. Польська
Республика, підносячи свої нічим неоправдані претензії до Східної Галичини і
йдучи війною на Українську Республику для зреалізування тих претензій,
нарушила право українського народу”. Далі стверджено, що вказане рішення “в
справі Східної Галичини нарушує територіальну суверенність Української
Республики, віддаючи часть її території під польську окупацію. Се рішення
нарушує право самовизначення українського народу і санкціонує довершений
факт польської окупації”48. Підготовлений 8 грудня 1919 р. Найвищою радою
Антанти проект статусу Східної Галичини, котрий передбачав лише 25-річний
мандат на адміністрування Польщі у краю, рівність польської і української мов,
відмову від польської колонізації49 тощо опротестувала польська делегація і він
не набув чинності (поляки вимагали права довічного володіння Галичиною).

Намагаючись перешкодити інкорпорації українських земель до складу Другої
Речіпосполитої, провідники ЗУНР домагалися від держав Антанти розв’язання
східногалицької проблеми на засадах права націй на державне самовизначення.
Натомість за підтримки керівництва більшовицьких республік Росії та України
влітку 1920 р. створено Галревком і проголошено маріонеткову Галицьку
соціалістичну радянську республіку, яку не визнала міжнародна спільнота, а її
двохмісячну політику радянізації розкритикував й еміграційний уряд ЗУНР50.

Не менш підступною була політика Кремля і щодо Варшави, польського
населення більшовицьких республік Росії та України, яким Москва нав’язувала
перспективу радянізації/більшовизації відродженої Польщі. З цією метою
19 липня 1920 р. у Москві створено Польське бюро ЦК РКП(б). У ході наступу
червоноармійських військ Західного фронту більшість членів Польбюро прибуло
до Білостоку, де воно було реформовано в Тимчасовий ревком Польщі

47 Михайло Лозинський, Галичина в рр. 1918–1920 (Нью-Йорк: Червона Калина, 1970), 138–
146.

48 Там само, 143–145.
49 Там само, 153–167.
50 Микола Литвин, “ЗУНР і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії,” Україна:

культурна спадщина, національна свідомість, державність 18 (2009): 101–118.
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(Польревком). Голова Галревкому В Затонський намагався встановити з
Польревкомом телеграфний контакт, навіть відкрити представництво
Польревкому у Тернополі, однак, цьому завадили серпневі події на фронті й
саморозпуск цих ревкомів51.

23 лютого 1921 р. паризька сесія Ради Ліги Націй підтвердила тимчасовий
характер польської військової окупації Східної Галичини. У відповідь 30 квітня
1921 р. Є. Петрушевич запропонував Лізі Націй проект “Основи державного
устрою Галицької республіки”, яким передбачалося відродження у краї
незалежної соціально-правової держави, в якій вибори до парламенту (Державної
Ради) пропонувалося здійснити за трьома національними куріями, очолити
республіку мав президент52. Утім, цей проект Ліга Націй не підтримала. Не
вдалося також в еміграції консолідувати національно-державні плани проводів
ЗУНР і УНР. А вже 14 березня 1923 р. Рада представників держав Антанти
визнала Східну Галичину частиною Польської держави. Натомість польський
уряд обіцяв забезпечити національним меншинам можливості національно-
культурного розвитку і надати Східній Галичині автономію, але не виконав цієї
обіцянки. Оголосивши протестаційну заяву, 15 березня 1923 р. екзильний уряд
ЗУНР у Відні самоліквідувався, Є. Петрушевич виїхав до Берліна, де зблизився
із середовищем гетьмана П. Скоропадського53.

Діяльність уряду і УНРади ЗУНР засвідчила, що українські галицькі політики
непогано засвоїли досвід європейських демократичних традицій й прагнули
збудували республіку, яка б стала прикладом державного правопорядку54 і
толерантного вирішення задавнених міжнаціональних суперечностей, однак,
цьому завадила воєнна агресія Польщі, Румунії, Угорщини та Росії на західні
землі України у 1918–1920 рр. Досвід ЗУНР щодо творення революційного
парламенту і коаліційного уряду, системи функціонування органів місцевої влади
за участю потенційних опонентів, виваженого земельного реформування може
стати в нагоді й сучасним політикам і управлінцям.

51 Michał Klimecki, “Polskie biuro KC RKP(b) i Tymczasowy komitet rewolucyjny Polski.
Sowietyzacja centralnych ziem Polski latem 1920 r.,” Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність 29 (2017): 117–131; Иван Костюшко, Польское бюро ЦК РКП(б) 1920–
1921 гг. (Москва: Институт славяноведения РАН, 2005), 29–32.

52 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали, т. 5, кн. 2,
647–662.

53 Олег Павлишин, Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис
(Львів: Манускрипт, 2013), 30–39.

54 Іван Лисяк-Рудницький, Історичні есе: у 2-х т. (Київ: Основи, 1994), т. 2, 55–56.
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WESTERN UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC:
STATE-POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC REFORMATION

IN CONDITIONS OF LIBERATION WAR
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The article analyzes the state-building activity of the Ukrainian National Rada and State Secretariat
of the Western Ukrainian People’s Republic under the conditions of the Ukrainian-Polish war of 1918–
1919. Particular attention is paid to reforming the authorities and the administration, conducting
military, land, educationaland other reforms.

The Ukrainian government was tolerant to the activities of national communities – the Jewish
National Councils, local Jewish and Polish police. The uncensored publication of Polish newspapers
was allowed, in particular “Glos prawdy” (Stanyslaviv), “Gazeta Kołomijska” (Kolomyia) and others.
However, the Ukrainian and Polish authorities failed to avoid mutual internment of officials, public and
political figures, their families, the destruction of monuments to the figures of Ukrainian and Polish
culture.

The activities of the government and the UN Rada of the WUPR showed that the leaders of the
Ukrainian parties, the recent ambassadors of the Galician Sejm, have gained a good grasp of the
experience of European democratic traditions and strived to build a republic that would serve as an
example of Ukrainian state order, tolerant solution of long-standing interethnic contradictions. However,
military aggression of Poland, Romania, Hungary and Russia on the western lands of Ukraine in 1918–
1920 destroyed the national state building process.

ZUNR leaders sought from the Entente to solve the East-Galician problem on the basis of the right
of nations to self-determination in order to prevent the incorporation of Ukrainian lands into the
Second Polish-Lithuanian Commonwealth. Instead, with the support of the leadership of the Bolshevik
republics of Russia and Ukraine in the summer of 1920, Galician Revolutionary Committee was created
in Ternopil and the puppet Galician Socialist Soviet Republic was proclaimed. This state was not
recognized by the international community and its two-month policy of Sovietization was also criticized
by the emigre government of ZUNR.

On February 23, 1921, the Paris Session of the Council of the League of Nations confirmed the
temporary nature of the Polish military occupation of Eastern Galicia. In response, on April 30, 1921,
Ye. Petrushevich proposed to the League of Nations the project “Fundamentals of the state system of
the Galician Republic”, which provided for the revival of an independent social and legal state, where
the parliamentary elections were proposed to carry out by three national curies, and the president was
the leader of the republic. The project wasn’t accepted by the League of Nations. It was also not
possible to consolidate the national-state plans of the WUPR and the UPR. On March 14, 1923, the
Council of Representatives of the Entente States recognized Eastern Galicia as a part of Poland. After
announcing the protest statement, on March 15, 1923, the exiled government of the WUPR was self-
destructed in Vienna.

The experience of the Western Ukrainian People’s Republic can also be useful for contemporary
politicians and governments with regard to the formation of a revolutionary parliament and a coalition
government, the creation of the system of local authorities functioning with the participation of
potential opponents and a balanced land reform.

Key words: Western Ukrainian People’s Republic, state building, cross-national relations, Entente,
Poland.
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“ДИКТАТОР В ЕКЗИЛІ”: ПОЛІТИЧНІ ВПЛИВИ
ЄВГЕНА ПЕТРУШЕВИЧА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1920-х роках

Олег ПАВЛИШИН
Львівський національний університет імені Іван Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті, на основі опублікованих і архівних документів, української преси 1920-х років,
мемуарів і спеціальних досліджень, висвітлено діяльність і впливи Євгена Петрушевича, який
перебував на еміграції, на національний рух у Західній Україні в умовах польського панування.
Звернено увагу на намагання голови Української Національної Ради тримати під контролем
реорганізацію українських політичних партій у краю та підтвердити свій статус репрезентанта
українців Східної Галичини на європейській арені. Проаналізовано творення в українському
політикумі середовищ, лояльних до колишнього диктатора, і характер діяльності підконтрольної
йому Західно-Української національно-революційної організації (ЗУНРО). Автор відзначив, що
після негативного для українців Східної Галичини рішення Ради Послів Антанти, яке передало
край до складу Польської держави, політичний вплив Диктатора ЗУНР був нівельований.
Розбудова нової партійної системи фактично усунула Є. Петрушевича з політичного простору
краю. Констатовано, що Диктатор продовжив міжнародну діяльність в екзилі, однак, без підтримки
національного активу Західної України його репрезентативні функції були значно обмежені.

Ключові слова: Євген Петрушевич, Українська Національна Рада, Диктатор ЗУНР, Українська
народно-трудова партія, Українське національно-демократичне об’єднання, Західно-Українська
Національно-Революційна Організація.

Євген Петрушевич – голова Української Національної Ради, диктатор Західно-
Української Народної Республіки з кінця 1919 р. перебував на еміграції у Відні.
Його екзильний уряд виборював право українців краю на національне
самовизначення на міжнародному полі. Дипломатичні заходи Є. Петрушевича
не мали позитивних результатів і український актив краю критикував
Є. Петрушевича за невміння провадити міжнародну політику1. Після рішення
Ради Послів 15 березня 1923 р. про включення Східної Галичини до складу
Другої Речі Посполитої, офіційна діяльність уряду у Відні припинилася й почався
процес його ліквідації. Офіційно припинення діяльності віденського єміграційного
уряду ЗУНР відбулося 30 квітня 1923 р.2  Восени того ж року Є. Петрушевич з

1 Див.: Олег Павлишин, Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис,
Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка;
Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика (Львів:
Манускрипт-Львів, 2013), 288–302.

2 Листи Перестюківни М., Петрушевича Є. і Пилипенка О., Центральний державний
історичний архів України у м. Львові, ф. 359 (Назарук Осип Тадейович (1883–1940), адвокат,
письменник, громадський і політичний діяч), оп. 1. спр. 301, арк. 3.
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кількома співробітниками переїхав до Берліна, де продовжував здійснювати
заходи зовнішньополітичного характеру до кінця 1920-х років. Проте питання
щодо продовження компетенцій Диктатора ЗУНР, як політичного репрезентанта
українців Східної Галичини, залишалося невирішеним. Подібно піддавався
сумніву реальний вплив Є. Петрушевича на розгортання національного руху в
Західній Україні в умовах польського панування.

На початку 1923 р. Диктатору вдалося стримати наступ опонентів серед
політичного проводу краю, й навіть здобути тактичну перемогу. Необхідно
відзначити, що Є. Петрушевич у своїх зовнішньополітичних зверненнях уникав
іменувати себе Диктатором, натомість фігурував, як голова (“Президент”)
Української Національної Ради (далі – УНРади). В австрійській столиці діяла
Закордонна Група УНРади, а у Львові засідала її Львівська делегація3. Голова
УНРади наприкінці квітня 1923 р. надіслав керівництву Української національно-
трудової партії (далі – УНТП) листа, в якому обґрунтував необхідність
продовження своєї політичної діяльності в еміграції. Закордонна група УНТП
також пропонувала зберегти повноваження уряду Є. Петрушевича, а частини
Галицької Армії, які були інтерновані в таборах Чехо-Словаччини, переправити
в Радянську Україну й створити там плацдарм для боротьби проти Польщі.

Натомість в Народному комітеті перемогла т. зв. течія політичного реалізму,
прихильники якої прагнули знайти компроміс з польською владою і домогтися
територіальної автономії українських земель у Польській Республіці. Таку
програму підтримав з’їзд УНТП 21 травня 1923 р. На з’їзді обрали новий
Тісніший народний комітет, який незабаром вибрав головою партії Володимира
Охримовича. Керівництво УНТП на засіданні 30 червня 1923 р. ухвалило
резолюцію про припинення діяльності еміграційного уряду та віденського
осередку партії. Проти такого рішення виступив Володимир Загайкевич, який
запропонував залишити уряд Є. Петрушевича за кордоном, як репрезентанта
українських земель “під Польщею” й для розв’язання усіх суперечок скликати
Міжпартійну Раду4. Не знайшовши підтримки серед членів Народного комітету,
перемишльський адвокат вийшов з його складу. Не погодилася з рішенням
Тіснішого кКомітету й Закордонна група партії.

1 серпня 1923 р. до Є. Петрушевича з відкритим листом звернувся Осип
Назарук, який розкритикував дії голови УНРади та його оточення, а найперше –
Костя Левицького. У листі була вимога до Є. Петрушевича зійти з політичної
сцени: “Словом Вп. П. Президент мусять бодай по цій катастрофі стати
звичайним скромним чоловіком, який шукає й посідає постійну статичність з
опінією, або – уступити зовсім. А лучше уступити цілий рік за скоро, ніж годину
запізно, лучше для справи і для Вашого імени в історії, на котрім залежить хоч

3 Див.: Олег Павлишин, “Закордонна Група Української Національної Ради у Відні (1919–
1923 ðð.),” Галичина 23 (2014): 57–66.

4 Андрій Півень, Володимир Загайкевич: політичний портрет (Дрогобич: Швидкодрук,
2011), 77.
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би тому, щоб бодай щось осталося ясне в тім димі, який переходимо. На випадок
Вашого уступлення уважав би я вказаним передати головство опозиції Д-рови
Евгенові Левицькому або проф. Олександрові Колесі, бо хоч вони особисто
мають хиби, навіть значні, у нас годі инакше”5. Лист О. Назарука отримав
широкий резонанс у пресі й обговорювався на засіданні ряду українських
політичних партій6.

Своїм критикам Є. Петрушевич заперечив восени 1923 р. в інтерв’ю
діаспорному часопису “Свобода”, де заявив: “Уряд ЗУНР опирається на волі
українського народу, висловлений через Українську Національну Раду. Заки не
буде цілком лєґальної постанови, яка б відкликувала той вислів української
народної волі, доти Уряд мусить уважати себе правно істнуючим і не зважати
на поодинокі голоси з краю”7.

Тим часом ситуація в УНТП почала складатися на користь Є. Петрушевича.
На противагу автономістському курсові, у партії утворилася опозиційна
Незалежна група (Степан Біляк, о. Леонтій Куницький, Аркадій Малецький,
о. Олександр Стефанович), яка перебувала під впливом голови УНРади та
Закордонної групи партії. “Незалежники” відкидали ідею мирного вирішення
українсько-польської суперечки за Східну Галичину й відстоювали
радянофільську позицію. Меншою була третя група, яка видавала часопис
“Заграва”: Самійло Підгурський, Остап Луцький, Дмитро Паліїв, Кирило Троян,
Юліан Шепарович. Ці політики, які поділяли націоналістичні погляди і не
сприймали радянофільства й національної автономії, розпочали створення
Української партії національної роботи (УПНР).

Тим часом, діячі Закордонної групи УНРади та Колегії уповноважених, які
мешкали у Відні, опинилися без засобів для існування. Неясні перспективи
облаштування за кордоном причинилися до того, що більшість з них вирішили
повертатися на рідну землю. Їх приїзд у Галичину й набуття громадянства
Польщі стали результатом тривалої юридичної процедури, в якій були задіяні
посольство Польщі у Відні, державні інституції у Варшаві та Львові. Польські
урядовці, розглядаючи справу того чи іншого діяча, брали до уваги його посаду
в структурах ЗУНР, професійний статус і сімейні обставини. З кожним
українським емігрантом провадили бесіди щодо його лояльності до Польської
Республіки. Зокрема, перед тим, як надати К. Левицькому дозвіл повернутися
до Львова, польські дипломати та урядовці довго вивчали досьє українського
політика й полагоджували усі правові підстави надання йому громадянства8.

5 Цит. за: “Тип галицького політика дипломата,” Нова Громада (Відень), жовтень–листопад
1923, 112–113.

6 Там само, 105.
7 Цит. за: “Інтервю з Президентом З. У. Н. Р. др. Е. Петрушевичем,” Наш Прапор (Львів),

11 падолиста 1923, 2.
8 Людмила Качмар, Іван Теодор Рудницький: життя на тлі історії (Львів: Астролябія,

2006), 106.
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Лев Петрушевич зумів повернутися додому завдяки письмовим зверненням
його дружини до судових інстанцій Польщі. Згодом він сам очолив новостворений
“Ініціативний комітет допомоги поворотцям-скитальцям”9.

Незабаром більшість колишніх емігрантів, правників за фахом, відкрили
адвокатські канцелярії у Львові чи в місцевостях краю. Окремі з них зазнали
судових переслідувань, які, відзначимо, мали вибірковий характер. Найбільшого
розголосу набув судовий процес над Ярославом Селезінкою, що став показовим
в плані правової оцінки влади ЗУНР з боку Польської Республіки. Польська
розвідка володіла інформацією, що племінник Є. Петрушевича займав посаду
військового референта Колегії уповноважених, й уважала, що він був причетний
до скоєння терористичних актів у Галичині. Прокурор, звинувативши підсудного
в приналежності до нелегітимного екстремістського центру й підбурюванні
населення проти польської влади, вимагав для нього від суду найвищої міри
покарання – розстрілу.

У своєму захисті, обвинувачений привів такі два головні аргументи:
1). Підтвердженням леґітимності уряду ЗУНР був той факт, що Польська
Республіка вступала з ним у переговори; 2). Посольства ЗУНР були
акредитовані в державах Європи. У результаті суд присудив Я. Селезінці тільки
два роки ув’язнення, але незабаром вища апеляційна інстанція у Варшаві
скасувала і цей вирок10.

Повернення з еміграції чільних політиків змінило суспільну атмосферу.
Представники Незалежної групи, Радикальної та Християнсько-суспільної партій,
за погодженням з Є. Петрушевичем, утворили у Львові Верховну раду, як
противагу Народному комітетові. Президія останнього подала у відставку й до
керівництва партії прийшли представники Незалежної групи, рупором яких став
часопис “Наш Прапор”. “Незалежники” анулювали автономістську резолюцію
й 20 квітня 1924 р. отримали підтримку з’їзду УНТП. Партію очолив Сидір
Голубович, його заступниками стали Степан Біляк, о. Леонтій Куницький та
Олександр Марітчак, генеральним секретарем – Аркадій Малецький.

Тісніший комітет 10 травня 1924 р. надіслав Є. Петрушевичу листа, в якому
уповноважив його репрезентувати і обороняти інтереси українського населення
краю “аж до остаточного вирішення складу і компетенції цього представництва
всіма покликаними до цього українськими політичними чинниками”11.

Решта українських партій не поспішали підтримати Є. Петрушевича, як
представника національних сил. Навпаки, у суспільній свідомості поширювалася
думка про політико-правову колізію статусу українського лідера. Зокрема,

9 “Наші скитальці,” Український Революціонер, 5 січня 1927, 4.
10 Володимир Оренчук, “Д-р Ярослав Селезінка,” Надбужанщина. Сокальщина, Белзчина,

Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя. Історично-мемуарний збірник, гол. ред
Микола Мартинюк (Нью-Йорк, Париж, Сидней, Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1989),
т. 2 (Український Архів, т. 47), 836–840.

11 Ігор Соляр, “Закордонне представництво Західної України: діалог між краєм та еміграцією
в середині 1920-х рр.,” Галичина 20–21 (2013), 223.
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Михайло Лозинський, який донедавна обстоював необхідність існування
еміграційного центруна чолі з головою УНРади12, після розриву з ним офіційних
стосунків писав: “...нема орґанізації, яка з одного боку творила б політичну основу
діяльності закордонного представництва, з другого булаб в відношенню до нього
верховним орґаном. Замість закордонного представництва маємо особу
Президента Петрушевича, який не має політичної основи під собою, ані
верховного орґану над собою. Недостача політичної основи витворює в нього
непевність його положення і недостача верховного орґану спокушує його до
“єдиновластя”; одно і друге спричиняють, що він індентифікує інтерес своєї особи
з інтересом справи”13. Окрім того, Лозинський заявив, що Петрушевич “ані як
аґітатор і орґанізатор, ані як парляментарист і державний муж чимось особливим
не визначився”14.

Є. Петрушевич, усвідомивши, що в разі скликання Міжпартійної ради чи
відновлення діяльності УНРади, він не отримає підтримки, шукав інших шляхів
для продовження своїх повноважень. Коли національно-демократичні сили
розпочали перемовини про об’єднання, Є. Петрушевич пробував контролювати
цей процес з Берліна. Він домагався, щоб до новоствореної партії увійшло
якомога менше прихильників “автономістського курсу”. 11 липня 1925 р. після
тривалих перемовин дві групи УНТП, УПНР й національна група Української
парламентарної репрезентації представлена діячами з Волині, Холмщини, Полісся
та Підляшшя на з’їзді у Львові об’єдналися в Українське національно-
демократичне об’єднання (УНДО). Головою партії став правник Дмитро
Левицький15. Він на відміну від своїх колег, не здійснював адвокатської практики,
бо був зебезпеченим, фінансово незалежним, тому цілковито посвятив себе
громадській і політичній діяльності.

У політичній програмі (“платформі”) УНДО йшлося про прагнення
українського народу здобути “Соборну Незалежну Українську Державу на всіх
українських землях”; боротьбу проти визнання права чужоземного панування
на західноукраїнських землях; визнання Радянської України “етапом до Соборної
Незалежної Української Держави, яка зреалізується під прапором свідомих мас
українського народу”. УНДО визнала необхідним існування за кордоном
“умандатованого представництва західно-українських земель, яке в тісному
зв’язку з краєм вестиме політичну акцію на міжнародній арені”16. Партія
розпочала динамічну розбудову мережі місцевих партійних організацій, яка
базувалася на кадровому потенціалі УНТП.

12 Михайло Лозинський, З Новим Роком 1924. Теперішній стан будови Української Держави
і задачі західно-українських земель (Женева: Накладом автора, 1924), 67.

13 Михайло Лозинський, Моє співробітництво з Презідентом Петрушевичом (Львів:
Накладом автора, 1925), 41–42.

14 Там само, 11.
15 Микола Кугутяк, Українська націонал-демократія 1918–1939 (Київ, Івано-Франківськ:

Плай, 2002), т. 2, 400–403.
16 Там само, 403–404.
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У 1925–1926 рр. Є. Петрушевич провадив перемовини з Д. Левицьким з
приводу узгодження компетенції утвореного ним і його співробітниками в Берліні
Політичного центру Західної України (ПЦЗУ) та його підтримки з боку ширшої
міжпартійної національної структури. Однак, у тодішніх умовах консолідовану
міжпартійну інституцію було неможливо створити, адже в опозицію до УНДО
стала утворена 14 лютого 1926 р. Українська соціалістично-радикальна партія
(УСРП). Партію очолив колишній секретар внутрішніх справ ЗУНР Іван Макух,
а до галицьких радикалів приєдналися соціалісти-революціонери Волині. Врешті
Є. Петрушевич зрозумів безплідність таких зусиль й заявив, що для ведення
діяльності Політичного центру Західної України достатньо його титулу голови
УНРади, який не був скасований17.

У процесі кристалізації політичної стратегії та тактики УНДО розділилося
на чотири угруповання, які за своїм складом були подібні тим течіям, які складися
в УНТП у 1923–1925 рр. Згідно дослідження Миколи Кугутяка, націоналістичному
крилу на чолі з Д. Палієвим протистояли прихильники польсько-українського
порозуміння, лідером яких був Володимир Бачинський. Радянофільську течію
репрезентувало середовище, яке видавало часопис “Рада” – В’ячеслав
Будзиновський, Гриць Микитей, Л. Петрушевич18. Цю групу матеріально
підтримував та контролював з Берліна Є. Петрушевич. Конфліктуючі всередині
партії течії збалансовувала центристська група на чолі з Д. Левицьким, яка
зосередила у своїх руках керівництво УНДО й провідні органи партії – часописи
“Діло” та “Свобода”.

Розвиток міжнародної ситуації та безплідність зовнішньополітичних зусиль
Є. Петрушевича змінювали ставлення керівництва УНДО щодо компетенцій
ПЦЗУ у негативний бік. Прозвучали думки про необхідність підпорядкування
Є. Петрушевича крайовому проводу партії. Таку позицію не бажала приймати
радянофільська група, яка виступила у газеті “Рада” з різкими звинуваченнями
президії УНДО.

Відтак центриське керівництво УНДО розпочало боротьбу з опозиційними
радянофільською і угодовською групами. У результаті внутрішньопартійної кризи
від лівиці відмежувалися колишні члени Незалежної групи УНТП (С. Голубович,
В. Загайкевич, о. Л. Куницький, К. Левицький, О. Марітчак та ін.). Наприкінці
1926 р. “петрушевичівці” спробували перехопити ініціативу опанувавши
керівництво Народної організації українців м. Львова (НОУЛ), яка організаційно
підпорядковувалася УНДО19. Однак, польська влада 30 квітня 1927 р. заборонила
діяльність НОУЛ.

17 Соляр, “Закордонне представництво Західної України,” 220–226.
18 Ігор Соляр, Українське Національно-Демократичне Об’єднання: перший період діяльності

(1925–1928) (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995), 34–35.
19 Микола Кугутяк, Українська націонал-демократія 1918–1939 (Київ, Івано-Франківськ:

Плай, 2002), т. 1, 367.
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Засудження радянофільської політики Є. Петрушевича привело до розірвання
зв’язків між керівництвом УНДО і ПЦЗУ й спричинило остаточний розкол у
партії. Лівиця УНДО, яка зберегла контроль над часописом “Рада”, на своїх
зборах 15 травня 1927 р. у Львові заснувала Українську партію праці (УПП)20.
Новостворена партійна сила стала ідеологічним продовженням Незалежної групи
УНТП з її радянофільською політичною платформою. У її політичній частині
йшлося, що партія прагне до об’єднання всіх українських земель “без огляду на
таку чи іншу розв’язку правно-державного і суспільно-політичного устрою”21.
Партія визнала Радянську Україну здобутком визвольної боротьби українського
народу, який є підставою для здійснення його головної політичної мети: розбудови
держави та об’єднанням з нею інших українських земель22. Окрім того, УПП
наполягала за всебічній підтримці закордонного центру Є. Петрушевича. Очолив
УПП В’ячеслав Будзиновський, заступниками голови стали Михайло Західний,
Аркадій Малецький та Григорій Слобода, секретарем партії – Михайло
Топольницький23. Серед ключових діячів були також Андрій Стронціцький
адвокат у Ходорові, Пилип Евин і Л. Петрушевич24. Окрім “Ради”, іншим
органом партії став часопис “Праця”, який призначався для робітників та селян25.

Популярність УПП на початках її діяльності, полягала насамперед у слабкості
позицій УНДО. Хитання провідників УНДО між угодою з Польщею та рішучою
опозицією до влади викликало серед українського активу на місцях недовіру до
партії. Як відзначав Степан Шухевич: “Тоді дійшло до того, що в дійсності не
було партії, яка б відповідала тодішнім крайньо опозиційним настроям цілого
українського загалу і яка б при тім стояла на щиро національнім грунті. Люди
держалися УНДО виключно по традиції”26.

Що стосується радянофільських (“совєтофільських”) настроїв галичан, то
Степан Витвицький й Степан Баран пояснювали їх процесами українізації, яку
здійснювали більшовики: “усе це давало підставу думати, що в совєтській
системі зможе вільно розвиватися українська культура, національна не тільки
за формою але й за суттю, і що українство в СССР виросте в певну політичну
силу. Ці сподівання охоплювали й такі українські середовища Західної України,
що не мали нічого спільного з коммуністичним світоглядом. Ці настрої
підсилювала большовицька пропаганда, спритно ведена за кордоном і в краю,

20 Кугутяк, Українська націонал-демократія 1918–1939, т. 1, 368; Степан Шухевич, Моє
життя. Спогади (Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1991), 345.

21 Кугутяк, Українська націонал-демократія 1918–1939, т. 1, 368.
22 Там само, 369.
23 Кугутяк, Українська націонал-демократія 1918–1939, т. 1, 369.
24 Шухевич, Моє життя. Спогади, 345.
25 Зиновій Книш, ЗУНРО. Західно-Українська Національно-Революційна Організація.

Історично-політичний нарис (Торонто: Срібна сурма, 1974), 45.
26 Шухевич, Моє життя. Спогади, 345.
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м. ін. львівським консулатом СССР у Львові”27. Іван Кедрин з цього приводу
зауважив: “Активно защеплював і поширював “радянофільсьство” Юрій
Лапчинський, совєтський консул у Львові наприкінці 20-х рр. Він бував на
українських виставах, знайомився з місцевими українськими громадянами,
запрошував до себе до консуляту на вулиці Набеляка і деморалізував грошовими
субвенціями: на газету “Сель-Роб” Кирила Вальницького, і журнали “Новий
Шлях” Антона Крушельницького та “Вікна” Василя Бобринського”28.

Лівий напрямок партійно-політичного спектру Західної України доповнився
новими силами. Молоді галицькі москвофіли (Кирило Вальницький, Кузьма
Пелехатий та ін.) у 1926 р. об’єдналися з прорадянською групою холмсько-
волинського Селянського союзу в Українське селянсько-робітниче об’єднання
(“Сель-Роб”). Проте, вже наступного року коаліція розділилася на дві організації,
що називалися “Сель-Роб–лівиця” і “Сель-Роб–правиця”. У 1928 р. відновила
свою діяльність Українська соціально-демократична партія (голова – Лев
Ганкевич), яка співпрацювала з Польською партією соціалістичною (ППС) і
творила з нею спільні професійні організації.

Реальну підтримку різних політичних сил у Західній Україні продемонстрували
вибори 1928 р. до Польського Сойму. За УНДО віддали свої голоси близько
600 тисяч виборців, за УСРП – 300 тисяч, дві комуністичні фракції “Сель-Роба”
отримали разом близько 150 тисяч голосів. Прихильниками УПП виявилися
тільки 40 тисяч виборців29 й послом від цієї політичної сили став лише один діяч
– адвокат із Бережан Михайло Західний30. Він оприлюднив політичну платформу
своєї партії під час перших засідань Сойму. Скориставшись нагодою виступити
при обговоренні бюджету, М. Західний у своїй промові оголосив наступне: “В
міжнародних установах українську думку і боротьбу за національну незалежність
Західної України репрезентує умандатований до цього українським народом
Президент Української Національної Ради др. Евген Петрушевич”31. Депутати-
поляки сприйняли ці слова з обуренням і криками: “Петрушейович!”32. Подібний

27 Степан Витвицький та Степан Баран, “Українські землі під Польщею,”Енциклопедія
Українознавства. В двох томах, ред. Володимир Кубійович і Зенон Кузеля (Мюнхен, Нью-
Йорк: Видавництво “Молоде Життя”, 1949), т. 1, кн. 2, 559.

28 Іван Кедрин, “Андрій і Марія Лівицькі і їх дім у Варшаві,” Альманах Українського
Народного Союзу на рік 1972 (Джерзі Ситі, Ню Йорк: Видавництво “Свобода”, 1972), 144.

29 Матвій Стахів, Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні (Ню Йорк, Детройт,
Скрентон: Українська Вільна Громада в Америці, 1954) (Політично-наукова бібліотека, ч. 14–
15), 83.

30 Про нього див.: Богдан Луговий, “Учасник Листопадового Зриву,” Бережанська гімназія.
Сторінки історії. Ювілейна книга (Бережани, Тернопіль: Джура, 2007), 358–359; Ярослава
Мазурак, “Правозахисник і громадський діяч,” Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна
книга (Бережани, Тернопіль: Джура, 2007), 356–357.

31 Цит. за: “Заява посла Західного при буджетовій дебаті на плєнумі польського сойму дня
15 червня 1928,” Український Прапор (Берлін), 1 липня 1928, 2.

32 Там само.
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виступ депутата від УПП М. Західного відбувся у Соймі наступного року.
Польська адміністрація не забула його політичних заяв у стінах Сойму. Під час
акції пацифікації М. Західного арештували і ув’язнили у таборі Береза Картузька,
пізніше – у Вронках33.

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років УПП стала недвозначно виявляти
прокомуністичну орієнтацію й українське суспільство відвернулося  від неї34.
Провідною легальною політичною силою, яка опанувала більшість національних
громадських, кооперативних, культурних і освітніх установ стало УНДО35.

У місцевій українській пресі голову УНРади згадували вкрай рідко й передусім
у критичному тоні. Є. Петрушевич нагадував про себе заявами, опублікованими
в “Українському Прапорі”, примірники якого спорадично доставляли з Берліна
до Львова. Зокрема, 15 вересня 1927 р. під час повені на Підкарпатті, він закликав
надавати допомогу потерпілим селянам й надсилати пожертви на адреси
Допомогових комітетів36. Поза Галичиною, на інших українських землях, які
перебували у складі Польщі, ім’я Є. Петрушевича було фактично незнане.

Голова УНРади мав шанс зберегти свій вплив у Західній Україні, якби йому
підпорядкувалася підпільні формування Української військової організації. Проте,
1922 р. розпочався конфлікт Є. Петрушевича з Є. Коновальцем. Диктатор
вимагав від військового проводу беззастережного підпорядкування, на що
Є. Коновалець не погоджувався. Після 1923 р. протиріччя між Є. Петрушевичем
і УВО щодо формування стратегії визвольного руху стали ще помітнишими. За
версією іноземного відділення ДПУ УСРР, Є. Петрушевич уважав найпершим
завданням домогтися незалежності Галичини і лише тоді змагатися за Соборну
Україну. Група Є. Коновальця була тоді іншої думки – тимчасово визнати
приналежність Східної Галичини до Польської держави і, отримавши від влади
амністію, повертатися до краю, створювати там повстанські загони, які мали
пробиратися за Збруч з метою повалення більшовицького режиму. І щойно після
створення національної державності в Наддніпрянщині “думати про Галичину”37.
Однак, влада Польщі відмовилася оголосити амністію українським воякам і
УВО знову повернуло своє вістря проти неї.

Історіографи ОУН категорично стверджують, що 1923 р. на вимогу Москви
Є. Петрушевич усунув Є. Коновальця від проводу в УВО. Проте, у червні 1924 р.
той знову зумів очолити революційну організацію, з умовою, що вона не буде
мати нічого спільного з Є. Петрушевичем38. Натомість спогади сучасників подій

33 Мазурак, “Правозахисник і громадський діяч,” 357.
34 Шухевич, Моє життя. Спогади, 345.
35 Книш, ЗУНРО, 6 (прим.).
36 Евген Петрушевич, “Українські Громадяне!,” Український Прапор (Берлін), 15 вересня

1927, 1.
37 Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали (Київ: Парламентське

видавництво, 2008), 148.
38 Книш, ЗУНРО, 15.
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та архівні документи засвідчують, що діячі УВО принаймні до осені 1925 р.
координували свої дії з політичним еміграційним центром.

Діяльність УВО мала суперечливий характер і в її середовищі виникали
серйозні конфлікти. Керівництво УВО вважало, що союзником українців у
боротьбі проти проти Версальської системи договорів є Німеччина. Це спонукало
українських військових лідерів до співпраці з відповідними німецькими
відомствами. Окрім акцій саботажу і збройних виступів проти польської
адміністрації УВО почала широко застосовувати розвідувальну діяльність на
користь Німеччини. Окремі члени УВО, зокрема, Юліан Головінський і Дмитро
Паліїв, виступали проти такої діяльності, вважаючи, що вона компрометує
організацію і деморалізує її членів39. Суперечки мали місце і з приводу
використання коштів УВО чи виконання збройних акцій.

За дорученням Крайової команди УВО студент гімназії Тадей Ольшанський,
син священика з Добромиля, 5 листопада 1924 р. здійснив замах на президента
Польщі Станіслава Войцєховського, який приїхав до Львова. На вул. Коперніка
Т. Ольшанський кинув саморобну бомбу в президентський кортеж, але
конструкція вибухового приладу виявилася недосконалою і замах не вдався.
Т. Ольшанський дивом зумів уникнути арешту й керівництво УВО переправило
його через Ґданськ (Данцінґ) до Берліна40. Цим замахом підпільники досягнули
своєї мети – широкого розголосу українського питання у світовій пресі. Проте
залучення до збройної акції недосвідченого школяра з провінції, який уперше в
житті був у Львові й не знав міста, засвідчило глибоку кадрову кризу в підпільній
організації. Т. Ольшанський після прибуття до німецької столиці у листі
Є. Петрушевичу негативно описав діяльність УВО.

Документи засвідчать, що ще в 1925 р. відбулася нарада за участю
Є. Коновальця і співробітників Є. Петрушевича: Володимира Бандрівського,
Юліана Бачинського та Михайла Лозинського41. Можна припустити, що розрив
між цими середовищами стався щойно після цих перемовин.

Утім конфлікт Є. Петрушевича з Є. Коновальцем не означав цілковитої втрати
його впливу на організацію. Старшинам Галицької Армії було нелегко відважитися
розірвати стосунки з колишнім Диктатором, якому вони присягали. Виникло
непорозуміння навіть серед керівництва організації – проти її очільника виступив
референт розвідки УВО Осип Думін. У травні 1926 р. він підготував аналітичну
записку під назвою “Правда про Українську Військову Організацію” й передав

39 Срібна Сурма. Спогади і матеріяли до діяння Української Військової Організації, зібрав,
упорядкував і зредагував Зиновій Книш (Торонто: Срібна Сурма, б. д.), зб. 1, 62–63.

40 Теофіль Ольшанський, “Розповідь Теофіля Ольшанського,” Срібна Сурма. Спогади і
матеріяли до діяння Української Військової Організації, зібрав, упорядкував і зредагував
Зиновій Книш (Торонто: Срібна Сурма, б. д.), зб. 1, 46–57.

41 Юрій Шаповал, “Винним себе не визнаю…” (невідомі сторінки з біографії Юліана
Бачинського),” Юрій Шаповал. Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії
(Київ: Генеза, 2001), 345.
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її німецькому урядові, який тоді частково фінансував УВО. В розлогому тексті
О. Думін нищівно розкритикував методи діяльності Є. Коновальця і його
оточення, звинувативши їх в корисливих мотивах. Урядовці IV (Політичного)
відділу Міністерства закордонних справ Німеччини, після ознайомлення з цим
документом, передали його співробітнику Є. Петрушевича – Володимиру
Бандрівському42.

Тоді ж О. Думін перейшов у табір Є. Петрушевича й допомагав йому
створювати нову підпільну військову структуру під назвою “Західно-Українська
національно-революційна організація” (ЗУНРО)43. Метою організації була
антипольська бойова і терористична діяльність на теренах Західної України.
О. Думін, який засновував розвідку УВО, мав добрий організаційний досвід у
цій справі. Проте, співробітник Є. Коновальця Ріко Ярий, щоб послабити
конкурента, змусив О. Думіна виїхати з німецької столиці.

Офіційним рупором ЗУНРО став часопис “Український Революціонер”, який
виходив друком у Празі (за іншими даними – у Берліні) у 1926–1929 рр. ЗУНРО
почало створення розгалуженої структури в Галичині44. Однак, через брак
відповідних кадрів організаційні плани Є. Петрушевича та О. Думіна цілком
втілити не вдалося. Члени ЗУНРО здійснили кілька локальних саботажних і
диверсійних акцій. Вони, зокрема, підпалювали польські маєтки, підрізали стовпи
чи перетинали дроти телеграфних і телефонних ліній при залізничних шляхах45.

Про незначні масштаби діяльності ЗУНРО засвідчили судові процеси над
викритими членами її осередків46. Частина з них були учнями Коломийської
гімназїї (серед них два сини Василя Стефаника – Кирило і Юрко), в яких під час
обшуків поліція знайшла часопис “Український Революціонер”. У ході судових
дебатів з’ясувалося, що молоді “диверсанти” не розуміли різниці між УВО і
ЗУНРО й не зовсім уявляли, до якої з цих організації вони належали. Показовим
був той факт, що обвинувачені під час процесу відмовилися від захисників, які
були діячами Української партії праці, тобто представляли середовище
прихильників Є. Петрушевича. Таким чином, ЗУНРО не зуміла виконати тієї
місії, яку їй запланував у Берліні голова УНРади. В очах українського загалу
Польщі національними героями залишалася УВО47.

У середині 1920-х років кадри УВО поповнилися студентською молоддю, а
діячі легальних політичних партій відійшли від участі в революційному підпіллі.
У 1927–1928 рр. підпільники в політичному плані переорієнтувалися на

42 Павлишин, Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис, 328–330.
43 Володимир Мартинець, Українське підпілля: від У.В.О до О.У.Н: спогади та матеріяли до

передісторії та історії українського організованого націоналізму (Вінніпеґ: Накладом автора,
1949), 172–173; Книш, ЗУНРО, 14.

44 Книш, ЗУНРО, 230.
45 Шухевич, Моє життя. Спогади, 345–346.
46 Там само, 346.
47 Там само, 345.
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сформульовану Дмитром Донцовим теорію українського націоналізму з
постулатом загальнонаціональної революції задля творення самостійної і соборної
національної держави. УВО виступила ініціатором об’єднання різних
націоналістичних груп в одну політичну організацію. На Першому Конгресі
Українських Націоналістів у Відні 28 січня – 3 лютого 1929 р. цей процес
завершився створенням Організації українських націоналістів (ОУН) на чолі з
Є. Коновальцем48. УВО припинило свою діяльність у 1931 р., а більшість її діячів
перейшли до бойової референтури ОУН. Проте націоналісти з
пропагандистською метою використовували назву УВО ще протягом кількох
років. Провід ОУН категорично відмежувався від голови УНРади і його
прибічників.

Втративши підтримку в Західній Україні, Є. Петрушевич, натомість, зберігав
повагу з боку багатьох колишніх вояків Галицької Армії, які залишилися на
еміграції у Чехо-Словаччині, Австрії та Німеччині. Щороку, з нагоди Різдва,
Нового Року чи річниць Листопадового повстання, вони надсилали привітальні
листи чи телеграми на ім’я голови УНРади до редакції “Українського Прапору”
в Берліні49. Пам’ятали про Є. Петрушевича й українські студенти, які навчалися
за кордоном. Академічне Товариство “Січ” у Відні іменувало його своїм
почесним членом50.

Підсумовуючи, відзначимо, що після негативного для українців Східної
Галичини рішення Ради Послів Антанти, яке передало край до складу Польської
держави, політичний вплив Диктатора ЗУНР був нівельований. Розбудова нової
партійної системи фактично усунула Є. Петрушевича з політичного простору
краю. Диктатор продовжив міжнародну діяльність в екзилі, однак, без підтримки
національного активу Західної України його репрезентативні функції були значно
обмежені.

48 Див.: Конґрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали , упоряд.
Володимир Муравський (Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, Центр досліджень
визвольного руху, 2006).

49 “Ріжні вісти. Подяка,” Український Прапор (Берлін), 15 січня 1928, 4; 1 листопада 1928,
12.

50 Роман Кухар, Віденська “Січ”. Історія Українського Академічного Т-ва “Січ” у Відні
(1868–1947). В пам’ять 125-річчя оснування “Січі” (Київ: УКСП “Кобза”, 1994), 126.
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“DICTATOR IN EXILE”: POLITICAL INFLUENCE OF
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Yevgen Petrushevych, the head of the Ukrainian National Council, dictator of the Western Ukrainian
People’s Republic (ZUNR), was in exile in Vienna since the end of 1919. His emigration government
demanded from international institutions to recognize the right of Ukrainians in Eastern Galicia and
Bukovina to national self-determination. Diplomatic measures of Y. Petrushevich did not reach positive
results, and on March 15, 1923 the Council of Ambassadors of the Triple Entente countries announced
the inclusion of Eastern Galicia in the Second Rzeczpospolita.

The main thesis of the article is an analysis of the influence of Petrushevych on the political life of
Western Ukraine in the conditions of Polish domination.

Despite a negative decision of the Council of Ambassadors, Y. Petrushevych believed that he
should continue his activity at the international level, aimed at recognizing Ukrainian independence
aspirations.  Hence, he tried to confirm his status as a representative of the Ukrainians of Eastern
Galicia. In the autumn 1923, Y. Petrushevych moved to Berlin where he, along with his closest supporters,
continued his international activity. The head of UNRada (Ukrainian National Council) tried to keep
Ukrainian movement in the Eastern Galicia under control, in particular, the reorganization of Ukrainian
political parties in the region. But the failures of foreign policy of Y. Petrushevych seriously harmed his
authority as the head of the Ukrainian leadership council (the Provid). In the public consciousness,
thoughts about political and legal collision of his status were being spread.

Y. Petrushevich, having realized that in case of restoration of the UNRada, he would not receive any
support, was looking for the ways his authorities to be continued. When the national-democratic forces
began negotiations on the unification, Petrushevych tried to control the process from Berlin. He
insisted that the newly formed party include as few supporters of the “autonomist course” as possible.

However, created in 1925, the Ukrainian National Democratic Union (UNDO) did not support the
policy of Y. Petrushevych and soon came out of his influence. In Eastern Galicia still continued to
function some political environments loyal to the former dictator. They created the Ukrainian Labor
Party (UPP) of the left radical direction and pro-Soviet orientation. The 1928 elections to the Polish
Sejm demonstrated the real support of various political forces in Western Ukraine. About 600,000
voters gave their votes for the UNDO, 300,000 were given to the Ukrainian Socialist Radical Party, and
two Communist fractions from the political organization “Sel-Rob” received about 150,000 votes.
Only 40,000 voters appeared to support the UPP, and only one activist, the lawyer from Berezhany
Mykhaylo Zakhidnyi, became the ambassador from this political force. The development of a new
party system actually removed Y. Petrushevych from the political space of the region. Without the
massive support of the national asset of Western Ukraine, his representative functions were significantly
limited.

Because of differences in foreign policy orientations with Yevhen Konovalets, Y. Petrushevych
also lost influence on the Ukrainian Military Organization (UVO). The Western Ukrainian National
Revolutionary Organization (ZUNRO), created by him, did not have sufficiently experienced activists,
therefore, it did not become an effective force in the national movement of Western Ukraine. Established
in 1929, the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), led by Y. Konovalets, actually left
Y. Petrushevych and his supporters outside the framework of Ukrainian politics.

Key words: Yevhen Petrushevych, Ukrainian National Council, Dictator of ZUNR.
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THE DOMESTIC POLICY OF INTERWAR POLAND
IN THE OPINIONS OF UKRAINIAN CONSERVATIVES
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Conservatism occupied a great place in the ideology of the Ukrainian Catholic parties and
organizations. This especially concerns those ideas that were expressed in the works of Vyacheslav
Lypynsky. The emergence of such groups and their inclusion in the political process is a particular
feature of this period of the history of Ukraine. The peculiarity of this phenomenon is that the national
revival contributed to the spread of national ideas in almost all parts of Galician society. Simultaneously,
unfavorable external circumstances forced not only politicians, but also religious figures, as well as the
representatives of the rural and industrial elite to be involved in political activity, trying, or at least
declaring their efforts to promote the cultural and economic development of the nation. This was the
main factor determining the objectives and goals of each organization. Although Ukrainian conservatives
generally accepted Polish state as the suzerain of Western Ukrainian lands, they strongly opposed its
policy in the field of internal affairs and ethnic relationship.

Key words: conservatism, conservatives, Western Ukrainian Lands, Poland, domestic policy, Catholic.

The attitude of Ukrainian conservatives to Polish domestic policy was different
from that of other political formations for the reason that Catholic parties, in which
they were all united, pursued other goal: to spread Christian ethics and morals to all
spheres of public and political life of Galician Ukrainians, as well as to promote
Catholicism. That is why the strategic goal of the activities of Catholic organizations,
as well as their close connection with the church, did not allow them to conduct such
a rigid political struggle that was performed by other parties. This affected the opinions
of conservatives due to the fact that despite the presence of certain criticisms of
Polish politics in their speeches, they could not openly oppose the Polish authorities
and could not be separated from the Polish state, as they would thereby show their
intolerance. In addition, the failure to recognize the Second Republic, the Catholic
state, could not have contributed to the spread of Catholicism and ecumenical ideas;
therefore, the main allegiance of Catholic organizations towards Poland is their partial
loyalty to her. At the same time, their members as well as some organizations clearly
opposed the internal policy of Polish authorities in Western Ukrainian lands.

On August 4, 1925, Ukrainian Christian Organization was founded. Its leaders
(O. Nazaruk, S. Tomashivsky, T. Galushchynsky) declared its apolitical status and
loyalty to the Polish state, as it was stressed in the statement made by T. Halushchynsky
at the founding conference of the UCO1. The founders recognized that the newly

1 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у
м. Львові), ф. 359 (Назарук Осип Тадейович (1883–1940), адвокат, письменник, громадський і
політичний діяч), оп. 1, cпр. 397, арк. 6.
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created organization “leaves its members full freedom to belong to Ukrainian political
parties if they do not contradict the Christian outlook or do not stand in conflict with
the interests and honor of the Ukrainian people”2. The leaders also stated that UCO
“cannot be again ancillary to political life”3. According to those who established the
organization, “over time, the UCO could become a separate political group”4. As can
be seen from such allegations, the founders of UCO definitely intended to involve the
group into the political life of Western Ukraine. To do this, they chose a number of
ways: joining other parties and organizations, participating in elections without a separate
list though, evaluating political events, fighting against ideological adversaries5. All
this was outlined in the tasks of the UCO, which included fostering the Ukrainian
membership of the Catholic movement, the struggle against atheism and communism,
and propaganda of loyalty to the state in order to achieve the autonomy of Western
Ukrainian lands6. Thus, the ideology of UCO absorbed both, the ideas of Christian
conservatism and political cooperation with Polish state.

UCO did not agree with the tactics of many Ukrainian parties due to the fact that
total majority of Ukrainian political organizations opposed the Polish state, which,
according to UCO, did not contribute to their organizational work and deprived them
of time and energy in labor for the benefit of the organization of national life7. According
to its ideology, the UCO opposed the activities of both, nationalist and socialist parties8.
It was UCO’s attitude toward Polish domestic policy that caused protests from other
Ukrainian parties, including Ukrainian National democratic Union, which stated, as
Mr Tomashivsky said, that loyalty to the Polish state and propaganda of conservative
ideas contradicted the interests of Ukrainians forced to live under the rule of Poland9.
However, after a year of its activity UCO had to change its loyalty. As in the case of
other Ukrainian political organizations, its position on relations with the Polish authorities
was significantly influenced by their controversial domestic policy, which was carried
out on Ukrainian lands.

From the very beginning of UCO’s activity, in spite of its loyalty the organization
started criticizing internal policy of Polish authorities as well as the actions of many
Polish political parties, which supported it. In the characterization of the Polish
authorities and its political environment, the UCO expressed some criticism: “From
the well known actions of the Polish parties Ukrainian population of the Polish state is
suffers very badly. On our own skin we feel what it means to be under the rule of
parties guided by injustice, hatred, intolerance and hostility to all who are not from

2 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, оп. 1, cпр. 397, арк. 2.
3 “Українська Христіянська Організація,” Нова зоря, 29 серпня 1926.
4 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, oп. 1, cпр. 397, арк. 20.
5 Там само, арк. 21
6 “І.ХІ.1918,” Нова зоря, 31 жовтня 1926.
7 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, оп. 1, cпр. 397, арк. 21–22.
8 Там само, арк. 22.
9 С. Томашівський – історик, політик, публіцист (Львів: Б.в. і р.в.), 31.
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their party, and even more so, who are not from their national camp”10. At the same
time, the UCO warned: “A nation that wants to build and retain its state must remember
God as without faith and, without Christian virtues, it will not be realized. No state can
stand, if it is built on hatred and hostility. It must sooner or later fail”11. This warning
indicates that UCO, like other political factors, believed that the chauvinistic policy of
the Polish state concerning national minorities was a product of not only political factors
or power structures, but also of the consciousness of the entire nation, although based
on its loyalty to the Second republic of Poland, UCO expressed this idea a little veiled.

Realizing that, calling for the struggle for autonomy and advocating recognition of
Polish power and loyalty to it, UCO could not approve the actions of the Polish state
in Western Ukrainian lands. According to the interests of the party, as well as its
ideology, the leaders of the organization shared their attitude towards Polish domestic
policy like that: on one hand, they agitated to submit to the Polish authorities; on the
other hand, they criticized its policy as chauvinistic12. Simultaneously, they called for
the struggle against new authorities as against “violence and injustice”13. Moreover,
already in December 1927, an article by Ivan Hladylovych appeared in the “Nova
Zoria” (“New Star”), in which he unequivocally stated that UCM contributed to the
construction of the Ukrainian state by its activities, thereby de facto departing from
the standpoint of autonomy and loyalty to the Polish authorities14. Strengthening
contradictions in the Ukrainian-Polish relations and the aggravation of disputes between
the government and the Sejm Opposition in the years 1929–1930 required the activation
of the activities of Ukrainian political parties and organizations. This process affected
UCO, too, despite the declaration of apoliticality.

The contradictions in the activities of the UCO, the discrepancy in the statements
of its members and the ideology of the organization led to the failure of the UCO to
act as an influential factor, therefore, in 1929, the UCO leaders resorted to a deeper
analysis of the political situation in the Western Ukrainian lands. In particular,
S. Tomashivsky in his writings tried to substantiate the autonomous concept of UCO:
“Our people must be brought up to statehood through practice within the framework
of foreign powers, and this practice can only be acquired under autonomy”15.
Concerning the creation of the Catholic party as a political factor, S. Tomashivsky
believed that this would become possible only when “Catholic ideology” would gain
wide support among Ukrainian citizens16. However, the above-mentioned events have
accelerated the founding of such a party.

10 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, оп. 1, cпр. 397, арк. 20.
11 “Нездорові відносини,” Нова зоря, 23 травня 1926.
12 “Наше шкільництво,”Нова зоря, 27 червня 1926.
13 “Спаситель світа,” Нова зоря, 7 січня 1927.
14 Іван Гладилович, “В боротьбі з хаосом,” Нова зоря, 31 грудня 1927.
15 С. Томашівський – історик, політик, публіцист, 9.
16 Степан Томашівський, Про ідеї, героїв і політику. Відкритий лист до В. Липинського

(Львів: Діло, 1929), 85.
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In October 1930, a group of the UCO representatives declared the creation of the
Ukrainian Catholic People’s Party. Since the UCPP was founded during the
“pacification”, then there arose the question about its attitude to such a policy of the
Polish authorities. It was included in the program statement of the UCPP. Besides
characteristics of Polish politics in Western Ukraine, the authors of the statement
stressed on an assessment of the political and social upheavals that Ukrainians have
experienced under Polish state. They wrote that “12-year experience has shown
clearly that the lands that are subject to Warsaw live through the declining of all fields
of public life. Lands, which were are terribly destroyed by war, are still not restored.
The rivers are not regulated, roads are ruined, people cannot overcome severe
economic and financial crisis. Public safety is threatened, destructive social competition
increasingly comes in masses, national strife escalates to the extreme and threatening
cataclysm, schooling loses its purpose and fails together with whole national economic
and civic culture. Even minimal and, in fact, not sufficient self-governing that Poland
internationally have committed to create in our country has not yet been made, and
what is more, even the rights and institutions that our country has had since the days
before the war, are either limited, or completely abolished”17.

While keeping to the autonomous positions, the UCPP accused Polish authorities
in violation of the rights of Ukrainian people. Unlike other parties that considered
their policy as a result of occupation, the UCPP called the centralism of the Polish
state to be the main cause of these problems.

Thus, the centralism of the II Polish Republic and the groups that defended this
centralism were declared the object of the struggle of the UCPP. On the other hand,
the UCPP was intended to proclaim the autonomy of Western Ukrainian lands through
a legal political struggle in the legal field of the Polish state. According to the UCPP,
autonomous status could stop the confrontational policy of the Polish authorities and
promote the development of national life18.

Such statements provoked a negative reaction from other Ukrainian parties,
especially the Organization of Ukrainian Nationalists, which tried to fight the
autonomous manifestations in all directions. In this regard, O. Nazaruk declared
nationalists to be enemies of Catholicism19. Not only Konovalets and Paliyiv were
criticized by O. Nazaruk, but national democrats, who disagreed with the loyalty of
the UCPP to the Polish state20. The attitude of the UCPP to Polish policy was largely
determined by the relations between the party and the church.

Khomyshyn, Bishop of Stanislav had a great influence on the ideology of the
UCPP, calling for greater attention to be paid to the spiritual purity of the nation and

17 ЦДІА України у м. Львові, ф. 392 (Українська парламентська репрезентація в польському
сеймі, м. Львів), оп. 1, cпр. 27, aрк. 1.

18 ЦДІА України у м. Львові, ф. 392, оп. 1, cпр. 87, aрк. 1.
19 Осип Назарук, Греко-Католицька Церква і українська ліберальна інтелігенція. Загальний

огляд української кирині на церковній области в краю і на еміграції (Львів: Б.м.в., 1929), 137.
20 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, oп. 1, cпр. 118, арк. 17.
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the propaganda of Catholicism, rather than to fight against political opponents21. These
ideas were expressed in the pastoral letter of Bishop Khomyshyn published in March
1931. The main idea of this letter was the following statement: “We had executed our
own state and our power, but now we are in alien state and under alien power, so we
must understand that this will allow us to accept God, and that this, though alien,
authority, must be recognized”22. The letter aroused a protest by the OUN, UNDO,
the Ukrainian Social Democratic Party and other Ukrainian groups. However, the
UCPP expressed its favor in fully agreeing with such an ideas. Both the UCPP and
Bishop Khomyshyn actively criticized the opposition of the Ukrainian parties to the
Polish authorities: “Our negative position against the Polish state, although alien to us,
does not meet the requirements of either simple natural reason, or of faith and ethics,
and we are deprived of imminent suffering and harm”23. The UCPP also supported
the advice of Bishop Khomyshyn concerning the strategy of Ukrainian parties in their
policy regarding Polish power: “Therefore, a deliberate and legitimate policy requires
also to indicate full loyalty to the state in which we are now. The practical reason tells
us that, standing on the basis of complete loyalty, we have the same right to seek from
the state all proper and final rights of our true cultural development, and to urge the
state to fulfill its duty to look after us. The state is oppressed; we have forever and
everywhere to indicate our loyalty.

I will move even further, and then to the surprise of the Poles themselves, and
even more indignation of the Ukrainians say that our loyalty has to strive for the
Polish state to be strong and secured, but at the same time – fair. When a state is
strong and well-willed, and yet it is fair, then every nation feels well in it”24. As UCPP
was under the ideological influence of Bishop Khomyshyn, the ideas expressed in his
pastoral letter and endorsed by the leaders of the UCPP can be regarded as the basic
points of the party’s attitude to Poland.

As can be seen from the letter, Bishop Khomyshyn himself foresaw opposition to
his position from the side of Ukrainian parties, understanding the irrelevance and
prematureness of his statements. Moreover, he realized that even the Polish side did
not expect the Ukrainians to offer ultra-loyalty, indicating that the attitude of both the
bishop and the secret police was shaped not by the influence of the political situation,
or the influence of Ukrainian-Polish relations and the policy of Polish authorities, but
rather by the principles of Christian ethics and ecumenism.

The reaction of Ukrainian political groups to the pastoral letter was dictated by
their negative attitude to Polish internal policy. Regarding the pastoral letter, the
newspaper “Svoboda” (“Liberty”) called on the bishop not to use the authority of the

21 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, oп. 1, cпр. 448, арк. 14.
22 “Пастирський лист про політичне положення українського народу,” Нова зоря, 23 березня

1931.
23 Там само.
24 Там само.
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church in order to promote the agreement25. Speeches against the UCPP were caused
by Polish politician Roman Dmowski, who compared the solution of the Ukrainian
issue to the burning of their own house and called for the removal of this problem
from the foreign policy of the Polish state26.

According to Wiek Nowy (New Age), the newspaper, the Polish community
supported the ideas of Bishop Khomyshyn27. According to the documents of the
Presidium of the Council of Ministers, the Polish authorities considered it necessary
to support the UCPP in spreading the ideas of the Bishop of Stanislaviv28. Later
UCPP was renamed in Ukrainian People’s Renovation.

On March 15, 1931, Metropolitan Andrey Sheptytsky, published a message to the
believers where he called on the laity to establish another Catholic party – the Ukrainian
Catholic Union29. Understanding the political situation in Western Ukraine in October
1930, and being aware of the irrelevance of the ideological postulates of the UCPP,
Metropolitan Andrey Sheptytsky ensured respect for the future party both from the
side of the public and from the side of the intelligentsia and political factors. UCU
became the last founded Ukrainian conservative party.

Ukrainian Catholic Union was created at the meeting of the initiative committee
on October 26, 1930 in Lviv. The meeting was attended by Bishop I. Buchko, Bishop
N. Budko, Father Abbot Klimentiy Sheptytsky, Father Kovalsky, Eustachia Tyshynska,
V. Dashkevych, B. Kuzmovych, M. Chubaty, and M. Voloshyn30. In addition, in the
first issue of the “Meta” (“Purpose”) newspaper it was said that in political affairs of
the UCU “will stand for the right of the Ukrainian nation to comprehensively organize
their own forms of life”31. That meant that Polish internal policy would be seen through
this statement.

UCU speeches in defense of the Orthodox churches in Volhynia and Kholmshchyna,
protests against the closure of educational union called Prosvita (Education) in Volhynia,
against the polonization of schools, and the executions of members of the OUN were
seen as a protest against the Polish internal policies, in connection with which the
government accused the UCU of developing a political struggle. This made
Metropolitan Andrey Sheptytsky publish a response to such an accusation, in which
he writes: “UCU does not have and cannot have its political party programs and goals
and its purpose and program is to combine everything in one work for the good of the
Ukrainian people in the Christian-Catholic understanding”32. This showed that there
were exact reasons for the UCU to criticize the domestic policy of Polish Republic.

25 “Пастирський лист,” Свобода, 25 квітня 1932.
26 “Галицька Соціялістична Радянська Республіка,” Нова зоря, 7 червня 1931.
27 “Pasterska lista Biskupa Greko-Katolickiego,” Wiek Nowy, 24 stycznia 1933.
28 Presydium Rady Ministrów, Archiwum Akt Nowych, sygn. 148/264, str. 154.
29 “Митрополит Кир Андрей до українського народу,” Мета, 15 березня 1931.
30 “Наша мета,” Мета, 15 березня 1931.
31 Там само.
32 Андрей Шептицький, “Український Католицький Союз,” Мета, 10 квітня 1931.
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The UCU’s attitude to Polish internal Policy was shaped by the diffusion of the
national idea, the ideology of Catholicism and ecumenism, as well as Christian morality
and ethics, and if the latter forced the Union to express some loyalty to the Polish
state, then the first pushed for protests. As a result, the UCU’s attitude to the Polish
political actions in Western Ukraine was a synthesis of loyalty and negative attitudes
and also contributed to the negative attitude of the Polish authorities towards the
Ukrainian Greek Catholic Church in general and the UCU in particular.

Thus, the attitude of conservative organizations to Polish internal policy developed
under the influence of different factors than the attitude of other Ukrainian parties.
Their partly declarative apoliticality played a significant role in it. The common feature
of all Ukrainian conservatives was the loyalty of their organizations towards Polish
authorities, dictated by Christian ethics, the interests of Catholicism, and ecumenism.
However, some conservative politicians as well as some organizations like UCU did
express exact protest against many actions of Polish government and declared their
dedication to the creation of Ukrainian state.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ
З ТОЧКИ ЗОРУ УКРАЇНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ

Іван ФЕДИК
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра історичного краєзнавства
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

Ставлення українських консерваторів, які об’єдналися в католицьких партіях та організаціях,
до внутрішньої політики міжвоєнної Польщі різнилося від ставлення інших політичних формацій
тим, вони у своїй діяльності переслідували іншу мету: поширювати християнську етику і мораль
на всі сфери громадського і політичного життя галицьких українців, а також пропагувати
католицизм і сприяти його поширенню. Велике місце в ідеології католицьких партій та організацій
займали консервативні ідеї, особливо ті, які були виражені в працях В’ячеслава Липинського.
Взагалі, виникнення подібних груп і включення їх у політичний процес – це особливість саме
цього періоду історії України. Специфіка даного явища полягає у тому, що національне
відродження сприяло поширенню національних ідей майже у всі ділянки тогочасного галицького
суспільства, а несприятливі зовнішні обставини змушували не тільки політиків, але і релігійних
діячів, представників сільської і промислової еліти включатися в політичну діяльність,
намагаючись, чи принаймні декларуючи, свої намагання сприяти культурному і економічному
розвиткові нації. Саме це і було основним фактором визначення завдань і мети для кожної
організації.

Стратегічна ціль діяльності консервативних організацій, а також їх тісний зв’язок із церквою
не давали можливості їм вести таку жорстку політичну боротьбу, яку вели інші партії. Це впливало
і на ставлення католицьких організацій до діяльності польського уряду: незважаючи на присутність
певної критики польської внутрішньої політики у їхніх виступах, вони не змогли відкрито
виступити проти польської влади і не могли відмежуватися від польської держави, оскільки тим
самим вони виявляли б свою нетолерантність. Крім того, невизнання Другої Речі Посполитої –
католицької держави – могло зашкодити поширенню католицизму і екуменічним ідеям, тому
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основною ознакою ставлення католицьких організацій до Польщі є їхня лояльність до неї.  Попри
те, багато представників консервативних кіл, а також деякі організації жорстко критикували як
внутрішню політику Польщі.

У випадку із Українською християнською організацією і Українською народною обновою
деяку роль відіграла їхня частково декларативна аполітичність. Спільною рисою як усіх
католицьких організацій була їхня лояльність до влади, хоча Український католицький союз
меншою мірою виражав цю лояльність через те, що він був створений у часі загострення
конфліктності в українсько-польських стосунках, а також через глибше розуміння національного
інтересу, у зв’язку із чим УКС намагався лавірувати між лояльністю і негативним ставленням до
дій урядів Польщі. Значну роль у ставленні цих організацій до внутрішньої політики відіграли
консервативні ідеї, які знайшли багато прихильників серед членів католицьких партій. Саме їхня
лояльність до Польщі викликбла критику з боку інших українських чинників, ослаблюючи
ідейні позиції як одних, так і других. Ця відчуженість менше відчувалася у стосунках українських
партій і УКС, через протекцію митрополита і авторитетне представництво, а також через те, що
УКС заявляв про свої самостійницькі позиції.

Ключові слова: консервативний, консерватори, західноукраїнські землі, Польща, внутрішня
політика, католицький.
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УЧАСТЬ РОДИНИ СТЕПАНА ФЕДАКА
В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ

Зоя БАРАН
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті висвітлена участь українського адвоката, громадського діяча Степана Федака та
його родини в національно-визвольному русі українців першої третини ХХ ст. С. Федак вніс
вагомий внесок у розбудову українських фінансово-економічних і громадських інституцій Львова,
відстоював право українців на власну мову і здобуття вищої освіти. Як віце-президент Львова
опинився серед заручників під час російської окупації краю (1914 р.). В уряді ЗУНР виконував
функції міністра продовольства. Представляв інтереси українського населення у Львові після
поразки ЗУНР, очоливши створений для гуманітарних цілей Український горожанський комітет.
Зустрічався з питання надання допомоги українським полоненим, політичним в’язням з главою
Польської Республіки Юзефом Пілсудським. Його рідні брали активну участь як у громадській,
так і політичній сферах, відстоюючи свою громадянську позицію, незважаючи на переслідування
польською владою.

Ключові слова: Анна Федак (Бучацька), Андрій Мельник, Богдан Федак, Євген Коновалець,
Євген Петрушевич, Лев Шепарович, Марія Федак, Марія Федак, Оксана Федак (Дрогомирецька),
Олена Федак, Ольга Федак, Софія Федак, Степан Федак, Самаритянська секція УГК, Західно–
Українська Народна Республіка, “Союз українок”, страхове товариство “Дністер”, Український
Горожанський комітет, Українські січові стрільці.

Одним із відомих українських громадсько-політичних діячів Львова першої
третини ХХ ст. був адвокат Степан Федак1 (1861–1937), який, за оцінкою
сучасників, працював “для відродження своєї нації”. Сам правник відзначав, що
найкращим дарунком для нього є можливість працювати для загального добра
і “збірними силами змагати до виборення сили й свободи рідному народові”2.

Життя С. Федака пов’язане зі Львовом з 1874 р.: тут він закінчив академічну
гімназію3, юридичний факультет, отримавши 1882 р. диплом адвоката. Вже тоді
він вирізнявся активністю у громадському житті. Зокрема, належав до гуртка,

1 Докладніше про Степана Федака див.: Зоя Баран, “Степан Федак: штрихи до образу
львівського “неполітика,” Львів: місто – суспільство – культура 3 (1999): 553–561; Зоя Баран,
“Cтепан Федак – правник, фінансист, громадський діяч,” Українська кооперація. Історичні та
соціально-економічні аспекти 2 (2001): 103–112; Зоя Баран, “Степан Федак,” Західно-українська
народна республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті, гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич, упоряд. Микола
Литвин, Іван Патер та Ігор Соляр (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН
України, 2009), 289–306.

2 Діло, 27 жовтня 1925.
3 Степан Шах, Львів – місто моєї молодості (Мюнхен: Християнський голос, 1956), ч. 3, 32.
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що видавав під керівництвом учителя Гната Онишкевича у гімназії твори
українських письменників. Як студент університету входів до Академічного
гуртка, який об’єднував українську молодь, а також разом із Костем Левицьким
організував одне з перших професійних об’єднань українських правників –
“Кружок правничий”4. У лютому 1890 р. С. Федак відкрив власну адвокатську
канцелярію5 і дуже швидко завоював авторитет серед правників. Слід зазначити,
що саме в С. Федака проходив адвокатську практику майбутній президент ЗУНР
Євген Петрушевич6.

У 1893 р. С. Федак одружився з Марією Січинською (1874–1952), а через
сім років родина оселилася у Львові в будинку по вул. Сикстуській, 48 (нині –
вул. Дорошенка). Подружжя виховало шість доньок і двоє синів.

С. Федак проявив себе як активний діяч громадсько-політичного життя
Галичини. Варто виокремити кілька напрямків його діяльності. Найперший
пов’язаний із фахом: він, як адвокат, особисто та його канцелярія надавали
правову допомогу українським установам, окремим особам. Так, адвокатська
канцелярія С. Федака підготувала всі документи для юридичного оформлення
та реєстрації у Відні страхового товариства “Дністер”7, оскаржувала рішення
польської влади щодо заборони діяльності українських організацій8. У 1923–
1928 рр. очолював Союз українських адвокатів9, фінансово підтримував Фонд
допомоги сиротам і вдовам адвокатів ім. Едмунда Камінського10. З’їзд
Українського національно–демократичного об’єднання (далі – УНДО) в грудні
1928 р. обрав С. Федака членом партійного суду, а в травні наступного року –
головою суду11. Оцінку правників “адвокатської доби” дав український
політичний діяч Лев Ганкевич: “В тому першому поколінні нашого ренесансу
всі майже адвокати були однолітками, з одної гімназійної або хоч університетської
лавки. Всі вони добре себе знали, розуміли та дружно помогали собі у виконуванні
своїх завдань та обов’язків. Це вже нова генерація української палестри. Це
вже “не оборонці шляхти, міщанства і промисловців”, але оборонці цілої нації.

4 Діло, 12 січня 1937.
5 Діло, 14 березня 1890. З приводу відкриття українцями нових адвокатських канцелярій у

газеті наголошувалося: “мило нам буде подати их [окрім Степана Федака адвокатські канцелярії
відкрили Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський. – З. Б.] до прилюдної відомости Русинів,
котрих патріотичним обовязком мусить бути удавати ся у всїх справах до адвокатів руских”.

6 Сидір Ярославин, Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918–1923 роках
(Филадельфія: Накладом гуртка прихильників, 1956), 18.

7 Ярослав Грабовий, Історія української кооперації (Прага: Видання української селянської
спілки в еміграції в Ч., 1924), 64.

8 Львівський Ставропігійський інститут, Центральний державний історичний архів України
у м. Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові), ф. 129, оп. 26, спр. 730, арк. 1–3; Степан Федак –
адвокат, громадський діяч, ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 4, арк. 1–2.

9 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 10, арк. 61.
10 Там само, арк. 58.
11 Там само, ф. 373, оп. 1, спр. 5, арк. 1–2.
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Всі вони вже національно свідомі, люди європейської культури. Вони дають почин
і переводять повну реорганізацію національно–політичного і культурного життя
свого народу. За їх почином головно повстають фінансові і економічні установи,
що стають основою відродження народу. Вони беруть живу участь в освітно–
культурному і політичному житті, одним словом стають вже заступниками не
тільки прав одиниць, але прав цілої нації”12.

Один із напрямків організаційних зусиль С. Федака був спрямований на
заснування і сприяння діяльності різного роду українських фінансово-економічних
інституцій13, які розглядалися як осередки громадсько-національного життя: член
наглядової ради першого споживчого товариства “Народна торговля” (1883),
1923–1935 рр. виконував функції голови; член наглядової ради “Дністра”, 1909–
1920 рр. – директор; входив до складу Ради “Краєвого союзу кредитового”
(1898 р., з 1921 р. “Центральний Кооперативний Банк у Львові” – “Центро-
Банк” – головна фінансова інституція для кооперації Галичини) та “Крайового
союзу ревізійного” (1904 р., з 1928 р. прийняв назву “Ревізійний союз українських
кооператив”); кредитного товариства “Руської Щадниці” у Перемишлі (1906),
яке охопило своєю діяльністю Галичину та Буковину; член виконавчого комітету
спілки з надання позичок українським селянам “Земельного Банку Гіпотечного”
(1910); 1911–1939 рр. – голова Надзірної Ради страхового товариства “Карпатія”.
Навесні 1912 р. С. Федак, як директор товариства “Дністер”, представляв
Австро-Угорщину на міжнародному конгресі ощадних товариств у Петербурзі.
Окрім участі в обов`язкових засіданнях та прийомах, там відбулися також
зустрічі з місцевою українською громадою. За спогадами доньки адвоката
Олени, котра супроводжувала в поїздці батька, всі промови “були під знаком
соборности України”14. У вересні 1918 р. С. Федак взяв участь, як представник
“Дністра” та “Карпатії”, в установчих зборах Центрального Українського
кооперативного комітету (Коопцентр) у Києві, що мав координувати
кооперативний рух на території всієї України15.

Активну участь С. Федак брав і в громадській сфері: член статутної комісії
Наукового Товариства ім. Шевченка (1896), правління “Народного Дому” (1918–
1919)16, директор Ставропігійського інституту (1917–1920)17.

Без сумніву, С. Федак користувався авторитетом громадськості Львова. Тому,
коли під час Першої світової війни російські війська увійшли до міста (вересень
1914 р.), то серед дванадцяти заручників виявився і другий віце–президент

12 Лев Ганкевич, “Десятиліття Союзу Українських Адвокатів,” Ювілейний альманах Союзу
Українських Адвокатів у Львові (Львів: СУА, 1934), 41–42.

13 Докладніше див.: Баран, “Cтепан Федак – правник, фінансист, громадський діяч,” 103–112.
14 Спогади Олени Федак-Шепарович, Приватний архів автора, 41.
15 Калєндар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1927 (Львів, 1926), річник 49, 187.
16 Вістник неуконституюваної фондації “Народного Дому” 1 (1918–1919), 15.
17 Докладніше див.: Баран, “Степан Федак: штрихи до образу львівського “неполітика”,”

557–558.
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Львова С. Федак18. У ніч на 18 лютого 1915 р. росіяни провели чергову облаву,
заарештувавши 60 представників української інтелігенції, серед яких знову був
С. Федак19.У спогадах він згадував, що в червні 1915 р. його було вивезено
“разом з другими українцями в неволю російську до Києва”20. Перебуваючи як
інтернований в Києві, С. Федак заснував “Товариство опіки й допомоги для
українців з Галичини”21. У серпні 1916 р. С. Федака було обміняно на полоненого
російського консула, і адвокат через Фінляндію, Швецію та Німеччину
повернувся до Львова22.

Новий етап діяльності С. Федака пов’язаний з проголошенням Західно-
Української Народної Республіки (далі – ЗУНР). Український історик Михайло
Швагуляк зараховував С. Федака до групи громадських діячів консервативного
спрямування. Адвокат увійшов до складу створеного 9 листопада 1918 р. уряду –
Тимчасового Державного Секретаріату, очоливши Міністерство продовольства
(Державний секретаріат харчових справ)23. Однак, навіть на цій посаді він прагнув
залишатися осторонь чистої політики. Адвокат, за оцінкою сучасників, був “своєю
вдачею більше схильний до того, щоб жити з усіма у згоді і мирити всіх, ніж
вести боротьбу із противниками інших поглядів”24. Тому цілком зрозумілою є
його поведінка на одному із засідань Української Національної Ради – вищого
законодавчого представницького органу ЗУНР, яке відбулося в перші дні
українсько–польських боїв за Львів на початку листопада 1918 р. Під час
засідання пролунала думка інтернувати всіх відомих польських діячів Львова.
За спогадами очевидця, С. Федак, почувши це, “встав зі свого місця, взяв шапку
й палицю та голосно заявив, що коли тут говориться про такі річи, то його тут
нема – і вийшов. Се рішило долю того внеску”25. Питання з обговорення було
зняте.

21 листопада 1918 р. після кровопролитних боїв українські війська і урядові
структури покинули Львів. У місті залишилася незначна кількість політиків, котрі
мали захищати інтереси українського населення у місті. Відмовився виїхати і
С. Федак. 22 листопада відбулася нарада українських громадських діячів, де
обговорювалася тактика поведінки в нових умовах. Позаяк єдиною громадською
установою, що могла діяти в тодішніх обставинах у Львові, був Український
горожанський комітет (далі – УГК), створений напередодні листопадових подій
для гуманітарних цілей (розподілу продуктів харчування, які надходили як
гуманітарна допомога), було вирішено відновити його активну діяльність. У грудні

18 Odezwy i rozporądzenia z czasów okupacji rosyjskiej Lwowa. 1914–1915 (Lwów: H. Altenberg,
E. Seyfart, E. Wende, 1916), 11.

19 Діло, 22 вересня 1915.
20 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 29, арк. 17.
21 Діло, 12 січня 1937.
22 Діло, 27 жовтня 1925.
23 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 1, арк. 3.
24 Діло, 12 січня 1937.
25 Нова зоря, 14 січня 1937.
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1918 р. С. Федак очолив виконавчий відділ УГК, керуючи його діяльністю
протягом усього часу існування до вересня 1921 р.26 Завданням УГК було
репрезентувати українське населення перед польською владою. Комітет спільно
з Червоним Хрестом допомагав українським полоненим, інтернованим,
політичним в’язням, дітям, знедоленим27. Чималою була заслуга в цьому його
голови, оскільки С. Федак, за оцінкою сучасників, “стукав до людських сердець,
щоби зменшити горе на рідній землі та на чужині”28. За спогадами львівського
судді Адольфа Слижа, С. Федак неодноразово заступався перед польською
владою за своїх співвітчизників, котрі потрапляли в складні ситуації. Так сталося
і з А. Слижом, котрий уникнув арешту завдяки втручанню адвоката29.
Співзасновник УГК Л. Ганкевич згадував: “Влаштовано кухні для найбідніших,
звідки йшли обіди для політичних в’язнів”30. На початку січня 1919 р. УГК
отримав письмове свідчення від голови уряду Сидіра Голубовича зі
Станіславова, яким уряд уповноважував членів УНРади, що перебували у Львові,
вести переговори з поляками “в ціли тимчасового гладження справ культурних,
комунальних і гуманітарних місцевого характеру при збереженні інтересів і
достоїнства Української Держави”. Переговори з головою Комісії для управління
в Галичині, Цєшинській Сілезії, Ораві та Спішу, що розпочалися 21 січня,
завершилися підписанням спільного польсько–українського протоколу в справі
“взаїмного трактування ранених, полонених та інтернованих”. Остаточна угода
була підписана 1 лютого 1919 р., згідно з умовами якої члени УГК (зокрема
Самаритянської секції) мали право відвідувати “хворих, полонених та
інтернованих”. Питання допомоги інтернованим українським воїнам С. Федак
також обговорював з Начальником Польської Республіки Юзефом Пілсудським
під час зустрічі, що відбулася, ймовірно, наприкінці серпня – на початку вересня
1921 р. Спочатку адвоката прийняв голова Цивільної канцелярії Начальника
держави Станіслав Цар, щоб отримати інформацію про мету зустрічі. За
спогадами адвоката, коли С. Цар почав наголошувати на політичних моментах,
С. Федак “з місця йому заявив, що в політиці не беру активної участи”. Зустріч
з Ю. Пілсудським тривала кілька годин. Під час розмови, яка велася “в дуже
приязнім, неофіціяльнім тоні”, було порушено чимало політичних питань.
Начальник держави завершив аудієнцію словами: “Я переконаний, що тільки
міцний союз між вільною Польщею і вільною Україною може забезпечити мир
на сході та успішний розвиток обох братніх народів”31. Про результативність

26 Український Горожанський комітет, ЦДІА України у м. Львові, ф. 462, оп. 1, спр. 202,
арк. 18–21.

27 Адольф Слиж, Мої літа. Спогади (Львів: Манускрипт, 2014), 45.
28 Діло, 27 жовтня 1925.
29 Слиж, Мої літа, 46.
30 Цит. за: Зиновій Книш, “Підґрунтя УВО,” Срібна сурма. Статті і матеріяли до діяння

Української військової організації (Торонто: Срібна сурма. Б. р), зб. 2, 13–14.
31 Степан Федак, “Розмова Українця з Маршалом. Спомин д-ра Степана Федака про авдієнцію

у 1921 році у Начальника Держави Маршала Й. Пілсудського,” Нова зоря, 26 травня 1935, 3.
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зустрічі свідчить, зокрема, те, що С. Федак отримав офіційний дозвіл відвідувати
інтернованих українських воїнів у Вадовіцах і в таборах поблизу Кракова.

На початку вересня 1921 р. С. Федак, як представник УГК, був на аудієнції
у львівського воєводи Казімєжа Грабовського, представивши йому низку вимог
української спільноти. Згодом дирекція поліції звинуватила УГК в антидержавній
діяльності та заарештувала керівництво УГК – голову С. Федака і заступника
Михайла Галущинського. Через відсутність доказів їх незабаром звільнили.
Позаяк розпорядження про заборону діяльності Комітету не було скасоване,
його секції оформилися в окремі статутні організації – Українське товариство
допомоги інвалідам, Українське лікарське товариство. Водночас розпочав діяти
Комітет допомоги політичним в’язням (С. Федак очолював його до останніх
днів життя) і Українське товариство допомоги емігрантам з Великої України,
почесним членом якого був адвокат. Його активність у справі опікунства
інтернованими була високо оцінена сучасниками, які наголошували, що в особі
С. Федака “наддніпрянська еміграція знайшла собі ревного оборонця та ласкавого
опікуна”32. У квітні 1927 р. С. Федак увійшов до складу комітету засновників
Товариства охорони воєнних могил, яке мало на меті “упорядкувати і розвести
сталу опіку над могилами тих, що в обороні рідного краю, для здобуття кращої
долі для своєї Батьківщини і народу віддали своє молоде життя”33.

Певну підтримку в українському консервативному середовищі мала думка
про шкідливість і безперспективність загострення стосунків з поляками та
досягнення порозуміння для забезпечення національного розвитку. С. Федак
також висловлювався за пошук компромісу. Так, в одному з інтерв’ю від
25 вересня 1921 р. він різко негативно оцінив включення Східної Галичини,
політичний статус якої був невирішений, до загальнопольського перепису
населення, запланованого на 30 вересня 1921 р., і підтримав протест української
громадськості з цього приводу до Ліги Націй. Водночас адвокат висловив
переконаність у можливості та необхідності польсько-українського порозуміння.
“Поляки і українці – люди, а люди можуть взаємно порозумітися”, – наголосив
він34. Волею долі сталося так, що це інтерв’ю С. Федак дав за три години до
замаху, здійсненого його сином на львівського воєводу. Під час слідства у цій
справі адвокат був заарештований та провів у в’язниці два місяці35.

У полі зору С. Федака перебувало ще одне важливе для української
громадськості питання – відкриття українського університету у Львові.
Переговори з польським міністром Мацеєм Ратаєм за участю Василя Щурата,
Кирила Студинського і С. Федака проходили в серпні – вересні 1920 р. Учасники
зустрічі мали на меті конфіденційний обмін думками: міністр проводив її

32 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 3, арк. 4.
33 Наукове товариство ім. Шевченка, ЦДІА України у м. Львові, ф. 309, оп. 1 спр. 262,

арк. 23.
34 Ilustrowany Kurjer Codzienny, 5 pażdziernika 1921.
35 ЦДІА України у м. Львові, ф. 462, оп. 1, спр. 91, арк. 1; Діло, 12 січня 1937.
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“потаємно перед місцевою східно–галицькою польонією”36. Українські
представники категорично висловилися проти наміру уряду заснувати
український університет у Станиславові й лише Львів розглядався ними, як місце
розташування українського університету.

Відстоював С. Федак і право українців на власну мову. Зокрема, на засіданні
українських адвокатів у Львові в травні 1921 р. він висловив пропозицію
звернутися до уряду, аби той дозволив розглядати справи, що стосувалися
українців, та вести судові протоколи українською мовою. Пропозиція С. Федака
була одноголосно підтримана учасниками засідання37. 30 грудня 1925 р. на
засіданні Міської ради Львова адвокат розпочав виголошення своєї промови
українською мовою, однак, після заборони виступати рідною мовою перейшов
на польську, зазначивши при цьому: “Для мене польська мова не є червоною
пляхтою, як для деяких непочитальних осібняків (очевидно йшлося про поляків,
які заборонили виголошувати промову українською. – Авт.) мова українська”38.
Українська громадськість відзначила заслуги С. Федака, обравши його почесним
членом товариства “Просвіта” (1925)39.

Діяльність С. Федака у справах захисту інтернованих і політичних в’язнів,
розвитку української освіти та культури здобула загальне визнання, що дозволило
говорити про нього як про одну “з найшанованіших постатей Львова”40. Адвокат
намагався залишатися осторонь суто політичних справ, неодноразово
підкреслюючи: “в політиці не беру активної участи”41. Це підтверджували відомі
українські політики: К. Левицький, стверджуючи, що до “політики він не почував
спосібности і не хотів нею займатись”42; Л. Ганкевич – “д-р Федак ніколи до
жодної політичної партії не належав і в політичному житті участи не брав”;
Осип Назарук у своїх спогадах занотував: “неполітик Федак”43. І хоча сам
С. Федак декларував себе аполітичною людиною, однак вільним від політики
він не був і в силу обставин, в яких йому довелося прожити свій час, не міг бути.
Осип Навроцький, один із лідерів національного руху у Галичині, згадував про
С. Федака: “Громадський діяч, економіст, невичерпної енергії і роботящости
людина, з цивільною відвагою говорити полякам правду ввічі і ставити домагання,
при тому надзвичайно чулий до людської недолі”44.

36 Василь Мудрий, Боротьба за огнище української культури в західних землях України
(Львів: Накладом української краєвої студентської ради, 1923), 84–85.

37 ЦДІА України у м. Львові, ф. 129, оп. 26, спр. 10, арк. 6; ф. 373, оп. 1, спр. 90, арк. 11 зв.
38 Діло, 3 січня 1926.
39 Калєндар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1927, 161–162; ЦДІА України у

м. Львові, ф. 309, оп. 1. спр. 262, арк. 10.
40 Діло, 27 жовтня 1925.
41 Нова зоря, 26 травня 1935.
42 Діло, 13 січня 1937.
43 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, оп. 1, спр. 17, арк. 29.
44 Осип Навроцький, “Початки УВО у Львові,” Срібна сурма. Статті і матеріяли до діяння

Української військової організації (Торонто: Срібна сурма. Б. р), зб. 2, 30, 32.
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Черговим підтвердженням значущості постаті С. Федака може стати
наступна справа: у 1928 р. на шпальтах радянофільського тижневика в Парижі
“Українські Вісти” опубліковано лист політичного змісту, який нібито він написав
до свого зятя Андрія Мельника в Берлін. У відповідь адвокат помістив лист–
протест на сторінках газети “Діло”, в якому назвав публікацію “Українських
Вістей” невмілим фальсифікатом з наміром скомпрометувати як його особисто,
так і український національний табір, вкотре наголосивши, що в політиці “ніколи
активної участи не брав і не беру”45. З підтвердженням заяви С. Федака щодо
фабрикування листа виступила і редакція “Діла”46.

С. Федак помер 6 січня 1937 р. На знак жалоби за померлим на центральних
українських інституціях вивішено чорні прапори, а установи, в яких працював
адвокат, опублікували некрологи47. Через два дні відбувся похорон, на який
прийшло чимало мешканців Львова. Процесія від родинного дому С. Федака
вирушила на Личаківський цвинтар. Згідно з волею покійного при похованні не
виголошували жодних промов, не було квітів і вінків, а гроші, за які їх мали
придбати, передано на благодійні цілі48.

Дружина С. Федака Марія входила до складу різних українських жіночих
організацій49, проводила активну громадську роботу із захисту сиріт та опіки
над ними50. Діти подружжя активно залучалися до боротьби за права українців
у Галичині, а згодом і до українських визвольних змагань. Степан Федак–
молодший наголошував, що “був вихований у релігійному й рівночасно
патріотичному дусі”51. Донька Олена згадувала свою “першу “лекцію”
патріотизму”. Йшлося про події 1907 р., коли внаслідок заворушень на
національному ґрунті польська влада заарештувала представників української
академічної молоді. Марія Федак увійшла до комітету, що займався
забезпеченням продуктів харчування для заарештованих. У родині С. Федака,
який за оцінкою тодішньої преси, “був в своїм часі мабуть найбогатший українець
в Галичині”, пили чай без цукру, який складали, щоб передати ув’язненим. Олена
Федак наголошувала, що “в нашому хатньому добробуті того роду ощадність
не грала ніякої ролі, але ми діти дуже гордилися цією “посвятою”.

Ще однією родинною традицією стала “коляда в’язням”: після того як
С. Федак отримав у польських чиновників дозвіл передавати українським в’язням
Святу вечерю, до помешкання адвоката приходила група українських студенток,

45 Діло, 21 серпня 1927.
46 Діло, 19 липня 1928.
47 Новий час, 12 січня 1937.
48 ЦДІА України у м. Львові, ф. 462, оп.1, спр. 281, арк. 1; Нова зоря, 14 січня 1937.
49 Докладніше див.: Зоя Баран, “Спогади Олени Шепарович як джерело до історії Львова

першої третини ХХ століття,” Lwуw: miasto – spoіeczeсstwo – kultura 9 (2014): 115.
50 ЦДІА України у м. Львові, ф. 462, оп. 1. спр. 210, арк. 175, 179, 180; Навроцький. “Початки

УВО у Львові,” 13–14.
51 Книш, “Атентат Степана Федака у Львові,” 109.
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щоб поколядувати і забрати приготовлену для ув’язнених вечерю. Найстарша
внучка С. Федака Ольга Кузьмович, згадуючи минуле, зазначала, що саме в
січневі дні Львів різко показував своє українське обличчя, “був твердинею
українських традицій”52.

Серед дітей подружжя Федаків однією з найактивніших у громадському житті
Львова виявилася Олена Федак (1894–1982)53. Бажання бути корисною для
суспільства вона проявила вже під час перебування у Відні, куди родина (за
винятком С. Федака) змушена була виїхати в 1914 р. після окупації російськими
військами Галичини. Там Олена працювала в Українському жіночому комітеті
з допомоги пораненим і полоненим. Повернувшись наступного року до Львова,
вона співпрацювала з притулком для Українських січових стрільців. З 1918 р.
Олена була секретарем Самаритянської секції при УГК з надання допомоги
пораненим і полоненим українським воякам. З цього приводу спільно з Оленою
Косевич вела переговори з головою Штабу польських військ Галичини
Владиславом Сікорським54. У березні 1919 р. Рада Державних Секретарів
уповноважила Олену Федак спільно з Кирилом Студинським представляти
українську сторону в “Українсько–польській місії Червоного Хреста”, що мала
перевірити умови утримання українських вояків у таборах Західної Галичини
(Домб’є і Вадовіце). Під час поїздки Олена від УГК нелегально роздала в
таборах 100 тис. австрійських крон. У справі полонених та інтернованих вела
переговори у Відні з віце–президентом Міжнародного Червоного Хреста
Едвардом Антоном Фріком55.

У вересні 1919 р. Олена вирушила у Наддніпрянську Україну, де на службі
перебував її чоловік – Лев Шепарович. Виконуючи доручення Л. Ганкевича,
Олена зустрілася у Кам’янці–Подільському з Диктатором ЗУНР Євгеном
Петрушевичем, щоб поінформувати його про ситуацію у Львові в умовах
польської окупації. У спогадах Олена зазначила, яке гнітюче враження справила
на неї зустріч, через, як їй здалося, незацікавленістю подіями в Галичині56.

Олена Федак була співзасновником, головою (1924–1925, 1927) та заступником
голови “Союзу Українок” (за оцінкою Мілени Рудницької – “міністр фінансів”
Союзу57). Організація мала стати школою підготовки жінок до громадського
життя. “Для української жінки, – підкреслювала Олена Федак, – головним

52 О–Ка / Ольга Кузьмович, Про це і те (Нью-Йорк, 2000), 22, 24.
53 Див. також: Баран, “Спогади Олени Шепарович як джерело до історії Львова першої третини

ХХ ст.,” 113–128.
54 Баран, “Спогади Олени Шепарович як джерело до історії Львова першої третини ХХ

століття,” 123–124.
55 Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза, 17 мая 1919.
56 Спогади Олени Федак-Шепарович, 88–89.
57 Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи. Збірник документів і матеріалів про

життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької, упоряд.
Мирослава Дядюк (Львів: Інститут історичних досліджень, 1998), 588.
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завданням мусить бути в першу чергу праця для визволення нашого народа і ця
праця повинна витворити серед наших обставин свій своєрідний український
фемінізм”58. Олена стала засновником і членом товариства “Дружина княгині
Ольги”59, відповідальним редактором двотижневика “Жінка” (1935–1938). Брала
активну участь у підготовці та проведенні різного роду жіночих форумів: у Львові
(22–23 грудня 1921 р.), де виступила з промовою “Організація жіноцтва на
будучче”, в якій обґрунтовувалися принципи розбудови жіночого руху в
Галичині60, Станиславові (23–27 червня 1934 р.)61, конгресах Міжнародного
союзу боротьби за виборчі права жінок у Парижі (1926)62, Міжнародного жіночого
союзу в Берліні (1929)63, Міжнародної жіночої кооперативної гільдії у Відні (1930).
Зокрема, у Відні Олена Федак виявилася єдиною, хто вступив у дискусію з
делегаткою від Української Соціалістичної Радянської Республіки, котра
заперечувала її право на виступ від імені українського жіноцтва. Під час
обговорення проблеми “Чого бажають матері?”, Олена Федак наголосила, що
комуністична система виховання спрямована проти волі мільйонів українських
матерів радянської України, які “приневолені мовчати”, а українські діти, які
виховуються в радянських установах “відчужуються від національної традиції
батьків, учаться лише нехтувати і ненавидіти усе те, що є святе для української
матерів. Для поневоленого народу родина є головним заборолом національного
виховання…”64.

Олена Федак була членом проводу УНДП (1928–1935), виступила з протестом
проти політики “нормалізації” і закликала українське жіноцтво до бойкоту виборів
1930 р., за що її виключили з партії. У 1930 р. Олена Федак, за дорученням
Євгена Коновальця, переправляла документальні матеріали про акцію
“пацифікації” польської влади щодо українського населення 1930 р. до Праги і
Відня.

Проти Олени була порушене провадження за недостатньо шанобливу
поведінку з державними чиновниками під час їхньої спроби провести перевірку
приватного будинку батька, в якому на той момент містився офіс “Дружини

58 Олена Федак-Шепарович, “Модерний фемінізм і українська жінка,” Наш світ. Альманах
”Жіночої долі” з додатком калєндаря на рік 1928 (Коломия, 1927): 23.

59 Громадянка, 1938, ч. 1, 2; ч. 3, 3; Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи, 21. У
1939 р. “Дружина княгині Ольги” спільно з УНДО, УСДП, УСРП і Фронтом національної єдності
з нагоди виборів до ради Львова створили об`єднаний виборчий комітет, до якого увійшли
50 осіб. Серед них від “Дружини княгині Ольги” – Олена Федак-Шепарович.

60 Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи, 273, 275, 277; Мілена Рудницька,
“П`ятнадцятиліття одного з`їзду,” Жінка 1 (1937): 3.

61 Спогади Олени Федак-Шепарович, 105; Новий час, 1 липня 1934.
62 Оксана Маланчук-Рибак, Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на

західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-
історичний контекст (Чернівці: Книги-ХХІ, 2006), 276.

63 Жіноча доля, 15 серпня 1929.
64 Спогади Олени Федак-Шепарович, 105; Діло, 28 серпня 1930, 1.
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княгині Ольги” – “невластиве поведення супроти коморника в часі його
урядовання”65. 2 червня 1938 р. у міському суді Львова завершився процес проти
неї та М. Рудницької: обом присуджено по одному місяцеві арешту з
відтермінуванням виконання покарання на чотири роки і виплату судових витрат.

Чоловік Олени Лев Шепарович66 також був тісно пов’язаний з українським
національним рухом. У листопаді 1918 р. він очолив групу українських військових
з 15-го австрійського полку піхоти, яка захопила у Львові головну пошту і
телеграф звідки було повідомлено про встановлення ЗУНР. Л. Шепарович очолив
створений для підготовки для потреб фронту телефоністів і фронтових монтерів
курінь телеграфного полку (“Кіш Звідомного Полку”). У липні 1919 р. став
референтом начальної команди Української Галицької Армії (далі – УГА), яка
керувала зв’язком підпілля після реорганізації державного апарату. Після
переходу УГА за Збруч налагоджував зв’язок між галицькими частинами,
повстанськими загонами, Армією УНР на Наддніпрянщині. Хрещеним батьком
їхньої доньки Ольги став провідний діяч Організації Українських Націоналістів
(далі – ОУН), чоловік сестри Олени – Софії – Андрій Мельник67.

Власне Софія (1901–1990) після завершення Торговельної академії у Відні
(1920–1923) працювала у Львові в Ревізійному союзі українських кооператив,
входила до складу правління “Союзу Українок”68. 1929 р. відбулося її вінчання з
А. Мельником69. Коли 1924 р. його заарештували, майбутній тесть – С. Федак
(Софія на той час вже була заручена) – брав активну участь в організації
захисту70. Під час Другої світової війни у січні 1944 р. подружжя Мельників
було інтерноване німцями, а з липня до жовтня перебувало в концентраційному
таборі Заксенгавзен.

Ще одна донька Федаків – Ольга (1896–1979) у 1922 р. вийшла заміж за
Є. Коновальця – лідера Української військової організації (УВО) та ОУН, з яким
пройшла усі труднощі емігрантського життя71. Де б не закинула їх доля, Ольга
намагалася допомагати чоловікові. Так, перебуваючи в Женеві на початку

65 Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи, 674–675.
66 Греко-католицька митрополича консисторія, ЦДІА України у м Львові, ф. 201, оп. 4а,

спр. 3503, арк. 85–86.
67 Олена-Галина Шепарович, “Листопадові спогади,” Жінка 21–22 (1936); Кузьмович, Про це

і те, 12.
68 Діло, 30 вересня 1924.
69 ЦДІА України у м Львові, ф. 201, оп. 4а, спр. 3567, арк. 6 зв.
70 Діло, 23 вересня 1925; 24 вересня 1925. За спогадами українського адвоката того часу

Степана Шухевича (захисник О. Бассараб, по справі якої і був заарештований А. Мельник),
Степан Федак з метою сприяння скасування вироку винесеного майбутньому зятеві навіть
пробував організувати підкуп судді Верховного суду Казімєжа Ангермана (Степан Шухевич,
Моє життя. Спогади. (Лондон: Українська видавнича спілка в Лондоні, 1991), 331–332).

71 Євген Бачина-Бачинський, “Євген Коновалець у Женеві, витяг із щоденника,” Євген
Коновалець та його доба (Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974), 701–745.
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1930-их років вона заробляла, працюючи завідувачем слов’янського відділу в
женевській Університетській бібліотеці72.

Донька Марія (1899–1979) брала активну участь в “Союзі УКкраїнок”,
проводила навчальні господарські курси для селянок Бережан, де вона
проживала разом зі своїм чоловіком адвокатом Володимиром Гриневичем73.

Перший син Федаків – Степан (1900–1945), за невгамовний характер та
бійцівську вдачу батько кликав сина “Смок” – “великий розбишака”) у 1915 р.
вступив до лав УСС, брав участь в боях під Конюхами 29 червня 1917 р.74 У
листопаді 1918 р. у чині поручника служив у 7-й бригаді УГА. У лютому 1919 р.
увійшов до складу уряду УНР періоду Директорії – Ради народних міністрів на
чолі з С. Остапенком, отримавши посаду міністра фінансів. Однак незабаром
потрапив у польський полон75. Після переходу УГА за Збруч у боях з
більшовиками в серпні 1919 р. був поранений, перехворів тифом76. Навесні
1921 р., виконуючи місію кур’єра УНР77, повернувся до Львова і став студентом
філософського факультету таємного українського університету78 і членом УВО.
25 вересня 1921 р. за дорученням УВО79 виконав замах на тодішнього
начальника польської держави Юзефа Пілсудського і львівського воєводу
К. Грабовського. Один із активних учасників УВО Осип Навроцький описав
зустріч і розмову з батьком Степана, що відбулася на другий день після замаху.
С. Федак–старший, звертаючись до О. Навроцького і Володимира Целевича,
які прийшли на роботу в УГК, наголосив: “Не маю до вас, хлопці, жалю, що ви
призначили мого сина. Але кому прийшло до голови вибрати саме сина Федака,
що, як Голова Українського Горожанського Комітету, репрезентує тепер
українців?”80.

72 Орест Питляр, “Євген Коновалець в очах молодого студента,” Євген Коновалець та його
доба (Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974), 747.

73 Степан Федак складав протекцію своєму зятю, коли той, виявив бажання перевестися у
Самбір (ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп.1, спр. 29, арк. 31).

74 Гордієнко В.І. Українські Січові Стрільці. С. 27.
75 Урядовий портал, доступ отримано 23 березня 2016, http: // www.kmu.gov.ua/control/uk/

publish/article?art_id=661853&cat_id=661216.
76 Український вістник, 28 вересня 1921; Книш, “Атентат Степана Федака у Львові,” 96–123.
77 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп. 1, спр. 39, арк. 1.
78 Український університет, ЦДІА України у м. Львові, ф. 310, оп. 1, спр. 209, арк. 1.
79 За версією, що прозвучала на суді згідно з зізнаннями обвинуваченого студента Штика,

Степан Федак–молодший здійснив замах після рішення з’їзду української академічної молоді у
Львові (участь 250 осіб), що відбувався 1–3 липня 1921 р. На ньому обговорювалися політичні
питання, був обраний спеціальний Комітет – скорочена назва “КУМ” (Комітет української молоді),
до якого входив зокрема Степан Федак–молодший. Було прийняте рішення, що голосування
вирішить, хто здійснить замах. Голосування відбулося 23 вересня у кав’ярні “Республіка” в
будинку “Народної Гостинниці”. Карточку з написом “Пілсудскі” витягнув Степан Федак-
молодший.

80 Навроцький, “Початки УВО у Львові,” 52.
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Польська поліція провела численні арешти. Для захисту обвинувачених обрано
провідних українських правників того часу, які у зверненні до своїх колег
наголосили на необхідності взяти активну участь у правовій підтримці
засуджених, зголосившись до їх захисту, позаяк ця справа “має характер
національної солідаризації”. У приміщенні канцелярії С. Федака–старшого
проводилися наради адвокатів з метою обговорення процедури захисту
заарештованих у цій справі81. Очевидно з даним фактом пов’язане засідання
Української трудової партії за участю провідних галицьких політиків: Володимира
Бачинського, Володимира Охримовича, Володимира Целевича, Тита
Войнаровського, Теофіла Окуневського, С. Федака. На ньому обговорювалося
питання діяльності студентських молодіжних організацій. С. Федака звинуватили
в тому, що його матеріальна підтримка української академічної молоді
спричинила вихід студентів з-під контролю старших політиків. У відповідь на
таке обвинувачення, адвокат покинув засідання82.

Суд 18 листопада 1922 р. виніс вирок Степанові Федаку–молодшому – 6
років ув‘язнення83. У Львівській тюрмі він перебував один рік, згодом його
перевезли до тюрми у м. Равіч на німецькому пограниччі84. У 1924 р. через
загальну амністію до дня Конституції (17 березня) Федака-молодшого звільнили
з ув’язнення за умови проживання за межами Польщі до завершення всього
терміну85. Впродовж чотирьох років Федак-молодший проживав у Берліні та
Парижі. Заходами родини та впливових українських політичних сил отримав
дозвіл на повернення86. Після приїзду до Галичини працював в “Маслосоюзі”
та був директором молочарень в Журавні. Однак, польська влада його і надалі
неодноразово заарештовувала через звинувачення в антидержавній діяльності87.
Після вступу радянських військ у Західну Україну в 1939 р. його заарештували
органи НКВС й утримували в тюрмах Львова, Києва, Москви. Його племінниця
Ольга Кузьмович у своїх спогадах зазначає, що Степан у розмові з нею згадував
поневіряння у радянському полоні, та розповідав, як у січні 1940 р. його з Луб’янки
перевезли на “невідому дачу в лісі”. Після тижнів “розмов” з чиновниками НКВС
“йому доручено вернутися до Львова і там слідкувати за “настроями” серед
українців і за можливою посиленою німецькою розвідкою та пересуненням військ
у сторону Західньої України. Він зі сміхом пригадував переляк знайомих і дальшої
родини…, коли несподівано побачили його вільного і здорового на вулицях

81 ЦДІА України у м. Львові, ф. 373, оп.1, спр. 11, арк. 6, 23.
82 Львівське воєводське управління державної поліції, Державний архів Львівської області,

ф. 121, оп. 2, спр. 194, арк. 11.
83 Книш, “Атентат Степана Федака у Львові,” 122.
84 Там само, 123.
85 Діло, 17 серпня 1924.
86 Книш, “Атентат Степана Федака у Львові,” 123.
87 Діло, 20 березня 1937; 6 серпня 1937; 13 жовтня 1937; 31 липня 1938; 28 серпня 1938;

4 жовтня 1938.
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Львова”88, бо саме перед нападом гітлерівської Німеччини на СРСР Степан
повернувся до Львова. Під час гітлерівської окупації став перекладачем, а згодом
вступив до Української дивізії “Галичина”. Ймовірно загинув у Берліні навесні
1945 р.89

Другий син С. Федака – Богдан (1909–?), здобуваючи інженерну освіту в
Гданській вищій політехнічній школі90, входив до Спілки українських студентських
організацій Німеччини. Саме йому доручили виступити 20 січня 1926 р. у Берліні
з промовою на святкуванні п’ятих роковин існування організації91.

Донька Оксана (1910–?), яка закінчила Український музичний інститут
імені Лисенка у Львові (клас фортепіано)92, Інститут музичної ритміки Еміля
Жака–Далькроза93,  зі свого боку долучилася до української справи,
співпрацюючи з освітніми і культурними установами. Зокрема, 1933 р. створила
при Українському музичному інституті клас музичної ритміки за системою
Е. Жака-Далькроза, пристосовуючи її до українського танцю94. Ще навчаючись
в Женеві, неодноразово спільно з сестрою Ольгою та її чоловіком Є. Коновальцем
брала участь у зібраннях українських емігрантів, зокрема, на святкуваннях
пам’ятних дат, як от річниці проголошення ЗУНР 1 листопада 1930 р.95 Була
залучена до створення курсів з організації дошкільного виховання при
Українському крайовому комітеті (1941–1942) – єдиній легальній громадській
установі в Галичині доби німецької окупації96. У 1935 р. Оксана Федак вийшла
заміж за інженера Андрія-Романа Дрогомирецького97.

Лише остання дитина подружжя Федаків – Анна (1912–1998, друге ім’я Дарія)
обрала, як і її батько, фах юриста й закінчила 1938 р. правничий факультет
університету Яна Казимира, отримавши диплом магістра права98. У травні–
червні 1936 р. у Львові проходив судовий процес проти членів ОУН. На лаві
підсудних серед 23 осіб опинилося практично все тогочасне керівництво
організації (Степан Бандера, Роман Шухевич та ін.). Захист представляли
12 адвокатів, серед яких були такі відомі тогочасні правники, як Володимир
Старосольський, Степан Шухевич, Лев Ганкевич, Володимир Загайкевич та
ін. Перед польським судом серед інших постала і Анна. Її заарештували

88 Кузьмович, Про це і те, 40.
89 Спогади Олени Федак-Шепарович, примітки І. Гриневича, 15 зв.
90 Діло, 10 березня 1936.
91 Діло, 14 лютого 1926.
92 ЦДІА України у м. Львові, ф. 462, оп. 1, спр. 210, арк. 32.
93 Степан Шах, Львів – місто моєї молодості. (Спомин присвячений тіням забутих львів’ян)

(Мюнхен: Християнський голос, 1955), ч. 1–2, 190.
94 Діло, 17 квітня 1935; 23 жовтня 1935; 19 листопада 1936.
95 Бачина-Бачинський, “Євген Коновалець у Женеві,” 708.
96 Львівські вісті, 8 лютого, 1942.
97 ЦДІА України у м. Львові, ф. 201, оп. 4а, спр. 3594, арк. 20 зв.
98 Прокурор апеляційного суду м. Львів, ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059,

арк. 118 зв.
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14 червня 1934 р.99 і висунули звинувачення за статтями 97 § 1 та 154 § 2
Кримінального кодексу100. Під час слідства Анну звинуватили у переховуванні
зброї, на що вказував один із свідків101. У тюрмі вона провела кілька місяців –
до 17 грудня 1934 р.102. В ув’язненні познайомилася зі своїм майбутнім
чоловіком – Романом Бучацьким, який був під арештом за тими ж
звинуваченнями (випустили за ст. 187, згодом проходив по справі як свідок103).
Після звільнення Анна постійно перебувала під наглядом поліції104. Згодом
слідство проти неї було припинене за недостатністю доказів105.

Серед присяжних в суді щодо вини Анни Федак думки розділилися. На запитання:
“Чи обвинувачена Анна–Дарія Федак винна, що в 1934 р. на території Східної
Малопольщі брала участь в таємному союзі під назвою ОУН, який прагне до
відокремлення від Польщі південно–східних воєводств і в такий спосіб порозумілася
з іншими особами, з метою відокремлення від Польщі частини її території?” п’ятеро
присяжних відповіли – винна, семеро – не винна106. 27 червня 1936 р. обвинуваченим
було оголошено вирок і лише Анну–Дарію Федак та студентку філософського
факультету університету Віру Свєнціцьку виправдали 107.

Зважаючи на складні життєві долі членів родини Федака, Ольга Кузьмович
у своїх спогадах писала: “Чи була у Львові більше революційна хата…? Труси,
арешти, все під обсервацією, все хтось переслідуваний. Утечі, конспірація.
Цілими роками хтось з найближчих в тюрмі: чоловік, син Степан, зять Андрій,
наймолодша дочка Дарія”108. Декларуючи аполітичність, С. Федак, тим не
менше, був дотичним до всіх політичних подій в Галичині того часу, в міру
можливості та свого розуміння мети життя, вніс вагомий внесок у розбудову
українських фінансово–економічних та громадських інституцій Львова в складних
умовах боротьби за державність. Національно-патріотичне виховання в родині
сприяло активності на цьому ж ґрунті і його дітей, кожен з яких вніс свою лепту
в розвиток українського визвольного руху.

99 ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, арк. 118 зв.; Діло, 23 квітня 1936;
24 травня 1936.

100 Стаття 97 § 1 Кримінального кодексу Польщі 1932 р. стосувалася покарання за участь у
колективній змові проти держави та стаття 154 § 2 – за публічні заклики здійснити злочин проти
держави Див.: Rozporz№dzenie Prezydenta Pzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny.

101 ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, арк. 31 зв.–32.
102 Там само, арк. 193 зв.
103 Там само, арк. 42, 180.
104 Так, у січні 1935 р. вона отримала дозвіл на виїзд до Славська, де знову ж таки опинилася

під наглядом поліції міста (ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, арк. 204 зв.).
105 ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, акр. 42–42 зв.
106 ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, акр. 110 зв., 145 зв., 172; “Великий

процес ОУН у Львові. 23 українці на лаві підсудних,” Новий час, 27 травня 1936; “Присуд у
процесі Бандери і товаришів,” Новий час, 29 червня 1936.

107 України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1059, арк. 121 зв.
108 Кузьмович, Про це і те, 17.
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THE PARTICIPATION OF THE STEPAN FEDYK’S FAMILY
IN THE UKRAINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT

Zoya BARAN
Ivan Franko National University of Lviv

the Chair of Modern and Contemporary History of Foreign Countries
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

Advocate Stepan Fedak (1861–1937) was particularly influential among the Ukrainian lawyers of
Lviv in the first third of the 20th century. It was he who supervised the advocate practice of the would–
be president of the Western-Ukrainian People’s Republic (ZUNR) Yevgen Petrushewych. S. Fedak
took an active part in the establishment and activity of Ukrainian financial and economic institutions.
He was at the head of the insurance society “Dnister” (1909–1920) and “Karpatia” (1911–1939).;
cooperative society “People’s Commerce” (1923–1935), the member of the Director’s board of the
“Central Cooperative Bank in Lviv”, different controlling organizations etc. He was active in the social
life being a member of the Statute Commission of the Scientific Society named after T. Shevchenko
(1896), was on the board “The People’s Home” (1918–1919), the principal of Stavropigiyskiy Institute
(1917–1920). He fought for the right of the Ukrainians for their own language and higher education.
Being a Vice-President of Lviv he was among captive people during the Russian occupation (1914),
was interned to Kyiv where he established “The Society of Guardianship and Help to Ukrainians from
Halychyna”. In the government of ZUNR (November 1918) he was the Minister of Provision. Later he
represented Ukrainian people’s interests in Lviv after the defeat of ZUNR being at the head of the
newly–established committee Ukrainian City Committee (UCC) for humanitarian purposes. He also
had some meetings with the Head of the Polish Republic U. Pilsudskiy (1921) to discuss some issues
concerning political captives.

His wife Maria Sichynska (1874–1952) was a member of many different Ukrainian women’s
organizations of Lviv and was involved in active public activity. The couple raised eight children. The
eldest daughter Olga (1894–1982) was at the head of the Samaritan section of UCC providing help for
the wounded and captive Ukrainian soldiers. This issue was discussed during her negotiations with the
Vice–President of the International Red Cross Edvard Frick. She was one of the co-founders and the
head of the “Union of Ukrainian Women” (1924–1925, 1927), the member of the “ The Princess Olga’s
armed forces”, the editor of the journal “Woman” (1935–1938). Additionally, she was actively involved
in the preparation and organizing women’s forums in Lviv (1921), Stanislaviv (1934), was a speaker at
the International congresses in Paris (1926), Berlin (1929), Vienna (1930). She also joined the Ukrainian
National–Democratic Party (1928–1935) but was excluded because of her calling to boycott the election
in 1930 and her critical attitude towards the policy of “normalization”. Her husband Lev Sheparovych
spear-headed the group of Ukrainian military men who occupied the post-office and telegraphy where
ZUNR was proclaimed. In different periods he provided communication in the Ukrainian Halytska
Army (UHA), between rebellious units, in Ukrainian People’s Republic in Naddnipryanscyna.

The daughters Olga (1896–1979), Sofia (1901–1990) and Maria (1899–1979) actively participated
in the “Union of Ukrainian women”. Maria conducted household courses for the peasants–women of
Berezhany where she lived with her husband, advocate Volodymyr Hrynevych. Daughters Olga and
Sofia married well–known activists of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) Yevgen
Konovalets and Andriy Melnyk correspondently.

His son Stepan (1900–1945) the member of the legion of Ukrainian Sich (Sych) Striltsy, later UHA,
the Minister of Finances at the Directory government(1919). He was also the member of Ukrainian
Military Organization on the instructions of which he made an assassination attempt on U. Pilsudskiy
and Lviv Voivode K. Grabovskiy. Being convicted in 1924, he was granted amnesty. On returning to his
native land, he was numerously charged with anti-government activity by the Polish police. He was
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also imprisoned in the Soviet time. During Hitler’s occupation in 1941 of Lviv he was an interpreter and
later he joined the Ukrainian division.

His son Bogdan (1909–?) and daughter Oksana (1910–?) were involved in educational activity.
Oksana propagated an innovative methodology of musical rhythm according to E. Jaques-Dalcrose’
system and organized pre–school education till 1942.

Only the youngest daughter Anna (1912–1998) got the qualification of a lawyer like her father. The
Polish police arrested her in 1934 charging her with keeping arms and participation in OUN. She was
acquitted during the trial owing to a lack of evidence.

In spite of declaring being apolitical, Stepan Fedak himself and his relatives proved to be involved
into all political events in Halychyna, therefore they were arrested a number of times.

Key words: Andriy Melnyk, Anna Fedak (Buchacka), Bogdan Fedak, insurance society “Dnister”,
Lev Sheparovych, Maria Fedak, Maria Fedak (Hrynevych), Oksana (Drogomyrecka), Olena Fedak
(Sheparovych), Olga Fedak (Konovalets), Samaritan section of UCC, Sofia Fedak (Melnyk), Stepan
Fedak, Stepan Fedak (“Smok”), Ukrainian City Committee (UCC), Ukrainian Sich (Sych)
Striltsy,“Union of Ukrainian Women”, Yevgen Konovalets, Yevgen Petrushewych, ZUNR.
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УДК (477):[323.283:061.2ÎÓÍ]“1932/1933”

ОУН: РЕАКЦІЯ НА ГОЛОДОМОР В УРСР

Леся ОНИШКО
Національний музей історії України,

вул. Володимирська 2, 03001, Київ, Україна

У статті простежено реакцію Організації Українських Націоналістів на трагічні події, пов’язані
з Голодомором в Українській СРР у 1932–1933 рр. ОУН прийняла рішення про замах на
радянського дипломатичного представника як спосіб привернути увагу західного світу до
тоталітарної політики комуністичної Москви, що організувала штучний голод у підрадянській
Україні. Підкреслено, що одночасно терористичний акт розглядався ОУН як політична акція, що
мала виявити солідарність з наддніпрянськими українцями, продемонструвати українському
суспільству рішучу готовність продовження будь-якими методами боротьби за державну
незалежність. Розкрито механізм ухвалення рішення керівництвом ОУН про відплатну акцію,
хід підготовки замаху (атентату) на консула СРСР у Львові. Особливу увагу зосереджено на
аналізі інформації про відплатну акцію ОУН в українській та закордонній пресі й оцінці дієвості
цієї акції. Зроблено спробу розглянути уроки, які винесла ОУН з подій 1932–1933 рр. у
Наддніпрянщині, й проаналізувати дії українського Руху Опору для недопущення подібних
злочинів комуністичного режиму після Другої світової війни.

Ключові слова: Голодомор, Організація Українських Націоналістів, Західна Україна,
Наддніпрянщина, УРСР, терор, замах, атентат, Микола Лемик, Олексій Майлов.

Діяльність Організації Українських Націоналістів та її ставлення до штучного
голоду в Українській СРР, що мав місце на початку 1930-х років, доволі докладно
висвітлено в сучасній історіографії. Протягом періоду незалежності Української
держави, з’явилось чимало публікацій, які привертають увагу до даної проблеми.
Особливо важливим у цьому контексті видається аналіз питання, як саме
позначився Голодомор 1932–1933 рр. на діяльності українського національного
руху в цілому, й ОУН, зокрема.

Розгляду ступеня розуміння суті більшовицького режиму членами ОУН,
дослідженню відплатих акцій організації, що були спрямовані на покарання винуватців
масового винищення українців на початку 1930-х років в УСРР, аналізу інформації
про ці злочини у засобах масової інформації й присвячена дана стаття.

Відплатні акти як засіб політичного впливу набули поширення на початку 1920-х
років, коли вірменські діячі організували акції помсти проти турків, яких звинуватили
в організації масового геноциду вірмен на території Османської імперії. Особливого
розголосу набуло політичне вбивство колишнього міністра внутрішніх справ
Туреччини Талаат-бея, якого застрелили 15 березня 1921 р. Виконавця вироку –
вірменина Соѓомона Тейлеряна, було виправдано в ході судового процесу в червні
1921 р.1

1 Андрій Козицький, Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст.
(причини, особливості наслідки): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (Львів:
Літопис, 2012), 82.
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У сучасній українській історіографії діяльність Організації Українських
Націоналістів та її ставлення до Голодомору в УСРР широко висвітлена як
самими членами ОУН, так і дослідниками, які займаються студіями цієї
національної катастрофи.

Найвідомішими є розвідки представників української діаспори, які докладно
висвітлювали діяльність ОУН. Зокрема, йдеться про праці: “Нарис історії
Організації Українських Націоналістів” П. Мірчука2, “Міжнародна акція ОУН”3

Д. Андрієвського, “Нація у боротьбі за своє існування. 1932–1933 в Україні та
діаспорі”4 М. Марунчака, “Варшавський процес ОУН”5 З. Книша та інші. Усі
вони детально розглядали діяльність ОУН і політичне вбивство радянського
представника у Львові у жовтні 1933 р. й схвально характеризують вчинок
молодого націоналіста – виконавця замаху, інтерпретуючи його дії, як адекватну
відповідь на терор голодом в УСРР.

У сучасній українській історіографії реакцію ОУН на Голодомор розкрито у
роботах Я. Папуги6, С. Костя7, С. Бутка8, Л. Онишко9. У своїх розвідках сучасні
дослідники, спираючись на аналіз друкованих органів і оунівських документів
початку 1930-х років, намагалися прослідкувати механізм прийняття рішення
щодо політичного вбивства і наслідки таких дій.

Перш ніж приступити до з’ясування реакції ОУН на Голодомор, необхідно
простежити шляхи надходження інформації про голод в УСРР та її достовірність.
Правдивою інформацією щодо поширення масового голоду в УСРР володіли
самі українці – утікачі, які намагалися пробратися на Захід через кордон з
Румунією. Для цього їм необхідно було перейти річку Дністер, яка і слугувала
природнім кордоном. Інформацію про виснажених голодом громадян УСРР
активно висвітлювала і галицька, і закордонна преса наприкінці 1932 – на початку
1933 рр. Бажаючи здобути незаперечні факти голоду в УСРР, українці з Волині
за наказом еміграційного уряду УНР, що діяв у Варшаві, декілька разів
нелегально переходили радянський кордон. Одним із таких сміливців був і

2 Петро Мірчук, Нарис історії Організації Українських Націоналістів (Мюнхен, Лондон,
Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968), т. 1, 640.

3 Дмитро Андрієвський, Міжнародна акція ОУН. Організація Українських Націоналістів:
1924–1954 (Париж: Видання Першої Української Друкарні у Франції, 1955), 148–150.

4 Михайло Марунчак, Нація у боротьбі за своє існування. 1932–1933 в Україні та діаспорі
(Вінніпеґ: Б. в., 1985), 365.

5 Зиновій Книш, Варшавський процес ОУН: у 2-х т. (Торонто: Видавництво “Срібна Сурма”,
1986), 536.

6 Ярослав Папуга, Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років: Морально-політична і
матеріальна допомога постраждалим (Львів: Астролябія, 2008), т. 1, 248.

7 Степан Кость, “Голодомор у відображені західноукраїнської преси початку 30-х рр. ХХ ст.,”
Вісник Львівського університету. Серія журналістика 33 (2012): 124–133.

8 Сергій Бутко, “Реакція ОУН на голод 1932–1933 рр. в Україні: уроки для сучасності,”
Сторінки воєнної історії України 11 (2008): 218–228.

9 Леся Онишко, “Реакція Західної України на Голодомор,” Український визвольний рух 16
(2011): 278–289.
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майбутній організатор повстанського руху в роки Другої світової війни Тарас
Бульба-Боровець10.

Ще одним джерелом інформації були листи родичів із УСРР. У них жертви
голоду просили надсилати продуктові посилки. Такі листи часто друкували у
галицькій та діаспорній пресі, уникаючи називати імена авторів такої
кореспонденції, щоб не піддавати нещасних репресіям з боку радянських органів.

Одним із достовірних джерел інформації були репортажі іноземних журналістів,
яким вдалося самим побачити жахіття терору голодом на території СРСР. Їх
свідчення стали одними із незаперечних доказів антилюдського злочину
більшовицького режиму в УСРР на початку 1930-х років.

Не оминули трагедію голоду в Наддніпрянські Україні й друковані органи
ОУН – “Український голос” (припинила виходити наприкінці 1932 р., через арешти
усього редакційного колективу), “Наш клич”, “Наш фронт”, “Голос”, “Голос нації”,
“Розбудова нації” і “Сурма”. У статті Сергія Бутка “Реакція ОУН на голод
1932–1933 рр. в Україні: уроки для сучасності” автор прийшов до висновку, що
націоналісти ретельно відслідковували ситуацію на українських землях у складі
СРСР, послідовно викривали усі аспекти поневолення українського народу.
Зокрема, у своїх публікаціях вони доводили колоніальне положення України й
намагання більшовицької влади через терор і насильство втримати українців в
орбіті свого панування11.

Так, у “Розбудові нації” вміщено статтю “Хочемо Незалежної України”
М. Кушніра (псевдонім Я. Дуб), в якій автор доволі точно проаналізував дії
комуністичного режиму: “Москва та її агенти на Україні нині переконалися, що
український національний рух набув таких широких розмірів та досягнув такого
впливу серед українських робітників і селян, що більшовицької українофобської
політики вже не вистачає, щоб опанувати та перемогти українську національну
ідею. Налякані небезпекою вибуху другої національної революції, що загрожує
їм не лише втратою панування над багатою колонією, а може спричинитися
взагалі до занепаду большевицької диктатури на Сході Європи, червоні
московські імперіалісти рішили попередити події та ще більшим терором залякати
українські народні маси, а винищенням провідних кіл українського народу
знесилити український національний рух”12.

Як видно з наведеної цитати, чільні діячі ОУН, аналізуючи тодішню суспільно-
політичну ситуацію на підрадянських українських землях, чітко простежували
наміри радянської влади через терор встановити тотальний контроль над
суспільним життям в УСРР. Політичне вбивство О. Майлова членом ОУН
Миколою Лемиком стало, з одного боку, своєрідним актом помсти, а з іншого –
спробою привернути увагу західного світу до проблеми запровадження

10 Козицький, Геноцид та політика масового винищення цивільного населення, 177.
11 Бутко ”Реакція ОУН на голод 1932–1933 рр. в Україні,” 218.
12 Я. Дуб “Хочемо Незалежної України,” Розбудова Нації 1–2 (1930): 54.
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державного тоталітаризму у східній частині Європи. Це, зокрема, засвідчують
й оунівські друковані видання: журнал “Розбудова нації” – орган Проводу
Українських Націоналістів (далі – ПУН), та військово-політичний журнал
“Сурма”, що фактично теж був органом ПУН.

Аналізуючи ситуацію у підрадянській Україні на сторінках “Розбудови нації”
член ОУН, доктор Сергій Володимирів у статті “Економічне становище
селянства України”, заявив: “Село, селянська кляса, було елементом, що його
експльоатовано й раніше за часів царської Росії, але майже ніколи ця
експльоатація не набирала після знесення кріпацтва таких форм і такого ступня,
як це сталося за часів “диктатури пролетаріяту”13.

Автори і редакція “Розбудови нації” упродовж 1932 р. відзначили системне і
радикальне погіршення ситуації у колгоспоному селі. Так, С. Володимирів у
номері за липень – серпень 1932 р. у статті “Боротьба за хліб на Радянській
Україні” слушно зауважив, що разом із заходами “політично-карно-
адміністративного натиску на селянство”, “економічного порядку”, тобто
“податки, платежі різного роду, паї, примусова ощадність”, сама колективізація
“в цілому організаційно упрощує можливість урядової контролі над хлібною
справою взагалі”14. Він зробив висновок: “Всі наведені розрахунки та таблиці
нам яскраво свідчать про те, що держава щораз більше й більше опановує
селянську продукцію, щораз більше стискає волю нашого селянина щодо
розпоряджування своїми продуктами, щораз більше й більше тиски державного
заготовчого апарат[у] стискають селянство”15. Цитати оунівського аналітика
доволі точно характеризують тодішню політику радянської влади – встановлення
тотального контролю над частиною українського суспільства.

Така характеристика ОУН подій на підрадянській Україні була обумовлена
аналізом інформації, що надходила з-за Збруча. Окрім іншого, такий ґрунтовний
аналіз тодішньої суспільно-політичної ситуації був важливим інструментарієм
боротьби націоналістів супроти поширення радянофільства й, зокрема,
комуністичних ідей. Для цього застосовувалися різні методи боротьби – і
політична пропаганда, і терористичні акти.

Попри численні факти, оунівці, як і інші активні політичні українські сили на
західноукраїнських землях, доволі довго не підозрювали про справжні масштаби
гуманітарної катастрофи в УСРР. Рішення про організацію замаху на
представника консульства СРСР у Львові було прийняте лише в червні 1933 р.
на Берлінській конференції ОУН, коли Голодомор в УСРР вже пройшов свій пік.
На згаданій конференції ОУН, зокрема, обговорювалося й питання політики

13 Сергій Володимирів, “Економічне становище селянства України,” Розбудова Нації 3–4
(1932): 62.

14 Сергій Володимирів, “Боротьба за хліб на Радянській Україні,” Розбудова Нації 7–8 (1932):
178.

15 Там само, 183.
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Кремля, що спричинила масовий голод у Великій Україні. Учасниками
конференції були члени ПУНу на чолі з Є. Коновальцем, члени Крайової
екзекутиви ОУН (КЕ ОУН), представники ОУН у Литві й Данціґу16. Після
широкого обговорення 3 червня 1933 р. учасники конференції прийняли постанову
про організацію замаху на представника консульства СРСР у Львові. Слід
зазначити, що пропозицію організувати політичне вбивство висунула КЕ ОУН17.
Поміркованіші учасники конференції вважали за доцільне підтримувати
антирадянські акції легальних українських громадських організацій, координацію
дій яких взяв на себе Український громадський комітет рятунку України (УГКРУ),
створений трохи пізніше – у кінці липня 1933 р.

Рішення проводу ОУН здійснити замах на радянського консула розцінювалося
як суто політична акція, а не дешева ковбойщина18. Воно засвідчило прагнення
очільників ОУН шляхом терору привернути увагу світової громадськості до
ситуації в УСРР. Це, зокрема, підтверджують звіти польської таємної служби.
Улітку 1933 р. у колах польських спецслужб говорилося про підготовку ОУН
чергової акції, спрямованої як проти Польщі, так і проти СРСР.

Запланований на осінь замах на радянського консула мав не лише привернути
увагу світової громадськості до трагедії громадян в УСРР, але й
продемонструвати ставлення ОУН до Голодомору, солідарність з братами –
українцями із-за Збруча. Згодом, на Львівському процесі С. Бандера як голова
КЕ ОУН і безпосередній організатор замаху на представника радянського
посольства, підтвердив цей факт19. Він також визнав, що особисто віддав наказ
М. Лемикові виконати замах і “подав йому мотиви та інструкції”20.

Аналіз діяльності ОУН на початку 1930-х років свідчить про активне
використання методів політичного терору, які були обґрунтовані на сторінках
газети “Сурма” і мали виразний політичний характер21. Зокрема, було
обґрунтовано необхідність терористичної діяльності, що розглядалася як
відповідь на насильство ворога. Терор мав стати найсуттєвішою і
найстрашнішою зброєю в руках підпільної організації, її останнім і найвагомішим
аргументом. Терор з погляду ОУН створював атмосферу напруженості й
нестабільності, перешкоджав ворожій владі утверджуватися на чужій території,
а також підривав авторитет і силу противника і, тим самим, підтримував дух
поневоленого народу. Крім того, українські націоналісти використовували
революційний терор і як засіб ідеологічного впливу: на українців, особливо молодь,

16 Микола Посівнич, Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках (Львів: Афіша,
2010), 151–152.

17 Мірчук, Нарис історії ОУН, 337.
18 Юрій Киричук, Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та

практика (Львів: Добра справа, 2003), 20.
19 “Великий процес ОУН у Львові,” Діло, 6 червня 1936.
20 Мірчук, Нарис історії ОУН, 337.
21 “Терор, як засіб самооборони,” Сурма 16 (1929): 2.
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змушуючи мислити політично; на окупаційну владу, засвідчуючи їй свої наміри
продовжувати боротьбу за самостійність; на світову громадськість,
демонструючи таким чином, що український народ є окремим суб’єктом і прагне
незалежності22.

У січні 1933 р. (офіційно у червні того ж року) С. Бандера став крайовим
провідником ОУН на західноукраїнських землях (ЗУЗ). Новий крайовий лідер
ОУН був палким прихильником ідеї перманентної революції і вважав терор
головним засобом агітації. С. Бандера надавав бойовій діяльності великого
значення й особисто цікавився підготовкою кожної акції23.

Цікавим є сам процес відбору кандидата для проведення замаху. Для того,
щоб знайти людину для реалізації плану атентату, керівництво ОУН розіслало
до членства відозву такого змісту: “Хто хоче добровільно зголоситися для
виконання небезпечного завдання – нехай напише у Львівську політехніку на
ім’я К. Брудаса”24. Немає точних даних про те, скільки саме осіб зголосилось
виконати акцію – однак відомо, що 75% з опитаних бойовиків погодились на це.
Для виконання вбивства організатори вибрали 18-річного М. Лемика25.

Механізм підготовки замаху й до сьогодні залишається не до кінця з’ясованим.
Багато запитань викликають деталі організації замаху, котрі різними дослідниками
ОУН подаються по-різному. Зокрема, Петро Мірчук вважав, що підготовку
замаху спільно розробляли С. Бандера і Роман Шухевич26. У свою чергу, Зіновій
Книш стверджував, що протягом літа – осені 1933 р. посаду бойового референта
обіймав Богдан Підгайний, який і займався безпосередньою підготовкою до
замаху27.

Очевидним є той факт, що загальне керівництво над відплатною акцією
здійснював С. Бандера, а бойовий референт ОУН опікувався поточними
справами. Протягом описаного періоду Р. Шухевич перебував під пильним
наглядом польської поліції й обов’язки бойового референта передав Б.Підгайному,
який і виконував цю робото в умовах цілковитої конфіденційності.

Для успішного виконання замаху керівник розвідувально-бойової референтури
ОУН Роман Мигаль організував у серпні 1933 р. детальне стеження за
посольством СРСР. У цьому йому допомагали учасниці дівочої бойово-
розвідувальної п’ятірки ОУН під керівництвом Марії Кос. Варто підкреслити,
що обласним екзекутивам (проводам) було доручено організувати окремі бойові

22 “Терор, як засіб агітації,” Сурма 17–18 (1929): 3.
23 Мірчук, Нарис історії ОУН, 324.
24 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України у

м. Львові), ф. 371, оп. 1, спр. 77, арк. 15.
25 Папуга, Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років, 79.
26 Петро Мірчук, Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир армії безсмертних (Нью-

Йорк, Торонто, Лондон: Видавництво Товариств колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді й Европі,
1970), 270.

27 Книш, Варшавський процес ОУН: у 2-х томах, т. 2, 160.
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п’ятірки чи трійки, які мали діяти автономно і виконувати поставлені перед ними
завдання. Ще на початку 1932 р. була створена дівоча бойово-розвідувальна
п’ятірка, до складу якої входили: Віра Свєнціцька, Катерина Зарицька, Дарія
Гнатківська і Галина Недзвецька. Їхньою кураторкою виступала Марія Кос28.
Дівчата збирали інформацію про графік роботи консульства, кількість
відвідувачів, стежили за пересуваннями працівників. Отриману інформацію про
особливості режиму роботи радянського консульства і, навіть, план розташування
приміщень, Р. Мигаль, через бойового референта КЕ Б. Підгайного, передавав
С. Бандері, який, у свою чергу, використав її для інструктажу М. Лемика29.

Виконавець замаху був студентом першого курсу Львівського університету.
Його кандидатуру С. Бандера відібрав ще в кінці літа 1933 р. Цей вибір був
обумовлений не лише юністю і рішучістю молодого юнака, але і його селянським
походженням. Професор Олекса Горбач у своєму спогаді про М. Лемика писав:
“Провід ОУН передбачував, що большевицька пропаганда буде запевняти, що
замаховець належав до “попівсько-куркульської кліки з ОУН”, тому пляново
обрав на атентатника вихідця з убогих селян”30.

За свідченнями самого С. Бандери, який згодом на Львівському процесі
заявив, що особисто зустрічався з майбутнім виконавцем політичного вбивства
і вважав, що ця молода людина здатна вчинити подібний акт на знак протесту
проти терору голодом31. Сам М. Лемик на судовому процесі твердив, що в ході
підготовки до замаху чотири рази зустрічався з чоловіком на ім’я Ксаверій
Брудас. Перша зустріч носила ознайомчий характер з тим, щоб оцінити наскільки
юнак готовий до такого важливого завдання. Через тиждень К. Брудас передав
М. Лемику револьвер із патронами, щоб юнак мав змогу повправлятися у
стрільбі. Під час зустрічі 20 жовтня 1933 р. біля могили Івана Франка на
Личаківському цвинтарі, К. Брудас розкрив ціль майбутньої акції – вбивство
консула, як відповідь на Голодомор. Останній також вручив М. Лемику 30 злотих,
щоб той мав змогу купити собі одяг на випадок арешту і наступного судового
процесу. Ніч перед замахом з 20 на 21 жовтня 1933 р. М. Лемик провів у
“Народній гостинниці”. Наступного дня він ще раз зустрівся з Ксаверієм біля
костьолу Марії Магдалини, який і повідомив М. Лемику, що замах запланований
на 11.00.

21 жовтня 1933 р. близько 11.30 М. Лемик увійшов до радянського
консульства у Львові. Згодом попросив провести його до консула з метою
отримати дозвіл на виїзд до Радянської України. На робочому місці службовця

28 Леся Онишко, “Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати…” Катерина Зарицька в
Українському національно–визвольному русі (Торонто, Львів: Видавництво “Літопис УПА, 2007),
71.

29 Мірчук, Нарис історії ОУН, 338.
30 Володимир Макар, “Постріл в обороні мільйонів,” Бойові друзі: Збірка спогадів з дій

ОУН (1929–1945) (Торонто: Гомон України, 1980), 348.
31 Кр-ий Ю., “Атентат на совецький консулат,” Визвольний шлях 3 (1970): 336–337.
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виявився офіцер НКВС, начальник канцелярії консульства Олексій Майлов. Він,
вислухавши звернення, попросив показати документи. Замість них М. Лемик із
кишені витягнув пістолет і зі словами: “Це тобі від Організації українських
націоналістів – за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за
всі знущання…” вистрілив з револьвера.

Як показало згодом слідство обидва постріли були смертельними. М. Лемик
вийшов з кабінету до приймальні й побачив іншого працівника консульства Івана
Джугая, який зачиняв двері. Пролунав третій постріл, яким було поранено
І. Джугая. Згодом в ході суду М. Лемик свідчив, що не пам’ятає про третій
постріл, бо був у стані шоку. Він також не пам’ятав той факт, що намагався
вийти з приміщення консульства, адже отримав наказ від організаторів замаху
чекати на місці й здатися до рук польської поліції. Незабаром кілька поліцейських
пробралися до приміщення консульства й затримали юнака, який не чинив опору,
а спокійно повідомив своє ім’я і заявив, що виконував наказ ОУН.

Суд над виконавцем атестату відбувся уже 30 жовтня 1933 р. і привернув
увагу міжнародної громадськості. На ньому були присутні румунський консул,
представники радянського посольства, журналісти провідних видань і
представники ТАСС. Більшість українських адвокатів Львова запропонували
свої послуги М. Лемику. Окрім постійного правника у справах ОУН Степана
Шухевича, адвокатські консультації надавали від УНДО Степан Біляк, УСДП
Лев Ганкевич і Володимир Старосольський, УНО – Осип Назарук.

Оборонці підсудного підкреслювали той факт, що, приналежність М. Лемика
до якої-небудь організації не грає в цьому процесі ніякої ролі, бо “увесь 40-
мільонни український народ, без огляду на партії й політичні угрупування, вважає
вчинок Миколи Лемика – не пересуджуючи його законної кваліфікації – за вислід
стихійного процесу всієї української нації проти небувалого нищення її основ життя
московським комінтерном”32.

Головуючий суддя усілякими засобами намагався уникнути перетворення
процесу на антирадянську акцію. Усі намагання адвокатів С. Шухевича і
В. Старосольського привернути увагу присутніх до репресій та масових смертей
на території УСРР з тим, щоб були зрозумілими дії молодого члена ОУН, не
мали суттєвого успіху. Головуючий не допускав розгляду справи під політичним
кутом й ухилявся від питання про мотиви вбивства, щоб уникнути обговорювання
ситуації на охоплених голодом територіях СРСР. Очевидно, що суддя діяв за
вказівкою свого керівництва з тим, щоб не дати додаткових аргументів
радянській стороні, адже й без них Москва звинувачувала польську владу в
організації цього вбивства33. До прикладу, у своїх коментарях радянські
дипломати значну вину за вбивство покладали на польську владу, яка, мовляв,

32 ЦДІА України у м. Львові, ф. 371, оп. 1, спр. 77, арк. 15.
33 Степан Шухевич, Моє життя. Спогади (Лондон: Українська видавнича спілка в Лондоні,

1991), 479.
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без сумніву стояла за цим атентатом. У ході судового процесу, що тривав лише
один день, а саме 30 жовтня 1933 р., М. Лемика було засуджено до страти,
однак, враховуючи молодий вік підсудного, смертну кару було замінено на довічне
ув’язнення.

Того ж дня, 30 жовтня 1933 р. українські студенти організували масову
демонстрацію під стінами приміщення воєводства, де відбувався суд. Для
недопущення безладів в районі, поліція застосувала силові засоби. У ході сутичок
було поранено учасника акції Івана Равлика, а також випадково загинула польська
дівчина, яка стала мимовільним свідком подій. У зв’язку з демонстрацією були
проведені обшуки і арешти. Згодом міністр внутрішніх справ Польщі Броніслав
Пєрацький був змушений публічно виправдовувати такі дії поліції34.

Окрім замаху на консула СРСР, Крайова екзекутивна ОУН ще планувала
вбивство відомого в Західній Україні радянофіла Антіна Крушельницького. Деталі
цього замаху були з’ясовані після арешту Б. Підгайного, який за вказівкою
С. Бандери повинен був організувати цей атентат. Відповідно до розробленого
плану, замах на А. Крушельницького мав лише посилити ефект від убивства
безпосереднього представника СРСР. На підтвердження даної версії слугує
запланований час проведення обох акцій. Замах на консула планувався у суботу
21 жовтня 1933 р. близько 11.00, а на А. Крушельницького – близько 18.00.
Проте, в останній момент від реалізації задуманого відмовилися. “Коли ж я
довідався, що А. Крушельницький мав виїхати на Східну Україну, я наказ
відкликав, передбачуючи, що його там жде власне така кар’єра, яку він і
перейшов”, – свідчив згодом С. Бандера35.

Вбивство службовця консульства СРСР у Польщі набуло великого розголосу.
Тодішня українська преса активно описувала деталі замаху, схвально
відгукуючись про виконавця замаху. Така одностайність серед української
громадськості свідчила про позитивне сприйняття радикальних методів ОУН у
справі помсти Москві за трагедію по той бік Збруча36. У своїх розвідках дослідник
М. Марунчак назвав 1933 р. “соборницьким роком в історії українського народу”,
підкреслюючи одностайність українців Західної України у їх ставленні до голоду
в УСРР37.

Проте не слід перебільшувати результати політичного вбивства. Цілком
очевидним видається факт, що попри намір солідаризуватися з українцями на
Сході України, представники молодого керівництва ОУН у краї, прагнули не
лише словом, але й ділом засвідчити свою жертовність. За оцінкою С. Костя,
культ “Дії” (Чину) володів умами і серцями молодих українських націоналістів
міжвоєнної доби38. Інформація про голод, а точніше реакція на нього дали змогу

34 “Відгуки демонстрації перед воєводством і ревізії в Акад. Домі,” Діло, 14 січня 1934.
35 ЦДІА України у м. Львові, ф. 359, оп. 1, спр. 365, арк. 2.
36 Папуга, Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років, 81.
37 Марунчак, Нація у боротьбі за своє існування, 70.
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продемонструвати націоналістам і ненависть до російського більшовизму, як
ворога України, і свою любов до неї саме чином. Окрім іншого, вбивство
радянського консула стало наслідком впровадження концепції перманентної
революції, яку послідовно обґрунтовував у своїх працях один з лідерів ОУН
Микола Капустянський, а С. Бандера, як очільник ОУН у краї, втілював цю
концепцію на практиці.

Ціль, яку переслідувала ОУН, організовуючи політичне вбивство, було
досягнуто. Світова громадськість пильніше стала придивлятися до подій на
території УСРР. Вбивство представника комуністичного режиму О. Майлова і
донині вважається найсміливішим актом протесту проти тоталітарної політики
радянської Москви. Акт політичної відплати засвідчив солідарність українців
Західної України з українцями з Наддніпрянщини. Одночасно, інформація про
терор голодом і масові репресії в СРСР допомогли громадськості розібратися у
суті більшовизму, пізнати його антиукраїнський зміст.

Ще однією антирадянською акцією, проведеною ОУН, слід вважати
організацію вибуху в редакції газети “Праця”, що друкувала провокаційні
антиоунівські статті, виконуючи політичне замовлення Москви39. У ході
Варшавського, а згодом Львівського судових процесів над членами ОУН, стали
відомі деталі цього антирадянського акту. За доручення Марії Кос, учасниця
дівочої бойово-розвідувальної п’ятірки Катерина Зарицька, вела стеження за
роботою друкарні “Праця”. 12 травня 1934 р. вона пришла до редакції, начебто
з метою оформити передплату часопису. Після заповнення усіх паперів, вона
попросила службовця редакції зберегти її пакунок, під приводом того, що в гарячу
пору їй важко з ним носитися. Через 12 хвилин після її відходу пакунок вибухнув40.

Політика більшовицького режиму на території тодішньої УСРР, спонукала
керівництво ОУН до антирадянських агітаційно-пропагандитських і бойових акцій.
Атентат на завідувача канцелярії генконсульства СРСР у Львові О. Майлова,
планування замаху на А. Крушельницького і організація вибуху в часописі
“Праця” засвідчили виразні зміни в тактиці націоналістів стосовно більшовизму.
Поряд з Польщею, ОУН вважала своїм ворогом й СРСР, як поневолювача
українського народу, й, фактично, започаткувала боротьбу з червоною Москвою
не словом, а ділом41.

ОУН добре засвоїла один із головних уроків Голодомору 1932–1933 рр. – за
будь-яку ціну перешкодити окупантам реквізувати продовольство у населення,
що загарбники використовували, як форму терору і упокорення української
людності. Зокрема, у рішеннях II конференції ОУН за квітень 1942 р. чітко

38 Кость, “Голодомор у відображені західноукраїнської преси,” 130.
39 ЦДІА України у м. Львові, ф. 371, оп. 1, спр. 74, арк. 10; спр. 75, т. 2, арк. 147.
40 Онишко, “Нам сонце всміхалося крізь ржавії грати…” Катерина Зарицька, 73–86.
41 Анатолій Кентій, Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929–1941 рр.)

(Київ: Інститут історії України НАН України, 1998), 49.
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означено мету німецької земельної реформи: “витиснути якнайбільше хліба й
робочої сили з України”42.

У лютому 1943 р. у постановах III конференції ОУН однією з цілей визвольної
боротьби проти всіх різновидів імперіалізму – російського, німецького та інших,
названо “збереження українських народних мас та організування їх плянової
оборони й самооборони перед масовим фізичним винищенням та цілковитим
економічним грабунком окупантами”43. У серпні 1943 р. символічною стала
згадка у документах III Надзвичайного Великого Збору ОУН про М. Лемика,
який в роки Другої світової загинув від рук нацистських окупантів. У документі
підкреслено: “Віссю оборони народу перед окупаційним терором були дві справи:
вивіз до Німеччини на каторжну роботу й грабунок хліба”44.

У 1946–1947 рр. найнаочнішим прикладом успішного врахування уроків
Голодомору 1932–1933 рр. стало перешкоджання підпіллям ОУН і підрозділами
УПА спробам радянської влади вилучити критичну кількість продовольства у
населення і організувати штучний голод в західних областях України. Так, після
другої окупації комуністичним режимом західного регіону України, командування
УПА-Захід звернулося до населення зі зверненням “Українські селяни!” У
листівці прямо говорилося: “Пам’ятайте про голод 1932–1933 рр., організований
Сталіним на СУЗ і про голод 1941–1942 рр., організований Гітлером на
Прикарпатті. Не допустимо того, щоб і в цьому році таке повторилося!”45.

Для популяризації політики підпілля щодо земельного питання і посилення
опору селянами колективізації, видавалися великими тиражами антиколгоспні
листівки. Колгоспна тематика цікавила низку учасників національно-визвольних
змагань повоєнних років, особливо після повторного становлення радянської
влади на західноукраїнських землях, коли, власне, окупаційний комуністичний
режим взявся за впровадження колгоспної системи насильницькими методами46.

Цій темі присвячена й праця останнього командира УПА Василя Кука –
“Колгоспне рабство”47. У ній усебічно доводилась неефективність колгоспної
системи управління, її спрямованість на запровадження тотального контролю
над селянами, попрання демократичних прав і свобод, обґрунтовувалось, що
відсутність зацікавленості у результатах праці не лише заважає економічному
розвитку, але й призводить до регресу.

42 “Постанови Другої Конференції Організації Українських Націоналістів (квітень 1942 р.),”
ОУН у світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–
1955 р.: Збірка документів (Б. м. і в., 1955), 67.

43 “Постанови Третьої Конференції Організації Українських Націоналістів самостійників
державників (ОУНСД) 17–21 лютого 1943 р.,” ОУН у світлі постанов Великих Зборів,
Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955 р.: Збірка документів (Б. м. і в., 1955),
86.

44 Там само, 92–93.
45 “Українські селяни!,” Українська Повстанська Армія: Збірник документів за 1942–1950 рр.

(Б. м. і в., 1957), ч. 1, 151.
46 Михайло Романюк, “Селянське питання в повстанських листівках,” Визвольний шлях 9 (2001):

49–65.
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У підсумку можна констатувати, що українські націоналісти були добре
поінформовані про масовий терор голодом на території тодішньої УСРР. Аналіз
аналітичних розвідок у друкованих органах ОУН засвідчує доволі точне
розуміння суті більшовицького режиму й розуміння терористичних методів, з
допомогою яких Москва намагалась упокорювати українців.

Розголос у пресі, а також Варшавський та Львівський судові процеси 1935–
1936 рр., у ході яких з’ясовано деталі організованих відплатних акцій, зокрема,
й антирадянських, мали і короткострокові, і довгострокові наслідки. Якщо
говорити про короткострокові результати, то важливо підкреслити той вплив,
який мала інформацію про великий голод в СРСР на ставлення до радянофільства
з боку українців Західної України. Фактично, інформація про Голодомор
“поховала” надії українців на відродження української державності в УСРР. У
довгостроковій перспективі знання про методи терору голодом, активно
впроваджувані радянським керівництвом, послугували поштовхом до розгортання
масового збройного спротиву вилученню продуктів у мешканців Галичини. Це
засвідчують і антиколгоспні листівки із попередженнями про можливість голоду
та пересторогами проти колгоспної системи в цілому.

Отже, вбивство представника радянського консульства і подальша
антирадянська пропагандистська робота ОУН вплинули на формування
майбутніх українських патріотів, котрі згодом в умовах радянсько-німецької війни
поповнили ряди учасників Руху Опору, активно вступали до лав Української
Повстанської Армії та підпілля ОУН, з твердим переконанням, що лише діяльним
збройним протистоянням можливо завоювати право на свободу і творення
власної держави.

OUN REACTION ON HOLODOMOR IN THE USSR

Lesia ONYSHKO
National Museum of Ukrainian History

Academic Secretary,
2, Volodymyrska str., 03001, Kyiv, Ukraine

The main thesis of this article is that the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), which led
the national movement of the 1930s in Western Ukraine, prepared and carried out a terrorist act against
a Soviet diplomatic representative in Lviv as a retribution for a man-made famine of 1932-1933 in the
USSR, which resulted in the deaths of millions of Ukrainian peasants.

The truth about one of the greatest tragedies in Ukrainian and world history, the Holodomor, is still
relatively unknown today. During the tragedy on the Ukrainian territory, there was no objective
information about it on the international arena, which excluded the possibility of assistance from
international organizations, as was the case during the famine of 1921-23 in Soviet Russia. Under these

47 Василь Кук-“Леміш”, Колгоспне рабство (Львів: Центр дослідження визвольного руху,
2005), 264.
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circumstances, the OUN took a radical step – they planned a murder of a Soviet diplomat in Lviv
aiming to bring the international community to dramatic events in the USSR.

The OUN, which monitored the socio-political situation and anti-Ukrainian measures of Soviet
power in the USSR, opposed the spread of communist ideas in Western Ukraine (as a part of Poland)
and fought against it with different methods, be it political propaganda or terrorist acts.

The OUN learned about the tragic processes in the Ukrainian village too late, since the Soviet
regime carefully concealed the consequences of its policies. Ukrainian society in Western Ukraine for
a long time did not suspect about the true scale of the humanitarian catastrophe in the USSR. So the
decision of the OUN to organize an assassination of a Soviet representative was made only in June
1933, when the terror was already fading in Ukrainian villages.

The decision to assassinate a representative of Soviet authorities was made collectively by the
OUN leadership. In a short time, a detailed plan was developed and preparation for an attempt was
made. The assassin, Mykola Lemik, came from a poor peasant family, which was specifically foreseen
by the organizers, in order to avoid accusations by official Moscow of killing their representative on
social, rather than political, grounds.

Apart from its main goal to attract the attention of the Western world to the Holodomor, the
assassination was considered by the OUN as a political action to show solidarity with Ukrainians in
the USSR, to demonstrate to Ukrainian society the readiness to resolutely continue the struggle for
independence of Ukraine with all available methods.

The information about the murder of Soviet diplomat O. Maylov was widely circulated in the
Ukrainian and foreign press, therefore, the world community became more interested in following the
events that took place on the territory of the USSR.

The information about the organization of artificial famine in the USSR in 1932-1933 by the Soviet
authorities struck Ukrainians in Galychyna, caused a strong opposition to the establishment of the
Soviet regime in Western Ukraine in 1939 and became one of the reasons of active support of the anti-
Communist Resistance Movement in the region after the end of the Second World War.

Key words: Holodomor, OUN, Western Ukraine, Dnieper Ukraine, USSR, terror, assassination.

REFERENCES
Andriievskyi, Dmytro. Mizhnarodna aktsiia OUN. Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv:

1924–1954. Paryzh: Vydannia Pershoi Ukrainskoi Drukarni u Frantsii, 1955. (in Ukrainian).
Butko, Serhii. “Reaktsiia OUN na holod 1932–1933 rr. v Ukraini: uroky dlia suchasnosti.”

Storinky voiennoi istorii Ukrainy 11 (2008): 218–228. (in Ukrainian).
Dub, Ya. “Khochemo Nezalezhnoi Ukrainy.” Rozbudova Natsii 1–2 (1930): 52–57. (in Ukrainian).
Kentii, Anatolii. Narysy istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv (1929–1941 rr.).

Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1998. (in Ukrainian).
Knysh, Zynovii. Varshavskyi protses OUN: u 2-kh t. Toronto: Vydavnytstvo “Sribna Surma”,

1986. (in Ukrainian).
Kost, Stepan. “Holodomor u vidobrazheni zakhidnoukrainskoi presy pochatku 30-kh rr. XX st.”

Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia zhurnalistyka 33 (2012): 124–133. (in Ukrainian).
Kozytskyi, Andrii. Henotsyd ta polityka masovoho vynyshchennia tsyvilnoho naselennia u

KhKh st. (prychyny, osoblyvosti naslidky): navch. posib. dlia studentiv vyshchykh
navchalnykh zakladiv. Lviv: Litopys, 2012. (in Ukrainian).

Kr-yi Yu. “Atentat na sovetskyi konsulat.” Vyzvolnyi shliakh 3 (1970): 336–337. (in Ukrainian).
Kuk, Vasyl (“Lemish”). Kolhospne rabstvo. Lviv: Tsentr doslidzhennia vyzvolnoho rukhu,

2005. (in Ukrainian).
Kyrychuk, Yurii. Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta

praktyka. Lviv: Dobra sprava, 2003. (in Ukrainian).



245

Л. Онишко
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С.  232–245

Makar, Volodymyr. “Postril v oboroni milioniv.” Boiovi druzi: Zbirka spohadiv z dii OUN
(1929–1945). Toronto: Homon Ukrainy, 1980. 333–354. (in Ukrainian).

Marunchak, Mykhailo. Natsiia u borotbi za svoie isnuvannia. 1932–1933 v Ukraini ta
diaspori. Vinnipeg: B. v., 1985. (in Ukrainian).

Mirchuk, Petro. Narys istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. Miunkhen, London,
Niu-York: Ukrainske vydavnytstvo, 1968, t. 1. (in Ukrainian).

Mirchuk, Petro. Roman Shukhevych (Hen. Taras Chuprynka) komandyr armii bezsmertnykh.
Niu-York, Toronto, London: Vydavnytstvo Tovarystv kolyshnikh voiakiv UPA v ZSA,
Kanadi y Evropi, 1970. (in Ukrainian).

TsDIA Ukrainy u m. Lvovi, f. 371, op. 1, spr. 74. (in Ukrainian).
TsDIA Ukrainy u m. Lvovi, f. 371, op. 1, spr. 75. (in Ukrainian).
TsDIA Ukrainy u m. Lvovi, f. 371, op. 1, spr. 77. (in Ukrainian).
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv (dali – TsDIA Ukrainy u m. Lvovi),

f. 359, op. 1, spr. 365. (in Ukrainian).
Onyshko, Lesia. “Nam sontse vsmikhalos kriz rzhavii hraty…” Kateryna Zarytska v

Ukrainskomu natsionalno-vyzvolnomu rusi. Toronto, Lviv: Vydavnytstvo “Litopys UPA,
2007. (in Ukrainian).

Onyshko, Lesia. “Reaktsiia Zakhidnoi Ukrainy na Holodomor.” Ukrainskyi vyzvolnyi rukh 16
(2011): 278–289. (in Ukrainian).

Papuha, Yaroslav. Zakhidna Ukraina i Holodomor 1932–1933 rokiv: Moralno-politychna
i materialna dopomoha postrazhdalym. Lviv: Astroliabiia, 2008, t. 1. (in Ukrainian).

Posivnych, Mykola. Voienno-politychna diialnist OUN v 1929–1939 rokakh. Lviv: Afisha,
2010. (in Ukrainian).

“Postanovy Druhoi Konferentsii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv (kviten 1942 r.).”
OUN u svitli postanov Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby
1929–1955 r.: Zbirka dokumentiv. B. m. i v., 1955. 62–74. (in Ukrainian).

“Postanovy Tretoi Konferentsii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv samostiinykiv
derzhavnykiv (OUNSD) 17–21 liutoho 1943 r.” OUN u svitli postanov Velykykh Zboriv,
Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929–1955 r.: Zbirka dokumentiv. B. m. i
v., 1955. 74–89. (in Ukrainian).

Romaniuk, Mykhailo. “Selianske pytannia v povstanskykh lystivkakh.” Vyzvolnyi shliakh 9
(2001): 49–65. (in Ukrainian).

Shukhevych, Stepan. Moie zhyttia. Spohady. London: Ukrainska vydavnycha spilka v Londoni,
1991. (in Ukrainian).

“Teror, yak zasib ahitatsii.” Surma 17–18 (1929): 2–3. (in Ukrainian).
“Teror, yak zasib samooborony.” Surma 16 (1929): 2–3. (in Ukrainian).
“Ukrainski seliany!” Ukrainska Povstanska Armiia: Zbirnyk dokumentiv za 1942–1950 rr.

B. m. i v., 1957, ch. 1. 151. (in Ukrainian).
“Velykyi protses OUN u Lvovi.” Dilo. 6 chervnia 1936. (in Ukrainian).
“Vidhuky demonstratsii pered voievodstvom i revizii v Akad. Domi.” Dilo. 14 sichnia 1934. (in

Ukrainian).
Volodymyriv, Serhii. “Borotba za khlib na Radianskii Ukraini.” Rozbudova Natsii 7–8 (1932):

178–183. (in Ukrainian).
Volodymyriv, Serhii. “Ekonomichne stanovyshche selianstva Ukrainy,” Rozbudova Natsii 3–

4 (1932): 62–70. (in Ukrainian).
Стаття надійшла до редколегії: 15 вересня 2017 р.

Прийнята до друку: 19 грудня 2017 р.



246

І. Краснодемська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 246–257

 © Краснодемська І., 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 246–257
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Issue. 53. P. 246–257

УДК 94:[355.425.4(477.8)“1938/1939”

“КАРПАТСЬКА СІЧ” В ОБОРОНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Ірина КРАСНОДЕМСЬКА
Науково-дослідний інститут українознавства,

відділ історичних студій,
вул. Ісаакяна 18, 01135, Київ, Україна

У статті розглядається формування і бойовий шлях збройних сил Карпатської України –
Організації народної оборони “Карпатська Січ”. Висвітлено основні етапи розбудови ОНОКС,
відтворено її структуру, процес формування командних кадрів і вишколу рядових січовиків.
Досліджено участь у складі “Карпатської Січі” жіночих відділів (“Жіноча Січ”), які проводили
культурно-просвітницьку і санітарно-інструкторську роботу і серед військовиків, і серед
місцевого населення. Простежено бойові операції відділів ОНОКС проти угорських і польських
диверсійних підрозділів, що намагались дестабілізувати суспільно-політичне становище у краї.
Автором констатовано, що попри намагання уряду Карпатської України забезпечити національні
підрозділи зброєю і спорядженням, а також допомогу української діаспори і несистемну підтримку
ОУН, Карпатська Січ не була готова до тривалої боротьби з регулярними армійськими частинами.
Рішучаа відсіч збройних сил Карпатської України угорським окупаційним військам стала одним
із перших актів протидії агресивним планам тоталітарних режимів у Європі напередодні Другої
світової війни.

Ключові слова: Карпатська Україна, “Карпатська Січ” (ОНОКС), національні інтереси,
національно-визвольний рух, організаційна структура, угорська агресія.

Українська історія боротьби за самостійність сповнена яскравих, але водночас
трагічних сторінок. Однією з таких сторінок українського державного будівництва
є утворення Карпатської України. У складних умовах національно свідомому
населенню цієї невеликої української території вдалося створити незалежне
державне утворення. Закарпатці продемонстрували, що, незважаючи на етнічну
різноманітність даного регіону, вони відносять себе до української нації і прагнуть
до утворення єдиної Української держави.

Одним із найскладніших завдань, яке постало у ході становлення української
державності на Закарпатті у 1938–1939 рр., була організація збройних формувань
для її захисту. Формування українських збройних підрозділів у Закарпатському
краї започаткувала парамілітарна організація “Карпатська Січ” (повна назва –
Організація народної оборони “Карпатська Січ”, скорочено – ОНОКС). ОНОКС
мала 10 команд (відділень) у районах і 5 постійних гарнізонів для військової
підготовки. Емблемою організації визначено тризуб і меч, аналогічний емблемі
Організації Українських Націоналістів. Таке співпадіння було невипадковим,
оскільки фактичними організаторами “Січі” стали члени ОУН із Закарпаття,



247

І. Краснодемська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 246–257

Галичини та інших українських земель1. Саме завдяки їхньому систематичному
і цілеспрямованому впливу ідеологічне виховання членів “Карпатської Січі”
набуло виразно націоналістичного характеру. Усі відзнаки січовиків, уніформа,
прапор організації і політичні плакати також мали оунівську символіку.

Непростими проблемами, які постали перед командуванням ОНОКС, було
здобуття зброї та боєприпасів, а також комплектація старшинських кадрів,
необхідних для проведення військового вишколу2. І хоча невеликі партії зброї та
амуніції завдяки зусиллям окремих крановиків-підпільників вдалося нелегально
переправити з Польщі, напередодні угорського нападу відділи ОНОКС були
погано озброєні та не готові до тривалого опору регулярним військам, про що
піде мова дещо пізніше3.

9 листопада 1938 р. у Хусті відбулися установчі збори “Карпатської Січі”.
На них був прийнятий статут організації, в якому так визначалася її головна
мета: “Оборона державних і національних інтересів Підкарпатської Русі та
плекання оборонного духа в українському громадянстві… краю, поборювання
протидержавної пропаганди та всестороння підтримка уряду Підкарпатської Руси
зокрема для удержування ладу та безпеки”4, а засобами організації були:
“закладання та керування відділами організації у життя всіх пропагандивних
середників, інструкторська та вишкільна праця, різні підприняття, зв’язані з ціллю
організації. Військові вправи, також із зброєю, удержування своїх касарень,
майданів та стрільниць, а також публічні виступи”5.

Відповідно до статуту керівними органами “Карпатської Січі” були Головна
Команда і Рада. У компетенції вищих органів “Карпатської Січі” було керівництво
організацією та розпорядження її майном. Керівництво січовими відділами
здійснювала Головна Команда, що перебувала в Хусті. До складу Головної
Команди входили Дмитро Климпуш – комендант (голова), Іван Роман –
заступник із організаційних і господарсько-фінансових справ, Іван Рогач –
генеральний писар та начальник секретаріату, Степан Росоха – референт преси,
інформації та ідеологічно-політичного виховання і зв’язковий старшина з урядом
Карпатської України6.

1 Олександр Кучерук, Карпатська Україна (Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2009), 7.
2 Олександр Пагіря, “Роман Шухевич у Карпатській Україні (1938–1939),” Український

визвольний рух (Львів: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007), ч. 10, 178.

3 Там само, 180.
4 “Статут Організації Народної Оборони Карпатська Січ,” Павло Гай-Нижник, доктор

історичних наук, особистий сайт, доступ отримано 10 вересня 2017, http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/
doc2/1938(11)09.karp.sich_statut.php.

5 Там само.
6 Олександр Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України: науково-

популярне видання (Київ: Темпора, 2010), 29.
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Окрім Головної Команди, швидше керівного політичного органу, було створено
Генеральний військовий штаб, який складався із професійних українських
військових старшин, які проходили службу в арміях Австро-Угорщини, Польщі,
Чехословаччини, УНР і УГА й мали звання від чотаря до полковника включно.
Штаб очолював Микола Аркас, а після його смерті 13 грудня 1938 р. – фаховий
військовий, теоретик військової справи, полковник Михайло Колодзінський7.

Головною Командою “Карпатської Січі” 21 листопада 1938 р. було видано
наказ № 2 про створення дев’яти її округів в Іршаві, Великому Бережному,
Перечині, Рахові, Середньому, Свалявому, Воловому, Тячеві і Хусті8. У кожному
з названих округів до команд “Карпатської Січі” масово вливалася молодь, однак,
лише лічені одиниці пізніше взяли участь у боях із угорським військом. Кількість
вишколених січовиків, або т. зв. дійсних членів “Карпатської Січі”, не
перевищувала двох тисяч.

Рада “Карпатської Січі” складалася із членів Головної Команди і референтів
(керівників секцій). Існували референтури: а) організації та зв’язку, б) пропаганди,
преси та виховання; в) інструкторсько-оборонного вишколу; г) господарсько-
фінансова та місця осідку Команди 9.  При Головній Команді діяли
адміністративний секретаріат і ревізійна комісія.

Рішення установчих зборів “Карпатської Січі” було затверджено міністром
внутрішніх справ Карпатської України Юрієм Реваєм 10 листопада 1938 р.10

Згідно прийнятого статуту, членами “Карпатської Січі” могли стати
громадяни Підкарпатської Русі, які досягли 18 років. Її члени поділялися на:
а) дійсних (належали до військової структури організації); б) добродіїв (надавали
організації вагому моральну або матеріальну підтримку); в) почесних (мали
великі заслуги перед українським народом). Дійних членів приймала Команда,
а добродіїв і почесних Рада11.

Сама “Карпатська Січ” складалася з добровольців-січовиків, які походили з
усіх регіонів України – підкарпатці, наддніпрянці, галичани, буковинці та ін. “Старі
й молоді. Чоловіки й жінки”, – згадує у своїх споминах громадсько-політичний
діяч В. Филонович12.

Члени “Карпатської Січі” мали право брати участь у всіх заходах, що
проводилися організацією, користуватися активними і пасивними виборчими
правами, а також носити формений одяг, знаки і зброю, а їхнім обов’язком було

7 Олександр Пагіря, Карпатська Січ, 32.
8 Юліян Химинець, Тернистий шлях до України (Ужгород: Ґражда, 1996), 248–249.
9 “Статут Організації Народної Оборони Карпатська Січ,” http://www.hai–nyzhnyk.in.ua/doc2/

1938(11)09.karp.sich_statut.php.
10 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 31.
11 “Статут Організації Народної Оборони Карпатська Січ”, http://www.hai–nyzhnyk.in.ua/

doc2/1938(11)09.karp.sich_statut.php.
12 Василь Филонович, Березневі дні Карпатської України (Суми: ФОП Наталуха А. С., 2009),

24.
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точне дотримання приписів статуту, неухильне виконання наказів Головної
Команди. Член “Карпатської Січі” міг бути виключений з її складу за невиконання
службових обов’язків, антидержавну чи антиорганізаційну діяльність і у випадку
самовільного виходу з організації13.

Низові організації “Карпатської Січі” поділялися на відділи, діяльність яких
здійснювалася в організаційному, пропагандистському, виховному, вишкільному
та господарському напрямках14. Декілька відділів складали кіш. За званнями
керівний склад поділявся наступним чином: старший січовик, десятник, сотник
і отаман. Вони посідали такі військові посади: гуртковий, провідник, кошовий,
члени ради і комендант. Знаки розрізнення за посадами позначалися на рукавах
і головних уборах форменого одягу. Керівний склад приймав присягу у
присутності коменданта15.

Члени “Карпатської Січі” були розподілені у гарнізони, де проводили вишкіл
молоді. Частина січовиків несла службу в поліції або прикордонній сторожі й
вела боротьбу з угорськими і польськими диверсійними групами.

Загальний військовий вишкіл і виховання в “Карпатській Січі” здійснювалися
за таким планом: а) Фізичне виховання (руханка і спорт); б) Стрілецькій вишкіл;
в) Боєвий (полевий) вишкіл; г) Впоряд (муштра); ґ) Служба (сторожева і
внутрішня касарняна); д) Науки виховні: історія і географія (землезнання України,
історія українського війська, обов’язки січовика (вояка); е) Культурно-освітня
(загальноосвітня праця, гігієна, поборювання неписемності серед січовиків);
є) Військовий церемоніал16.

Важливими етапами в організаційному становленні “Карпатської Січі” стали
її з’їзди. Структуру організації та ідеологічну основу було закладено на Першому
з’їзді, який відбувся 4 грудня 1938 р. у Хусті. На ньому про майбутню програму
розвитку й діяльності “Карпатської Січі”, її політико-ідеологічні засади доповів
С. Росоха (“Творім збройні сили народу”), а про військово-організаційні основи
формування “Карпатської Січі” – Ю. Шпилька17.

Другий з’їзд ОНОКС відбувся 19 лютого 1939 р. у Хусті, на якому виступили
з доповідями С. Росоха (“Ідеологічні основи “Карпатської Січі”), І. Кедюлич
(“ОНОКС та її політичні завдання”), Г. Барабаш (“Військові завдання
“Карпатської Січі”) і М. Химинець (“Організація жіночих відділів ОНОКС”). У
резолюції з’їзду зазначалося, що “Карпатська Січ” стоїть на ідеологічних,

13 “Статут Організації Народної Оборони Карпатська Січ,” http://www.hai–nyzhnyk.in.ua/
doc2/1938(11)09.karp.sich_statut.php; Державний архів Закарпатської області, ф. 3/2с, оп. 1,
спр. 20, арк. 2; ф. 4с/18, оп. 3, спр. 105, арк. 2.

14 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 38.
15 Петро Стерчо, “Молодь і відродження Карпатської України.” Шлях Молоді (Мюнхен) 2–3:

43.
16 Петро Лепісевич, “ОУН в розбудові збройних сил Карпатської України (1938–1939),”

Науковий збірник державного університету внутрішніх військ 2 (2016): 26.
17 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 40.



250

І. Краснодемська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 246–257

програмових й організаційних принципах українського націоналістичного руху.
На з’їзді було відмічено факт міжнародної актуалізації “українського питання” і
проголошено, що його розв’язання можливе тільки за умови прийняття
націоналістичної концепції створення незалежних держав у Східній Європі. У
резолюції йшлося також про включення до державного бюджету краю видатків
на розбудову ОНОКС як військового формування, зокрема, на її озброєння18.

1 січня 1939 р. у структурі Ради ОНОКС було сформовано Головну
референтуру жіночих відділів (голова – С. Тисовська, заступник – М. Химинець).
Осередки “Жіночої Січі” були створені й на місцевому рівні19.

Водночас було опубліковане звернення Головної Команди “Карпатської Січі”
до свідомого українського жіноцтва із закликом долучатись разом із чоловіками
до боротьби за утвердження української державності, вступати до лав Січі,
організовувати жіночі січові відділи в населених пунктах Карпатської України,
вишколювати місцевих провідниць і організаторок січового руху, започатковувати
районні та окружні референтури. “Нехай не лишиться ні одна українська жінка
поза рамцями січової організації”, – писали автори звернення20.

Завданням жіночих січових відділів було протистояти ворожій агітації та
пропаганді в Карпатській Україні, проводити культурно-просвітницьку і
національну роботу через організації різних громадських зібрань, поширення
українських часописів і брошур, проведення лекцій, виховувати дітей в
національному дусі, а також всіляко допомагати січовикам у їхній діяльності21.

Окрім того, для заснування жіночих відділів і референтур при окружних та
районних командах “Карпатської Січі” розповсюджували інструкції за підписом
командантки С. Тисовської. Жіночі відділи мали очолювати референтки із
заступниками. У разі необхідності в рамках референтур могли виникати
субреферентури – організаційні, вишколу тощо. У документі наказувалось
негайно приступити до створення у селах відділів із жінок і дівчат на чолі з
провідницями. Їхні списки мали подавати до Головної референтури в Хусті22.

У січні 1939 р. жіночі відділи були створені у Великому Бичкові та сусідньому
Малому Бичкові Рахівського округу. Виникали також менші відділи у Кобилецькій
Поляні, Росішці Рахівського округу та Перечині23. На початку січня 1939 р. були
створені жіночі відділи “Карпатської Січі” у Сваляві на чолі з референткою
Куцуляк.

Важливим напрямом у підготовці жіночих відділів ОНОКС стало проведення
інструкторських і вишкільних курсів на різних рівнях. В інструкторському курсі,
який розпочався 15 лютого 1939 р. у Хусті, взяли участь кілька десятків дівчат

18 Пагіря, Карпатська Січ, 55, 56, 59.
19 Наступ, 1 січня 1939, 4.
20 Там само, 3.
21 Наступ, 17 січня 1939, 3.
22 Наступ, 1 січня 1939, 4.
23 Наступ, 3 березня 1939, 3; Наступ, 16 лютого 1939, 3.
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і жінок. Курс охоплював такі дисципліни як українознавство (історія України,
географія України, історія української літератури), жінка і родина, народне
господарство, картознавство, теренознавство, організація жіночих курсів у містах,
гігієна, санітарний вишкіл (анатомія людини, фізіологія, перша медична допомога,
отруйні гази), розвідка. Організували курси М. Химинець і Н. Михалевич24.

У лютому 1939 р. районна команда ОНОКС організувала інструкторські курси
з вишколу провідниць і організаторок жіночих відділів “Карпатської Січі” у
Великому Бичкові. 15 лютого 1939 р. аналогічні курси розпочались у домівці
“Жіночої Січі” в Перечині25.

“Жіноча Січ” мала власну військову уніформу. Головним її елементом був
відкритий китель, виготовлений з високоякісної бавовни сіро-зеленого (інколи
сіро-голубого) кольору з двома кишенями знизу і шкіряним ременем. Світла
сорочка з темною краваткою надавали січовичці елегантного вигляду. До
комплекту однострою також входили шапка-“мазепинка” без дашка, яку спереду
прикрашали синьо-жовтою стрічкою, бавовняна спідниця нижче колін, панчохи
і туфлі. Дуже часто елементи уніформи замінювались частинами традиційного
жіночого одягу того часу, наприклад, вишитою сорочкою, спідницею чи кофтою
цивільного крою26.

Порівняно із чоловічими відділами “Карпатської Січі”, у жіночих відділах не
було військових звань і рангових розрізнень. Єдиною ознакою, що відрізняла
вищих за посадою січовичок від рядових учасниць “Жіночої Січі”, була шкіряна
портупея, прикріплена до поясного ременя.

Жіночі відділи брали активну участь у громадсько-політичному і національно-
культурному житті Карпатської України. Зокрема, вони організовували
різноманітні вечори, свята, панахиди в пам’ять про загиблих січовиків, урочисті
походи, брали участь у мітингах, демонстраціях, передвиборчій кампанії.
Січовички також проводили активну культурно-просвітницьку роботу серед
населення, поширювали українську літературу і пресу, збирали кошти на потреби
“Карпатської Січі”, надавали соціальну допомогу бідним родинам. “Жіноча Січ”
також шила січові однострої (чоловічі та жіночі), виготовляла національні та
січові прапори, прикрашала зали для зібрань27.

Особливо важкою була робота січовичок медиків і санітарок, які в
надзвичайно складних умовах надавали допомогу пораненим бійцям.

У “Жіночій Січі” більше, ніж у чоловічих відділах “Карпатської Січі”,
відчувалась нестача повного комплекту уніформи. Тому більшість січовичок
ходила у цивільному вбранні або використовувала лише окремі елементи
військового однострою (шапки-“мазепинки”, спідниці, сорочки з краваткою чи
китель). Під час проведення урочистих заходів (з’їздів, зібрань та маніфестацій)

24 Наступ, 17 січня 1939, 3.
25 Химинець, Тернистий шлях до України, 363.
26 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 92.
27 Там само, 109.
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відповідно до інструкцій керівництва жіночі відділи, які не мали уніформи, одягали
цивільний одяг однорідного крою28.

За короткий проміжок часу від початку січня до середини березня 1939 р.
“Жіноча Січ” змогла розгорнути свою діяльність у всіх округах Карпатської
України, розбудувати структуру жіночих відділів, сформувати власний однострій,
провести санітарний, суспільно-політичний та розвідувальний вишколи,
організувати лазарет для поранених січовиків у Хусті. Незважаючи на те, що
жінки виконували у “Карпатській Січі” переважно допоміжні функції, їхня роль
була незамінною і вкрай важливою для нормального функціонування військового
формування Карпатської України.

Одним із напрямів діяльності ОНОКС у 1938–1939 рр. була культурно-
просвітницька робота серед українського населення, зокрема, участь у
відзначенні національних і релігійних свят у Карпатській Україні, організація і
проведення політичних мітингів, демонстрацій, передвиборної кампанії та видання
тижневика “Наступ” (редактор С. Росоха)29.

Важливим напрямом діяльності відділів ОНОКС стала участь у захисті
кордонів Підкарпатської Русі від нападів угорських і польських диверсійно-
терористичних груп, які намагалися дестабілізувати суспільно-політичне ставище
в краї, послабити владу автономного уряду А. Волошина і тим самим підготувати
ґрунт для перерозподілу територій та встановлення угорсько-польського кордону
в Карпатах. Січовиками було проведено низку бойових операцій зі знешкодження
цих ворожих груп30. Станом на лютий 1939 р. січовики брали участь у 22 боях
з угорськими і польськими терористами, в яких були розбиті групи Йозефа Према
і Ернеста Берзевітці. Загалом було полонено 24 старшини, 62 підстаршини і понад
200 рядових ворожих бойових груп. У м. Великому Бичкові до 25 лютого 1939 р.
було ув’язнено 345 угорських бойовиків31.

У січні-лютому 1939 р. місцеві та окружні команди ОНОКС провели військові
вишколи з січовиками у місцевих гарнізонах і домівках Січі32.

Розбудова “Карпатської Січі” вимагала значних коштів, а уряд їх не мав.
А. Волошин звернувся з проханням про допомогу до громадян краю і української
діаспори. Очікувана допомога незабаром почала надходити. Не кращими були
справи з озброєнням. Керівники “Карпатської Січі” кілька разів зверталися до
А. Волошина з проханням передати зброю “з засобів, які находяться при
окружних урядах і окружних судах”33. Прем’єр-міністр, не маючи таких

28 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 92.
29 Там само, 53.
30 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 76.
31 Володимир Бірчак, Карпатська Україна. Спомини й переживання (Ужгород: Ґражда,

2007), 38.
32 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 66–70.
33 Юрко Степовий, “Срібна Земля в огні й бурі революції,” На чужині (Б.м.в.: Накладом

ОУН, 1947), 29.
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повноважень, і побоюючись загострення відносин із чехословацьким
командуванням, яке різко виступало проти озброєння “Карпатської Січі”, дозволу
не давав. Попри невеликі поставки зброї та амуніції, які зусиллями окремих
крайовиків-підпільників, всупереч забороні закордонного проводу ОУН,
нелегально переправлялися із Польщі, відділи “Карпатської Січі” напередодні
угорського нападу були погано озброєні та не готові до тривалого опору
регулярним військам. Відсутність зброї призвела до спроби захоплення її силою,
що спричинило кровопролитні сутички 13–14 березня 1939 р. між відділами
“Карпатської Січі” і чехословацьким військом.

13 березня 1939 р. відбулися дві наради керівництва “Карпатської Січі”, на
яких обговорювалось питання озброєння. Внаслідок цих нарад А. Волошин
підписав наказ команді чеської жандармерії видати Січі зброю. Комендант
жандармів підполковник Вака видав зброю (41 рушницю і 90 револьверів). Проте,
Вака категорично відмовився видати решту зброї, незважаючи на наказ
А. Волошина.  Заради справедливості слід відзначити, що він не
підпорядковувався прем’єр-міністру Карпатської України34. Суперечка між
січовиками і жандармами завершилася стріляниною. Чеські війська вступили в
Хуст і збройні сутички тривали більше восьми годин. На вулицях Хуста з’явилися
барикади, зав’язалися вуличні бої. За різними даними, у боях із чехами в Хусті
в ніч з 13 на 14 березня 1939 р. полягло від 40 до 150 січовиків, близько
50 отримали поранення35. А. Волошин усіляко намагався уладнати конфлікт,
однак Прага не відповідала на численні телефонні дзвінки і телеграми української
влади. Збройні сутички мали місце не тільки в Хусті. Вирвавшись з оточення,
січовики розбили жандармів у Велятині, Буштині, а також біля Іршави, Білок,
Копані та Тячева36. На нашу думку, напад січовиків на чеське військо був
тактичною помилкою. Кровопролитні сутички 13–14 березня 1939 р. значно
послабили “Карпатську Січ” і зробили неможливими її спільні дії з чеськими
військами проти угорського агресора. Фактором, який негативно вплинув на
політичну ситуацію в краї, були суперечності й в самому українському таборі.
Автономний уряд А. Волошина постійно відчував опозицію молодих і радикально
налаштованих націоналістів, які перебували в керівництві “Карпатської Січі” і
вимагали рішучих дій стосовно чехословацької влади.

6 березня 1939 р. А. Гітлер прийняв рішення остаточно ліквідувати
Чехословаччину, а 12 березня Угорщина одержала згоду Берліна на окупацію
всього Закарпаття. Наступ угорських військ проходив у трьох напрямках:
західному (Ужгород – Перечин – Великий Березний – Ужок) з відгалуженням
на Турянську долину (Тур’я Ремета – Порошкове), завданням якого було
перерізати відступ січовиків з Карпатської України у Словаччину; середньому,

34 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 111.
35 Там само, 114.
36 Там само, 113.
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або центральному у двох напрямах (Мукачеве – Чинадієве – Свалява –
Воловець) і (Мукачеве – Іршава – Білки – Довге), а також східному (Берегове –
Севлюш – Хуст – Тячів – Солотвине – Рахів – Ясіня), головним завданням якого
було подолати опір січовиків і не допустити захоплення румунськими військами
східних районів Карпатської України37. Завдяки оперативності угорської розвідки
офіційний Будапешт мав досить чітку уяву про розташування чеських військових
частин, технічних засобів і навіть гірських дивізій.

Угорські війська перейшли в наступ по всій демаркаційній лінії. 14 березня
1939 р. відбулися бої у селах Городнє (Горонда), Страбичіве, Сільці, Іршаві,
Довгому, Шугоші, Підгорби і Доманиці. Мадярські війська невеликі села
захоплювали досить легко, але в с. Підгорбі наткнулися на супротив січовиків,
які вийшли з сіл Довгого і Шугошу. У ході бою січовики зазнали важких втрат38.

12-та чехословацька дивізія проводила оборонні бої на території Закарпаття
проти наступаючих угорських військ тільки 14 березня. Увечорі цього дня
генерал армії Л. Прхала видав наказ про евакуацію чехословацьких військових
частин і державних службовців з території Підкарпатської Русі. 15 березня 1939 р.
на всіх напрямках фронту розпочались активні наступальні операції угорських
військ. Одним із найважливіших був наступ Берегівської військової групи угорців
на Хуст, столицю Карпатської України. Угорське командування планувало
якнайшвидше арештувати український уряд, не допустити відкриття Сойму,
перешкодити наступу румунських військ у східних регіонах краю. Проте,
15 березня о 17 годині надійшла звістка про вступ німецьких військ у Прагу і
Чехословацька держава перестала існувати.

Ще напередодні цих подій А. Волошин вислав до Берліна три телеграми, в
яких просив захистити Карпатську Україну. Жодних відповідей не надійшло.
Того ж дня близько 19-oї години угорці вручили представнику Карпатської України
Вікентію Шандору ультиматум, який уряд А. Волошина відхилив. А. Волошин
був впевнений, що угорці вторглися на територію краю без відома Німеччини.
Однак, 15 березня німецький консул Гофман вручив прем’єр-міністру
Карпатської України заяву міністерства закордонних справ Німеччини, в якій
говорилося, що Берлін пропонує карпатським січовикам не чинити опору
угорській армії. Наприкінці дня 15 березня А. Волошин покинув Хуст і, не
віддавши наказ про збройний опір, емігрував за кордон39.

Упродовж 15–16 березня 1939 р. велися основні бої між захисниками
української державності та угорськими загарбниками. Особливої слави набув
бій на Красному полі біля Хусту. Ще 14 березня 1939 р. о пів на шосту ранку в
Хусті чеське військо почало роззброювати підрозділи січовиків. Цим

37 Стерчо, “Молодь і відродження Карпатської України”, 84.
38 Филонович, Березневі дні Карпатської України, 33–34.
39 Ольга Кухарчук, “Організація Народної Оборони Карпатська Січ – збройні сили

Карпатської України,” Чорномрський літопис 5 (2012): 25.
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скористалися угорські війська, котрі за мовчазної згоди Німеччини почали
окупацію території Карпатської України. Упродовж цілого дня відбувалося
протистояння чеських жандармів і військових з українськими січовими загонами
за оволодіння складами зброї.

Коли чеські війська отримали наказ відступати, на захист своєї землі
виступили семінаристи севлюшської горожанської школи та учителі, місцева
молодь. Відступаючи від Севлюша через Королеве, Веряцю аж до Красного
поля, українці на певний час стримували переважаючі сили противника. На
Красному полі вдалося заволодіти вісьмома кулеметами, 120-ма рушницями і
близько 50 тисячами набоїв.

Мужній опір січовиків угорським окупантам на Красному полі дав змогу
депутатам Сойму Карпатської України прийняти важливі історичні документи –
було оголошено про створення незалежної держави “Карпатська Україна”, обрано
її президента – А. Волошина, призначено уряд, затверджено державні атрибути.
Вранці 16 березня 1939 р. Королеве і Веряця були захоплені угорськими військами,
а на Красному полі бій продовжувався. Для придушення опору січовиків угорська
армія задіяла літаки і легкі танки. Угорські підрозділи значно переважали у
чисельності і якості озброєння січовиків, які, після запеклого бою, були змушені
відступити. 16 березня угорці зайняли Хуст, згодом Буштине, Нягове та інші
населені пункти. 18 березня 1939 р. останні захисники Карпатської України
припинили опір, однак, окремі відділи Січі продовжували партизанську боротьбу
у важкодоступних гірських місцевостях Карпат до середини травня 1939 р.
Осередки партизанського спротиву січовиків проти угорської влади залишались
у районі Іршави – Білок – Довгого, на Волівщині (Торунь, Скотарське, Репинне,
Волове), Ряхівщині (Ясіня), с. Ужок, біля Перечина та в долині міста Хуст40.

Отже, з моменту свого утворення у листопаді 1938 р. напівмілітарна
організація “Карпатська Січ” пройшла якісну еволюцію й у березні 1939 р.
постала у вигляді збройних сил Карпатської України. “Карпатська Січ” боролася
проти будь-яких спроб посягнути на суверенне право українського народу самому
розпоряджатися своїм життям. Причинами поразки стала відсутність власної
правової бази для діяльності “Карпатської Січі” як військового формування;
незадовільне забезпечення зброєю, боєприпасами і військовим спорядженням;
невдачі української еміграції та ОУН у справі здобуття зброї для “Карпатської
Січі” за кордоном; негативне ставлення чехословацького військового
командування до питання озброєння ОНОКС.

Протистояння “Карпатської Січі” і угорських військ стало одним із перших
проявів збройної протидії наступу тоталітаризму у Європі напередодні Другої
світової війни.

40 Пагіря, Карпатська Січ: військове формування Карпатської України, 143–144.
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KARPATSKA SICH IN THE DEFENSE OF UKRAINIAN STATE

Irina KRASNODEMSKA
Research Institute of Ukrainian Studies,

Department of the Historical Studies
18 Isaakyana str., 01135, Kyiv, Ukraine

During the formation of Ukrainian statehood in Carpatho-Ukraine in 1938–1939, it was necessary
to form armed formations for its protection. The “Carpathian Sich” was created here (the full name is
the People’s Defense Organization “Carpathian Sich”) for this purpose. The main idea of   the article
is to consider the process of forming this organization, its stuffing and providing weapons, and to trace
the participation of its members in the defense of Carpatho-Ukraine.

The “Carpathian Sich” had 10 teams (squads) in the districts and 5 permanent garrisons for military
training. The emblem of the organization was a trident with a sword, similar to the emblem of the OUN.
All organization’s ribands, uniforms, banners and political posters also had the OUN’s symbols. On
November 9, 1938, the constituent assembly of the “Carpathian Sich” took place in Khust. The charter
of the organization, which determined the purpose, task, structure, etc., was approved there.

The congresses of the “Carpathian Sich” became important stages in its organizational formation.
The organization’s structure and ideological basis were laid at the First Congress on December 4, 1938
in Khust. The Second congress on February 19, 1939 in Khust noted the fact of international updating
of the “Ukrainian question” and declared that its solution would be possible only if the nationalist
concept of the creation of independent states in Eastern Europe would be adopted. On January 1,
1939, the Main Office of Women’s Departments of the “Carpathian Sich” was formed (its head was
S. Tysovska, the deputy was M. Khiminets). In January-March 1939, “Women’s Sich” was able to
expand its activity in all districts of Carpatho-Ukraine, to develop the structure of women’s departments,
to form their own uniform, to conduct sanitary, social and political as well intelligence schools, and to
organize an infirmary for their wounded members in Khust. Important areas of the activity of the
“Carpathian Sich” in 1938–1939 were cultural and educational work and participation in protecting the
borders of Carpathian Ruthenia from the attacks of Hungarian and Polish sabotage groups and terrorist
ones that tried to destabilize the political and social situation in the region.

On March 13, 1939, on the streets of Khust appeared barricades, street battles started. According to
various data, between 40 and 150 members of the “Carpathian Sich” fell, about 50 persons were wounded
in the battles with the Czechs in Khust on the night of March 13 to March 14, 1941. The bloody clashes
on March 13–14, 1939 weakened the “Carpathian Sich” greatly and made it impossible for its joint
actions with the Czech troops against the Hungarian aggressor. The controversies among the Ukrainians
themselves became the factor that negatively affected the political situation in the region. During March
15–16, 1939, the main battles between the defenders of Ukrainian statehood and the Hungarian invaders
were carried out. The courageous resistance of the “Carpathian Sich” to the Hungarian occupants in
Krasne Pole made it possible for the deputies of the Carpatho-Ukraine’s diet to approve important
historical documents, to declare the creation of the independent state “Carpatho-Ukraine”, to elect its
president A. Voloshyn, to appoint the government, and to approve the state attributes.

Consequently, since formation of the “Carpathian Sich” in November 1938, that semi-militarized
organization has undergone a qualitative evolution, and in March 1939 it emerged as the armed forces of the
Carpatho-Ukraine and fought for Ukraine’s independence. The reasons for defeat was the lack of its own
legal basis for its activities as a military formation; poor providing weapons, ammunition and military
equipment; the failures of Ukrainian emigration and the OUN abroad in obtaining weapons for the “Carpathian
Sich” and so on. The confrontation between the “Carpathian Sich” and the Hungarian troops became one of
the first manifestations of the armed counteraction to the offensive of totalitarianism in Europe.

Key words: Carpathian Ukraine, “Carpathian Sich”, national interests, national liberation movement,
organizational structure, Hungarian aggression.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН В ДОКУМЕНТАХ
ПОЛЬСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ ДОБИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Наталія РОМАНИШИН
Національна академія внутрішніх справ,

кафедра історії держави та права,
пл. Солом’янська 1, 03035, Київ, Україна

Вивчення діяльності ОУН у контексті формування і реалізації ідеї незалежності України –
одна із важливих складових української історії ХХ ст. Без об’єктивного дослідження ОУН як
складової українського національно-визвольного руху неможливе усвідомлення історичних подій,
явищ і процесів, які відбуваються сьогодні. У пропонованій статті, на основі матеріалів з Архіву
Актів Нових (Варшава), а також деяких опублікованих джерел, охарактеризовано специфіку
діяльності ОУН у період 1938–1939 рр. на території Галичини. Особливу увагу звернено на
роль, яку відіграла ОУН у розвитку політичних подій в Карпатській Україні, зокрема, створенні
її військових формувань, і як це впливало на зміну політичної ситуації в Галичині. Проаналізовано
реакцію польських спецслужб на активізаціюдіяльності ОУН і радикалізацію настроїв у
галицькому суспільстві загалом, зростання національної свідомості у її різних проявах, що й
було зафіксовано в документах польських архівів.

Ключові слова: архіви Польщі, польські спецслужби, Організація Українських Націоналістів,
українська держава, Карпатська Україна.

Після поразки визвольних змагань 1917–1921 рр. боротьба українського
народу за національне визволення і здобуття власної держави зосередилась
переважно у західноукраїнських землях. Важливу роль у формуванні нових
завдань і методів боротьби за державну незалежність належала ОУН, яка
напередодні Другої світової війни ставала все впливовішою політичною силою
у Західній Україні.

Посиленню ролі ОУН у західноукраїнському суспільстві немало сприяла дієва
політика Організації щодо підтримки Карпатської України, енергійна участь у
формуванні її збройних сил. Разом із тим, і в Галичині, і за кордоном, ОУН
розгорнула широкомасштабну пропаганду ідеї створення української держави.
У цьому аспекті досі остаточно не з’ясована роль, яку відіграла ОУН у розвитку
політичних подій у Карпатській Україні, зокрема, створенні її військових
формувань, і як це впливало на зміну політичної ситуації в Галичині.

Останнім часом і в Україні, і поза її межами виходять друком збірники
документів, присвячені цим питанням. Зокрема, у Російській Федерації
опублікований двохтомник, присвячений діяльності ОУН, де зібрані матеріали
польських, німецьких і радянських спецслужб1. Однак, аналізуючи праці сучасних

1 Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы
(Москва: РОССПЭН, 2012), т. 1, 878.
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українських істориків, приходимо до висновку, що зарубіжні архівні джерела у
висвітленні цих подій залучені недостатньо.

Запропонована стаття має на меті дослідити деякі польські архівні матеріали
і документи, що висвітлюють діяльність ОУН та реакцію польських спецслужб
на активізацію і самої організації, і галицького суспільства загалом у зв’язку з
виникненням Карпатської України.

Проголошення автономії Карпатської України викликало широкий резонанс
серед українців, які проживали в межах Польщі та в еміграції. У цей період
ОУН розгорнула свою діяльність у багатьох напрямках – взяла участь у
розгортанні подій у Карпатській Україні, форсувала пропагандистську роботу у
Польщі та налагоджувала зв’язки з Німеччиною. Такі дії все більше непокоїли
польські спецслужби, які ретельно слідкували за націоналістичним рухом і
змінами у політичних настроях українського суспільства. Наведені нижче
матеріали дають змогу прослідкувати радикалізацію українського спільноти в
Галичині, зростання національної свідомості у її різних проявах, що й зафіксовано
в документах польських органів влади.

Загострення міжнародних відносин на рубежі 1938–1939 рр. і становлення
Карпатської України виводить український чинник на важливе місце у внутрішній
та зовнішній політиці Польщі. У Варшаві були серйозно стривожені виникненням
автономної Карпатської України. З одного боку польські політики боялися, що
Карпатська Україна стимулюватиме національно-визвольний рух на східних
теренах Речі Посполитої, а з іншого – остерігались, що карпатська автономія
стане в руках Німеччини осередком майбутньої пронімецької України, що
загрожуватиме національним інтересам Польщі. Занепокоєна таким розвитком
подій Варшава активізувала роботу своїх державних органів стосовно зондування
настроїв українців, і в першу чергу, щодо збору інформації про діяльність ОУН.

Українською проблемою у міністерстві внутрішніх справ Польщі займалося
декілька відділів – суспільно-політичний, національний та відділ безпеки, що
знайшло своє відображення в архівах, зокрема, Архіві Актів Нових у Варшаві
(Archiwum Akt Nowych). Сигнатура 842 (назва одиниці зберігання. – Авт.)
містить матеріали, що стосуються “акції зміцнення польського елементу у
Східній Малопольщі”. У сигнатурі 1057 зберігається інформація про українську
еміграцію в Німеччині, її політичну орієнтацію, вплив на українське суспільство,
аналізується діяльність окремих емігрантських організацій2. Матеріали про
діяльність українців у Чехословаччині знаходимо у сигнатурі 10553. Матеріали

2 Ukrainska emigracija w Niemcach, Archiwum Akt Nowych (dalej – AAN), zespol Ministerstwo
Spraw Wewnetrznysh (dalej – MSW), Wydzial Narodowosciowy, syg. 1057, k. 1–3.

3 Materialy informacijne o dalalnosti Ukraincow w Czechoslowacji, AAN, zespol MSW, Wydzial
Narodowosciowy, syg. 1055, k. 1–11.
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відділу безпеки МВС охоплюють діяльність УНДО4, а також інших українських
партій та організацій, зокрема і ОУН5.

До складу відділу безпеки МВС Польщі належав український сектор, що
займався наглядом за українцями, які проживали не тільки на території Польщі,
а й за кордоном. Створений у 1934 р. підрозділ поділявся на дві групи – слідчу і
наглядово-розвідувальну й обіймав всі ділянки політичного, суспільного та
культурного життя українського населення6. Український сектор щотижня
надсилав свої звіти до міністерства внутрішніх і закордонних справ, а звідти – у
польське посольство в Берліні. Ці матеріали зберігаються у фонді “Посольства
Речі Посполитої у Берліні”. Хронологічні рамки “Звіту МВС про рух національних
меншин в Польщі. Тижневі звіти про діяльність ОУН-УВО” (саме така повна
назва цих документів) – початок 1938 р. – до 1 липня 1939 р.7

Польське посольство в Берліні щотижня отримувало докладну інформацію
про український рух не тільки в межах Польщі, але й за кордоном – в основному
на німецькій території. Крім того, польський дипломатичний корпус у Німеччині
та посольство в Берліні, численні консульства – Віденське, Празьке та інші
займалися розвідувальною роботою щодо українського самостійницького руху,
аналізували інформаційні матеріали, урядові публікації тощо8.

Про діяльність українських організацій у Відні та Празі дізнаємося з
сигнатури 388, про події в Карпатській Україні з сигнатури 387 (“Національний і
сепаратистський словацький і український рух на Закарпатській Русі”), а з
сигнатури 385 (“Підтримку національного і сепаратистського руху на
Закарпатській Русі, а також опіку над українськими емігрантами, що перебувають
у Австрії”) про події у Карпатській Україні та становище української еміграції в
Австрії. У сигнатурі 386 (“Націоналістичний рух, в основному український”)
аналізується діяльність українських організацій в Німеччині та матеріали
українських передач віденського радіо9.

4 Meldunek sytuacyjny, AAN, zespol MWS, Wydzial Bezpieczenstwa, syg. 1085, k. 1–30; Referat
p.t. Uchwaly Narodowego Komitety UNDO, AAN, zespol MWS, Wydzial Bezpieczenstwa, syg. 1280,
k. 1–4.

5 Sprawozdanie tygodniowe Referatu Ruchu Komunistycznego, AAN, fond MWS, Wydzial
Bezpieczenstwa, syg. 1201, k. 1–37.

6 Peplonsi, Andrzej, Policja Panstwowa w systemie organow bezpieczenstwa Drugej Rzeczypospolitej
(Szcztno: W-wo Wyzszej szkoly policij, 1991), 129.

7 Sprawozdanie MWS o ruchu mniejszosciowym w Polsce. Sprawozdanie tygodniowe z dzialalnosci
OUN-UWO. Tom I, AAN, zespol Ambasada Rzeczy Pospolitej w Berlinie (dalej – Ambasada RP w
Berlinie), syg. 3934, k. 1–173; Sprawozdanie MWS o ruchu mniejszosciowym w Polsce. Sprawozdanie
tygodniowe z dzialalnosci OUN-UWO. Tom II, AAN, zespol Ambasada RP w Berlinie, syg. 3935,
k. 1–179.

8 Andrzej Misiuk, Sluzby specjalne II Rzeczy Pospolitej (Warszawa: Bellona, 1998), 76.
9 Ruch nadorowosciowe, glownie ukrainski, zespol AAN, zespol Ambasada RP w Berlinie, syg. 386,

k. 1–31.
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У фонді Головного управління державної поліції Archiwum Akt Nowych
містяться матеріали про українсько-польські взаємини та діяльність ОУН, про
арешти членів ОУН і документи доби Карпатської України10.

У другій половині жовтня 1938 р. на заклик ОУН українська молодь розпочала
нелегально переходити польсько-чехословацький кордон. Переходи набрали
масового характеру, коли на Закарпатті була створена Карпатська Січ. Польська
влада швидко відреагувала на ці події. Зокрема, прокурор Апеляційного суду у
листі до окружних прокуратур від 1 листопада 1938 р. вимагав розслідування
кожного подібного випадку. Затриманих польськими прикордонниками юнаків
вимагалося судити відповідно до закону про загальний військовий обов’язок, як
польських громадян, що без згоди польського уряду вступають до військових
організацій іншої держави11. У багатьох випадках порушникам кордону
загрожувало, окрім тривалих термінів ув’язнення (від одного до восьми років),
ще й позбавлення громадянських прав12.

Український сектор у відділі безпеки МВС Польщі звертав увагу на зростаючу
агресивність українських демонстрацій, що їх організовувала ОУН. Збільшилась
кількість польсько-українських сутичок серед населення, зросли випадки
використання зброї та вибухових матеріалів13.

Одразу після падіння Карпатської України у Галичині прокотилася хвиля
арештів активістів ОУН. В Архіві Нових Актів є документ, що вказує на
причетність Угорщини до цих подій. Окупувавши Карпатську Україну, у руки
гортистів потрапили документи ОУН, серед яких був план організації на території
Галичини повстання та списки лідерів і членів українських політичних партій,
що знаходилися у Польщі. Ця інформація була передана польським властям, у
зв’язку з чим і розпочалися масові адресні арешти14. Було затримано 150 осіб15.
В основному, взяли під варту лідерів і активних членів ОУН16. Видається, що це
була добре продумана з політичної і психологічної точок зору акція. Арешти
керівного складу ОУН пройшли безпосередньо після падіння Карпатської України,

10 Inwigilacja i aresztowania nacjonalistow ukrainskich, glownie czlonkow OUN. T. III, AAN,
zespol KGPP, sygn. 240, k. 1–140; Inwigilacja i aresztowania nacjonalistow ukrainskich, glownie
czlonkow OUN. T. IV, AAN, zespol KGPP, sygn. 241, k. 1–153.

11 Лист прокурора Апеляційного суду до окружних прокуратур, 1 листопада 1938 р.,
Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 1075, арк. 11–
13.

12 Олександр Богів, Микола Вегеш та Володимир Задорожний, “Галичина і Карпатська України
у 1938–1939,” Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 7 (2000):
432.

13 Sprawozdanie MWS o ruchu mniejszosciowym w Polsce. Sprawozdanie tygodniowe z dzialalnosci
OUN-UWO. Tom II, AAN, zespol Ambasada RP w Berlinie, syg. 3935, k. 36.

14 Ibid., k. 14.
15 Sprawozdanie MWS o ruchu mniejszosciowym w Polsce. Sprawozdanie tygodniowe z dzialalnosci

OUN-UWO. Tom I, AAN, zespol Ambasada Rzeczy Pospolitej w Berlinie (dalej – Ambasada RP w
Berlinie), syg. 3934, k. 172.

16 Ibid., k. 173.
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у момент, коли в українському суспільстві запанувала атмосфера розгубленості
та розчарування. Сподівання на німецьку підтримку не справдились. Цими
заходами Варшаві вдалося на певний час послабити ОУН. Як свідчать документи
польських спецслужб, у Галичині ОУН змогла відновити і налагодити свою
діяльність у попередніх масштабах лише наприкінці травня 1939 р.17

Після ліквідації української автономії на Закарпатті інтерес до розвитку
міжнародних справ серед українського населення зростав, що спричинило
зацікавленість українською пресою, особливо щоденною. Тиражі українських
видань збільшились у кілька разів. Підвищення уваги українців до міжнародних
подій підтверджують матеріали МВС Польщі18. З’явився ще один новий аспект
внутрішнього політичного життя галицького суспільства, на який звернули увагу
польські спецслужби – активнішу участь в національному русі почало брати
духовенство греко-католицької церкви19.

У контексті внутрішньої ситуації у Польській державі та її геополітичного
положення питання політичних орієнтацій громадян непольської національності
у разі можливого збройного конфлікту було одним із найважливіших. Терени, де
мешкали національні меншини, для військових мали важливе стратегічне і
тактичне значення. У такій обстановці основна увага була сфокусована на
українському населенні на сході країни і його організації. Документи Міністерства
військових справ Польщі з інформацією про діяльність ОУН доби Карпатської
України потрапили до СРСР і зберігаються нині у Російському державному
військовому архіві.

Декілька років тому деякі з них були вперше опубліковані у двотомному
збірнику “Украинские националистические организации в годы Второй мировой
войны. Документы: в 2 т.”. З періоду, що розглядається опубліковані документи
II відділу Генерального штабу Польщі та Окремого сектору інформації
контррозвідки ДОК VI у Львові.

При Головному штабі Війська Польського існував ІІ Відділ – “двуйка”, який
займався військовою розвідкою (Відділ ІІ а – розвідка) і контррозвідкою
(Відділ ІІ b – контррозвідка). Головному штабу підпорядковувався Корпус
охорони прикордоння, який мав своє командування (ДOK). До його структури
входили сектори інформації, що займались військовою контррозвідкою. У
секторах існували окремі відділи з національних питань, які в своїй діяльності
опирались на територіальні представництва (експозитури) і офіцерські пости
(пляцувки). Сектор з національних питань займався спостереженням за змінами
у ставленні національних меншин до Польської держави, виявляв різні форми
негативних проявів у державних структурах, передусім в армії, аналізував

17 Sprawozdanie MWS o ruchu mniejszosciowym w Polsce. Sprawozdanie tygodniowe z dzialalnosci
OUN-UWO. Tom II, AAN, zespol Ambasada RP w Berlinie, syg. 3935, k. 56.

18 Ibid., k. 67.
19 Ibid., k. 77.
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становище і настрої національних меншин, вів їх оперативну розробку. У Львові
розташовувалось DOK VІ, на території якого діяло три експозитури – у Тернополі,
Станиславові та Львові.

Так, у донесеннях керівників офіцерських постів за лютий – березень 1939 р.
вказується, що на цій території спостерігається погіршення ситуації у зв’язку з
масовою “націоналістичною пропагандою”, пов’язаною зі створенням
Карпатської України і сподіваннями місцевого населення, що незабаром буде
утворена Українська держава за допомогою німців20. У всіх донесеннях
підкреслювалось, що ситуація різко погіршується і українці “все голосніше
говорять про повстання”21. З огляду на це збільшились випадки таємних
військових навчань українців і збройні сутички з польською поліцією22. Крім того,
українці проявляють інші види супротиву польські владі: таємний збір коштів на
підтримку Карпатської України, відмова українських дітей вчитися у школах
польською мовою і селян сплачувати державні податки23. Для авторів цих
донесень був очевидним той факт, що за усім цим стоїть ОУН.

Цікава інформація наводиться у рапортах відділу розвідки Корпусу
прикордонної охорони, де, зокрема, зазначається, що поява Карпатської України
стала поштовхом для всіх українських організацій до дій, пробудила сподівання
на утворення Великої України. Під впливом цих подій відбувалася консолідація
всього українських суспільства, яке раніше було роз’єднане внаслідок впливів
різних політичних сил. Інформувалося, що найактивніше працює ОУН, яка веде
серед української молоді активну агітацію за масові переходи у Закарпаття і
проводить збір коштів. Зазначалося, що ця акція охопила практично всю
територію українських воєводств, навіть ті території, де раніше не спостерігалось
активної діяльності українських організацій, як наприклад, Жидачів і Надвірна.
У документах фіксується, що українці стали частше читати свою періодику,
цікавитись новинами із Закарпаття і, як наслідок, відмовлялись сплачувати
податки, знищували польську державну символіку, проводили масові
демонстрації. Занотовані випадки побиття українським школярами польських
дітей. Матеріали містять інформацію про те, що ОУН розпочала акцію, метою
якої є захоплення зброї і амуніції, а також відмічено співробітництво з німцями24.

В іншому донесенні аналізується вплив ОУН на українське суспільство у
трьох повітах – Долинському, Жидачівському і Стрийському. Зокрема
зазначається, що у Долинському повіті під контролем ОУН перебуває лише
десять відсотків українських товариств. Організаційні зусилля ОУН були
спрямовані на створення на місцях об’єднань молодіжних українських груп з
декількох десятків осіб, які у майбутньому будуть виховані в ідеології ОУН і

20 Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны, 31–37.
21 Там само, 35.
22 Там само, 37, 39, 45.
23 Там само, 38.
24 Там само, 60.
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привчені до табірного життя. Діяльність ОУН у Жидачеві характеризувалась
як дуже слабка25.

У Стрийському повіті, за інформацією спецслужб, український елемент був
найактивнішим. Вплив ОУН на українські організації тут становив вісімдесят
відсотків. Зазначалося, що “український націоналізм, що підтримується на місцях
видними українським діячами, привів до того, що на сучасний момент село
живе в умовах терору українських бойовиків”, доказом чого служить відсутність
свідків практично по кожній політичній справі, які бояться репресій з боку ОУН.
Тому, незважаючи на встановлення винуватих, судові справи дуже часто
призупинялися. Окремо зазначалося, що “високий інтелектуальний рівень
окремих діячів, почуття честі та ідейність, на якій вони базують свою діяльність,
ускладнює отримання інформації відносно роботи окремих діячів і їх оточення,
що призводить до того, що переважно важливі події випадають з-під уваги
польської служби безпеки”26. Як бачимо, навіть супротивник був змушений
визнавати глибокі ідейні переконання та високі моральні якості властиві членам
ОУН.

Далеко не повний огляд польських архівних документів про діяльність ОУН
доби Карпатської України дає підстави зробити деякі висновки. Передусім впадає
у вічі, що проблема української національної меншини у Польщі та її поведінка у
можливій майбутній війні серйозно турбувала уряд другої Речі Посполитої. Поява
Карпатської України збурила націоналістичні настрої та державницькі сподівання
серед українців Польської республіки. Найбільшу небезпеку для себе польський
уряд вбачав у діяльності ОУН і поширенні її впливу на українську молодь.

На основі проаналізованих документів можна дійти висновку, що, діяльність
ОУН була одним із вагомих чинників радикалізації політичних настроїв галицьких
українців у 1938–1939 рр. і зростання національної свідомості українців – з одного
боку та антипольських настроїв – з іншого. Окремо слід зазначити, що архівні
документи сусідніх з Україною держав – передусім Польщі, а також
Чехословаччини, Угорщини, Румунії, які з різних причин були зацікавлені у
відслідковуванні процесів у тодішньому українському суспільстві, ще
недостатньо залучені вітчизняними істориками у науковий обіг. І саме у цьому
вбачаємо перспективи наших подальших наукових досліджень.

25 Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны, 52–54.
26 Там само, 57.
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IN POLISH SPECIAL SERVICES’ DOCUMENTS
IN CARPATHIAN UKRAINE’S PERIOD
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National Academy of Internal Affairs,
Department of State and Law History,

1 Solomyanskaya sq., 03035, Kyiv, Ukraine

The OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) is part of the history of the Ukraine in the 20th

century and it is important to take it into account when discussing the subject of Ukrainian independence.
It is impossible to understand the historic events and nowaday processes without objective research of
the OUN and considering it as a part of the Ukrainian national independence movement in the 20th

century. The article describes OUN‘s activities in Galicia during 1938–1939 which is based on documents
from Warsaw‘s Central Archives of Modern Records (AAN – Archive of New Acts) and also other
published sources. The main theme of this article is that the OUN paid an important role in political
events in the Carpathian Ukraine (creation of military troops for example); it also influenced the
situation in Poland internally.

The OUN‘s activities in Carpathian Ukraine also had an influence on the political situation in
Galicia. It worried Polish special services and they watched and analyzed the OUN‘s actions not only
in Poland but also in Czechoslovakia, Germany, Austria and other countries. Polish Special Services
documented and analysed activities of the OUN in the Carpathian Ukraine and Galician society and
noted the increase of national self-identity.

The OUN actively supported Carpathian Ukraine and took active part in the creation of its
military forces which lead to strengthening the OUN‘s position in Western Ukrainian society. On top
of that the OUN started large scale propaganda regarding the creation of a Ukrainian independent state.

However, the role of the OUN in development of political events in Carpathian Ukraine and how
it influenced changes of political situation in Galicia still have not been fully established.

Nonetheless, based on just some documents from the Polish Archives from the era of Carpathian
Ukraine gives us enough information to conclude that the OUN played an important part in the
development of historic events in Carpathian Ukraine in general and in the creation of its military forces
in particular; it also influenced Poland. It is also clear that the Government of the Second Polish
Republic (Rzeczpospolita Polska) was worried and they questioned how the Polish Ukrainian national
minority might behave in the event of future war. The establishment of Carpathian Ukraine grew hopes
and desires of Ukrainian minorities in Poland for national identity and statehood independence. The
Polish Government saw big dangers especially in the OUN influencing the Ukrainian youth. Based on
the information which was analysed from achive documents it is clear that the OUN played a major
part in influencing political views of Ukrainians from Galicia in 1938–1939 and also in the growth of
the national identity of Ukrainians and their anti–polish views.
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ПОЛЬСЬКИЙ ВЕКТОР У ПОЛІТИЦІ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра історії Центральної та Східної Європи,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті проаналізовано ставлення представників радикального табору українського
національно-визвольного руху, очолюваного ОУН і УПА, до Польщі і поляків напередодні і під
час Другої світової війни. Показано, що керівники українського руху прагнули скористатись
моментом деконструкції результатів Версальської системи устрою в Центральній та Східній
Європі, що виникла під час Другої світової війни, і утворити незалежну Українську державність
на землях із перевагою українського населення. Спочатку вони трактували Польщу і поляків як
окупантів західноукраїнських земель і прагнули звільнити ці землі від них. Після краху Польщі
були спроби укласти співробітництво з польським Рухом Опору, які, однак, зазнали невдачі
через небажання польської сторони визнати український національний рух і його претензії на
західноукраїнські землі. Наслідком цього став українсько-польський конфлікт на Волині і в
Галичині, який супроводжувався масовими жертвами цивільного населення з обох боків.
Польський вектор у політиці українського національно-визвольного табору під час війни
змінювався в залежності від обставин, але у підсумку не призвів до успіху через небажання
польської сторони піти на жодні поступки прагненням українців до створення незалежної соборної
української державності.

Ключові слова: український національно-визвольний рух, Друга світова війна, ОУН і УПА,
українсько-польські відносини, Волинь, Галичина.

Немає сумніву в тому, що стосунки України з її західним сусідом у ХХ столітті,
а також в періоди найбільшого загострення на міжнародній арені, зокрема в
роки Другої світової війни, продовжують чинити значний вплив на свідомість і
суспільні позиції людей по обидва боки кордону. Треба відзначити, що за минулий
період і українська, і польська історіографії збагатилася низкою нових цінних
досліджень, які добре відомі фахівцям. Проте, як видається, у кожній з цих
історіографій є свої вразливі невралгічні пункти. У польській історіографії майже
незалежно від волі авторів, підсвідомо прослідковується традиційна для
“державних” народів недооцінка т. зв. молодих націй, у даному випадку
української – її згуртованості і самосвідомості. З іншого боку, в українській
історіографії присутня тенденція вимушеної обставинами абсолютизації
національно-визвольного чинника в становленні державної незалежності.

Національна проблема, її розуміння і тлумачення лежать у підстав розгляду
даної теми. У нас немає можливості заторкнути всі її нервові складові. Відішлемо
бажаючих до ґрунтовного дослідження польського вченого Марека
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Вальденберґа, який скрупульозно проаналізував національні ідеї і конфлікти
народів Центрально-Східної та Південно-Східної Європи у ХХ ст., визначив
особливості їх прояву у цій частині континенту, назвав 15 головних причин такого
розвитку подій. Наведу тільки один з його висновків: “Визначені вище чинники
спричинили значне посилення позиції ксенофобії, котрі певні нації скеровували
не тільки проти одної нації, але проти кількох, часом навіть проти всіх сусідів
(…) Ксенофобії супроводжувалися негативними стереотипами, котрі їх
обґрунтовували і зміцнювали. Ксенофобні почуття вибухали в сприятливих
обставинах, особливо в період війн і провадили до різних форм фізичної агресії
(…) Опертий переважно на ксенофобії націоналізм нобілітувався і зростав.
Націоналістична концепція національної держави (…), що постулювала
денаціоналізацію і дискримінацію національних меншин, чинила чимраз більший
вплив на політику державної влади у майже всіх державах”1. Ці висновки рівною
мірою торкаються і української, і польської сторони. Цим ми й обмежимося в
теоретичних питаннях.

Варто нагадати, що розбіжності між українськими і польськими істориками
(зокрема, під час роботи Міжнародних семінарів “Україна – Польща: важкі
питання. Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”, 1997–
2008 рр.) торкалися насамперед того, що, на думку польських істориків, ідеологія
і політика ОУН, яка ґрунтувалися на ідеології інтеґрального або чинного
націоналізму, послужили важливим (якщо не провідним) чинником, який
спричинив українсько-польський конфлікт і винищення польського цивільного
населення на західноукраїнських землях у 1943–1944 рр. Українські ж історики
вважали, що таким чинником загострення українсько-польських стосунків була
насамперед політика керівних кіл Польщі і польського Руху Опору, котрі за
жодних умов не погоджувалися поступитися Західною Україною (або “кресами”)
на користь українців і тим самим спровокували братовбивчий конфлікт2. Надалі
викладемо лише головні тези нашого бачення питання.

На наш погляд, розглядати ідеологію і політику українського табору в роки
перед і після початку Другої світової війни обов’язково треба з врахуванням
ширшого суспільно-політичного тла і стратегічних намірів обох сторін українсько-
польського протистояння, яке виникло задовго до 1939 р.

Більшість дослідників сходяться на думці, що причини загострення
українсько-польських стосунків у ХХ ст. треба шукати у взаєминах політичних
представників двох народів у Галичині – провінції Австро-Угорщини до 1918 р.
Саме тут увійшли в конфлікт два національні рухи – польський та український,

1 Marek Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej.
Dzieje konfliktów i idei (Warszawa: PWN, 2000), 473–474.

2 Україна – Польща: важкі питання (Варшава: TYRSA, 1999), т. 4: Матеріали ІV міжнародного
семінару істориків “Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”, відп. ред.
Микола Кучерепа, 316–317; Marek Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie
Środkowo-Wschodniej, 32–33.
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зіткнулися два “П’ємонти” – центри національного державотворення. Апогеєм
його стала українсько-польська війна 1918–1919 рр. за Галичину і Львів, яка
закінчилася поразкою українців і включенням теренів Східної Галичини та
Західної Волині до складу відродженої Польської держави. Змагання за
національну державність різко посилили політизацію українського населення і за
висловом І. Лисяка-Рудницького, “двигало саме одно цілий західній,
протипольський фронт” у загальноукраїнських державницьких змаганнях3.

Після поразки українського національного руху та його майже повного
викорінення в СРСР єдиними центрами розвитку української політичної думки
залишалися західноукраїнські землі та західні еміґраційні осередки. Збереження
елементів демократії в устрої міжвоєнної Польщі створювало певний простір
для легальної діяльності українського політикуму і в Галичині, і на Волині, де
впродовж міжвоєнного періоду діяли легальні, напівлегальні та нелегальні
українські політичні партії й угруповання, громадські організації, кооперація.

Проте, на шляху до українсько-польського замирення у міжвоєнний час стояли
серйозні перешкоди. Нагромаджений конфліктний потенціал лежав постійним
тягарем на свідомості української меншини та її політичних лідерів у Польщі.
Загальний настрій і українського, і польського населення у міжвоєнний період
характеризувався збереженням взаємної ворожнечі й упередженості,
незважаючи на неодноразові спроби окремих осіб з двох сторін досягти
українсько-польського порозуміння. Жодна із західноукраїнських політичних
партій, включаючи ліві та праві, не погоджувалася визнати легітимним
захоплення Польщею Галичини і Західної Волині, а існуючий стан вважали
“тимчасовою окупацією”. Хоча їхні лідери по-різному бачили перспективи
майбутньої долі Західної України і шляхи до створення незалежної держави, але
всі вони сходилися в прагненні забезпечити умови для майбутньої боротьби за
незалежну українську державність.

Найвпливовішою політичною партією в українському суспільстві Галичини
від 1926 р. стало Українське Національно-Демократичне Об’єднання (УНДО),
що його створили різноманітні політичні партії та групи демократичного
спрямування. Воно постало, насамперед, з метою консолідувати український
національний табір і подолати наслідки “національної катастрофи” державницьких
змагань. УНДО, проголошуючи два провідні ідейні принципи – націоналізм і
демократію, – пропонувало консолідувати єдиний національний табір, який
відстоюватиме “право нації на самовизначення” і добиватиметься своїх цілей
легальними методами4. У 1930-ті роки УНДО пішло на “нормалізацію” відносин
із польською владою, сподіваючись певних поступок на користь українців. Проте,

3 Іван Лисяк-Рудницький, “Вклад Галичини в українські визвольні змагання,” Іван Лисяк-
Рудницький. Історичні есе. В 2-х тт., відп. редактор Франк Сисин, упорядник Ярослав Грицак,
переклади Уляни Гавришків і Ярослава Грицака (Київ: Основи, 1994), т. 2, 53.

4 Українська суспільно–політична думка в XX столітті: документи і матеріали, упоряд.
Тарас Гунчак і Роман Сольчаник (Б.м.в., 1983), т. 2, 112–115.
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сподівання УНДО на реалізацію права націй на самовизначення в рамках
Польської держави виявились ілюзією і зазнали повного краху напередодні Другої
світової війни5. Разом із ілюзіями УНДО втратило й переважні впливи серед
західноукраїнського населення. Така ж доля спіткала й політичні позиції
українських консерваторів, демократів із Державним Центром УНР та інші
право-центристські партії. На політичній арені всі вони поступилося впливам
радикальних (читай – революційних) націоналістів.

Унаслідок поразок у боротьбі за національну державність на
західноукраїнських землях 1918–1920 рр. у середовищі українського політикуму
виникла радикальна течія, представлена спочатку Українською Військовою
Організацією (УВО, 1920 р.), а з 1929 р. – Організацією Українських
Націоналістів (ОУН), яка взяла на озброєння революційну ідеологію
“інтеґрального націоналізму” й прийняла орієнтацію на Німеччину, яка, на думку
її керівників, була єдиним чинником, здатним змінити міжнародну ситуацію в
Європі і, тим самим, створити шанс для виникнення хоча б частково незалежної,
але соборної Української держави. Орієнтація на “новий порядок” в Європі, який
проголосили нацисти, була привабливою насамперед намаганням зруйнувати
Версальську систему договорів, яка не залишила місця для низки народів, котрі
прагнули самовизначення, зокрема й українців.

Ідеологія “інтеґрального націоналізму” не була особливим українським
винаходом, а спорідненим явищем європейських право-радикальних,
тоталітарних рухів першої третини ХХ ст. Її головними ідейними засадами були:
віра в націю як найвищу цінність, яка поглинає всі інші; апеляція до містичної
єдності всіх особистостей, що складають націю; підпорядкування раціональної
думки емоціональній ірраціональності; наявність харизматичного лідера та еліти,
що уособлюють “волю нації”; культ дії, війни та насильства, які вважаються
вираженням вищої біологічної життєздатності нації. Разом із тим, в українському
варіанті інтеґрального націоналізму можна також знайти елементи ліберальних,
демократичних, християнських принципів, навіть якщо учасники руху їх і
заперечували6. Новітні дослідження виявили також певні ідеологічні відмінності
між ідеологією “чинного націоналізму”, творцем якого був знаний політичний
теоретик Дмитро Донцов, та ідеологією інтеґрального націоналізму взірця ОУН.
У формуванні останньої брали участь не тільки прихильники Д. Донцова
(С. Ленкавський, С. Охримович), а й представники поміркованіших
націоналістичних кіл еміґрації (Д. Андрієвський, С. Демчук та ін.). Не вдаючись
у деталі, слід констатувати, що до початку Другої світової війни в ідейному
розвитку ОУН спостерігалась еволюція в бік посилення радикалізму, носіями

5 Михайло Швагуляк, “Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня
Другої світової війни (З історії Контактного Комітету 1937–1939 років),” Записки Наукового
Товариства імені Шевченка. Праці історично-філософської секції 228 (1994): 238–242.

6 Георгій Касьянов, До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН)
(Київ: Інститут історії України НАН України, 2003), 6–7.
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якого були представники Крайової Екзекутиви ОУН в західноукраїнських землях,
майбутні прихильники ОУН Степана Бандери (ОУН-Б після розколу організації
у 1940 р.)7.

Націоналізм, як політичний рух у 1929–1939 рр. виріс на найдинамічнішу силу
в західноукраїнських землях й у середовищі української еміґрації. І. Лисяк-
Рудницький підкреслював, що “динаміка націоналізму була настільки сильна,
що суґестії його ідей не могли протистояти інші політичні табори”. Особливо
помітними стали його впливи в Галичині, але й в еміґрації цього не уникли
практично всі політичні угруповання, за виключенням лівих8. У підсумку, на
кінець 1930-х років світоглядно-ідеологічний портрет українського
націоналістичного руху, представленого ОУН, мав завершений вигляд: його
характеризували виразні риси тоталітарного, антидемократичного і
антикомуністичного революційного руху, що спирався на культ дії, войовничий
ідеалізм і волюнтаризм, примат національного над загальнолюдським9. Ці риси
були властиві й всім іншим національним рухам у Європі, які зазнали поразки в
змаганнях за самостійну державність на початку ХХ ст.

Не підлягає сумніву, що український націоналізм запозичував ідейні елементи
з тогочасних право-радикальних доктрин, зокрема, з італійського фашизму і
німецького нацизму. Проте, це не дає підстав ототожнювати ідеологію
українського націоналізму з фашизмом або нацизмом. Швидше можна говорити
про спільні риси різних тоталітарних ідеологій, спрямованих на консолідацію
суспільств на базі одної провідної ідеї, що є властивим і багатьом політичним, і
релігійним рухам ХХ ст. Ані расизм, ані антисемітизм не були істотно притаманні
українському інтеґральному націоналізму. Він був радикальною революційною
ідеологією пригнобленої бездержавної нації, яка намагалася посісти рівноправне
місце серед інших європейських народів, акцентуючи увагу на революційних
(силових) методах досягнення мети.

Тепер розглянемо ставлення ОУН до Польщі і поляків. Воно відбите в
головних програмних документах ОУН. Перший конґрес ОУН (1929 р.) визначив
головне завдання “нового творчого чину” українського націоналізму – створення
“Самостійної Соборної Української Національної Держави” через “національну
революцію”, “усунення всіх окупантів з українських земель” і встановлення
“національної диктатури” на всіх “українських етнографічних теренах”. Програма
передбачала “повне усунення всіх займанців з українських земель” у ході

7 Докладніше див.: Іван Лисяк-Рудницький, “Вклад Галичини в українські визвольні
змагання”, 248–252; Георгій Касьянов, До питання про ідеологію Організації українських
націоналістів (ОУН), 16–17.

8 Іван Лисяк-Рудницький, “Вклад Галичини в українські визвольні змагання”, 252–253; Roman
Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939: geneza, struktura,
program, ideologia (Lublin: Wzdawnictwo UMCS, 2003), 160–161.

9 Георгій Касьянов, До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН),
20.
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національної революції, визначала “історичних ворогів” України, серед яких на
першому місці були Польща та Росія (СРСР), але не конкретизувала способів
таких дій10. Події 1930-х років у Польщі показали, що ОУН намагалася всіма
доступними методами, включаючи індивідуальний терор, спровокувати
“революційну ситуацію” в країні, підготувати українське населення до
національної революції, тобто до повстання проти “окупаційної влади”.
Еміґраційний Провід Українських Націоналістів (ПУН) головними “найманцями”
вважав Росію і Польщу, проте, з огляду на майже повну ліквідацію
націоналістичного підпілля в СРСР, більше уваги приділяв Польщі. Зрозуміло,
що Крайова Екзекутива ОУН у західноукраїнських землях на перший план
ставила боротьбу з польським адміністративним апаратом і польським
населенням, яке, на думку її керівників, ніколи добровільно не погодиться віддати
владу українцям. Один із ідеологів ОУН Осип Бойдуник писав, що “нашими
ворогами є також ті, з волі яких ці уряди існують, панують, говорячи конкретно
в Польщі – поляки, в Росії – росіяни і т.п.”11.

Друга світова війна стала випробувальним полем для реалізації радикально-
націоналістичної доктрини відбудови незалежної України революційним шляхом
і, водночас, кульмінаційним пунктом українсько-польських конфліктів у ХХ ст.
Їй передував фактичний поділ Польщі між Німеччиною та СРСР, зафіксований
у відомих Пакті про неагресію від 23 серпня 1939 р. і Договорі про кордони і
дружбу між Німеччиною та СРСР від 28 вересня 1939 р. Польську державу
було ліквідовано, але незалежної української не було створено. Західноукраїнські
землі разом із значною кількістю польського населення були примусово приєднані
до Української РСР у складі СРСР. Тепер польське населення західноукраїнських
земель опинилося в становищі, подібному до українського в складі
Речіпосполитої, й зазнало і національних, і політичних репресій з боку
комуністичного режиму. У цих умовах і український, і польський визвольні рухи
опинилися перед проблемою розробки нової політичної стратегії й тактики
боротьби за незалежність.

Стратегія польського Руху Опору була розроблена упродовж 1939–1943 рр.
й орієнтувалася на відновлення довоєнного status quo ante bellum в опорі на
західних союзників. Після 1941 р. польський еміґраційний уряд і його підпілля в
країні (Делегатура і Армія Крайова) змушені були також рахуватися з позицією
Радянського Союзу, як члена антигітлерівської коаліції. Українське питання в
політиці польського еміґраційного табору займало далеко не першорядне місце,
у той час, як на окупованих гітлерівцями землях Галичини і Волині для місцевого
населення воно поступово перетворилося на вирішальне.

10 Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи і матеріали, ІІ, 324–
334.

11 Roman Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, 187–
188.
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Для українського політикуму в еміґрації і на батьківщині окупація Західної
України Радянським Союзом стала глибоким потрясінням. Його наслідком стала
марґіналізація майже всіх українських демократичних партій, які фактично
перестали чинити вплив на розвиток подій в українських і західноукраїнських
землях. Зокрема, Державний Центр УНР, який будував плани відновлення
незалежності України в союзі із західними демократичними країнами, в умовах
окупації більшості європейських держав опинився в ізоляції. Після початку війни
діячі УНР зайняли прозахідну позицію, наголошуючи, що вони є “разом з
Францією, Англією і Польщею”12. Однак, їхній вплив на перебіг подій на
окупованих територіях був мінімальний.

Натомість на перший план за впливом на населення безапеляційно вийшла
ОУН, яка завдяки співпраці з гітлерівцями отримала можливості легальної
діяльності на окупованих ними землях. Це стало вирішальним чинником у
розробці організацією стратегії і тактики боротьби за українську державність,
яка знаходила серйозну підтримку серед населення, передусім західноукраїнських
земель.

Ще перед нападом Німеччини на Польщу у серпні 1939 р. у Римі відбувся ІІ
Великий Збір ОУН, який схвалив її політичну програму. Поза обґрунтуванням
ідеології націоналізму, що виводилася з “унутрішньої природи й традицій
Української Нації”, програма проголошувала засади устрою майбутньої
Української держави, що будуватиметься на принципі “націократії” – владі нації
в державі, а фактично – диктатури націоналістичної еліти. У такій тоталітарній
державі не планувалося жодних проявів демократії, а ставлення до національних
меншин визначалося їхньою позицією щодо націократичної держави. У
“Маніфесті Вождя” ОУН (А. Мельника) оголошувалося, що Польща є другим
“відвічним ворогом України”, тому невдовзі настане хвилина вирішальної
боротьби з окупантами13.

Подальші події призвели до розколу в ОУН і утворення двох фракцій –
бандерівців (прихильників революційної тактики – ОУН-Б на чолі з С. Бандерою)
і мельниківців (що залишилися під впливом ПУН – ОУН-М), кожна з яких діяла
за власними планами. Незважаючи на тактичні розбіжності, обидва відлами
ОУН виступали за створення УССД, поступово налагодили співробітництво з
гітлерівцями з метою пробитися на українські землі й започаткувати там
підвалини незалежної державності шляхом “національної революції”14. Обидва
відлами створювали збройні формування при німецькій армії, “похідні групи”,
готувалися до війни Німеччини з СРСР, щоб в її ході шляхом доконаних актів

12 Ігор Ільюшин, Волинська трагедія 1943–1944 рр. (Київ: Інститут історії України НАН
України, 2003), 84.

13 Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи і матеріали, ІІ, 399–
423.

14 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби
1929–1955 (Мюнхен: Вид-во ЗЧ ОУН, 1955), 20–23.
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організувати українську адміністрацію і гуртувати населення для вирішального
повстання. Відмінність полягала в тому, що ОУН-М вважала за необхідне
спочатку привернути маси до національних гасел шляхом тривалої пропаганди15,
а ОУН-Б планувала швидко поставити німців перед доконаним фактом
проголошення Української держави16. Обидві фракції продовжували плекати
ілюзії про можливу згоду А. Гітлера на утворення хоча б маріонеткової української
державності взамін за допомогу українців у боротьбі з більшовицькою Москвою.
Обидві течії ОУН відмовляли Польщі у відбудові її державності на
західноукраїнських землях, які повинні були увійти до складу УССД. З двох
націоналістичних організацій, здається, лише ОУН-М взагалі відмовляла Польщі
в існуванні як окремої держави в гітлерівському “новому європейському
порядку”. Про це свідчить також діяльність Українського Центрального Комітету
(УЦК) під керівництвом В. Кубійовича, що знаходився під впливом мельниківців
і намагався розбудувати підстави Української держави на теренах Генерального
Губернаторства в 1939–1941 рр. Діяльність УЦК викликала гостру негативну
реакцію з боку поляків і польського підпілля, які звинувачували українців у
колаборації з окупантом. Бандерівці були обережнішими в цьому питанні.

Польський еміґраційний уряд і створюване ним підпілля на окупованих землях
у стратегічному відношенні твердо стояли на позиціях антигітлерівської боротьби
за відновлення довоєнної Речіпосполитої. В українському питанні він певний час
коливався між підтримкою українського національно-визвольного руху в дусі
концепцій “прометеїзму”, але від 1941 р. був змушений рахуватися з позицією
“союзника своїх союзників”, тобто СРСР. Тому після початку німецько-
радянської війни ідеологи і політики лондонського табору намагалися за будь-
яку ціну відстояти східний кордон Польщі 1939 р. І в цьому відношенні український
національний рух виступав перед ним однозначним супротивником.

У квітні 1941 р. ОУН-Б провела біля Кракова свій ІІ Великий Збір, на якому
схвалила низку постанов, головним змістом яких була “революційна боротьба”
за УССД, що спирається на власні сили і “в принципі” відкидала орієнтацію на
чужі сили, в першу чергу, “історичних ворогів України”. Щоправда ставлення
до Польщі, яка на той час припинила існування як незалежна держава, дещо
пом’якшилося – головним ворогом було визначено СРСР і “московський
імперіалізм”, проти якого оголошувався “хрестовий похід” у союзі з усіма
поневоленими ним народами. Щодо поляків у постанові наголошувалось, що
ОУН буде поборювати ті польські угруповання, котрі прагнутимуть до
“відновлення польської окупації українських земель”. Водночас містилася

15 ОУН у війні 1939–1945 (Б.м.в., 1946), 42–44.
16 У “Політичних вказівках ОУН”, схвалених у травні 1941 р., зазначалося, що будувати

Українську державу треба, не чекаючи на жодні обставини, щоб “здобути собі ролю підмету і
партнера, учасника війни”. Див.: ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших
документів з боротьби 1929–1955, 51–52.
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однозначна погроза “скріплення українського характеру тих земель
(західноукраїнських. – Л. З.) засобами залежними від умовин і політичної
доцільності (виділення наше. – Л. З.) й прилучення їх до Української Держави,
а не до польських земель”. Залишаючи на боці декларативність і неясність
багатьох програмних положень цієї організації, треба зазначити й, м’яко кажучи,
подвійні стандарти, до яких вдавалися її керівники, приховуючи свої зв’язки з
гітлерівцями і водночас розрахунки на їхнє сприяння. Політична програма ОУН-
Б була конкретизована в розлогій інструкції “Боротьба і діяльність ОУН під час
війни” (травень 1941 р.), яка докладно визначала дії членів організації після нападу
Німеччини на СРСР. Серед численних заходів, котрі передбачалося провести,
були й інструкції такого типу: “15. В час хаосу й замішання можна дозволити
собі ліквідацію небажаних польських, московських та жидівських діячів,
особливо приклонників большевицько-московського імперіалізму”17. Треба
підкреслити, що йшлося передусім про репресії проти тих, хто чинитиме опір
українській адміністрації, а не про переслідування за національною або расовою
ознакою.

Після нападу Німеччини на СРСР ОУН-Б, не чекаючи рішень створеного в
цей час представницького органу Українського Національного Комітету (УНК),
діяла методом доконаних фактів, проголосивши 30 червня 1941 р. у Львові “Акт
відновлення Української Держави”. Загальний план бандерівців полягав у тому,
щоб, використавши впливові позиції націоналістів у західноукраїнських землях,
разом із німцями дійти до Києва й створити там спільно з тамтешніми українцями
“центральний суверенний український уряд”. Проте, німці припинили спроби
бандерівців проголосити українську державність у Львові, а також пізніші
намагання мельниківців створити українські державні органи в Києві. Стало
зрозуміло, що розрахунки на Гітлера зазнали повного краху. Найшвидше це
усвідомили бандерівці: вже 10 липня 1941 р. на засіданні Проводу ОУН-Б вони
вирішили “розгортати проти німців свою національно-визвольну війну”18. Однак,
розробка планів боротьби проти Німеччини зайняла певний період часу, оскільки,
по-перше, німецькі армії ще провадили переможні бої на Сході і представляли
собою могутню силу, з якою не можна було не рахуватися, і, по-друге, арешти
багатьох активних діячів ОУН-Б внесли дезорганізацію в середовище її керівного
активу. Тому наприкінці вересня – початку жовтня 1941 р. І конференція ОУН-Б
ухвалила рішення не вступати в конфлікт із німцями, а гуртувати національні
сили, використовуючи можливості легальної діяльності в окупаційній
адміністрації. Фактично, це означало продовження легального співробітництва
з окупантами. І тільки у 1943 р. ОУН-Б зважилась на оголошення війни

17 Іван Патриляк, “Військові плани ОУН(б) у таємній інструкції Революційного проводу
(травень 1941 р.),” Український історичний журнал 2 (2000): 135–136.

18 Ярослав Стецько, 30 червня 1941. Проголошення відновлення державності України
(Торонто, Нью-Йорк, Лондон: Ліга Визволення України, 1967), 259–260.
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гітлерівцям19. Однак, з кінця 1941 р. бандерівці розпочали підготовку до
майбутнього повстання, і це не було непомічене гітлерівцями, котрі в своїх
документах називали їх своїми ворогами, вдавалися до арештів і розстрілів.
Починаючи з 1942 р. у документах німецьких спецслужб бандерівці проходять
під назвою “українського руху опору”20.

Слід також коротко зупинитися на ставленні українських націоналістів до
поляків і польського питання в цей період (до 1943 р.). Після початку
переслідувань українських націоналістів гітлерівцями у серпні-жовтні 1941 р. за
їхньою ініціативою відбулося чотири зустрічі представників українських
політичних кіл із діячами пролондонського польського підпілля, на яких
обговорювалися питання можливого співробітництва в боротьбі проти
Німеччини. Українці висували тільки одну умову – визнання української
державності на землях на схід від Бугу і Сяну, на що польська сторона аж ніяк
не готова була погодитися. Постанова ІІ Конференції ОУН-Б у квітні 1942 р.
окремим положенням оприлюднила ставлення українського національно-
визвольного руху до поляків і Польщі. Тут говорилося про “злагодження
польсько-українських відносин у сучасний момент міжнародної ситуації й війни
на плятформі самостійних держав і визнання та панування права українського
народу на Західньо-Українських Землях” і, водночас, містилося застереження
проти “антиукраїнських інтриг”21. Проте і подальші спроби досягти якогось
порозуміння між українцями і поляками під гітлерівською окупацією в 1941–
1943 рр. не принесли позитивних результатів.

Не зустрічаючи розуміння з боку польських політичних чинників, провідники
ОУН-Б приступили до рішучих дій із забезпечення умов для здійснення
національної революції і створення УССД, розбудовуючи власні збройні сили,
насамперед, на Волині і Поліссі. Переломове значення в розвитку українського
національного руху, як видається, мала Військова конференція ОУН-Б, що
зібралася на початку грудня 1942 р. у Львові. Хоча на ній ще проявилися
розбіжності щодо тактики подальшої боротьби, але було прийняте одностайне
рішення про створення єдиних українських збройних сил під проводом ОУН-Б і
підготовку в майбутньому збройного повстання проти німців і радянських
військ22. Розбіжності між прихильниками і противниками активної збройної

19 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби
1929–1955, 75–89, 90–102.

20 Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941–
1942), зібрав і впорядкував Володимир Косик (Львів: Львівський національний університет
імені Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України, 1998). т. 2, 145.

21 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби
1929–1955, 69–70.

22 Анатолій Кентій, Українська Повстанська Армія в 1942–1943 рр. (Київ: Інститут історії
України НАН України, 1999), 13–15.
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боротьби проти гітлерівців було остаточно подолано на ІІІ Конференції ОУН-Б
(тоді вже ОУН-Самостійників-Державників), що пройшла в лютому 1943 р.
поблизу м. Олеська на Львівщині. У її постановах стверджувалося, що українці
ведуть боротьбу і проти німців, і проти більшовиків (проти “двох ворожих
імперіялізмів”) за УССД й готові до співробітництва з усіма, хто визнає українську
державність на “етнографічних територіях”, але будуть поборювати будь-які
“імперіалістичні намагання”. Хоча Польща в документах конференції не
згадувалася, проте було зрозуміло, що ОУН–Б готова співпрацювати лише з
тими, хто визнає її візію майбутньої України. Конфлікт з польським Рухом Опору
став невідворотним.

Відомо, що тільки після ІІІ конференції ОУН-Б приступила до розбудови
Української Повстанської Армії (УПА), насамперед на Волині і Поліссі.
Приблизно в цей час (грудень 1942 – лютий 1943 р.) керівництво ОУН-Б очевидно
схвалило негласне рішення про проведення “антипольської акції” на Волині і
Поліссі з метою недопущення зміцнення тут польського підпілля, усунення
польського елементу, який міг відіграти роль “п’ятої колони” в ході боротьби за
УССД, а також на знак відплати за протиукраїнські дії і співробітництво поляків
з радянськими партизанами. Донині не знайдено прямих документів, котрі б
свідчили, що провідникам ОУН і УПА нібито йшлося про винищення “всього
польського населення” Волині і Полісся (а потім Галичини). І хоча зіткнення та
сутички між українськими та польськими підпільними силами спостерігалися й
раніше, однак незаперечним фактом залишається те, що, починаючи з лютого
1943 р., українські збройні загони при підтримці місцевого українського населення
чинили скоординовані напади на польські населені пункти, які часто
супроводжувалися винищенням цивільного населення. Нині відомо достатньо
багато непрямих доказів планування і здійснення “антипольської акції” ОУН і
УПА. Їхні дії набирали сили в 1943 р., щоб потім перекинутися на Галичину і
т.зв. Закерзоння (землі на захід від Бугу і Сяну). Польське підпілля проводило
відплатні акції, знищуючи українські села. Розгорілася справжня локальна війна,
в якій перевага в людських ресурсах була на боці українців23. Польське підпілля
також нагромадило значні ресурси для боротьби з українцями і не збиралося їм
поступатися, чинило збройні напади на українські поселення, прикриваючись
гаслом “відплатних акцій”24.

23 Польський історик Гжегож Грицюк подає, що в 1942 р. на терені Волині перебувало 305 тис.
польського населення, що становило 14,6 % всього населення краю (хоча ця цифра явно завищена,
враховуючи депортації, виселення, людські втрати). У Східній Галичині поляків нараховувалося
на той час близько 800 тис. або 19%. (Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe
w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 (Toruń: Adam Marszałek, 2005), 272, 221–
223).

24 Упродовж 1942–1944 рр. на теренах Волині і Галичини було створено і активно діяли
264 бази польської самооборони (142 в Галичині і 122 на Волині), які представляли собою маленькі
“держави”, що набули атрибутів політичної, військової, судової і господарської влади. Ці бази не
тільки оборонялись, а й проводили “превентивні” і “відплатні” збройні акції проти УПА, а також
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Головну роль в ініціюванні “антипольської акції” відіграла ОУН-Б. У період
створення УПА на Поліссі і Волині, який припав на весну 1943 р., керівники
ОУН-Б спочатку не планували боротьби проти поляків. Матеріали ІІІ конференції
ОУН(б) (лютий 1943 р.) визначали головними ворогами українського руху
Москву і Берлін. У ході створення УПА виник і “третій фронт” проти поляків,
зумовлений тим, що польський Рух Опору, знаходячись у трикутнику
протистояння: гітлерівці – червоні партизани – українці, був змушений виконувати
вказівки лондонського уряду та його підпілля, чинити опір насамперед українцям
і вступати у взаємодію з червоними партизанами – союзниками польського
еміґраційного уряду. Документи свідчать про те, що від початку 1943 р. перші
напади на українські поселення на Волині чинили польські боївки, намагаючись
не допустити консолідації українського підпілля і розгортання українського
визвольного руху25. Бандерівці доклали величезних пропагандистських зусиль,
аби переконати населення і ширшу громадськість, що ініціаторами конфлікту
була польська сторона, котру вони звинувачували в колаборації з гітлерівцями й
радянськими партизанами. Очевидно, що останнє мало місце, як і
співробітництво українців із окупантами в умовах виживання населення.

Антипольська акція ОУН і УПА на Волині не принесла бажаних результатів,
а лише спричинила зростання взаємної недовіри і ненависті. Обидві сторони –
українська і польська – виставляли свої аргументи на користь присутності в
реґіоні. Польське підпілля готувалося відновити свій контроль на теренах
колишньої Речіпосполитої, незважаючи на прагнення більшості українців мати
тут самостійну державу і несприятливу для поляків міжнародну кон’юнктуру,
планувало діяти методом “доконаних фактів”. Такий розвиток подій був відбитий
у плані “Бужа” (“Буря”), розробленому і затвердженому командувачем АК
20 листопада 1943 р. Проте, це тільки підлило масла у вогонь і українсько-
польські сутички перекинулися на Галичину і Закерзоння.

Керівництво ОУН-Б й саме було налякане масштабами українсько-польської
війни, що розпочалася на Волині навесні 1943 р., не очікувало такого потужного
опору з боку польського підпілля і радянських партизанів. У керівних колах
організації поширилися думки про потребу ревізії ідеології і політичної програми
для усунення деяких найнедемократичніших положень, котрі обмежували впливи
націоналістів серед українського населення та інших національно-визвольних

і цивільного українського населення. І хоча Волинському округу АК в планах керівництва опору
відводилась допоміжна роль, проте в його складі на кінець 1943 р. налічувалось понад 8 тис.
бійців, а у Львівському на середину 1943 р. – 27 424 члена АК. Див.: Ernest Komoński, W obronie
przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec
polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich (Toruń: Adam Marszałek, 2013), 437–438;
Władysław Filar, Wydarzenia Wołyńskie 1939–1945. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania
(Toruń: Adam Marszałek, 2008), 183; Stanisław Pempel, ZWZ-AK we Lwowie 1939–1945 (Warszawa:
BIS, Trust, 1990), 87.

25 Ярослав Борщик, “До проблеми польських “відплатних акцій” на Волині (березень – початок
липня 1943 р.),” Український історичний журнал 1 (2016), 113–132.
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формувань26. Ревізія політичної програми була проведена на ІІІ Надзвичайному
Великому Зборі ОУН (СД) (21–25 серпня 1943 р.). Політична програма організації
набула демократичних рис за рахунок підсилення соціальних положень, відмови
від тоталітарної риторики, ставлення до національних меншин тощо27. Вона
проголошувала боротьбу з усіма “імперіалізмами”, насамперед більшовицьким
і німецьким. Окремим пунктом проходила теза про польську “імперіалістичну
верхівку”, яка нібито є прислужником чужих імперіалізмів і “намагається запрягти
польські меншини на українських землях і польські народні маси до боротьби з
українським народом та помагає німецькому й московському імперіалізмам
винищувати український народ”. Разом із тим, містився заклик ліквідувати “всі
другорядні фронти” і співробітничати з “народними масами сусідніх народів”28.
Проте, здійснити такий поворот в умовах війни було практично неможливо…
Спроби ОУН і УПА, починаючи з кінця 1943 р. досягти якоїсь угоди з польською
стороною, закінчилися провалом. Війна тільки розгорялася, польське підпілля
підтягнуло нові загони АК, щоб протистояти ОУН і УПА. Але найголовніше –
з’явився новий супротивник – Червона Армія і війська НКВС. Конфлікт набував
рис війни за територію.

У липні 1944 р. активними політичними лідерами України була створена
Українська Головна Визвольна Рада (УГВР), яка взяла на себе представництво
національних інтересів українців у боротьбі за незалежну державність. У її
документах знайшла відображення нова міжнародна ситуація, що склалась
наприкінці війни, і прогнозувала поневолення радянськими окупантами не тільки
українського, а й інших народів Центральної Європи. У цих умовах представники
українського національно-визвольного руху закликали всіх сусідів, зокрема й
поляків, об’єднати зусилля в боротьбі з новими окупантами. В “Універсалі УГВР”
з липня 1944 р. зазначалося: “Вітаємо боротьбу інших поневолених народів за
своє визволення. З ними, зокрема з нашими сусідами, бажаємо жити в
добросусідських взаєминах та співпрацювати у спільній боротьбі при умові
пошанування ними визвольної боротьби українського народу. Всі національні
меншини, що живуть на українських землях, закликаємо включатися в українську
визвольну боротьбу. Їм забезпечуємо повні громадянські права в українській
державі”29. Часопис УГВР “Самостійник” у 1946 р. писав, що відносини з
поляками “не були такими, як могли бути і як цього вимагали життьові інтереси
обох народів”, тому що поляки тривалий час перебували під впливом

26 Юрій Киричук, Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років
ХХ століття (Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000), 72.

27 Георгій Касьянов, До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН),
28–32.

28 ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби
1929–1955, 117–120.

29 “Універсал Української Визвольної Ради,” “Літопис”. Форум дослідів історії 2 (2000).
Доступ отримано 16 жовтня 2017. http://forum.ottawa-litopys.org/documents/doc0203_u.htm.
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шовіністичної пропаганди своїх “імперіалістичних кіл” і тільки зараз починають
усвідомлювати потребу мирного співжиття і співпраці з українцями. Проте, як
зазначав часопис, “протверезіння не наступило зразу і що воно сьогодні ще не є
загальне”30. Ці слова, написані ще 1946 р., зберігають, на жаль, актуальність до
наших днів.

Висновки. Друга світова війна і пов’язані з нею міжнародні обставини
поставили під знак запитання політичну конструкцію Центральної та Східної
Європи, збудовану після завершення першого світового конфлікту ХХ ст. У
річищі тоталітарних тенденцій, характерних для програм розв’язання
європейських соціальних і національних проблем, в українському національно–
визвольному русі взяли гору радикальні національно-визвольні сили, що
пов’язували вирішення українського питання зі зміною status quo в Європі,
зокрема внаслідок реалізації гітлерівських планів запровадження “нового
порядку” на континенті. Коли став очевидним провал планів ОУН здобути
незалежність за сприяння Німеччини, українські націоналісти висунули і почали
втілювати в життя програму боротьби проти всіх ворогів незалежної Української
держави і, як майже всі поневолені народи континенту, із застосуванням
антигітлерівського повстання, поєднаного з національною революцією. Польща
і поляки у політиці провідних кіл українського національно-визвольного руху після
поразки змагань 1918–1923 рр. займали місце ворога і окупанта частини
українських земель. У стратегії УВО і ОУН вони, поряд із радянською Росією–
СРСР, виступали загарбником і окупантом, й тому з ними передбачалась
боротьба всіма доступними засобами.

Після початку війни поляки опинились у ситуації, подібній до українців. Проте,
спроби української сторони утворити з поляками спільний фронт проти гітлерівців
і більшовиків, наштовхнулись на великодержавні позиції керівників польського
Руху Опору, які прагнули будь-що зберегти в складі відбудованої Польщі
західноукраїнські землі без врахування тих суттєвих свідомісних і політичних
змін, котрі пройшли серед основної маси місцевого українського населення у
першій половині ХХ ст.

Опинившись перед обличчям трьох ворогів (СРСР, Німеччини і Польщі),
відмови польської сторони визнати українські незалежницькі змагання і в умовах
розгортання національного повстання, провідники ОУН і УПА були змушені
розпочали збройну боротьбу за опанування території західноукраїнських земель.
Оскільки польський Рух Опору зі свого боку готувався до опанування цих теренів
і створив на них потужне збройне підпілля, боротьба між двома визвольними
рухами набула рис українсько-польської війни (“третій фронт”), під час якої і з
української, і польської сторони мали місце антигуманні дії, що спричинили масову
загибель цивільного польського та українського населення. Певні антипольські

30 О. Гончарук (Осип Дяків), “Українська Повстанча Армія – носій ідей визволення і дружби
народів,” Самостійнійсть. Орган Української Головної Визвольної Ради (УГВР) 1 (1946): 59.
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прояви в ідеології та політичних програмах українських націоналістів не дають
підстав вважати їх головною причиною українсько-польського збройного
протистояння, яке, на нашу думку, було зумовлене насамперед конфліктом
національно-політичних інтересів українського і польського національно-
визвольних рухів у боротьбі за державну приналежність західноукраїнських
земель, конфлікту, який розпочався ще на початку ХХ ст. Відповідальність за
радикальний характер цього протиборства несли насамперед провідні політичні
сили з українського і польського боків, які не змогли досягти розумного
компромісу на засадах демократії. В умовах ХХ ст. – “століття екстремізму”
за визначенням знаного британського історика Еріка Гобсбаума31 – цей конфлікт
не був поодиноким явищем в історії більшості європейських країн.

POLISH VECTOR IN POLITICS OF UKRAINIAN NATIONAL-
LIBERATION MOVEMENT IN THE YEARS OF THE WORLD WAR II

Leonid ZASHKILNYAK
The Ivan Franko National University of Lviv,

The Chair of Central and Eastern Europe History
1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The article analyzes the attitude of the radical camp of the Ukrainian national liberation movement’s
representatives, headed by the OUN and UPA, to Poland and Poles on the eve and during the World
War II. The Author shows that the defeat of the Ukrainian national liberation movement in years 1917–
1921 and the division of Ukrainian lands between neighboring countries led to an increase the radical
tendencies in the Ukrainian national camp. Radical nationalist organizations as UVO, and then the
OUN relied on revolutionary methods of struggle for an independent Ukrainian state. The beginning of
the World War II served as a signal for nationalist leaders to deconstruct the results of the Versailles
system in the Central and Eastern Europe’s organization and create an independent Ukrainian statehood
on the lands with the Ukrainian population’s domination. At first they treated Poland and the Poles as
occupants of the Western Ukrainian lands and wanted to liberate these lands from them. The main
thesis of the article is that the Ukrainian national liberation movement on Western Ukrainian lands
during the World War II met with a powerful resistance of the Polish underground, which did not want
to recognize the aspirations of Ukrainians, and was forced to engage in armed struggle with it.

After the collapse of Poland, attempts were made to establish cooperation with the Polish resistance
movement, which, however, resulted in failure due to the reluctance of the Polish side to recognize the
Ukrainian national movement and its claims to Western Ukraine. The Polish Resistance Movement, on
its part, was preparing for the capture the Western Ukraine’s territories, created a powerful armed
underground on them and categorically refused to recognize the right of Ukrainians to an independent
statehood building on these lands. The consequence of this was the appearance of so-called “Third
front” or “anti-Polish front”, which had all the features of an interethnic Ukrainian-Polish war over the
territory, especially at Volhynia and Galicia. Certain anti-Polish manifestations in the ideology and
political programs of Ukrainian nationalists do not give grounds to consider them the main cause of the
Ukrainian-Polish armed confrontation, which in Author’s opinion was predetermined primarily by the

31 Ерік Гобсбаум, Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку 1914–1991 (Київ: Альтернативи,
2001).
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conflict of national-political interests of the Ukrainian and Polish national liberation movements in the
struggle for the state belonging of the Western Ukrainian lands.

The Polish vector of the Ukrainian national liberation camp policy changed during the war, depending
on the circumstances – from the recognition of Poland as an invader on the Ukrainian lands and an
enemy of the Ukrainian people till the aspiration of an alliance with the Polish people, separated from
its “imperialist elite”. But in the end this policy did not lead to success, because the Polish side did not
want to make any concessions to the aspirations of the Ukrainians to create an independent united
Ukrainian statehood. On the other hand, the leaders of the OUN and UPA, meeting with the
uncompromising position of the Polish emigration government and its underground, could not find
peaceful ways of overcoming the armed conflict. That was not surprising in the brutal conditions of the
world war.

Key words: Ukrainian national liberation movement, World War II, OUN and UPA, Ukrainian-
Polish relations, Volhynia, Galicia.
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САМОЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ОУН-Р
І ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

НА ІІ ВЕЛИКОМУ ЗБОРІ ОУН (квітень 1941 р.)

Павло ГАЙ-НИЖНИК
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

вул. Ісаакяна 18, 01135, Київ, Україна

Висвітлено перебіг становлення Організації Українських Націоналістів-Революційної як
окремої національно-політичної сили під проводом Степана Бандери, як на завершальному етапі
її остаточного відокремлення від Проводу Українських націоналістів ОУН, очолюваного Андрієм
Мельником. Аналізуються робота ІІ Великого збору ОУН-Р у квітні 1941 р., обрання і світогляд
її політичного проводу, символіка, ідеологія та теоретичні засади, що закладалися в основу
становлення організації. Розглядається модель і концепція майбутньої Української держави у
програмних засадах ОУН-Р у 1941 р., її бачення державно-політичного, соціально-економічного
ладу та ідеологічні засади розбудови майбутньої Української Самостійної Соборної Держави.

Ключові слова: ОУН, український націоналізм, С. Бандера, національно-визвольна боротьба,
Великий збір ОУН

Наприкінці 1939 – на початку 1940 рр. процес розколу ОУН, після смерті
Є. Коновальця, став доконаним фактом, коли 10 лютого 1940 р. було створено
революційний Провід організації. На той час формальним місцем перебування
офіційного Проводу ОУН та її провідника А. Мельника був Берлін, проте увесь
керівний актив організації (як то Р. Сушко, Я. Барановский, О. Бойдуник та ін.)
зосереджувався у Кракові1. Там же перебував і Степан Бандера, який,
підтримуваний своїми прихильниками – переважно молодими людьми із Західної
України, значна частина яких, як і сам С. Бандера, відбули ув’язнення в польських
казематах, звинувачував офіційний Провід українських націоналістів (ПУН) у
недостатній активності, “лібералізмі” та узурпації влади в ОУН2.

Чи було це історичною закономірністю в розвитку українського
націоналістичного руху, як згодом твердили деякі дійові персонажі тих часів3,
чи ні – питання нині вже риторичне й потребує окремого розлогішого і глибшого
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аналізу не з огляду політично–ідеологічних симпатій, а з потреби історичного
аналізу й встановлення об’єктивної картини тогочасних подій, їх передумов і
наслідків.

У гострій політичний полеміці представники Революційного Проводу,
наголошували на тому, що до їхніх рук нібито потрапили документи польської
розвідки, за якими встановлено, що члени ПУН О. Сеник, М. Сціборський та
Я. Баранівський мовляв були агентами розвідслужби Речі Посполитої, і що
А. Мельник, знаючи про це, не застосовував щодо них жодних заходів. Про ці
викриття, власне, активно писала оунівська преса (підконтрольна революційній
опозиції), а на опублікованих документах С. Бандера вже підписувався як
провідник крайового проводу ОУН. Тож суперечки всередині організації у досить
скорому часі набули ознак протистояння й непримиренності, жоден з її провідних
членів не мав, подібно до Є. Коновальця, повноцінного контролю, всеохоплюючого
впливу й загальноорганізаційного авторитету, а отже – розкол ОУН практично
був неминучим.

Варто також зауважити, що ще начальник 4-го Управління НКВС СРСР
старший майор державної безпеки П. Судоплатов у своїй доповідній записці
заступникові начальника 3-го Управління НКВС СРСР І. Ілюшину повідомляв,
що А. Мельник відводив Україні підпорядковану роль щодо Німеччини, а
С. Бандера, натомість, декларував необхідність встановлення зв’язку і
співробітництва, з одного боку, з Великою Британією, з іншого – з Німеччиною
та Італією з тим, щоб не бути “знаряддям однієї з воюючих сторін”4. Це
підтверджував згодом на допиті радянських спецслужб очільник УПА-Захід
О. Луцький. Зокрема, О. Луцький свідчив, що у 1940 р., коли С. Бандера
проаналізував усі матеріали, що характеризували стан роботи ОУН у західних
областях України, то він дав негативну оцінку діяльності організації у Краї. “ОУН
перебуває на самому дні, – заявив тоді С. Бандера, – ми маємо дуже слабкий
вплив в массах, за такого становища з нами жодна держава Заходу розмовляти
не буде й на будь-яку реальну підтримку з боку, чи то Німеччини, чи то Англії
або Америки, ми розраховувати не можемо”5. У зв’язку з цим було прийнято
рішення щодо активізації роботи ОУН і організації широкої підготовки керівних
її кадрів. Відтак, можна констатувати, що бачення місця і ролі ОУН в
міжнародному контексті національно-визвольної боротьби за здобуття
Української держави двома угрупованнями суттєво відрізнялося.

4 ЦА ФСБ России, ф. 100, оп. 11, д. 14, спр. 67–71; Украинские националистические
организации в годы Второй мировой войны. Документы (Москва: РОССПЭН, 2012), т. 1, 566–
569.

5 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБ України), ф. 5,
спр. 67418, т. 1, арк. 208–241; ф. 13, спр. 372, т. 38, арк. 285–298; Степан Бандера у документах
радянських органів державноi безпеки, 509–531; Украинские националистические организации
в годы Второй мировой войны. Документы, т. 2, 697–712.
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У лютому 1940 р. відбулася конференція ОУН-Р, на якій С. Бандеру було
уповноважено керувати центральним Проводом організації. Однак, він не мав
повноважень сформувати на власний розсуд центральний провід до скликання
Великого Збору, а міг лише підібрати своїх прихильників, які допомагали йому в
організаційній роботі. Перший центральний Провід революційної ОУН у лютому
1940 р. набув такого складу: Степан Бандера – провідник, Дмитро Мирон –
крайовий провідник західних українських земель, Роман Шухевич – референт
зв’язку, Микола Лебідь – організаційний референт, Степан Ленкавський –
референт пропаганди фінансів, Дмитро Грицай – військовий референт, Олекса
Гасин – військовий референт, Микола Климишин – референт фінансів, Іван
Равлик – референт служби безпеки, Іван Габрусевич – політичний референт,
Ярослав Стецько – ідеологічний референт, Зеновій Матла – провідник в
Австрії, Осип Тюшка – провідник в Німеччині. Тож, 10 лютого 1940 р. є
офіційною датою завершення процесу розколу ОУН, а також формальним днем
народження революційної ОУН, як окремого політичного утворення, що висунуло
претензію на спадщину й перспективу усієї організації, на чолі якої до 1938 р.
стояв Є. Коновалець.

У своєму листі до А. Мельника від 10 серпня 1940 р. С. Бандера, зокрема,
писав: “10 лютого ми покинули слова, а взялися за діло. Висунений революційний
Провід ОУН на ініціативній нараді відвернувся від кліки в ПУНі та її починів і
сам зачав кермувати найістотнішими частинами й галузями діяльності ОУН.
Не мали ми тоді нічого того, що дає позиція офіційного Проводу, ані такої свободи
в наших руках, ані тої зовнішньої позиції, що її завдяки боротьбі впродовж довгих
років здобула собі ОУН, а змогу користуватися нею мав передусім офіційний
Провід. Зате ми мали на своєму боці правду, чисту справу, віру і незламне рішення
довести справу до успішного кінця. А передусім між нами були тільки люди
чину й ми мали повне довір’я членських кадрів”6.

Після остаточного розходження між “мельниківцями” і “бандерівцями”,
новостворений революційний Провід ОУН розпочав діяти згідно із попередньо
узгодженим планом. Крайовий провідник В. Тимчій-Лопатинський з іншими
членами крайового Проводу одразу ж після акції 10 лютого подалися на
Батьківщину, де він разом із М. Опришком-“Медведем” і Зеною Левицькою,
заскочені відділом НКВС, загинули в бою, підірвавши себе гранатами. За ними
до Краю було виправлено більше груп і кількох членів революційного Проводу
ОУН, які розпочали активну діяльність7.

Я. Стецько, як один з провідних діячів революційної течії в ОУН, свого часу
наполягав, що тогочасний розкол в організації не був якоюсь трагедією, як і не

6 Українська повстанська армія: історія нескорених (Львів: ЦДВР, 2007), 25.
7 Степан Бандера, “В десяту річницю створення Революційного Проводу ОУН (10.2.1940),”

Сурма 18–19 (Мюнхен, 1950); Степан Бандера, “В десяту річницю створення Революційного
Проводу ОУН (10.2.1940),” Гомін України 3, no 21/56–23/58 (Торонто, 1950).
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являв собою конфлікт ґенерацій, але був конфліктом концепцій8. Щодо тактики
і стратегії керівництва ОУН щодо розгортання національно–визвольної
боротьби – тут розбіжності справді були, утім твердити про істотні на той час
ідеологічні чи теоретичні протиріччя між обома частинами було б великим
перебільшенням. Тим не менш, виокремившись в окремий Провід, а отже й в
окрему організацію, бандерівське крило ОУН, що здебільшого представляло
крайову частину Організації та її молоде покоління, повинно було виробити власні
програмово–установчі засади та офіційно їх ухвалити на своєму з’їзді.

Претендуючи на спадок усієї ОУН ця генерація, заперечувала легітимність
і рішення II Збору, який відбувся 1939 р. під керівництвом А. Мельника. Тому
прихильники С. Бандери розпочали підготовку до власного Великого Збору, на
якому мали бути ухвалені програмові засади Організації, зокрема, й бачення
моделі майбутньої Української держави.

Для скликання ж II Великого Збору, що мав стати фактично установчим
конгресом ОУН-Р, було створено спеціальну комісію, яка здійснювала підготовку
до з’їзду, затверджувала делегатів, запрошених на II Великий Збір ОУН і згодом
керувала його роботою. У комісії, зокрема, працювали чотири особи: Я. Стецько,
М. Турчманович (керівник політичної референтури Центрального Проводу),
Я. Рак (провідник “юнацтва” Центрального Проводу), І. Мітрінга (працівник
політичної референтури Центрального Проводу). II Великий Збір Революційної
ОУН (“групи” С. Бандери) відбувся 1–4 квітня 1941 р. у Кракові. У Зборі взяли
участь: С. Бандера, М. Лебедь, Я. Стецько, М. Климишин, В. Сидор
(“Шелест”), Д. Мирон (“Орлик”), О. Гасин (“Іван Чорнота”, “Лицар”),
М. Турчманович (“Кречет”), Я. Рак, І. Мітрінга, С. Ленкавський, Р. Шухевич,
В. Горбовий, Д. Грицай, “Володимир” (“Петрович”), Л. Ребет, О. Ребет (дружина
Л. Ребета), М. Арсенич, Ю. Медвідь, “Косар” (“Тарас”, “Зруб”), Я. Старух
(“Гомін”), В. Охримович, Семчишин (“Ричка”), І. Ревак, Б. Левицький,
В. Чижевський (“Артем”), Гнатковська (дружина М. Лебедя), “Зелена”,
В. Мельничук (“Чумак”, керівник Буковинського проводу ОУН), Я. Буссел
(“Галина”, політреферент Волинського крайового проводу ОУН), інж. Кравців
зі Стрия, М. Лемик (“Синішин”), О. Кузьмінський (військова референтура
Центрального Проводу ОУН), Й. Карачевський (“Свобода”), О. Луцький (“Буй-
Тур”) та інші. Загалом на зібранні були присутні 68 представників революційної
ОУН з усіх українських земель (зокрема, 16 членів з підрадянської України) та
еміграції. Усі делегати II Великого Збору ОУН-Р працювали під спеціальними
псевдонімами, затвердженими комітетом конгресу9.

8 Стецько, 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України, 35.
9 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67418, т. 1, арк. 208–241; ф. 13, спр. 372, т. 38, арк. 285–298;

Степан Бандера у документах радянських органів державноi безпеки, 509–531; Украинские
националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы, т. 2, 697–712.
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Засідання II Великого Збору відкрив інж. Кравців, як найстарший серед
делегатів за віком. Після цього було надано слово С. Бандері, який у своєму
виступі досить критично охарактеризував стан ОУН-Р та її роботу. Після виступу
С. Бандери було сформовано сім секцій, кожна з яких свою роботу вела окремо.
Були створені наступні: а) політична (голова – М. Турчманович); б) військова
(голова – полковник Р. Ярий (заочно), роботою цієї секції керував його заступник
О. Гасин); в) виховна (голова – Л. Ребет); г) ідеологічно-програмова (голова –
Я. Стецько); д) секція крайовиків (голова – “Косар”); е) пропаганди (голова –
С. Ленкавський); ж) організаційна. Кожна секція опрацьовувала над властивими
їй питаннями, пропозиції яких були заслухані на загальному засіданні Зборів і
затверджені ними.

Великий Збір ухвалив Устрій ОУН. У ньому, зокрема, зазначалося, що членом
Організації може бути “кожний українець/ка по відбутті вимаганої проби, що
скінчив 21 рік життя – який, як кандидат, впродовж означеного для даного терену
часу, перейшов вимаганий вишкіл, виказав вимагані прикмети характеру,
націоналістичний світогляд та політичне вироблення. В окремих випадках у члени
організації може бути принятий кандидат нижче двадцять першого року життя.
Новопринятий член ОУН складає присягу, якої зміст й форму визначує окремий
правильник”10. Великий Збір ОУН визначався як джерело влади і верховна влада
організації. Звичайний Великий Збір скликався щонайменше раз на п’ять років
провідником ОУН, а надзвичайний – її Великою Радою. У повноваження Великого
Збору ОУН увійшло: а) ухвалення основних законів ОУН та її програми;
б) установлення напрямних діяльності; в) вибирати провідника, генерального
суддю і головного контролера; ґ) розглядати звіт діяльності провідника, Головної
Ради, генерального судді і головного контролера ОУН11.

II Великий Збір офіційно поставив крапку у понад дворічному процесі розколу
ОУН, на якому прибічники С. Бандери обрали свій т. зв. революційний провід.
Збір прийняв рішення перейти від “вождизму” (як то було за провідництва
Є. Коновальця й продовжувано за А. Мельника) до “демократичних” форм
керівництва організацією і майбутньою Українською самостійною державою.
Отже, було заперечено диктаторські рішення Великого Збору ОУН і прийнято
рішення, що провідник організації має обиратися кожні чотири роки на спеціально
для цього скликаних “зборах” ОУН.

У той період “колективізм” революційного проводу навіть у зовнішніх проявах,
демонстративно протиставлявся “вождизму” старого проводу ОУН. Характерно,
що після розколу при зустрічах “бандерівці” вітали один одного, підіймаючи
правицю, й промовляючи: “Слава Україні”, та відповідаючи “Героям слава”12.

10 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 3833, оп. 2, спр. 2, арк. 29 зв.

11 Там само, арк. 29 зв.–31.
12 Российский государственный архив социально-политической истории (далі – РГАСПИ),

ф. 17, оп. 125, д. 338, арк. 97.
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“Мельниківці” ж вітали один одного також підіймаючи вгору праву руку зі
словами: “Слава Україні”, проте у відповідь лунало: “Вождеві слава”13. Щодо
організаційних привітань членам ОУН роз’яснювалося: “Ми маєм наше основне
поздоровлення “Слава Україні”, а відповідь “Героям слава”, при тім праву руку
енергійно підноситься на виправлення чуба, з малим відхиленням на право…
Крім того маємо ми ще і інши поздоровлення як: “Добрий день”, “Добрий Вечір”,
“Здорови були”, “Гразд”, “Помагайбіг”, “Слава Ісусу Христу” і т. п.”14.

На додаток “бандерівці” створили собі новий тризуб, відмінні нагрудні знаки,
символіку тощо, які були ухвалені на II Великому зборі ОУН-Р.

Збір розглянув тогочасне становище українського народу, намітив напрями
подальшої боротьби, виробив програму й устрій ОУН, схвалив в основі діяльність
революційного проводу організації, обрав керівні органи, а також засудив
діяльність “групи” А. Мельника, О. Сеника й Я. Барановського та оголосив
протизаконними і позбавленими правних наслідків постанови ІІ З’їзду
Українських Націоналістів від 27 серпня 1939 р.

Водночас від імені президії Збору було ухвалено Звернення “До членів ОУН
з приводу обрання Провідником ОУН С. Бандери та визначення напрямків
подальшої боротьби”, в якому йшлося про виключення з лав організації
А. Мельника та усіх, хто братиме участь у його акції (“диверсії”) під назвою
ОУН. Таким чином, революційний провід зробив спробу захопити усю
організаційну структуру і закликав усіх націоналістів “підпорядкуватися Проводові
ОУН та станути в карні ряди революційно-визвольного руху ОУН під проводом
Степана Бандери”15.

Перш за все учасники II Великого Збору ОУН-Р наголосили у своїй постанові,
що “Ідея Суверенної Соборної Української Держави стала в нашому столітті
основою українського світогляду та нового політичного руху, руху
націоналістичного, що у вогні боротьби проти наїзників оформився в окрему
політичну організацію – Організацію Українських Націоналістів”16. Для здобуття
Української держави конгрес вирішив, що ОУН повинна встановити зв’язок із
ворожими Радянському Союзу державами, які підтримають українських
націоналістів в їх боротьбі за “Незалежну Україну”. Відтак Збір виніс ухвалу,
що головним ворогом ОУН є СРСР, і тому всі сили організація мусила
сконцентрувати на боротьбі проти радянської влади.

Окремими постановами Збір ОУН-Р прийняв символіку організації, зокрема,
було скасовано “звичай вживати Тризуба з мечем, як відзнаки Організації”, який

13 ЦА ФСБ России, ф. 100, оп. 11, д. 7, арк. 18–36; Украинские националистические
организации в годы Второй мировой войны. Документы, т. 2, 8–24.

14 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 36, арк. 28.
15 Там само, спр. 61, арк. 40 зв.
16 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з
боротьби 1929–1955 р. Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (Б.м., 1955),
24–47.
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відтоді залишився емблемою мельниківської ОУН17. Знаком ОУН-Р було
затверджено емблему круглої форми, на якій зображувалися: “Чорний
рівнораменний трикутник підставою в гору, на ньому червоний хрестомеч, на
хрестомечі золотий Тризуб. Над підставою буква “О”, по лівій стороні знамени
трикутника буква “У”, а по правім “Н” (разом ОУН). Трикутник вміщений на
золотому полі”18.

Прапором ОУН-Р було визнано полотно “чорної й червоної краски”, але їх
розташування й пропорції мали бути ухвалені згодом окремою комісією19.
Невдовзі “Директивою крайового провідника членам і прихильникам ОУН про
використання національної символіки” було остаточно конкретизовано кольори
бандерівців-націоналістів і символізм барв прапора: “Організаційним прапором
ОУН являється прапор кольорів червоного і чорного (червоний з гори, чорний з
долини). Значіння кольорів таке: червоний – кров; чорний – земля”20.

Комісію для розробки прапора було створено ще до II Великого Збору. Один
із членів ОУН М. Климишин так згадував про підготовчу роботу над проектом
стягу: “В одній з розмов довідався я від мистця Едварда Козака таке: З
пропаґандивним відділом ОУН, якого референтом був Ст. Ленкавський,
співпрацювали ще крім маляра Едварда Козака малярі: Василь Дядинюк, Роман
Сеньків, Михайло Черешньовський і ще кількох, а часом приходив ще
театральний мистець Микола Чирський і Лев Лепкий. Звичайно сходилися вони
в цукорні о. Дубицького і о. Нарожняка, що навивалася “Полтава”. Ймовірно,
автором ідеї прапора був Е. Козак, а проект готувала група художників. Сам
ескіз прапора (червоно-чорний) за ініціативою С. Ленкавського й було схвалено
до затвердження на II Великому зборі Організації.

У 1941 р. в ОУН-Р організаційного гімну ще не було. Існував лише
організаційний марш – “Зродились ми великої години”21.

Великий Збір встановив також обов’язкові організаційні свята, а саме: Свято
Соборності 22 січня, Свято Героїв Революції дня 23-го травня і День боротьби
31-го серпня (всі інші річниці подій, обходжені членами організації, визначалися
“пам’ятковими днями, що не мають загальнообов’язуючого значення на всіх
теренах і для всіх членів”)22.

Щодо вищезазначених свят, то логіку визнання святом Дня Соборності
пояснювати немає потреби, позаяк ОУН завжди виступала за відновлення
соборної України. Нагадаю також, що 31 серпня 1919 р. об’єднані українські

17 Там само, 44.
18 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 39.
19 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 44.
20 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 39.
21 Там само, oп. 1, спр. 36, арк. 52; спр. 37, арк. 39.
22 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 44.
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війська оволоділи Києвом, що стало для українських націоналістів символом
соборності та святом української зброї й перемоги, “бо це побідила Ідея одної
великої нероздільної Соборної України, – одної Армії одного Проводу і Команди
без різниць на Придніпрянців і Наддністрянців, Галичан, Волиняків чи
Кубанців!”23. Що ж до Свята Героїв Революції, яке визначалося на 23 травня,
то саме цього дня 1938 р. радянськими спецслужбами у Роттердамі було убито
Євгена Коновальця.

Звітуючи про свою попередню діяльність, провід ОУН-Р зазначав, що
організація розширила революційну акцію на всі українські землі та повела
боротьбу проти всіх наїзників, зокрема, у Західній Україні. Вказувалось, що ОУН
організовувала масові та одиничні протипольські, а після упадку Польщі –
протимосковські акції. Разом із тим, було визнано, що “основні відмінності умовин
революційної праці на Східньо-Українських Землях не дали змоги досягти
організації того рода зовнішньо-політичних успіхів, які здобула ОУН з Польщею.
Так само на українських землях під румунською займанщиною головна увага
Організації була відведена справі творення та вкорінювання організаційної
сітки”24.

Учасники II Великого Збору зазначили, що на Закарпатті ОУН домагалася
втілення в життя Акту проголошення самостійності Карпатської України у 1939 р.
й збройно захищала цю державність від мадярських окупантів. Відтак головним
завданням Організації було визначено “визвольно-революційну боротьбу за
визволення всіх українських земель і за з’єднання їх в одну Соборну й Незалежну
державу вела ОУН, спираючись на власні сили українського народу, та
відкинувши в принципі орієнтацію на чужі сили, а, зокрема, на історичних ворогів
України”25. Другим успіхом двадцятирічної революційної боротьби УВО-ОУН
проти чотирьох держав-окупантів було визнано зорганізування реальної сили,
готової й придатної до боротьби за цілі українського націоналізму.

Аналізуючи тогочасні міжнародні події, учасники Збору передбачали, що вони
несуть кардинальні зміни “політичного положення українського народу й
започаткували далекосяжні переміни на українських землях”26. Тож, прибічникам
С. Бандери було вкрай необхідно не лише заявити про претензії на ідейне і
організаційне правонаступництво ОУН Є. Коновальця, а й випрацювати свою
політичну позицію щодо світової війни і перекроєння карти Європи, а також
запропонувати власну модель майбутньої Української держави та її соціально–
політичного ладу.

Саме це було зроблено у програмових постановах у 1941 р., де вказувалось:
“Упадок польської держави й румунської окупації на Західних і Південно-Західних

23 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 42, арк. 34.
24 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.” 24.
25 Там само, 25.
26 Там само, 26.
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Українських Землях і включення їх у тимчасовий склад СССР та загорнення
Закарпатської України Мадярщиною з одного боку, а з другого европейська
війна наполеонського масштабу, нечувано швидка й далекосяжна зміна
політичного обличчя цілого европейського континенту, а, зокрема, безпосередня
близкість вирішних для долі України кінцевих днів війни – ось загальнополітичні
причини, що створили невідкладну потребу скликати II Великий Збір ОУН,
провірити дотеперішні політичні позиції Організації Українських Націоналістів,
вирішити й устійнити напрямні визвольної політики в обличчі грядущих подій та
достосувати методи й тактику боротьби до нової, зміненої політичної ситуації.

Внутрішньо-організаційні ускладнення й довготривалий етап тимчасовості,
що постав в Організації після смерти Вождя [Є. Коновальця. – Авт.], теж
вимагали авторитетного й остаточного вирішення… Покінчити з станом
тимчасовості в Організації і з небезпекою розкладу в Організації було другим
завданням II Великого Збору ОУН в 1941 р.”27.

Учасники Великого Збору заявили, що вінцем боротьби організації мало стати
національне і соціальне визволення українців, оскільки “тільки вповні Суверенна
Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя
й повний всесторонній розвиток усіх його сил”28. Основою ж її сили та основою
вільного життя всього українського народу мусив би стати “справедливий,
націоналістичний суспільний лад”.

Модель державності та план її розбудови, гасла революційної ОУН були
опрацьовані С. Бандерою та Я. Стецьком, стратегічно-військове планування
здійснював Р. Шухевич, комплекс пропаганди з включенням в акцію культурної
еліти розробив С. Ленкавський. Проект моделі Української держави та засади
до її практичного втілення, як і всі програмові положення ОУН-Р, були спільно
обговорювані, доповнені й кореговані не лише їхніми авторами, але й усіма членам
проводу ОУН і керівниками ресортів29.

Майбутня Україна у баченні ОУН-Р мала б бути суверенною і соборною
державою із владарюванням у ній українського народу30. Шлях її здобуття –
національна революція. У випадку, коли б чужоземна військова сила у війні проти
СРСР окупувала українські землі, зауважувалося у “Політичних вказівках” ОУН-
Р (травень 1941 р.), завданням організації ставало не допустити, щоб Україна
стала лише тереном протистояння чужих сил. “Навпаки, – вказувалося у тій
інструкції, – власною боротьбою, будуванням власної держави власними силами
та за власною ініціятивою здобути собі ролю підмету і партнера, учасника війни

27 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся
в квітні 1941 р.”, 26–27.

28 Там само, 27.
29 Стецько. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України, 50.
30 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 28.
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та співтворця нового ладу на руїнах московської імперії”31. Невдовзі, після нападу
Німеччини на СРСР, Актом проголошення Української держави у Львові від
30 червня 1941 р. ОУН-Р спробує реалізувати цю стратегію.

Націоналісти-бандерівці мали тверде бачення національної символіки України.
Так, у “Директиві крайового провідника членам і прихильникам ОУН про
використання національної символіки” чітко вказувалося:

“Українським національним прапором являється прапор кольорів синьої і жовтої
(синя в горі, жовта в долині), кольори і їх порядок устійнені рішенням Української
Державної – Української Центральної Ради, яке зобов’язує всіх українців, коли не
буде іншого вирішення Української Державної Влади в майбутньому…

Українським Національним Гербом являється Тризуб в оформленні
Української Центральної Ради (Тризуб Володимира Великого)…

Українським національним гімном є: “Ще не вмерла Україна”, “Не пора, не
пора…” – це нац[іональний] марш”32.

Отже, за загальнонаціональний український символ (Герб України) ІІ Великим
Збором ОУН-Р було визнано “Тризуб Володимира Великого у формі, введеній
Центральною Радою”33. Окремий документ згодом додавав, що “Державним
Гербом України є золотий (може бути жовтий) Тризуб Володимира Великого на
блакитному тлі”34. Членам Організації трактування Тризубу як державного
символу пояснювалося наступним чином: “Походить Він, як вказує назва, з часів
Володимира Великого, цебто з Х-того століття. За часів старинної Греції Тризуб
був знаком Бога моря – Посейдона. Не був отже, ознакою влади свидської,
лише Божеської. Один із найславніших наших князів – Володимир Великий за
Герб Української Держави прийняв власне Тризуб, як ознаку владарности і
могутности”35.

Національним прапором було визнано блакитно–жовтий (синьо-жовтий)
прапор, який має барви державного гербу. При цьому розташування барвових
смуг обумовлювалося з огляду на державно-історичну, а не геральдичну
традицію: “Згідно з правилами геральдики (науки про герби і прапори) наш прапор
мусів би бути жовто-блакитним. Але історичною традицією освячений прапор
з відворотним порядком барв. Має бути зверху блакитне, а в низу жовта. Такий
порядок барв посвячений традицією Мазепи і традицією Визвольної боротьби в
1917 до 1923 р. на Великий Україні. Такий порядок барв, який освячений
історичною традицією, приймаємо ми – Українські Націоналісти”36.

31 “Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Політичні вказівки (травень 1941 р.),” ОУН в
світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955 р.
Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (Б.м., 1955), 51.

32 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 39.
33 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 44.
34 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 36, арк. 28.
35 Там само.
36 Там само.
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Ось, як згодом пояснювалась кольорова гамма прапору: “Прапор українського
народу є синьо–жовтого кольору. Синій колір відображає голубе українське небо,
а жовтий колір – золоте гаряче українське сонце. Ці кольори віддають ясний,
життєрадісний, волелюбний зміст духовости українського народу”37.

Було визначено також і порядок розміщення прапорів і герба поряд із
організаційною (партійною) символікою, а саме: “а) на першому місці завжди
український національний прапор і національний Герб – Тризуб; б) на другому
місці організаційний прапор і організаційне знамя; в) в кімнатах на сцені і на
бальконах: на лівій стороні національний прапор і національний герб, по правій
організаційний прапор і знамя (коли звернутися лицем до декорації або ввійти до
кімнати з дверей). […] На всіх публічних виступах чи академіях, святах,
маніфестаціях співати завжди національний гімн “Ще не вмерла Україна” і не
можна його заступати маршем “Не пора, не пора”, ні “Зродились ми”38.

Загальнонаціональними святами визначалися всеукраїнські свята, які було
устійнено на ІІ Великому зборі ОУН-Р, тобто: 22 січня – Свято Соборності і
Самостійності; 23 травня – Свято Героїв Революції; 31 серпня – День
Української Боротьби. “Ті свята повинні обов’язково бути відзначеними всією
Українською Нацією”, – наголошувалося у “Директиві”39.

Крім того, згідно із “Директивою крайового провідника ОУН до провідного
активу з ідеологічних питань” в усіх церквах необхідно було ввести обов’язкове
відспівування на закінчення кожного богослужіння молитви “Боже Великий,
Творче Всесильний”. У кожній місцевій церкві слід було розмістити таблицю з
прізвищами, іменами, датами народження і смерті місцевих українських
бойовиків, які загинули у боротьбі з окупантами, а над ними мав би бути напис
“Здобудеш Українську державу або згинеш в боротьбі за неї”.

У документах ОУН-Р зазначалось, що на всіх могилах загиблих слід
помістити таблиці з написом про боротьбу за державність, зняти таблички, на
яких написано про жертви терору тощо і замістити їх новими – “Героям за
Українську державу”; здійснити фото могил і розшукати світлини самих героїв;
провести облік і реєстр усіх полеглих за Україну героїв, як членів УВО і ОУН,
так і не членів, усіх, що загинули з польськими та іншими окупантами (слід було
виявити ім’я, прізвище, дату і місце народження, професію, організаційну посаду,
місце і обставини загибелі). Обліку і опису підлягали також усі виселені
радянською владою, арештовані більшовиками і німцями, розстріляні у в’язницях
і тюрмах від усіх зайшлих влад тощо. Наголошувалось також, що “в кожній
українській хаті повинні бути портрети Т. Шевченка, Міхновського, Петлюри,
Коновальця, Бандери. Укр[аїнський] Прапор і Герб. Крім того, на стіні виписати
на картоні Декальог [українського націоналіста]. На столі прибраний вишивками
Кобзар Т. Шевченка”40.

37 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 15, арк. 742; т. 16, арк. 104–105.
38 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 39.
39 Там само.
40 Там само, арк. 38.
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ОУН-Р заявила, що й надалі поборюватиме “акцію тих польських угруповань,
що змагають до відновлення польської окупації українських земель” і лише
ліквідація протиукраїнських акцій з боку поляків “є передумовою унормування
взаємин між українською й польською націями”41. ОУН-Р боротиметься “за
скріплення українського характеру тих земель засобами, залежними від умовин
і політичної доцільності й прилучення їх до Української Держави, а не до
польських земель”, як і у Закарпатській Україні, де Організація “змагає до
розбудови політичної сили українського народу та до прилучення Закарпаття до
Української Держави”42.

Майбутня Українська держава мала будуватись на основах “сильної влади”
і “одної політичної організації провідного національного активу”43. Не важко
здогадатися, що цією політичною організацією мала стати саме ОУН-Р.

Усі партії, ОУН-Р зачислила до “опортуністичних” і до “політичних банкрутів”,
які “виявили повну нездарність керувати справами боротьби українського народу
та Українською Державою”. Бандерівці прямо заявляли, що “Організація
Українських Націоналістів поборює всі опортуністичні партії та емігрантські
групи, зокрема, дрібноміщанську групу попутчиків націоналізму А. Мельника,
гетьманців, УНР, есерів, есдеків, ундистів, ФНЄ, радикалів, клерикалів і всіх
інших, що розбивають одноцілий фронт боротьби українського народу та
узалежнюють українську справу виключно від зовнішніх т. зв. сприятливих
умовин”44, додаючи при цьому, що і в майбутньому будуть “поборювати
українські нереволюційні, опортуністичні, масонські організації, групи й течії,
розкривати їх шкідницьку роботу та демаскувати їх всюди, де вони появляться”45.

Про прагнення ОУН-Р підпорядкувати собі увесь визвольний рух свідчили й
безпосередні дії боївок організації щодо інших українських партій, організацій
чи угруповань у ті роки. Про плани ж опанувати державні структури у майбутній
Україні вказують не лише програмові постанови ІІ Великого Збору, а й, зокрема,
її внутрішньопартійні “Політичні вказівки” (травень 1941 р.)46. У них, зокрема,
зазначалося, що “передумовою здобуття неподільної влади – сильна політична
й міліарна організація по всій українській території та вироблення кадрів у
керівництві державним і суспільним життям”47. Тож на звільнених українських
землях, “не ждучи на ніщо, – наголошувалося у “Політичних вказівках”, – ОУН
проголошує відбудову Української Держави, встановляє владу, яка має

41 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся
в квітні 1941 р.,” 36–37.

42 Там само.
43 Там само, 28.
44 Там само, 36–37.
45 Там само, 44.
46 “Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Політичні вказівки (травень 1941 р.),” 48–57.
47 Там само, 48.
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зорганізувати державне життя в усіх ділянках та кермувати ним”48. Мандат на
такі дії, як вважав провід, організації давали довголітня революційно-визвольна
боротьба, державно-творча ініціатива і фактична сила ОУН-Р.

Разом із тим, бандерівська ОУН запевняла, що не має наміру встановити
власну політичну диктатуру, а “має за завдання дати ініціятиву і бути авангардом
у реалізації наведених цілей по змозі в цілій Україні”49. Організація заперечувала
прагнення “мати монопольне становище, виключно у своїх руках держати всю
ініціятиву та керму у визвольній боротьбі та державному будівництві”, позаяк
змушена буде скористатися силами інших чинників “на тих теренах, де ОУН не
змогла б в час і вповні покермувати революційним зривом та державним
будівництвом” (йшлося про Центральну й Східну Україну. – Авт.)50.

Утім, у політичний перспективі ОУН-Р не відкидала можливості здобуття
державної влади: “Повноту влади в Українській Державі ОУН перебере тоді у
свої руки, як своєю політичною діяльністю та організацією опанує достаточно
усі українські землі, у своїх рядах зорганізує найкращий, провідний актив цілої
України та підготовить своїх членів до кермування усіми ділянками державного
життя”51.

Згідно з державницькою концепцією ОУН-Р, на початковому етапі творення
Української держави не буде жодної організованої політичної сили, зокрема й
ОУН, здатної перебрати всю повноту влади у свої руки, а отже – “будування
державної влади на монопартійному принципі від самого початку для української
державности було б шкідливе, бо не спиралося б на завершеному процесі
внутрішньої кристалізації та реальному укладі сил”52. З іншого ж боку, такий
розклад державно-політичних перспектив не міг задовольнити амбіцій провідників
Організації та й суперечив її ідеологічно-світоглядним засадам. Відтак висновок
був однозначний: “Многопартійна політична система та розподіл державної влади
за міжпартійним ключем уже виказали свою шкідливість як в Україні, так теж
в інших державах. Тому ОУН відкидає і поборює таку систему”53. Отже, на
практиці ОУН-Р прагнула встановити в майбутній державі власну політичну
гегемонію.

Провід ОУН-Р висунув й мав намір реалізувати наступну державотворчу
концепцію. Так, вибори Голови Української держави мали уконституціонувати
державну владу. Ці вибори мали проводитись “у формі за ініційованого ОУН
загальному виборі… по звільненні більшої частини українських земель та
початковому наладнанні державного життя”54. На початковому етапі (до повного

48 “Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Політичні вказівки (травень 1941 р.)”,  52.
49 Там само, 53.
50 Там само.
51 Там само.
52 Там само, 54.
53 Там само.
54 Там само, 53.
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охоплення націоналістичним рухом усього провідного активу цілої України)
державна влада мала бути організована не за партійним принципом, а виключно
з персонального огляду, на принципі авторитетності, особистих і фахових якостей.
Це означало, що Головою Української держави мала стати людина, що матиме
авторитет і повне довір’я усього народу і вільно обраний цілим народом55.

Керівні посади в уряді, за призначенням Голови держави, повинні займати
особи, що завдяки моральним і провідницьким якостям мають авторитет і довіру
серед народу, відзначені фаховими кваліфікаціями і організаторськими
здібностями.

Подібні критерії висувалися щодо кандидатів на посади в усьому державному
апараті. Першою владою в Україні мав бути, на думку ОУН-Р, той уряд, що
повстав би як провід визвольного зриву, ініціатор і керманич відбудови
державності. Природно, що такою силою “бандерівці” розглядали власний
провід. До того ж ОУН-Р заявила, що у відновленій державі перебере на себе
“завдання кермування українською політичною думкою, виховання і виковування
провідницьких кадрів та виховання цілого народу”56.

За умови, якщо б одночасно і незалежно одне від одного виникло кілька
провідних осередків визвольної боротьби та державного будівництва, то вони
щонайперше мали би створити один спільний уряд. У випадку ж неможливості
цього здійснити, тоді обов’язки й права верховної влади, як уряду Української
держави, припадали б тому самостійницькому осередкові, що у збройній боротьбі
та державному будівництві диспонував би себе найбільшою організаційною
силою та опанував би найбільше української території.

При цьому провід ОУН-Р настановляв своїх членів, що організація відразу
перебере владу у західноукраїнських землях, як єдина організована сила, й
боротиметься за те, щоби своїм внеском у визвольній війні та державному
будівництві зайняти одразу провідне місце в усій Україні. Тим не менш, у випадку,
якщо б у центральних і східних українських землях постав би інший
самостійницький центр, що організував би визвольний зрив і розбудову держави
й дійсно стояв на платформі повної самостійності та соборності України – тоді
ОУН-Р зобов’язувалася визнати його за центральну владу України й
підпорядкуватися йому. Щоправда із певним застереженням: подальше
ставлення ОУН-Р до такого державного уряду залежатиме від того, як він буде
виконувати свої завдання. Утім, наголошував провід організації, незалежно від
складу уряду та позиції його членів у ньому та у державному апараті, ОУН-Р
докладатиме усіх зусиль, щоб “ціла державна політика, організація і розвій всіх
ділянок національного життя йшли по лінії програми ОУН з найкращою користю
для України”57.

55  “Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Політичні вказівки (травень 1941 р.),” 54.
56 Там само, 55.
57 Там само.
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Важливе місце у державотворчій концепції ОУН-Р займало питання створення
національної армії і флоту58, ядро яких мала становити військова сила організації59.
Українська Армія мала змагати до виховання вояка-громадянина, прищеплювати
йому під час військової служби й позавійськового виховання почуття соборності,
відповідальності, героїзму й посвяти в поєднанні з залізною дисципліною й
твердим вояцьким вишколом. Українська воєнна доктрина, опираючись на духові
прикмети українця, історичні традиції, геополітичні умови України та, аналізуючи
новітні воєнні засоби, мала дати українській армії стратегію й організацію, яка б
дозволила найдоцільніше використати усю міць і потужність української нації.
“Весь порив великих ідей українського націоналізму та вся сила динаміки
Української революції, – зазначалося у постановах ІІ Великого збору ОУН(р), –
знайде своє втілення в Українській революційній армії, яка повстане в боротьбі
цілого озброєного народу, дасть йому силу й перемогу та понесе ідеї Української
Революції – свободи народам – поза межі Рідної Землі”60.

Що ж до господарського життя, то вся економіка країни та соціальна сфера
мали підпорядковуватись плановій організації на засадах рівності усіх українців
у своїх правах і обов’язках перед нацією й державою. Власником усієї землі й
вод, підземних і надземних багатств, промислу й шляхів комунікації
оголошувався сам український народ і його держава. Планувалася інтенсивна
розбудова всіх галузей народного господарства, щоб воно стало основою
могутності держави, за принципом: “пов’язання в цілому житті вільної творчої
ініціативи праці й власності громадян – ініціативою, власністю, організованістю
й контролем держави – в одну нерозривну цілість”61. Крім того, у життя було би
втілене “законне обмеження зисків, усунення всякої спекуляції та самоволі й
недбальства в господарці”, тобто застосована державна регуляція і контроль
позичкової (кредитової) політики62.

У майбутній Українській державі мав бути запроваджений “поділ на різні заняття
й фахи та відповідно до цього виробничі й професійні організації, побудовані на
засаді продукційного солідаризму й рівноправності всіх працюючих”63 (тобто
фактично класократичний солідаризм. – Авт.), але при цьому відбувалося б
“знищення всіх привілеїв, поділів і різниць на класи та усіх інших пережитків і
пересудів”64.

58 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся
в квітні 1941 р.,” 28.

59 Там само, 37.
60 Там само, 38.
61 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50; “Постанови Другого Великого Збору

Організації Українських Націоналістів, що відбувся в квітні 1941 р.,” 28–29.
62 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50.
63 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50; “Постанови Другого Великого Збору

Організації Українських Націоналістів, що відбувся в квітні 1941 р.,” 28.
64 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 30.
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Сільське господарство мало розвиватися під гаслом: “Українська земля –
українським селянам”65. Колгоспна система підлягала ліквідації, але не одразу,
а поетапно й, знову ж таки, під державним керівництвом. Зокрема, під час
революційного зриву владу в колгоспах мали перейти до “виборних революційних
комітетів”, а сама “перебудова большевицької невільничої господарки на вільну
господарку українського народу буде відбуватися ступенево й пляново так, як
це допускатиме економічний і політичний інтереси української нації, про що
дбатиме Українська держава, а не самовільними, нагальними методами, які
загрожували б руїною господарського життя”66. Боротьба з колгоспною
системою мала вестися під такими гаслами: “а) проти невільництва в колгоспах,
проти економічного визиску колгоспників та проти большевицької системи
оподаткування сільського господарства; б) проти диктатури в колгоспах
ставлеників московсько–большевицької влади комуністів та активістів; в) за
повну самоуправу та господарську свободу сільськогосподарських артілей”67.

Водночас ОУН-Р виступала за те, щоб після ліквідації колгоспної системи
українські селяни самі зорганізували своє господарство й керували ним “згідно
з добром працюючих і цілого українського народу”, а також за право приватного
землеволодіння для селян, проте “у межах трудової норми, без права на
спекуляцію землею”68. Тож в Українській державі було б запроваджено
“обмежене приватне, кооперативне й спілкове право власності на
господарювання землею й верстатами для тих, які на них працюють”69.

У статті “За зміст державного життя”, під гаслом “Відбудова хліборобської
верстви”, Я. Стецько ґрунтовніше виклав офіційну концепцію селянської (аграрної)
політики ОУН-Р. Указану статтю було включено до Інформаційного листка для
учасників Третьої Південної похідної групи ОУН-Р під час її походу в Центральну
Україну в липні 1941 р. У ній, між іншим, зазначалося, що націоналізм визнає
національною власністю, зокрема, “землю, як вартість, що її не творить людина,
а тільки працює на ній, управляє нею… Нею спекулювати ні марнотравити її не
вільно. Мобільність її регулює держава, яка внеживляє своєвільне диспонування
нею”70.

За концепцією органічності нації, як традиційної родової єдності, випливала
як засада наступна форма власності: індивідуально-родове, а не колективне
землеволодіння. Відповідно ж, українське хліборобство – це основна суспільна
верства, яка є тривалим носієм національної ідеї, зберігачем традиції і

65  “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся
в квітні 1941 р.,” 28–29.

66 Там само, 33–34.
67 Там само.
68 Там само.
69 Там само, 28–29.
70 Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали (Київ: Українська

Видавнича Спілка, 2001), 98–101.
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прихильником суворої героїчної моралі, тривалості подружжя й родинної єдності,
моральним і фізичним відродителем народу та його годувальником. “Укр[аїнська]
Держ[ава], – зазначав Я. Стецько, – спиратиме відбудову хлібороб[ської] класи
/верстви/ на встановлення та зміцнення середнього трудового землеволодіння,
на закріпленні по введенні інд[ивідуального] родового принципу землеволодіння
на захисті добра родині, до тривалого і повного забезпечення їх достосовує
величину господарства”71.

Держава мала регулювати “мобільність” землі, запроваджувати верхню і
нижню межу розмірів землеволодіння, поза якими роздрібнювати, чи збільшувати
господарства було заборонено. Ключем при творенні господарств було б
встановлення самодостатньої господарчої одиниці, яка могла б забезпечувати
існування родини.

Отже, при будові нового аграрного ладу застосовувалися наступні базові
принципи. Колгоспна власність мала бути розподілена за індивідуальним родовим
принципом. Це означало, що колгоспники та інші селяни мали одержати в родове
землеволодіння таку кількість землі, що буде достатньою для забезпечення
родини, її розвитку та експорту (продажу лишків, обсяг якого також мала
встановлювати й регулювати держава). Аграрне перенаселення регулювалося
б планомірною господарською політикою держави “шляхом приміщення
селянських решток в інших галузях нац[інальної] продукції і творчості,
пристосуванні діла неурожайних досі теренів і т.д., як теж планово веденої
кольонізації у рідше заселенні території Укр[аїнської] Держави”72.

Радгоспи частково мали бути реорганізовані за тим же принципом, що і
колгоспи, і у своїй більшості перетворені у державні чи суспільні господарства
на нових засадах. Це, зокрема, стосувалося сільськогосподарських установ,
агрокультурних інституцій, дослідних станцій, агрономічних шкіл тощо.
Керівниками державних господарств призначалися б заслужені в боях особи,
які виявили б бажання займатися такою справою. В окремих випадках “з огляду
на потребу ділового ведення і призначення до землі держава може наслідне
керівництво д[ержавним] г[осподарством], коли наслідники матимуть
замилування хліборобського діла”73. За обопільною згодою кооперативи мали
б можливість запросити механізовану допомогу в держави для обробки землі.

За пропонованою аграрною моделлю право власності на землю отримували
передовсім українці, а серед інших національностей – ті, що активно і лояльно
співпрацюватимуть з українською владою і боронитимуть Українську державу
“та будуть етично і культурно подібні укр[аїнському] типові”74. Допущені до
володіння землею особи мусили б мати (здобути) відповідну кваліфікацію.
Володіння іноземцями земельною власністю на території України не допускалося.

71  Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали, 98.
72 Там само, 99.
73 Там само.
74 Там само.
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Першість у будь-якій галузі сільського господарства мали би родини загиблих
у революційній боротьбі, боях, тюрмах, інваліди війни, сім’ї вояків та усі ті, що
життям чи свободою ризикували за Українську державу75. Такі ж положення,
що й статті Я. Стецька, містилося у “Вказівках на перші дні організації
державного життя”76.

Хліборобська верства мала розвиватися на традиційних українських засадах,
як фізично, так і духовно, а для захисту селян та їхнього способу життя
передбачалося виробити окреме хліборобське законодавство і судівництво.
Планувалося також, що самозорганізоване й автономне селянство
розв’язуватиме свої справи і провадитиме реформи за допомогою держави через
своїх представників.

Селянське господарство могло бути конфісковане у випадку, коли б його
діяльність завдавала шкоду державі, або коли він “ненормально вестиме особисте
й родинне життя та за всякі проступки державного суспільного ладу”77. Тоді
його майно переходило би до дітей-свояків, а за їх відсутності – долю майна
вирішувала б хліборобська організація за участі держави.

Лісові площі мали належати державі чи громадським інституціям. У
приватній власності залишалися б площі, що були б визнані непридатними
націоналізації чи муніципалізації.

Планувалося, що держава повинна сприяти всебічній інтенсифікації сіл,
трудових індивідуальних родових господарств та пристосування їх до ринкових
відносин, підтримувати “здорове кооперування села, яке перетворюватиме
продукти сільського господарства”, надавати дешеві кредити і упорядковувати
селянське землеволодіння там, де воно хаотичне. Стверджувалося також, що
держава “при порозкидуванні землі поодиноких власників переведе комасацію
та дбатиме за меліорацію”, турбуватиметься про агрокультуру і агроосвіту,
сприятиме експорту хліборобської продукції тощо78.

“Хліборобство, – йшлося далі у статті Я. Стецька, – самоорганізоване за
почином політичної організації ОУН, і в своєрідньому розумінні, автономно
влаштуючи відбудову і закріплення своєї верстви своє проф[есійне]
представництво, відділовувати буде нахід в Державній Раді Праці, що об’єднає
репрезентантів усіх верств і професій”79. Крім того, запевнялося, що Українська
держава:

– “ліквідовуючи постепенно колективістичну господарку і командний стиль
життя, що його провести хоче в укр[аїнське] село Москва, несучи марксизм та
соціялізм у хліборобстві, не допустить до перенесення на ріллю принципів
капіталізму, рідного брата марксизму”;

75  Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали, 99–100.
76 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 69, арк. 35.
77 Відновлення Української держави в 1941 році, 100.
78 Там само.
79 Там само.
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– “не допустить переносити принципи конто розміну всякої якости в кількість,
заміну індивід[уальної] відповідальности наявного і контрольованого зусилля
людини на землі сумою абстрактно річевих зобов’язань договорних капіталіста,
почин всякого діла під кутом, щоб здобути найбільшу кількість грошей, які при
капіталізмі не служать єдино засобам для переведення господарських розрахунків,
як у хліборобській творчості, але для доходів від анонімного капіталу”;

– “від відтинання купонів У. Д. захищатиме у хліборобстві закон землі проти
закону капіталу”80.

Зрештою наголошувалося, що право на успадкування землі зберігатиме свою
силу в Українській державі, проте лише тоді, “коли спадкоємець власної ріллі
працею виправдає одержане право власности на основі дідичення, а не житиме
з земельної ренти”, а відтак мав діяти принцип: “право спадкове мусить бути
затверджене обов’язком власної праці, щойно дає дефінітивне право
власности”81.

У промисловості мав бути застосований принцип: “фабрики й заводи –
українським робітникам”, але при цьому мала відбутися передача у державну
власність (націоналізація) важкої промисловості й транспорту.

У торговельній політиці мав застосовуватися подібний підхід: “вільна торгівля
нижчих ступенів” за принципом: “український хліб – українському народові, вільна
ініціятива вільних людей; загальне й повне право власності на продукти своєї
праці”, натомість – практичне одержавлення загальної внутрішньої та зовнішньої
торгівлі82.

Соціальний захист робітництва за концепцією ОУН-Р мав здійснюватися під
гаслами: всебічна опіка держави над робітниками, справедлива заробітна платня,
за особисту свободу робітника, самоуправа робітників у вільних професійних
союзах83. Відтак передбачалося гарантувати: законну участь робітників у
управлінні й прибутках підприємств, що обумовлювалося б правилом “за кращу
працю – краща платня”; гарантування законом найменшої платні за працю, якої
б вистачало на повне утримання робітника та його рідні; забезпечення здорових
умов праці в копальнях, на фабриках, верстатах та всіх місцях праці;
запровадження платних відпусток і задоволення всіх потреб щодо здоров’я й
культури; загальне й повне забезпечення старості (державна пенсія) та у випадках
каліцтва й непрацездатності надання пенсії по інвалідності84.

Загалом же у державі планувалася повна зайнятість усіх працездатних
громадян, позаяк “тільки праця й її видайність є мірилом вартості кожної одиниці
та основою її суспільного становища”85.

80  Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали, 100–101.
81 Там само, 101.
82 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 28–29.
83 Там само, 34.
84 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50.
85 Там само.



305

П. Гай-Нижник
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 286–310

У сфері охорони здоров’я планувалось запровадження “а) загальної,
обов’язкової, безплатної лікарської опіки й використання всіх здобутків лікарських
наук та лічничих заведень для цілого народу; б) допомоги багатодітним родинам;
в) опіка й охорони матерів і дітей; г) піднесення стану народного відживлення,
мешкання й рівня цілого життя; д) плекання фізичного здоров’я народу”86.

Шкільництво мало розвиватися на базі загальної та безкоштовної освіти.
Народ підлягав “перевихованню” у дусі власних традицій української історії,
нового героїчного змісту української культури і через викорінення чужих впливів87.

Проголошувалася свобода сумління й релігійних культів, проте лише таких,
що “не супротивні моральній силі нації й інтересам Української держави”. За рік
після ІІ Великого Збору, на своїй ІІ конференції88 у квітні 1942 р. ОУН-Р
вказувала, що виступає за Українську Національну Автокефальну Церкву з
патріархатом у Києві й за повний розрив з Москвою. Водночас в релігійній
політиці організація не пов’язувала себе з жодним віросповіданням й відстоювала
використання всіх форм релігійного життя для активізування й опанування мас.
При цьому поборювалися усіляке сектантство й релігійна нетерпимість89.

Державною ідеологією мав бути український націоналізм, за допомогою якого
у цій новій Україні ОУН-Р поборювала б комуністичний світогляд, ідеологію як
інтернаціоналізму, так і ліберально-капіталістичний устрій, а також усі теорії та
напрями, “що несуть ослаблення живих сил народу”90. Один із провідних діячів
ОУН-Р Я. Старух у своєму “Короткому популярному викладі ідеології політики
українського націоналізму” у 1941 р. писав, що революційна ОУН “має ясний
образ нашої будучої держави, за яку бореться”, а саме такий, що “Українська
Держава побудована Організацією Українських Націоналістів буде
націоналістична. Вона буде велика, сильна і незалежна. У ній не буде
несправедливости, визиску, поділу на класи”91. Невід’ємною частиною цієї
ідеології була й ідея соборності, яку влучно відображав один з кличів ОУН-Р:
“Від Кавказу по Сян – буде наш Лан. Його власником український народ!”92.

Крім того, ідеології ОУН-Р у 1941 р. були притаманні ксенофобські гасла,
спрямовані до окремих народів, що було зумовлено їхньою імперською історичною
спадщиною щодо українців, або ж відбитком побутових кліше етнонаціонального
характеру. Так, наприклад, у зверненнях до народу ОУН-Р досить часто

86 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся
в квітні 1941 р.,” 29.

87 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50.
88 I конференція ОУН-Р відбулася наприкінці вересня – на початку жовтня 1941 р. за участі

Івана Климіва (“Легенди”). На ній було прийнято рішення про перехід Організації у підпілля.
89 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 67–68.
90 ГДА CБ України, ф. 13, спp. 376, т. 4, арк. 50; “Постанови Другого Великого Збору

Організації Українських Націоналістів, що відбувся в квітні 1941 р.,” 29–30, 33.
91 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 68, арк. 134.
92 Там само, арк. 26.
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застосовувала гасла на кшталт: “Народе! Знай! Москва, Мадяри, Жидова – це
все Твої вороги. Нищ їх”93. Антисемітизм обумовлювався історичною спадщиною
тим, що “жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького
режиму та аванґардом московського імперіалізму в Україні”, а відтак
“Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московсько–
большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва –
це головний ворог”94. Тож основною метою ОУН-Р у контексті боротьби з
комуно-більшовизмом було: розвал московської тюрми народів (СРСР);
домогтися свободи усіх народів, поневолених Москвою, та їхнього права на
своє власне державне життя; знищення цілої комуністичної системи.

Основною світоглядних принципів ОУН-Р у 1941 р. були ідеалізм,
волюнтаризм, ідея створення людини нового типу, месіанізм, ідея органічності
нації та вищості її інтересів над усіма іншими інтересами в суспільстві. Соціально-
економічні проблеми трактувалися в дусі етатистського патерналізму. Держава
представлялася, як головний інститут, відповідальний за розв’язання соціально-
економічних проблем. Соціальну злагоду в суспільстві мала забезпечувати
держава у поєднанні з корпоративно-професійними об’єднаннями.

Після затвердження рішень ІІ Великого Збору було обрано керівний склад
ОУН-Р. Відкритим голосуванням провідником організації було одностайно обрано
Степана Бандеру95, генеральним суддею – Володимира Горбового, генеральним
контролером ОУН-Р – інженера Кравціва. Усі вони склали присягу на вірність
ОУН.

Слід зауважити, що напередодні ІІ Великого Збору революційної ОУН і навіть
під час його роботи О. Луцький96 у розмові з Я. Стецьком і С. Ленкавським
висловив пропозицію, щоб усунути від керівництва проводом як А. Мельника,
так С. Бандеру й очільником об’єднаної ОУН обрати націоналіста–теоретика
Дмитра Донцова. С. Бандера у приватній бесіді з О. Луцьким висловив згоду
відійти від керівництва у тому випадку, якщо обрання Д. Донцова призведе до
возз’єднання “мельниківців” і “бандерівців” знову у єдину ОУН. Наскільки ця
згода була щирою – залишається питанням без відповіді. Встановити зв’язок із
Д. Донцовим, який перебував десь у Румунії, не вдалося, а відтак – й залучити
його до керівництва проводом ОУН було практично неможливо. Тож і питання
це на Великому Зборі не підіймалося97.

Під час роботи Великого Збору було обрано також Велику Раду ОУН.
Зазначимо, що владні повноваження провідника організації були значними, проте
формально вони (на противагу вождизму “мельниківців”) мали узгоджуватися

93 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 42, арк. 35.
94 “Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся

в квітні 1941 р.,” 36–37.
95 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 61, арк. 40.
96 На ІІ Великому зборі ОУН О. Луцький був секретарем політичної і військової секцій.
97 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67418, т. 1, арк. 208–241; ф. 13, спр. 372, т. 38, арк. 285–298.
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з такими колегіальними органами як Провід і Велика Рада98. Утім, на практиці
протягом усіх подальших років організація цілеспрямовано прагла поширювати
культ С. Бандери не лише серед членів революційної ОУН, а й в УПА та в
середині усього національно-визвольного руху. Це документально
підтверджується сотнями документів від похідних груп, УПА й, власне,
прокламацій до народу самої ОУН-Р, в яких С. Бандеру часто визначали як
вождя99.

На ІІ Великому Зборі ОУН-Р було також сформовано вже не Центральний,
а Головний Провід ОУН-Р, членами якого стали: Я. Стецько (заступник
провідника), М. Лебедь (другий заступник провідника, очолив мобілізаційний
відділ військового штабу), Д. Мирон, С. Ленкавський, О. Гасин (шеф військової
референтури), М. Турчманович (був радянським агентом) і заочно Р. Ярий
(очільник військової референтури).

“Створення Революційного Проводу ОУН, – писав свого часу С. Бандера, –
який перейняв кермо її діяльности, а опісля постановами Другого Великого Збору
ОУН утвердила ідеологічний зміст і політичний напрямок революційно-
визвольного руху, усунула з своїх рядів ті тенденції й елементи, які намагалися
скерувати її на інші шляхи, чи накинути їй зворотно-розвитковий процес”100.

Відповідно до прийнятих програмових положень і мети, ОУН-Р готувалася
до відновлення української державності й вже в червні 1941 р., невдовзі після
нападу Німеччини на Радянський Союз, стала на шлях втілення цього
завдання101.

Водночас, після звітів похідних груп з Центральної та Східної України, лідери
організації визнали необхідність певних змін у програмових засадах, зазначаючи:
“Це правда, що не всі постанови ІІ Великого Збору були безспірні. Корективи,
які внесли націоналісти з ОСУЗ, допомогли до зформулювання спільних позицій,
і не в аспекті відхилення в бік соціялізму, а якраз навпаки”102. Тож вже за два
роки на III Великому (надзвичайному) зборі ОУН-Р у 1943 р.103, яка з того часу

98 Постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів (Б.м., 1941),
59–65.

99 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 42, арк. 35.
100 Степан Бандера, “В десяту річницю створення Революційного Проводу ОУН (10.2.1940),”

Сурма 18–19 (Мюнхен, 1950); Степан Бандера, “В десяту річницю створення Революційного
Проводу ОУН (10.2.1940),” Гомін України 3, no 21/56–23/58 (Торонто, 1950).

101 Павло Гай-Нижник, “Відновлення Української Держави Актом 30 червня 1941 р.,”
Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової
конференції, Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015): 52–
67; Павло Гай-Нижник, “Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна
дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр.
як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу),” Гілея 98,
no. 7 (2015): 49–65.

102 Стецько. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України, 105.
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офіційно була перейменована на ОУН самостійників-державників (ОУН-СД),
програмові засади організації зазнали суттєвих змін щодо моделі майбутньої
Української держави.

SELF-LEGITIMATION OF THE OUN-R AND THE DEFINITION OF
THE MODEL OF THE FUTURE UKRAINIAN STATE AT THE

SECOND MAJOR ASSEMBLY OF THE OUN (APRIL 1941)

Pavlo HAI-NYZHNYK
The Research Institute of Ukrainian Studies,

the Department of Historical Studies
18 Isaakyana str, 01135, Kyiv, Ukraine

The article covers the process of the founding of the Organization of Ukrainian Nationalists (the
revolutionary) as a separate national-*political force at the Second OUN Grand Meeting in April 1941.
The work of the OUN(r) II Great congress, the election and outlook of its political leadership, the
model and concept of the future Ukrainian State are analyzed. in the programmatic framework of the
OUN(r).

At the end of 1939 – early 1940, the process of the split of the OUN, after the death of E. Konovalets,
became a fulfilled fact, when on February 10, 1940, the revolutionary Leaders of the Organization were
created. Was this a historical law in the development of the Ukrainian nationalist movement, as
subsequently some of the protagonists of those times argued, or not? The question is now rhetorical
and requires a separate rigorous and in-depth analysis, not taking into account political and ideological
sympathies, but from the need for historical analysis and establishment The actual picture of the
events of the time, their prerequisites and consequences.

In February 1940, an OUN-R conference was held, in which S. Bandera was authorized to direct
the Central Wire of the Organization. However, he did not have the authority to form a central
leadership before his convocation, but could only pick up his supporters who helped him in organizational
work. After the final distinction between the “Melnyk” and “Bandera”, the newly formed revolutionary
leadership of the OUN began to act in accordance with a previously agreed plan.

Claiming the legacy of this OUN, this generation, denied the legitimacy and decision of the Second
Assembly, which took place in 1939 under the leadership of A. Melnyk. Therefore, the supporters of
S. Bandera began preparing for their own Great Assembly, which was supposed to adopt the program
principles of the Organization, in particular, the vision of the model of the future Ukrainian state. For
the convening of the II Great Assembly, which was supposed to be the actually constituent congress of
the OUN–R, a special commission was set up that was preparing for the congress, approved the
delegates invited to the II Great Oun Collection and subsequently directed its work.

The II Great Revolutionary OUN (“band” of Bandera) was held April 1–4, 1941 in Krakow. In
total, 68 representatives of the revolutionary OUN from all Ukrainian lands (in particular, 16 members
from sub-Soviet Ukraine) and emigration were present at the meeting. II The Great Assembly formally
put an end to the over two-year process of the split of the OUN, on which supporters of S. Bandera

103 Павло Гай-Нижник, ““Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої
держави України” (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/
1960-х рр.),” Гілея 95, no. 4 (2015): 71–79; Павло Гай-Нижник, ““Тільки вповні Суверенна
Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя” (яку державну
модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.),” Гілея 97, no. 6 (2015): 61–71.



309

П. Гай-Нижник
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 286–310

chose their so-called. revolutionary leadership. The collection decided to move from “leaderism” (as it
was under the leadership of E. Konovalets and continued by A. Melnyk) to the “democratic” forms of
leadership of the Organization and the future Ukrainian independent state. Consequently, the dictatorial
decisions of the First OUN Grand Assembly were denied, and the decision was made that the
Organization’s leader should be elected every four years for the OUN convened specifically for this
purpose. Following the approval of the decisions of the Second Great Assembly, the OUN-R leadership
and the leader of the Organization (S. Bandera) were elected. The Great Council of the OUN was also
elected during the Great Assembly. At the II OUN-R Grand Meeting, the OUN-R Chief Guard was not
already formed.

In accordance with the adopted program provisions and objectives, the OUN-R was preparing for
the restoration of Ukrainian State, and in June 1941, shortly after the German invasion of the Soviet
Union, it became a way to fulfill this task.

Key words: OUN, Ukrainian nationalism, Bandera, national liberation struggle, OUN Great congress
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР ОУН І УПА НА КИЇВЩИНІ
В 1941–1952 роках В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Сергій ГУБСЬКИЙ
Науково-дослідний інститут українознавства,

відділ історичних студій,
вул. Ісаакяна 18, 01135, Київ, Україна

У статті розглянуто праці українських дослідників, присвячені національно-визвольній
боротьбі проти гітлерівського і сталінського режимів ОУН і УПА на Київщині в 1941–1952 рр.
Значна увага приділяється маловідомим до недавнього часу широкій громадськості сторінкам
державотворчих змагань українського народу у середині ХХ ст. Автор запропонував власну
класифікацію історіографії національно-визвольної боротьби у післявоєнний період у
Центральній Україні. Одночасно проаналізовано найновіші публікації архівних джерел, що
стосуються рейдової і агітаційно-пропагандистської роботи підрозділів УПА, а також боївок
ОУН на теренах Правобережної України. Зазначено, що під впливом самостійницького руху у
низці регіонів України, зокрема, центральних і східних областях, створювались антирадянські
молодіжні організації, які ідейно й організаційно тяжіли до співпраці з ОУН. Підкреслено, що
національно-визвольний рух у післявоєнний час засвідчив готовність українців до боротьби за
незалежність.

Ключові слова: незалежність, боротьба, Друга світова війна, Україна, Організація Українських
Націоналістів, Українська Повстанська Армія, Київщина, Фастів, підпілля, історіографія.

Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. стала лише
першою сторінкою національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ ст.
Після розгрому нацистської Німеччини боротьба за незалежність України не
припинилась. Ще більше десяти років Організація Українських Націоналістів
(ОУН) і Українська Повстанська Армія (УПА) організовано вели боротьбу проти
сталінського режиму.

До недавнього часу і сучасна українська громадськість та й, зрештою, частина
науковців вважали, що діяльність ОУН і УПА, в основному, концентрувалась у
західному регіоні України, а в Наддніпрянщині, південній та східній частині
республіки функціонування організованого націоналістичного підпілля і загонів
УПА мала незначний вплив на події, що там розгортались. Проте, ці уявлення
не відповідають дійсності. Борці за українську державність вели жертовну й
безкомпромісну боротьбу проти поневолювачів на всій території сучасної України
й частині українських етнографічних земель. Після відновлення Україною
незалежності в 1991 р., поступово, а останніми роками все активніше, науковці
ліквідовують “білі плями” історії українського національно-визвольного руху 1940–
1950-х років.
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Наукові дослідження, присвячені суспільно-політичним процесам на Київщині
у період 1941–1952 рр. можна розділити на декілька груп.

До першої групи слід віднести наукові праці та збірники документів, видані в
роки існування СРСР1. У цих роботах зібраний значний фактичний матеріал,
подано багато статистичних даних щодо кількості населення, промислових
підприємств, колгоспів, адміністративно-територіального устрою Київщини тощо.
Також розкривається організаційна діяльність КПРС зі створення в Києві та
області комуністичного підпілля і прорадянських партизанських формувань,
показані різноманітні форми їх діяльності, зокрема, збройна боротьба проти
німецьких військовослужбовців і допоміжних сил поліції та різноманітні форми
спротиву, спрямовані на зрив економічних планів нацистських загарбників. У
книзі “Непокоренная земля Киевская” наведено таблиці з даними про період
окупації Києва і районів Київської області німецькими військами та їх союзниками
в 1941–1944 рр., перераховані комуністичні партійні органи, організації та групи,
прорадянські партизанські з’єднання і партизанські загони, що діяли в Києві та
Київській області в 1941–1944 рр.2 Проте, матеріал в радянських виданнях
поданий однобічно, мало інформації про причини, які призвели до захоплення
німцями значної території УРСР уже в перші місяці війни, нічого не сказано про
Голодомор і нищівні сталінські репресії, через що велика частина населення
була незадоволена радянською владою і мала певні сподівання на німців щодо
покращення життя і припинення репресій. Про представників українського
визвольного руху або нічого не відзначалось, або згадувалось, як про
колаборантів і німецьких прислужників.

Другу групу складають наукові праці, спогади безпосередніх учасників тих
подій – підпільників із Похідних груп ОУН і вояків УПА та дослідників-науковців
написані й опубліковані на еміграції у другій половині 1940-х – 80-х роках і на
початку 1990-х років уже в незалежній Україні. Вони поділяються на два
напрямки, що сформувалися в еміграційній історіографії, відповідно до ідейної
приналежності авторів – промельниківський і пробандерівський, що склалися
після розколу Організації Українських Націоналістів у 1940 р. 3 Між

1 Киевщина в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: cборник документов (Киев:
Обл. кн.-газ. изд-во, 1963); Непокоренная земля Киевская: Из истории всенародной борьбы в
тылу врага. 1941–1944 (Киев: Политиздат Украины, 1985); Советская Украина в годы Великой
Отечественной войны. 1941–1945: Документы и материалы. 2-е изд. (Киев: Наукова думка, 1985),
т. 1–3.

2 Непокоренная земля Киевская, 194–246.
3 Анатолій Бедрій, ОУН і УПА (Нью-Йорк, Лондон, Мюнхен, Торонто: Українська центральна

інформаційна служба, 1983); Василь Верига, Втрати ОУН у Другій світовій війні або “Здобудеш
українську державу або загинеш у боротьбі за неї”, 2-ге вид., випр. (Торонто: Новий шлях,
1991); Зенон Городиський, Українська Національна Рада: Історичний нарис. (Київ: Вид. дім
“КМ Academia”, 1993); Володимир Косик, Україна і Німеччина у Другій світовій війні (Париж;
Нью-Йорк; Львів: НТШ у Львові, 1993); Петро Мірчук, Українська Повстанська Армія: 1942–
1952 (Мюнхен: CICERO, 1953); На зов Києва: Український націоналізм у ІІ-й Світовій війні:
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представниками обох гілок ОУН часто складалися непрості, часто ворожі
стосунки, що дуже шкодили справі консолідації й активної співпраці всіх
українських незалежницько-державницьких сил в боротьбі за українську
державність.

Зі здобуттям Україною незалежності почали з’являтися спочатку окремі
невеликі, а згодом ґрунтовніші праці українських дослідників про боротьбу підпілля
ОУН і загонів УПА на Великій Україні, зокрема, і на території Київської обл. До
таких робіт, насамперед, варто віднести дослідження В. Сергійчука,
А. Русначенка, І. Патриляка, В. Жилюк, В. Даниленка, О. Гончаренка,
В. Заведнюка, О. Іщука, О. Ніколаєвої, В. Ковальчука, О. Пагірі, А. Мацьківа,
Ã. Öâ³êà, ß. Àí òî í þ êà, Â. Áðåõóí åí êà òà ³í ø èõ4, які підготовані на значному

збірник статей, спогадів і документів, ред. Кость Мельник, передрук видання 1985 р. (Київ:
Дніпро, 1993); Григорій Полікарпенко, Організація Українських Націоналістів під час Другої
світової війни. 4-те вид., доп. (Б. м.: На чужині, 1951); Лев Шанковський, Похідні групи ОУН:
Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр.
(Мюнхен: Український самостійник, 1958); Яків Шумелда, Похід ОУН на Схід. (Львів: Фонд
духовного відродження ім. митрополита Андрея Шептицького, 1991).

4 Володимир Сергійчук, Український здвиг (Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,
Центр українознавства, 2005), кн. 5: Наддніпрянщина. 1941–1955; Анатолій Русначенко, Народ
збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві,
Латвії, Естонії у 1940–50-х роках (Київ: Пульсари, 2002); Василь Даниленко, “Діяльність ОУН
на Київщині: записки “Кобзаря”,” Історичний журнал 5 (2005): 103–122; Іван Патриляк,
“Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб),”
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія 103 (2010): 22–
25; Іван Патриляк, Перемога або смерть. Український визвольний рух у 1939–1960-х роках
(Львів: Часопис, 2012); Вікторія Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–
1955 рр. (Рівне: Волинські обереги, 2008); Олексій Гончаренко, “Похідні групи ОУН (б) на
теренах Наддніпрянщини: до питання про результативність спроб інтеграції до окупаційних
органів влади (1941–1944 рр.)”, Галичина 14 (2008): 234–241; Василь Заведнюк, Похідні групи
українських націоналістів (Тернопіль: Воля, 2007); Володимир Ковальчук, “Агітаційні листи
волинського підпілля ОУН(б) до цивільного населення Центральної та Східної України. З архівів
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ,” Права людини 2 (2010): 418–428; Олександр Пагіря, “Діяльність ОУН
та УПА на території Центрально-Східної та Південної України”, Мандрівець 1(2013): 4–9; Андрій
Мацьків, “Бій підпільників УПА на Київщині влітку 1951 року,” Історична правда, 24 липня
2016, доступ отримано 25 вересня 2017: http: // www. istpravda.com.ua/ articles/2016/07/24/149162;
Генадій Цвік, “Національно-визвольний рух на Радомишльщині в 40–х – 50-х рр. ХХ ст.”,
Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий
аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя Похідних груп ОУН та 70-річчя
Олевської республіки): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир,
18–20 листопада 2011 р.) (Житомир: Рута, 2011): 127–132; Ярослав Антонюк, “Виникнення та
діяльність опозиційного Крайового проводу “Одеса” (1946–1949 рр.)”, Український національно-
визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя
Другого Зимового походу, 70-річчя Похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки):
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир, 18–20 листопада 2011 р.)
(Житомир: Рута, 2011): 132–140; Віктор Брехуненко, Володимир Ковальчук, Михайло Ковальчук
та Вячеслав Корнієнко, “Братня” навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. (Київ: Вид. ПП
Н. А. Брехуненко, ТОВ “Друкарня “Бізнес поліграф”, 2016), 189.
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масиві невідомих до того часу архівних документів. Вамогомий внесок у
вивчення проблеми зробили дисертаційні дослідження О. Ходановича, Ю. Щура,
І. Ковальчука, О. Іщука, В. Жилюк, В. Малюги5. У цих роботах досліджуються
передумови формування та військово-політичної діяльності Похідних груп ОУН
у 1941–1943 рр., створення націоналістично-самостійницького підпілля та його
боротьба проти гітлерівського і сталінського режимів. Також показано напрями,
форми, методи діяльності осередків ОУН стосовно формування збройних загонів
і розкрито особливості розгортання збройного опору німецьким та радянським
військово-каральним структурам і тактики бойових дій на Великій Україні,
зокрема, на території Житомирщини та деяких районів Київщини.

Особливе значення для вивчення подій зазначеного періоду на Київщині має
публікація архівних матеріалів у 2-му, 8-му, 14-му та 18-му томах видання
“Літопис УПА. Нова серія”6. У 2-му томі “Літопису УПА. Нова серія” “Волинь
і Полісся: УПА та запілля 1943–1944” були вперше поміщені документи про
рейди підрозділів 4-ої ВО “Тютюнник” (ЗГ “44”) (командир Ф. Воробець –
“Верещака”) УПА-”Північ” на схід від довоєнного польсько–радянського
кордону по Житомирській області, починаючи від середини травня і закінчуючи
зимою 1943 р. Це, зокрема, звіти про рейд першого (травень 1943 р.) і другого
(вересень 1943 р.) відділів УПА, підрозділів “Гордієнка” (15–29 липня 1943 р.),
“Лева” (28 серпня – 6 жовтня 1943 р.), неідентифікованого відділу (24 жовтня –
кінець листопада 1943 р.), звіти запілля УПА з Андрушівщини за жовтень 1943 р.,

5 Олексій Ходанович, “Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території
України в роки Другої світової війни,” (Автореф. канд. дис., Національна академія оборони
України, 2006); Іван Ковальчук, “Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності
ОУН і УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа
“Тютюнник”) у 1941–1943 рр.,” (Автореф. канд. дис., Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова, 2012); Олександр Іщук, “Діяльність молодіжних структур ОУН як
складова національно-визвольного руху в 1939–1955 рр.,” (Автореф. канд. дис., Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, 2005); Вікторія Жилюк, “Діяльність ОУН та
УПА на Житомирщині в 1941–1955 рр.”, (Автореф. канд. дис., НАН України, Інститут
українознавства ім. І. Крипякевича, Інститут народознавства, 2008) та ін.

6 Літопис УПА. Нова серія, ред. рада: Павло Сохань, Петро Потічний та інші (Київ, Торонто:
Інститут apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo НАН України, Bидaвництвo
“Лiтoпис УПA”, Галузевий державний архів СБУ, 1999), т. 2: Волинь і Полісся: УПА та запілля
1943–1944. Документи і матеріали; Літопис УПА. Нова серія, ред. рада: Павло Сохань, Петро
Потічний та інші (Київ, Торонто: Інститут apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo
НАН України, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA”, Галузевий державний архів СБУ, 2006), т. 8: Волинь,
Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944–1946. Документи і матеріали; Літопис УПА. Нова серія,
ред. рада: Павло Сохань, Петро Потічний та інші (Київ, Торонто: Інститут apxeoгpaфii тa
джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo НАН України, Bидaвництвo “Лiтoпис УПA”, Галузевий
державний архів СБУ, 2011), т. 14: УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи;
Літопис УПА. Нова серія, ред. кол.: Павло Сохань, Петро Потічний та інші (Київ, Торонто:
Інститут apxeoгpaфii тa джepeлoзнaвствa ім. М. C. Гpyшeвськoгo НАН України, Bидaвництвo
“Лiтoпис УПA”, Галузевий державний архів СБУ, 2011), т. 18: Діяльність ОУН та УПА на території
Центрально-Східної та Південної України.
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теренові вістки з Бердичівщини (листопад 1943 р.) та пропагандистську відозву
штабу групи УПА-”Схід” до поліцаїв і евакуйованих зі Східної України
(15 листопада 1943 р.).

У 8-му томі нової серії, що став продовженням 2-го, було опубліковано
великий пласт автентичних повстанських документів, що відображають рейдову,
організаційну та агітаційно-пропагандистську роботу підрозділів УПА-”Північ”
і УПА-”Південь”, а також боївок ОУН на теренах Правобережної України і
Поділля (Житомирська, Київська, Вінницька, Кам’янець-Подільська області) у
1944–1946 рр. Зокрема, серед документів УПА-”Південь”: звіти про рейди
куреня “Бистрого” (Я. Білинський) (5 грудня 1943 – 20 січня 1944 рр.), групи
“Саблюка” (О. Качан) (9–24 січня 1944 р.), з’єднання “Балабана” (25 квітня –
6 травня 1944 р.), групи “Батька” (5–25 травня 1944 р.), відділу “Дніпро” (3–
16 вересня 1944 р.), підрозділів “Ягура”, “Володька” і “Панька” (29 липня –
15 листопада 1944 р.), “Гармаша” (16 липня – 14 серпня 1945 р.), звіт про
політвиховну роботу у з’єднанні “Богуна” (11 березня 1944 р.), хроніка групи
“Саблюка” (16 березня 1944 р.), звіти з описами боїв повстанців у районі сіл
Буща, Обгів (Соснівка), Репіще, Малеве, Хріницькому лісі та ін., звітно-
інформативні документи тощо. Із числа документів групи “Тютюнник” (з’єднання
груп “44”): звіти про рейди підрозділів з’єднання “Хмельницького” по території
Житомирської та північних районів Київської області, а також суспільно-політичні
огляди з східних територій.

У 14-му томі нової серії “Літопису УПА” дослідники В. Ковальчук та
І. Марчук опублікували невідомі документи підрозділів і частин з’єднання груп
“44” (колишня ВО “Тютюнник”) УПА-”Північ”, зокрема, і ті, які репрезентують
рейдову і пропагандистську роботу повстанців на території Житомирської
області, а також нотатки проводу ПСК (“44”, “Одеса”, “Степ”) щодо
функціонування Житомирського окружного проводу ОУН.

У 18-му тому нової серії “Літопису УПА”, упорядкованому О. Пагірею та
В. Іванченком опубліковано 136 документів і матеріалів, які характеризують
діяльність ОУН і УПА на терені Центрально-Східної та Південної України 1942–
1952 рр. При підготовці цього тому видання були опрацьовані фонди Галузевого
державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБ України). Документи і
матеріали збірника походять з 2-го, 6-го, 13-го, 26-го та 6-го фондів ГДА СБУ.
Вибір зазначених вище архівних фондів став невипадковим, оскільки саме тут
зосереджена основна і найповніша колекція документів із проблеми діяльності
підпілля ОУН і УПА, зокрема, у центрі, на сході та півдні України від 1941 р. до
середини 1950-х років. Більша частина автентичних документів підпілля ОУН і
УПА, що сконцентрована у згаданих фондах, стала трофейним набутком
більшовицьких спецслужб у ході оперативно-чекістської роботи з ліквідації
структур українського визвольного руху у 1940–1950-х роках.
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Серед опублікованих документів можна виокремити “Вказівки для
проведення агітаційно-пропагандистської роботи серед населення Східної
України. Липень 1942 р.”, “Інструкції для здійснення рейдів боївок ОУН та
підвідділів УПА на територію Східної України. [1945 р.]”, “Інструкції для
проведення виховної та пропагандистської діяльності ОУН серед населення СУЗ.
Листопад 1946 р.”, звіт “Суспільно-політичний огляд Васильківського району
Київської області. 1 липня 1947 р.”, звіт “Розвідувальні дані про промислові
об’єкти м. Києва, зібрані військовим референтом Київського міського проводу
ОУН І. Денисюком. [Квітень 1948 р.]” та багато інших матеріалів.

Однією з перших публікацій у незалежній Україні про підпілля ОУН у Фастові
Київської області стала стаття про молодого фастівського поета Андрія Кравця-
Кравченка (“Жука”), який ставши членом підпільної ОУН разом із побратимами
боровся за Українську державу. Підпільники друкували й розповсюджували
антинімецькі й антикомуністичні листівки, вели роз’яснювальну роботу серед
населення, здійснювали саботаж на промислових підприємствах, перешкоджали
вивозу молоді на роботу до Німеччини. На початку жовтня 1943 р. А. Кравця-
Кравченка було тяжко поранено за нез’ясованих обставин і через деякий час
він помер у лікарні. Проте залишились його вірші, які і сьогодні кличуть до
боротьби за краще майбутнє України7.

Великий інтерес і наукову цінність у справі розкриття маловідомих сторінок
діяльності підпілля ОУН і загонів УПА безпосередньо на території Фастова і
Фастівського району мають праці місцевих дослідників та науковців –
А. Древецького, Є. Мондзелевського, Л. Чиговської та інших8.

Після анексії Радянським Союзом Західної України і Західної Білорусі у вересні
1939 р. ОУН намагалася використати нові можливості для розширення
організаційної мережі на схід від Збруча, сконцентрувавши увагу на боротьбі
проти більшовизму. Проте репресивні заходи комуністичної влади на Західній
Україні в 1939–1941 рр. стали серйозним випробуванням для націоналістичного
підпілля, яке через значні втрати не могло реалізувати плани з проникнення на
землі східніше Збруча.

З початком німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. ситуація кардинально
змінилася. Напередодні війни проводи обох гілок ОУН (мельниківців і
бандерівців) сформували похідні групи, які мали закріпитися в центральних,

7 “Зірницею запломенів на небосхилі (про Андрія Кравця-Кравченка та його вірші),” Наш
клич: Квартальник Спілки Української Молоді м. Києва 1–2 (1992): 98–109.

8 Анатолій Древецький, “Володимир Іванович Косовський,” Прес-музей. Інформаційний
бюлетень Фастівського державного краєзнавчого музею  6 (1996): 41–42; Едуард
Мондзелевський, “Війна, якою вона на Фастівщині була насправді,” Фастівський вісник 15 (2011):
3–4; Едуард Мондзелевський, “Про загони УПА на Фастівщині,” Інформаційний бюлетень
Всеукраїнського братства ОУН-УПА 51 (2013): 31–34; Лариса Чиговська, “Я любив її, мою
Вкраїну, й життя свого для неї не жалів,” Прес-музей. Інформаційний бюлетень Фастівського
державного краєзнавчого музею 4–5 (1995): 26–30.
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східних і південних областях, розбудувати там підпільну мережу, проводити
культурно-просвітницьку та агітаційно-пропагандистську роботу серед місцевого
населення. За даними сучасних дослідників загальна кількість учасників похідних
груп становила 5–7 тис. осіб9.

Проголошення 30 червня 1941 р. у Львові Акту про відновлення Української
держави продовжило ще один етап українського державотворення у ХХ ст.
Проте репресивні контрзаходи німецької окупаційної влади проти Українського
державного правління (УДП) на чолі з Я. Стецьком, обласних та районних управ,
утворених за допомогою похідних груп гілок ОУН і місцевих активістів у
Правобережній Україні, перешкодили подальшій державотворчій діяльності
українських націоналістів. Незважаючи на протидію німців, похідні групи оунівців
у 1941 р. доволі успішно розпочали свою діяльність на невідомій для них раніше
території Центральної, Східної та Південної України. На цих теренах обом гілкам
організації вдалося створити крайові, обласні, окружні, районні та місцеві проводи,
котрі відразу розпочали активну агітаційно-пропагандистську роботу серед
населення. Члени ОУН-Р донесли інформацію про Акт 30 червня до населення
багатьох населених пунктів Житомирщини, Київщини, значної частини Поділля.
Зі звітів провідників похідних груп випливало, що значна частина населення
позитивно ставиться до самостійної України і все сільське населення виступало
проти колгоспів. Водночас автори звітів констатували: національний ґрунт
Київщини несподівано добрий, кращий ніж у багатьох околицях Галичини10.

Восени 1941 – взимку 1942 рр. створена в результаті діяльності похідних груп
мережа ОУН на Наддніпрянщині зазнала масштабних репресій з боку німецьких
каральних органів, які знищили, заарештовували й кинули до в’язниць і концтаборів
сотні підпільників. Із переходом ОУН-Р до підпільної діяльності на терені
Наддніпрянщини навесні 1942 р. було створено два крайові Проводи –
Осередньо-Східних (центральних) українських земель (ОСУЗ) з центром у Києві
(очолив Д. Мирон – “Орлик”, а після його загибелі від рук німецьких гестапівців
у 1942 р. керівником став П. Сак – “Могила”) і Південно-Східних українських
земель (ПСУЗ) з центром у Дніпропетровську (очолив В. Кук – “Леміш”). П. Сак
перебував на цій посаді до грудня 1942 р. і теж загинув від рук гітлерівців. Потім
керівництво Краєвим проводом ОСУЗ у 1943–1944 рр. здійснював І. Нагірний
(“Чорний”).

Протягом 1942–1943 рр. німецькі каральні органи провели серію репресивних
акцій проти членів і прихильників ОУН на теренах Центральної та Південно-
Східної України. У цей час ОУН втратила багато своїх членів, зокрема, серед
керівництва наддніпрянських структур підпілля.

9 Олександр Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на Наддніпрянській Україні, 1941–1955 рр.,”
Музей “Територія Терору”. Публікації , доступ отримано 25 вересня 2017, http://
www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=445.

10 Анатолій Русначенко, “Проблема Сходу в українській революції середини ХХ-го століття,”
Український визвольний рух 13 (2009): 233.
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Обидві гілки ОУН намагались максимально використати легальні можливості
в умовах німецької окупації. У цей час основним напрямом поширення українських
визвольних ідей у Східній Україні стало проведення масштабної культурно-
просвітницької роботи серед населення. Оунівці виступали з гаслами державної
незалежності, читали лекції з української історії, проводили культурні заходи,
намагаючись відродити духовну та національну свідомість жителів колишньої
УРСР і українських етнічних територій.

У цілому оунівська агітація знаходила сприятливий ґрунт у постгеноцидному
українському суспільстві. До ОУН долучались українська інтелігенція,
національно свідоме міське і сільське населення. У цей час більшість учасників
підпілля ОУН у колишній підрадянській Україні становили місцеві жителі й тільки
10–20% були вихідцями з Західної України11.

Проте, варто зазначити, що через низку об’єктивних обставин – обмаль часу
для закріплення ідей ОУН серед населення, русифікацію, вже вироблену звичку
пристосовуватися до різних обставин, побоювання за можливі репресії з боку
нацистів і комуністів (в разі їх повернення), значна частина населення в умовах
окупації не перейнялись ідеями українського самостійницького руху. Багато членів
ОУН, які прибули з Галичини, не були зорієнтовані в місцевих умовах, давались
взнаки відмінності в історичних долях регіонів України, ментальності та
національній свідомості місцевої людності. Внаслідок цього виникали
непорозуміння між членами ОУН із Західної України та місцевими
мешканцями12. Багатьом місцевим жителям була незрозумілою програма ОУН,
яка в той час базувалася на принципах однопартійності, авторитаризму, ідеях
інтегрального націоналізму. Зіткнення оунівців в 1941–1942 рр. із несприйняттям
їхніх ідей у східноукраїнському середовищі стало потужним чинником у ревізії
окремих постулатів ОУН і поступової трансформації політичної програми
організації у бік демократизації та розширення її соціально-економічної складової,
що і було остаточно закріплено в рішеннях ІІІ Конференції та ІІІ Надзвичайного
Великого Збору ОУН у 1943 р.

На початку 1943 р. підпілля ОУН-Р перейшло до активної фази антинімецької
збройної боротьби та інтенсивного формування відділів Української Повстанської
Армії на Волині та Південному Поліссі. Організаційні ланки підпілля ОУН у
Центральній та Південно-Східній Україні були переорієнтовані на збір
продовольства, медикаментів, зброї та боєприпасів для повстанців. У травні
1943 р. розпочались агітаційно-пропагандистські рейди УПА з метою поширити
ідеї українського національно-визвольного руху в Центральній Україні і охопити
повстанським рухом Житомирську, Вінницьку, Кам’янець-Подільську і Київську
області (південь тодішньої Київської області тепер належить до сучасної

11 Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на Наддніпрянській Україні, 1941–1955 рр.,” http://
www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=445

12 Там само.
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Черкаської області). Влітку-восени 1943 р. просування повстанських відділів
на схід набуло цілеспрямованого і масштабного характеру.

У середині травня 1943 р. у складі УПА-”Північ” була створена окрема
група або військова округа (ВО) “Тютюнник” (інколи її називали УПА–”Схід”)
під командуванням Федора Воробця (“Олекси Глода”, “Верещаки”), яка мала
закріпитися на території Південного Полісся. Уже у вересні 1943 р. більшовицьке
керівництво в Москві зазначало, що українські повстанці намагаються “перенести
свою діяльність у східні області”, створюють там “підпільні озброєні куркульські
осередки” і планують “захопити до приходу Червоної армії Київ і не пустити
Червону армію на Дніпро”. 28-го вересня 1943 р. радянські партизани
інформували Кремль, що 300 повстанців на чолі з “Залізняком” рухаються в бік
Києва, щоб “піти в підпілля, потім активізуватися і, залишившись в тилу Червоної
армії, нищити мости, підривати ешелони і паралізувати комунікації”.

Про “східні” плани УПА було відомо й німцям. Зокрема, відділ контррозвідки
німецьких окупаційних військ в Україні повідомляв про те, що в структурі УПА
“створено три ударні групи під назвами “Північна”, “Центральна”, “Південна”
для маршу до Дніпра”13.

Відповідно до нової тактики на початку 1944 р. підрозділи УПА-”Північ”
були перейменовані на зразок населених пунктів Наддніпрянської та Слобідської
України. Станом на 1 лютого назви загонів групи “Турів” (ім. Богуна, “Озеро”
та ін.) змінилися на “Чернігівський”, “Полтавський”, “Сумський”. Так само у
групі “Заграва” загін “Котловина” почав називатися “Фастівським”, загін “ім.
Остапа” став “Батуринським”, а загін “ім. Колодзінського” – “Корсунським”.
З’явилися загони “Холодний Яр”, “Умань”, “Вінниця”14. Зміни у назвах
повстанських частин відображали наміри командування УПА щодо їх подальшої
передислокації у східні регіони України.

Однак, втілити в життя задум повстання на Правобережжі, зокрема, в районі
Холодного Яру на Черкащині не вдалося, оскільки лінія фронту швидко подалася
на захід і українські повстанці розпочали бої вже з підрозділами Червоної Армії
та НКВС.

Головною формою українського повстанського руху на Сході став рейд.
Активна боротьба рейдуючих відділів УПА на Наддніпрянщині починалася з
другої половини 1943 р. Так, у розвідувальному зведені Українського штабу
партизанського руху (УШПР) від 20 липня 1943 р. йдеться про поширення
націоналістичного руху на території Житомирської та Київської областей15.
Загальну картину діяльності УПА влітку 1943 р. на Житомирщині дають
опубліковані звіти рейдуючих відділів. Рейд першого відділу УПА розпочався
13 травня 1943 р., коли повстанці вирушили з Рівненщини і в ніч з 29 на 30 травня

13 Брехуненко, Ковальчук, Ковальчук та Корнієнко, “Братня” навала, 189.
14 Там само, 189.
15 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 112.
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перейшли колишній польсько-радянський кордон. Об’єднавшись 29 липня з
другим відділом, повстанці переправилися через річку Тетерів, а потім окремими
рейдами ходили у Коростенський та Андрушівський райони Житомирської
області й Фастівський район на Київщині16.

Відразу після взяття Фастова німецькими військами, 22 липня у місті
з’явилися агітатори з синьо-жовтими нарукавними пов’язками, поширювались
листівки “За що бореться ОУН” і відозви ОУН до українців спільними зусиллями
розбудовувати підвалини самостійної української держави. Оскільки багато людей
вже вважали, що СРСР більше не буде, то ці листівки знайшли чималий відгук,
особливо серед молоді. Прибулих оунівських агітаторів фастівчани сприймали,
як представників влади самостійної України, і уважно їх слухали. 25–26 липня
1941 р. Фастівщина вже мала нову владу, обрану на загальноміських і районних
зборах. Також було створено українську добровільну народну міліцію для
запобігання мародерству. У владу населення обирало українських патріотів –
головою міської управи став лікар К. Сілецький, головою районної управи
І. Петрашенко, начальником міліції обрано І. Ланового. Німецькі військові, бачачи
антикомуністичні настрої населення, спочатку не перешкоджали цим процесам –
не зачіпали ні вивішені синьо-жовті прапори, ні самостворені мешканцями органи
місцевого самоврядування. Вони ще не знали яким буде устрій на цих територіях,
їх більше цікавили фронтові питання. Німецьку армію у липні-серпні 1941 р.
велика кількість місцевого населення, незадоволеного радянською владою через
примусову колективізацію, Голодомор та масові репресії, сприймала прихильно
і часто в багатьох селах району влаштовувались заходи публічної “подяки
німецькій армії-визволительці від більшовизму”17.

Після відмови керівництва ОУН-Р відкликати проголошений у Львові
30 червня 1941 р. Акт відновлення Української держави, гітлерівці розпочали
арешти і ув’язнення керівництва та членів організації. 20 серпня 1941 р.
А. Гітлером було озвучено рішення про створення Райхскомісаріату “Україна”
з центром у м. Рівному. Тоді ж у Василькові та Фастові відбулися масові арешти
оунівців. З колишнього Фастівського і сусідніх районів утворено окремий
Фастівський гебітскомісаріат, територію якого у грудні 1941 р. було включено
до складу Васильківського гебітскомісаріату18.

Після початку німецьких репресій у Фастові була створена підпільна сітка
ОУН. Її керівниками були П. Онищенко (“Богдан”), В. Косовський,
Є. Чередниченко (“Сталий”). Підпілля мало розгалужену мережу, налічувало
більше сотні чоловік. До його складу на Фастівщині належали, як місцеві жителі,
так і прибулі в 1941 р. оунівці-західняки та немісцеві східняки. Глибоко
законспіровані осередки ОУН успішно проводили свою роботу в Клехівці,

16 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 113.
17 Мондзелевський, “Війна, якою вона на Фастівщині була насправді”, 3–4.
18 Там само, 3.
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Кожанці, Веприку, Великій Снітинці, Великій Мотовилівці, Пришивальні, Малій
Офірні, Дідівщині, Волиці, Фастівці, Мотовилівській Слобідці, Півнях,
Паляниченцях та інших селах19.

Таким чином, у 1943 р. діяльність бандерівської ОУН на теренах військової
округи “Тютюнник” відзначалася значною політичною і військовою активністю.
Влітку 1944 р. групи УПА-”Північ”, “Заграва”, “Турів” і “Тютюнник” були
переформовані і реорганізовані у з’єднання груп “33” (“Завихвост”) і “44” (“ЗГ
44”)20.

Активні бойові операції підрозділів УПА проводились проти радянських
партизанів на Фастівщині. У листопадовому номері журналу “До зброї” (офіційне
видання політичного відділу УПА) за 1943 р., зазначалось “У Берестейщині і
Кобринщині грабіжницькі відділи червоних намагаються проводити мобілізацію,
починаючи з 1905 р. народження, але населення втікає перед ними, а самооборона
й повстанчі загони розбивають їх при кожній нагоді. Те саме в Сарненщині й
Столинещині. Матеріальний і моральний стан більшовицьких “отрядів” дуже
незавидний. Голі, босі, голодні. Пиячать, грабують кожний на власну руку,
б’ються між собою. Командний склад – парашутисти, прислані з Москви, а
бійці – це різношерста наволоч та втіклі кримінальні злочинці. Ці банди повстали
перед собою одну ціль – це грабунок і розбій. На Поліссі йдуть постійні бої
повстанців з цими так званими “партизанами”. У Коростенському,
Андрусівському, Фастівському районах загони УПА розбили кілька
більшовицьких відділів, здобули зброю, підводи з награбованим майном, багато
амуніції. В боях червоні втратили кількасот убитими й раненими. З українськими
повстанчими загонами червоні не люблять зустрічатися, бояться…”21

На діяльність повстанських загонів у цьому регіоні вказують і німецькі
джерела, зокрема, донесення спецслужби абверу “Схід” за 13 липня 1943 р., де
йдеться про бої загонів УПА в районі Фастова. Командирами цих повстанських
підрозділів німецька розвідка називає оунівців А. Кравця, А. Устинова,
В. Поліщука і П. Біловуса. Саме загін останнього, як відзначають радянські
архівні документи, активно діяв на Фастівщині та Васильківщині у травні-жовтні
1943 р.

Згодом, у 1944–1947 рр. на Фастівщині оперували вже декілька загонів УПА.
За даними фастівського історика Е. Мондзелевського у регіоні діяло “З’єднання
північних груп “УПА-Північ”, зокрема, групи “Турів”, “Заграва”, “Західна”;
загони: ім. Богуна, “Січ”, “Полтавський”, “Фастівський”, ім. Остапа,
ім. Б. Хмельницького та військова округа “Заграва”22.

19 Мондзелевський, “Війна, якою вона на Фастівщині була насправді”, 4.
20 Юрій Щур, “На грані двох світів”: український націоналістичний рух на Наддніпрянщині

(1920–1955) (Запоріжжя: Просвіта, 2011), 149.
21 Мондзелевський,  “Війна, якою вона на Фастівщині була насправді”, 4.
22 Там само
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Безпосереднє створення підрозділів УПА на Василькіщині почалася у травні
1943 р., коли сюди, за наказом крайового командира УПА Дмитра Клячківського
(“Клим Савур”), прибув крайовий військовий провідник “Антон”. У співпраці з
активом Васильківського окружного проводу ОУН “Антон” відразу приступив
до заснування на теренах краю відділу УПА. Першим його керівником
призначили тодішнього голову Фастівської районної ОУН В. Кравченка, а місцем
формування загону визначили урочище Вовчий Яр між селами Клехівка і Ведика
Снітинка Фастівського району. До його складу було закликано увійти всіх
розконспірованих місцевих членів ОУН, всіх українських поліцейських, а також
всіх українських остарбайтерів, що не бажали виїжджати з України. Оунівська
агітлітература закликала українців регіону приєднуватись до УПА. Агітаційні
листівки стверджували, що УПА готує збройне всеукраїнське повстання, яке
підніметься у період найбільшого військового зіткнення Червоної Армії з німцями
на території України та їх обопільного знекровлення в боях між собою23.

Після повернення Червоної Армії і радянської влади 7–8 листопада 1943 р.
до Фастова у місті було розклеєно значну кількість оунівських листівок-відозв
до радянських солдат. Прояви антирадянської пропаганди викликали активні
контрзаходи “СМЕРШу” 3-ої гвардійської танкової армії, зокрема, перевірки хат,
збір свідчень за період німецької окупації. У січні-лютому 1944 р. на Фастівщині,
в основному, було викрито і припинено діяльність більшості підпільних організацій
ОУН, створених в області ще в 1941 р.24

З просуванням лінії фронту на захід штаб і деякі підрозділи групи “Тютюнник”
передислокувалися за р. Случ, де розпочалася робота з підготовки повстанських
відділів до рейду на схід. Першим на початку березня 1944 р. вирушив відділ
під керівництвом “Миколи Онищенка”, який отримав завдання закріпитися на
Коростенщині (Житомирщина). Подібні завдання були поставлені загонам
“Ярого” на Коростишівщині й Андрушівщині Житомирської області та
“Лисогора” у Фастівському районі на Київщині25.

До складу цих рейдуючих підрозділів також увійшли вихідці з центральних і східних
регіонів України. У квітні 1944 р. біля с. Мигалки Бородянського району Київської
області відділи “Ярого” і “Лисогора” були оточені підрозділами НКВС. Після бою
двоє бійців УПА – Б. Коничек і Г. Дзьобас, що походили з Андрушівщини, потрапили
в полон26. Про наявність місцевих мешканців у складі рейдуючих Житомирщиною
і Київщиною формувань УПА повідомлялось у бойовому донесенні керівництва
18-ї стрілецької бригади ВВ НКВС начальникові ВВ НКВС Українського округу
генерал-майору Марченкову від 5-го квітня 1944 р.27

23 Мондзелевський, “Про загони УПА на Фастівщині”, 33.
24 Там само.
25 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 136.
26 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 137; Мацьків, “Бій підпільників УПА

на Київщині влітку 1951 року”, http: // www. istpravda.com.ua/ articles/2016/07/24/149162.
27 Жилюк. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 137.
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Рейдуючі у краї підрозділи УПА нараховували у своєму складі близько 300
осіб. 30 березня 1944 р. радянські війська на висоті 164 вели бій з відділом під
командуванням сотенного “Лисогора”. У ході бою обидві сторони зазнали значних
втрат – загинуло 8–10 упівців і 10 червоноармійців. Також у більшовицькому
донесенні повідомлялося, що з Чоповицького району у напрямі Києва рухався ще
один відділ УПА, який 29 березня обстріляв військовий ешелон28.

Про присутність вояків УПА восени 1943 р. на Житомирщині та Київщині
регулярно повідомлялось у розвідданих УШПР, що відзначає у своїй статті
дослідник Г. Цвік. У донесеннях на ім’я наркома внутрішніх справ УРСР
В. Рясного вказувалося, що “велася сильна агітаційна робота ОУН, в
Житомирській області діють великі, добре озброєні загони УПА. В районі
Коростеня і Малина загальна чисельність УПА біля 2000 чоловік. Мають
гармати, міномети, чимало автоматичної зброї. Великі загони УПА ідуть в
напрямку Київської і Житомирської областей. ОУН формує загони бандерівців
по 100–200 чоловік і направляє їх у райони Білої Церкви, Малина, Радомишля,
ніби з ціллю захоплення Києва. На шляху свого руху УПА веде боротьбу з
німцями і партизанами”29.

Законспіроване підпілля ОУН вело як таємну, так і відкриту агітацію із
залучення нових людей до боротьби за самостійну Україну. На Житомирщині і
Київщині поширювались відповідні листівки і література30.

Наприкінці травня 1944 р. керівником ВО УПА “Тютюнник” і одночасно
окружним провідником ОУН на Сході Ф. Воробцем (“Верещакою”) на територію
Київщини були відправлені боївки “Жука”, “Кобзаря” загальною чисельністю
до 80 осіб. У районі Білої Церкви перебувало 16 бійців на чолі з “Борисом”,
колишнім заступником Луцького окружного референта Служби безпеки ОУН.
В Іванівському районі діяли 25 повстанців на чолі з командиром “Ванькою”.

У січні 1945 р. у рейд Київщиною відправився з відділом сотник УПА “Роман”.
У липні цього ж року формування УПА під керівництвом провідника
Костопільського надрайонного проводу ОУН “Марка” проводило рейд територією
Баришівського і Володарського районів. У Макарові проводила національно-
визвольну боротьбу група “Дуная”, а боївка колишнього референта Сарненської
надрайонної СБ ”Сірка” діяла в районі Розважева, Бородянки та Чорнобиля. До
кінця 1940-х років на Київщині в різний час діяли також боївки ОУН і УПА під
проводом “Андрія” (Іванків), “Палія”, “Нестора”, “Радченка” (Фастівський район),
“Печериці” (Баришівка), “Шевченка” та “Будька” (Бородянка, Іванків), “Беркута”
(Чорнобиль), “Короленка” (Тараща), “Грака”, “Берези”, “Сашка” (Чорнобиль,
Димер, Бородянка), “Дніпровського” (Ротмістрівський район) та інші31.

28 Жилюк. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині,  138.
29 Цвік, “Національно-визвольний рух на Радомишльщині, 128–129.
30 Там само, 131.
31 Органи державної безпеки Київщини (1919–1991) у фотографіях і документах, авт.-упоряд.

Олександр Шевченко, гол. редколегії Ігор Забілик (Київ: Дон-97, 2004), 249.
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Встановити повністю чітку структуру загонів УПА органам НКДБ Київщини
дуже важко, а архівні документи та дослідники найчастіше вказують, що
фастівським загоном УПА в цей час керував командир Степан Коваль (“Юрій
Рубашенко”, “Чорнота”), який до того воював на Рівненському Поліссі32.

Усього на території Київської області у 1944–1952 рр. побувало майже півтори
тисячі вояків УПА. Переважно рейдові групи оперували в районах з великими
лісовими масивами33. 15 травня 1946 р. у криївці біля села Божиків Підгаєцького
району Тернопільської області енкаведистами було знайдено звіт-доповідь
командира однієї з груп вояків УПА про результати рейду по районах Київської
області, який тривав з 24 жовтня 1944 р. по 16 серпня 1945 р. Звіт виконано на
друкарській машинці на 27 аркушах. Автор детально описує поденний маршрут
групи, подаючи в примітках власне бачення економіки даного терену, релігійні
справи, наслідки повстанської агітації на селян, духовне життя населення34.

Під час проведення рейдів на Сході, зокрема, і на Київщині, повстанці
проводили численні зустрічі з мирними жителями, поширювали агітаційну
літературу і листівки, вступали в бої з німецькими та радянськими військами,
підрозділами поліції, здійснювали диверсії на комунікаціях, розбудовували
організаційну мережу ОУН, залучаючи до неї місцеве населення.

У статті Я. Антонюка мова йде про суперечливі моменти в діяльності ОУН
і УПА, зокрема, про необґрунтовані “чистки” Служби безпеки (СБ) серед членів
підпілля і збройних формувань, які часто призводили до непоправних наслідків.
Так, виступаючи проти шпигуноманії та терору референт СБ і організаційний
референт ПСК ”Одеса” С. Янишевський (“Далекий”) вступив у конфлікт зі своїм
керівником – Ф. Воробцем (“Верещакою”) та провідником Північно-західних
українських земель (ПЗУЗ) М. Козаком (“Смоком”). Переконавшись у
неправомірності дій останнього, “Далекий” вирішив від’єднатися від Проводу
ПЗУЗ. На початку грудня 1945 р. він проголосив створення опозиційного
Крайового проводу “Одеса”. Одним із пріоритетних своїх завдань
С. Янишевський вбачав у поширенні українського визвольного руху на центральні
та східні терени України. У цьому “одеситам” вдалося досягнути значних
успіхів. У другій половині 1940–х – на початку 1950-х років діяльність
КП ”Одеса” охоплювала Корецький, Межиріцький, Костопільський райони
Рівненської області, а також окремі райони Житомирської, Київської, Кам’янець-
Подільської, Вінницької, та в окремі періоди і Полтавської областей35. Все це
сприяло розгортанню українського визвольного руху на даній території.

32 Мондзелевський, “Про загони УПА на Фастівщині”, 33.
33 Органи державної безпеки Київщини (1919–1991) у фотографіях і документах, 249.
34 Органи державної безпеки Київщини (1919–1991) у фотографіях і документах, 250–256.
35 Антонюк, “Виникнення та діяльність опозиційного Крайового проводу “Одеса”,” 133–134;

Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України”, 7.
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Проте конфронтація у середовищі ОУН у регіоні не припинялася, а радянські
спецслужби використовували її на свою користь. Цей конфлікт намагались
залагодити керівники УПА, ОУН-Р і Української Головної Визвольної Ради
(УГВР). Однак, він так і не був подоланий й припинився лише після загибелі від
рук радянських спецслужб його головних дійових осіб. Як зазначає автор статті,
чвари і взаємопоборювання серед повстанців негативно вплинули на розвиток
визвольної боротьби, зокрема, на території Волині та Полісся36.

Восени 1949 р. постало питання про долю вцілілих відділів УПА, що, як
збройна формація, вичерпала свої можливості. У зв’язку з цим, на підставі
рішення УГВР Головний командир УПА генерал-хорунжий Р. Шухевич 3
вересня 1949 р. видав наказ, згідно з яким всі повстанські підвідділи і штаби
тимчасово припиняли свою діяльність, як бойові одиниці й органи управління, а
їх особовий склад переходив до підпілля37.

Після повернення радянської влади в Україну протягом трьох-чотирьох років
більшість осередків підпільної мережі, створеної оунівцями в 1941–1943 рр., були
ліквідовані, а багато учасників та симпатиків самостійницького руху
заарештовано і засуджено до різних термінів ув’язнення. Так, лише на Київщині
за даними 4-го відділу МДБ УРСР, у 1943–1947 рр. органи держбезпеки
ліквідували 65 осередків ОУН обох спрямувань і заарештували 676 осіб38.

З огляду на нові умови боротьби в 1945–1946 рр. керівники підпілля ОУН
розробили спеціальну програму “Орлик” (інша назва “Харків”), що передбачала
розширення впливу ОУН на центральні, південні та східні області України. Мета
“Орлика” полягала у відновленні організаційної мережі та кадрового резерву
ОУН у вказаних регіонах, розгортанні там пропагандистської і розвідувальної
роботи та підготовці до боротьби з комуністичним режимом. Дані завдання
реалізовувалися разом із програмою “Олег”, яка передбачала активне залучення
молоді до ОУН і створення молодіжних структур підпілля, та програмою
“Дажбог” – збереження кадрів підпілля. В інструкції Проводу ОУН від червня
1947 р. гасло ОУН “Лицем до Сходу” фігурувало, як одне з найважливіших39.

Усвідомлюючи стратегічну важливість східних українських земель для
відновлення незалежності України, Головний командир УПА Р. Шухевич
зазначав: “Якщо ми пропадемо на Сході в рейдах, то полишимо Схід для нового
відродження. Український народ не пропаде. Український народ використає це
в черговій кон’юнктурі виграти справу України”40.

36 Антонюк, “Виникнення та діяльність опозиційного Крайового проводу “Одеса”,” 135–
138.

37 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 178.
38 Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України”, 5.
39 Іщук та Ніколаєва, Діяльність молодіжних структур ОУН(б), 5
40 Русначенко, Народ збурений, 329.
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Головнокомандувач УПА Р. Шухевич в одному з листів до В. Кука у 1949 р.
висловив думку, що зараз ОУН необхідно зосередити увагу на двох основних
проблемах: молодь і Схід. В іншому листі Р. Шухевич висловив думку, що з
1948 р. для ОУН відкрилися нові можливості роботи на Сході України і це дає
надію на утримання і навіть розширення позицій підпілля41.

У лютому 1950 р. Р. Шухевич передав вказівки щодо роботи на Східній
Україні своїй зв’язковій Ользі Ільків (“Роксолані”), яка збиралася туди
виїжджати. Він писав: “Від СУЗ (східноукраїнських земель) залежить чи буде
Україна, або буде далі Росія… Якщо ми на СУЗ зможемо в усіх обласних
центрах очолити у відповідний момент масовий прояв до Самостійної України –
ми виграли…Ваша робота буде коштувати можливо більше, ніж робота і смерть
тисячі наших повстанців. На Сході України, там місце нашої роботи”42. Щоб
поширити вплив на центральні, південні та східні області України, у повоєнний
час ОУН обрала тактику “поступового просочування”. До створення підпільної
бази у регіонах залучали старі кадри підпілля з часів німецької окупації,
антирадянськи налаштованих місцевих жителів, промислових робітників і
студентів з Галичини та Волині, переселенців із Закерзоння.

Для реалізації програми “Орлик” був мобілізований весь пропагандистський
апарат самостійницького руху. Листівки, брошури, листи та інші агітаційні
матеріали відправляли поштою, залізницею, передавали через знайомих та
довірених осіб, поширювали під час рейдів боївок ОУН територією
Наддніпрянської України. Оунівці намагались прорвати інформаційну блокаду,
яку сталінський режим розгорнув навколо визвольної боротьби у західних
областях Україні та спростувати ідеологічні штампи радянської пропаганди. У
підпільних виданнях увага зосереджувалась на проблемах соборності
українського народу, нівелювались мовні, ментальні та соціокультурні відмінності
між українцями різних регіонів, закладався ґрунт для формування соборної
української ідентичності.

На виконання програми “Олег” протягом 1944–1954 рр. підпіллям ОУН на
території Центральної та Східної України було створено чимало молодіжних
націоналістичних структур, конспіративних опорних пунктів і квартир. Оунівці постійно
намагалися організовувати молодіжні ланки в столиці України – Києві. У державному
архіві СБ України зберігається архівна кримінальна справа № 72722-ФП у 8-ми
томах на заарештованих органами МДБ УРСР у травні 1948 р. студентів київських
вищих навчальних закладів, яким інкримінувалося створення Київського міського
проводу ОУН (фактично – молодіжної структури), активна співпраця з підпіллям,
вивчення і розповсюдження націоналістичної літератури.

Київський провід ОУН був створений у 1947–1948 рр. за безпосереднім
розпорядженням керівника Крайового проводу ОУН “Одеса” С. Янишевського

41 Іщук та Ніколаєва, Діяльність молодіжних структур ОУН(б), 8.
42 Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України”, 5.
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та його заступника Святослава Титка (“Романа”). Його керівником став студент
1-го курсу фізичного факультету Київського державного університету імені
Т. Шевченка Ігор Пронькін (“Беркут”), який був призначений С. Янишевським
на цю посаду наказом № 15 від 30 березня 1948 р. Всього МДБ було
заарештовано 12 осіб, з них активною діяльністю – розповсюдженням листівок
і вивченням підпільної літератури займалися лише кілька чоловік.

Київському міському проводу ОУН за час своєї діяльності вдалося зробити
небагато. Під час арештів у травні 1948 р. у членів організації було вилучено
листи підпільників ОУН, інструкції, понад 400 примірників листівок і значну
кількість історичної літератури, яка вважалася антирадянською. Слідство
встановило, що в м. Києві учасники цієї молодіжної ланки кілька разів
розповсюджували листівки. Всі 12 учасників київського підпілля ОУН були
засуджені до різних строків покарання43.

За інформацією з документів, вилучених в учасників Київського міського
проводу ОУН, органами МДБ була виявлена молодіжна організація “Союз
вільних українців” (СВУ) у м. Переяслав (тепер Переяслав-Хмельницький)
Київської області, до складу якої входили учні старших класів середньої школи
міста. Їм також інкримінували вивчення “контрреволюційної літератури” і
антирадянські погляди. У червні 1948 р. було заарештовано 15 учасників
“Союзу”. Слідство встановило, що організація існувала з липня 1947 р., а її
керівником був Онищенко Олег Дмитрович, 1929 р. н., учень 10-го класу школи44.

У травні 1950 р. Управлінням МДБ по Київській області в с. Королівка була
виявлена та ліквідована молодіжна організація під назвою “Українська
демократична партія” (УДП), в якій брали участь 10 осіб. При арешті у її
учасників було вилучено 3 гвинтівки, револьвер, патрони та українська література.
Учасники організації отримали підпільні псевдоніми і склали клятву. Ними була
вироблена програма організації, у якій вказувалося, що головним завданням
організації є збройна боротьба проти радянської влади за створення самостійної
Української держави. Учасники УДП виготовляли і розповсюджували серед
населення антирадянські листівки, накопичували зброю та вживали заходів для
встановлення зв’язку з підпільниками ОУН в західних областях України45.

Незважаючи на важкі умови боротьби, до літа 1947 р. упівські підрозділи не
давали спокою органам НКДБ на Фастівщині та Васильківщині. У ніч з 11 на
12 травня 1947 р. з поїзда на вузькоколійці Васильків-І – Васильків-ІІ невідомими
були розкидані листівки-відозви УПА до населення, внаслідок чого у ці райони
було відправлено додаткові розшукові опергрупи обласного управління НКДБ
для виявлення і знешкодження “підпільних бандитських боївок і бойовиків”. Одна

43 Іщук та Ніколаєва, 13.
44 Іщук та Ніколаєва, 13–14.
45 Там само.
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з них 8 червня 1947 р. “напала на слід” групи УПА “Марка”, внаслідок чого він
і його охоронець “Сидор” загинули у бою в с. Плесецькому поблизу Борової46.

Своїми операціями повстанці намагалися паралізувати роботу невеликих
промислових підприємств, колгоспів, фінагентів, машинно-тракторних станцій,
лісництв, сільпо, тобто всього того, що так чи інакше нагадувало про радянську
владу. Зокрема, за годину до опівночі 12 вересня 1948 р. підрозділ УПА у складі
9–10 осіб напав на лісопилку в с. Буяння Макарівського району на Київщині, яка
обслуговувала газопровід Дашава – Київ, розігнала охорону і захопив автомобіль
ЗІС47.

7 липня 1951 р. у с. Ожегівка Володимирського району Київської області
відбувся бій підпільників-націоналістів В. Скоренького (“Богдана”) і В. Мельника
(“Орлича”) з емгебістами. Повстанці належали до групи М. Криси (“Кобзаря”),
яку в травні 1951 р. Дунаївецьким надрайонним проводом ОУН Кам’янець-
Подільської (тепер Хмельницької області) скеровано на територію Київщини
для розгортання підпільної діяльності. Діяльність групи описано у звіті за
червень – липень 1951 р. під навою “Рейд Ш.Г.УСМ на Схід”48. На початку
липня 1951 р. група “Кобзаря” розділилась, а 6 липня підпільників виявили
емгебісти. 7 липня 1951 р. В. Скоренький і В. Мельник загинули під час бою49.
7 липня 2011 р. у 60-ті роковини загибелі підпільників за ініціативою директора
Хмельницького обласного літературного музею В. Горбатюка і місцевих
активістів з ВО ”Свобода” та інших патріотичних організацій неподалік обійстя,
де загинули підпільники, відкрито пам’ятник з написом “Борцям з комуністичним
режимом, які загинули в с. Ожегівка в боротьбі за самостійну, незалежну Україну.
Скоренький Володимир – “Богун”. 1925–07.07.1951 та Мельник Віталій –
“Орлич”. 1930–07.07.1951". В. Горбатюк біографії підпільників і їхню боротьбу
описав у своєму історичному романі “Ще настане ваша пора”. В основу роману
лягли розповіді очевидців і архівні документи, а також записки із щоденника
одного з головних героїв – Віталія Мельника50. Пам’ятник В. Скоренькому і
В. Мельнику на сьогодні є одним із двох на Київщині, встановлених на місці
загибелі вояків УПА та збройного підпілля ОУН.

М. Криса (“Кобзар”) разом зі своїм побратимом М. Оліярником (“Богданом”)
продовжував свою діяльність на Київщині, побувавши в селах Тетіївського,
Рокитнянського, Богуславського, Ставищанського, Таращанського й
Білоцерковського районів. Підпільники мали конспіративно-явочні квартири, в
яких переховувались і зберігали частину оунівської літератури. Бункери оунівців

46 Мондзелевський, “Про загони УПА на Фастівщині”, 34.
47 Брехуненко, Ковальчук, Ковальчук та Корнієнко, “Братня” навала, 219.
48 Даниленко, “Діяльність ОУН на Київщині: записки “Кобзаря”, 105–122.
49 Мацьків, “Бій підпільників УПА на Київщині влітку 1951 року”, http: // www. istpravda.com.ua/

articles/2016/07/24/149162.
50 Василь Горбатюк, Ще настане ваша пора: документальний роман (Хмельницький:

Поліграфіст-2, 2012).
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під с. Медвин Богуславського району та с. Іванівка Ставищанського району було
викрито. Діючим став фактично лише один бункер, обладнаний у Є. Погорецької
у с. Плоске Таращанського району51. На світанку 21 квітня 1952 р. у лісовому
масиві західніше м. Ставище, “Кобзар” разом з “Богданом” були схоплені групою
МДБ. 16 грудня 1952 р. кавалер Бронзового Хреста (від 2 вересня 1947 р.) і
медалі “За боротьбу в особливо важких умовах” (від 30 червня 1948 р.) М. Криса
разом із своїм побратимом М. Оліярником були розстріляні в Проскурові
(Хмельницькому)52.

На Житомирщині підпілля ОУН діяло до липня 1955 р. Влітку 1955 р. керівник
чекістської опергрупи В. Воронянський прозвітував про успішне завершення
операції з ліквідації останньої на Житомирщині підпільної націоналістичної групи.
Група з 1953 р. діяла в складі трьох осіб на чолі з керівником Житомирського
окружного проводу ОУН В. Кудрею (“Романом”). У його підпорядкуванні були
Олександр Усач (“Лис”) і “Григор Утченко (“Остап”). “Роман”, який
безперервно працював у Житомирській області з 1944 р., вважав, що необхідно
продовжувати підпільну боротьбу у східних областях України, оскільки частина
населення підтримує ідеї ОУН. В. Кудря мав чималу кількість прихильників,
які довгий час переховували його від переслідування органами держбезпеки.
“Роман” і “Лис” загинули 8 липня 1955 р. у с. Сушки Баришівського (тепер
Коростенського) району, намагаючись вирватися з оточення53.

За даними 4-го відділу МДБ УРСР у 1944–1957 рр. під час боротьби з
українським націоналістичним підпіллям і УПА загинуло 155 тис. 108 підпільників
і повстанців, з яких 1 746 загинули в східних областях України54.

Національно-визвольна діяльність ОУН і УПА в східних областях України і
на Київщині, зокрема, стала свідченням готовності українців до боротьби за
свою незалежність, а період українського національно-визвольного руху середини
ХХ ст. залишиться у суспільній свідомості як героїчний етап державотворчих
змагань нашого народу.

51 Даниленко, “Діяльність ОУН на Київщині: записки “Кобзаря”, 103; Мацьків, “Бій
підпільників УПА на Київщині влітку 1951 року”, http: // www. istpravda.com.ua/ articles/2016/
07/24/149162.

52 Даниленко, “Діяльність ОУН на Київщині: записки “Кобзаря”, 103.
53 Жилюк, Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині, 179–185; Іщук та Ніколаєва, Діяльність

молодіжних структур ОУН(б), 9.
54 Пагіря, “Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України”, 6.
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HISTORIOGRAPHICAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES
OF THE OUN AND UPA STRUCTURE IN KYIV REGION IN 1941–1952

Serhii HUBSKYI
Research Institute of Ukrainian Studies,
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18 Isaakiana str., 01135, Kyiv, Ukraine

The defeat of the Ukrainian national democratic revolution of 1917–1921, or the First liberation
competitions, became only the first stage of the national liberation struggle of the Ukrainian people in
the 20th of century. The territory of Ukraine before the Second World War (1939–1945) was divided
between several states: the USSR (a quasi-state formation the Ukrainian SSR), Poland (East Galicia and
Trans-Curzonia), Czechoslovakia (Carpatho-Ukraine) and Romania (Bukovina and Southern Bessarabia).
After the victory over Nazism in May 1945, the struggle for Ukraine’s independence did not stop.
More than ten years the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent
Army (UPA) fought against the Stalinist USSR. The fighters for the Ukrainian statehood played an
unequal, sacrificial and uncompromising struggle against all the enslavers of Ukraine, not only in the
western Ukrainian lands, but also throughout the territory of modern Ukraine and in the part of the
Ukrainian ethnographic territories. After the restoration of Ukraine’s independence in 1991, Ukrainian
scholars have studied much more actively little–known facts about the national liberation movement of
the 1940s till 1950s in the east of the Zbruch River, including the Kyiv region. The main idea of the
article is to analyze the historiographical works of the Ukrainian researchers devoted to the national
liberation struggle of the structures of the OUN and the UPA in the Kyiv region in 1941–1952.

The historiographical works devoted to the above–mentioned problem can be divided into several
groups. To the first one we refer research works and collections of documents issued during the years
of the USSR’s existence. The second group is made up of research works, studies, memories of the
direct participants of those events, the Ukrainian underground members from the OUN Marching
Groups and UPA as well Ukrainian scholars, written and published on emigration in the second half of
the 1940s till 1980s and in the early 1990s in independent Ukraine.

The third group consists of the works of modern Ukrainian scholars and studied and published
collections of the documents from branch archives of the special services and authorities of the former
USSR, which are located on the territory of Ukraine.

According to the data of the 4th Division of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian SSR,
in the years 1944–1957, during the struggle against the Ukrainian nationalist underground and the UPA,
155 108 undergrounders and insurgents were killed, of which 1 746 persons were killed in the eastern
regions of Ukraine.

The national liberation activities of the OUN and the UPA in the eastern regions of Ukraine, and in
the Kyiv region, has testified to the readiness of the Ukrainians to fight for their independence, and the
period of the Ukrainian national liberation movement in the middle of the 20th century will remain in
the public opinion as a heroic stage of state–building struggle of our people.
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УПА ПРОТИ АК:
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА В ГАЛИЧИНІ 1943–1944 років

Володимир В’ЯТРОВИЧ
Український інституту національної пам’яті,

вул.  Липська 16, 01021, Київ, Україна

У статті проаналізовано причини і перебіг українсько-польського збройного конфлікту в
Галичині в 1943–1944 рр. Досліджено, що каталізатором розгортання у Галичині українського
повстанського руху стала спроба закріплення у регіоні радянських партизанських з’єднань.
Активізація діяльності польського підпілля у краї була спричинена поширенням інформації про
українсько-польське протистояння на Волині. Головною метою українського і польського
визвольних рухів було встановлення контролю над спірними територіями (зокрема, Галичиною),
які кожна з сторін бачила частиною власної майбутньої держави. Відзначено, що в українсько-
польський конфлікт втручались радянські партизани, німецькі та угорські військові підрозділи,
що ще більше ускладнювало ситуацію, значно збільшувало рівень насильства і кількість людських
жертв. Спроба врегулювати українсько-польське протистояння через переговори зазнала краху.
Відзначено, що обидві підпільні армії – УПА і АК, проводили бойові операції і проти військових
підрозділів противника, і здійснювали дії, жертвами яких ставало цивільне населення. Стаття
підготована на матеріалах Галузевого державного архіву Служби безпеки України і дає змогу
доповнити загальну картину українсько-польських стосунків у період Другої світової війни.

Ключові слова: Друга світова війна, українсько-польська війна, Галичина, Волинь, Холмщина,
Українська Повстанська Армія, Армія Крайова, жертви війни.

У польській історіографії та суспільній свідомості польсько-український
конфлікт часів Другої світової війни зводиться здебільшого до опису подій на
Волині в 1943 р. Фокус лише на одній з арен протистояння і лише на одному
рокові спотворює загальну картину. Ширший географічний розгляд конфронтації
(крім Волині – Холмщина, Надсяння, Лемківщина, Галичина), ширші хронологічні
рамки (від 1942 р., коли конфлікт набув збройного характеру, до акції “Вісла”
1947 р., яка поклала край протистоянню) демонструють  справжні масштаби
цього явища, його причини і наслідки. Такий погляд дає можливість побачити в
конфлікті війну між підпільними арміями – УПА та АК.

Стаття буде присвячена одній з арен цієї війни, Галичині. Чому саме цей
терен? Перебіг конфлікту тут недостатньо відомий, хоча його інтенсивність не
поступається подіям на Волині. Позиції обох підпільних рухів українського і
польського тут були значно сильнішими, ніж на тій же Волині, роль третіх чинників
(німців, радянських партизанів чи неконтрольованих ніким кримінальних
угруповань) значно слабшою. Крім того, події в Галичині чудово задокументовані
(накази, звіти, аналітичні матеріали обох підпільних рухів), тому аналіз подій в
Галичині може виявити цілі сторін у польсько-українській війні в цілому.
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Стаття охоплює події 1943–1944 рр., коли війна в Галичині досягла свого апогею,
однак, наростання збройного конфлікту прослідковується ще з попереднього
1942 р. У політичному огляді ОУН за квітень цього року читаємо: “Відносини на
польсько-українському відтинку не те що не змінилися на краще, а навпаки, в
порівнянні зі станом другої половини 1941 р., сильно погіршилися. Польська вулиця,
як і давніше, має голос, і вона визначає лінію політики провідних кругів польської
громадськості в українській справі, польська вулиця має просте нескомпліковане
наставлення, вбите їм в голову ідеологами Польщі: “на гак гайдамаків”1. Тоді ж,
весною 1942 р., знаходимо першу інформацію про українців – жертв конфлікту в
Галичині “польські чинники перейшли в квітні до чинних протиукраїнських виступів
до терору включно (вбивство двох осіб в Чортківщині, вбивство в Бучачі)”2. Вони
реалізовували інструкції керівництва АК, занепокоєного розвитком українського
руху. “Щоб запобігти можливому виступу українців, – читаємо у вказівках за
жовтень 1942 р., – слід знешкодити всіх їх провідників”3.

Спроба великого з’єднання радянських партизан на чолі із Сидором Ковпаком
прорватися в Карпати і закріпитися тут, спонукала керівництво ОУН-Б влітку
1943 р. почати розгортання Української народної самооборони, яка боролася
проти радянських партизанів і німецьких окупаційних сил. Поява червоних
партизанів активізувала діяльність і польського підпілля. “Рейд більшовицької
партизанки, – читаємо у звіті ОУН за липень 1943 р., – скріпив віру поляків у
скорий провал німецької держави і у можливість виникнення польської держави...
Польське підпілля охопило скрізь міста, польські кольонії та лігеншафти”4. В
іншому звіті зі Львівщини стверджується, що влітку 1943 р. почалося розгортання
збройних загонів польського підпілля чисельністю 15–30 бойовиків. Крім того,
відзначається посилення місцевих сил через скерування в Галичину через
Равщину та Любачівщину груп з центру Польщі5.

Ще одним фактором дестабілізації Галичини в середині 1943 р. стало
потрапляння інформації про антипольські виступи на Волині. “Поляки сильно
зактивізувались наслідком волинських подій,– читаємо у звіті з липня 1943 р. Є
багато польських втікачів з Волині, особливо в прикордонних повітах Сокаль і
Радехів. Поляки роз’юшені на українські виступи на Волині, дишуть на українців
полум’ям ненависті і жадобою відплати. Вже готуються з їх сторони активні
виступи в сторону українців на терені області”6. У польських документах

1 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 376,
т. 21, арк. 52.

2 Там само, арк. 52–53.
3 Цит. за: Grzegorz Motyka, Od rzezi Wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński

1943–1947 (Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 2011), 79.
4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 71, арк. 20–21.
5 Там само, арк. 14.
6 Там само. Також про вплив інформації з Волині див.: ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 71, арк. 40.

У документі польського підпілля також зазначається напруження ситуації в Галичині у липні
1943 р. через отримання інформації про події на Волині та перехід групи втікачів звідти (див.:
Микола Сивіцький, Історія польсько-українських конфліктів, пер з пол. (Київ: Видавництво
імені Олени Теліги, 2005), т. 2, 232).
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знаходимо цифру – 7 200 біженців з Волині7. Постраждалі від українців, вони
своїми розповідями і поведінкою не сприяли примиренню між обома народами,
а, навпаки, провокували загострення стосунків.

Про погіршення ставлення українців до поляків з другої половини 1943 р.
читаємо у звітах ОУН: “Українство, чим раз більше накипає ненавистю до
поляків до тої міри, що кожної хвилини готові вирізати поляків до кореня і не
буде засміливим твердженням, коли скажу, що якраз на тому відтинку українські
маси здібні перевести в чин”8. “Думка про спільний фронт боротьби, – читаємо
в іншому документі ОУН, – не знаходить серед загалу свідомого українства
жодного зрозуміння”9. “В таких умовинах тяжко провадити тактичну лінію на
протипольському відтинку, а це головне наслідком її зламання на терені Волині
і шовіністичного наставлення польської поліції, якій все сниться імперіялістична
Польща”10. Отож, звітодавець стверджує про існування певної “тактичної лінії”
щодо поляків принаймні в Галичині, більше того, визнає, що її не вдалося
дотриматися на Волині. Цікаво, що у звіті польського підпілля за літо 1943 р.
відзначається, “що території, які, вважалось, найбільше опановані Бандерою, не
виказують сигналів виступів проти поляків (Бережани, Перемишляни,
Сколівщина, Дрогобиччина, Яворівщина)”11. Попри труднощі, лінію, спрямовану
на нерозгортання конфлікту, стримування “третього непотрібного” фронту
протягом 1943 р. в Галичині у цілому вдалося реалізувати.

Одним із заходів утримання під контролем ситуації в Галичині після
надходження вісток із Волині стало оголошення в липні 1943 р. позиції Проводу
ОУН до польського населення. “Спільна доля, яка злучила нас сьогодні, –
читаємо в листівці “Поляки” за липень 1943 р., – і наша спільна боротьба проти
загарбників Берліна і Москви за власні держави, вимагають порозуміння обох
народів”12. Керівництво українського визвольного руху не обмежилося
декларативними документами спрямованими на втихомирення конфлікту, що
наростав. У жовтні 1943 р. у вказівках Крайового проводу ОУН зазначалося:
“Категорично припинити всякі протипольські виступи й акції, що являються
відхиленням від політичної лінії Організації та не виеліміновують, а посилюють
проти нас другорядний фронт боротьби. Ініціювання і виконування заборонених
актів трактуватиму як саботаж і провалювання політики ОУН, а виновників
каратиму по законам найвищого революційного порядку”13.

7 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Społeczny. Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem
Wschodnich № 8/44. Listopad, grudzień 1943, styczeń 1944. Londyn, 1994. S. 36, Архів Центру
досліджень визвольного руху (далі – АЦДВР), ф. 30, к. 10.

8 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 71, арк. 14.
9 Там само, арк. 62.
10 Там само, арк. 4.
11 Сивіцький, Історія польсько-українських конфліктів, 234.
12 АЦДВР, ф. 9, т. 5, од. зб. 20, арк. 67–70.
13 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 28, арк. 24.
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Загалом у 1943 р. у Галичині керівники обох підпільних рухів, уважно
спостерігаючи за змінами на фронтах, творенням нової міжнародної ситуації,
головні зусилля спрямовують на розбудову власних збройних загонів, їхньої
матеріальної та інформаційної інфраструктури. Наближення до Галичини
німецько-радянського фронту посилило польсько-українське протистояння.

Про збільшення кількості жертв серед поляків на рубежі 1943–1944 рр.
розповідає підготовлений польським підпіллям документ під назвою “Зіставлення
вбивств українськими бандами польської людності на теренах Малопольщі від
15.12.43 до 20.02.44”. Спершу тут в основному подано інформацію про ліквідацію
окремих осіб, далі більших груп від 5–10 осіб, врешті, в лютому 1944 р.
зафіксовано вже кілька масових убивств, жертвами яких іноді стало понад сотню
людей. Загалом у документі містяться дані про близько тисячу вбитих за цей
період поляків14.

Активні дії УПА в березні-квітні 1944 р. викликали паніку серед поляків.
“Польське населення, – читаємо у повстанському звіті, – до краю перелякане
нашою діяльністю і масово втікає з сіл до міст, поширюючи вістки, що українці
хочуть вирізати усіх поляків. Такі звістки викликають зовсім зрозумілу паніку,
які побільшує ще жах перед відплатою за численні доноси і провокації”15.
Антипольські виступи супроводжувалися пропагандистською кампанією
українських підпільників. Мета полягала, з одного боку, у виправданні своїх дій
(у спеціально виданих листівках постійно наголошувалося, що вони є відплатою
за “зрадницьку діяльність поляків”), з іншого – у створенні більшого розголосу,
щоби таким чином змусити інших поляків терміново виїжджати із
західноукраїнських земель.

Інформація про масову втечу польського населення на захід міститься в
численних українських і польських звітах із зими – весни 1944 р. Керівництво
польського підпілля вважало цю тенденцію вкрай загрозливою, а тому давало
чіткі вказівки про неприпустимість покидання поляками “теренів Східної
Малопольщі”. Така політика не отримала підтримки в місцевого польського
населення, наразилася на численні відгуки і скарги поляків: “Наказ, що забороняє
евакуацію, може розглядатися лише як прояв розпачу: загинуло стільки, то нехай
гине решта”16. Зважаючи на це місцеві підпільники зверталися до свого
керівництва терміново скасувати наказ про залишення на місці і розпочати
евакуацію17.

Очільники польського підпілля натомість видали інструкції про самооборону
проти українців. У наказі Львівської команди АК від 11 лютого 1944 р.
зазначалося, “якнайскоріше приготуватися до боротьби з українцями і

14 Zestawienie morderstw ukraińskich na ludności polskiej na terenie Małopolski Wsch. Od 15.12.
do 20.02.44, Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

15 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 71, арк. 127.
16 Сивіцький, Історія польсько-українських конфліктів, 199.
17 Там само, 205.
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самооборони польського населення”18. Далі йдуть вказівки щодо підвищення
бойової готовності відділів, приготування зброї (зокрема малися на увазі коси,
сокири), криївок для зберігання речей і можливостей для евакуації у випадку
української загрози. Загони самооборони отримали також завдання “протидіяти
чинно за доконані або проектовані морди, примінюючи  відплату через палення
і нищення осель, як також нищення чолових провідників українських”19. У пізніших
вказівках із 13 березня 1944 р., крім загальних засад, вказувалося на необхідність
створення спеціальних загонів “з метою очищення терену від елементу, винного
у злочинах”20. Тобто для проведення антиукраїнських акцій, метою яких було
довести українцям, що “Східна Малопольща – це не Волинь”21.

Отже, навесні 1944 р. польське підпілля Галичини готувалося до масштабної
протиукраїнської операції. У її рамках видано листівку “До українського та
православного населення”, якою оголошувалася “реконкіста” проти українців.
“Вбивали поляків, палили їх господарства, змушували вцілілих до втечі на захід.
Аж врешті прийшла наша відповідь, самі її накликали. Певно, що між жертвами
знайшлися й невинні, і не наша в тому вина”22. В інструкціях, які регламентували
поширення цих листівок, зазначалося: “Коменданти районів повинні допильнувати
в порозумінні з районними комендантами, щоб ефективно і вчасно перешкодити
українцям, якщо б вони хотіли повернутися до давніх помешкань. Тих, хто
чинитимуть опір, – ліквідовувати. Ця постанова має за мету компенсацію втрат
польського посідання на сході і оборону перед можливим напливом різунів на
запілля […]. Українці, що залишилися на нашому терені, будуть трактовані як
заручники на випадок повторення вбивств на нашому або сусідньому терені.
Поляків, яку будуть полегшувати доступ або переховуватимуть у себе
[українців. – Авт.], слід після проведення розслідування ліквідувати разом”23.

Про дії польських підпільників під час антиукраїнських акцій дізнаємося зі
свідчень їхнього учасника: “У квітні 1944 року, коли я був призначений
комендантом ліквідаційного загону, то колишній комендант Станіславського
інспекторату “Ага”, даючи мені завдання з організації набігів на українські села,
пояснив, що у зв’язку з наближенням фронту й перспективою звільнення Західної
України від німецьких окупантів “АК” має знищити якомога більшу кількість
українського населення і цим полегшити в майбутньому відновлення Польщі в
кордонах 1939 року за наявності більшості польського населення, що проживало

18 Витяг з наказу команди округи Ль. Дє. 8/оп. 11.2.1944. Відпис з польського дня 15.04.1944,
Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

19 Там само.
20 ГДА СБУ, ф. 1, оп. 42, спр. 6,  арк. 51.
21 Там само.
22 Do ludności Ukraińskiej i Prawosławnej, Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute

Library, Harvard University.
23 AK. Obw. Insp. SOP-u. Komendantowi Rej SOP-u. Dnia 27.II. Vol. 25. F. 8944, Mykola Lebed

Papers, Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.



339

В. В’ятрович
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 334–349

у Західних областях України. Набіги на українські села проводилися за ретельно
розробленим планом, із включенням до складу ліквідаційного загону як провідника
когось із поляків – жителів села, на яке планувався напад. У нічний час загін
заходив у село, у вікна частини будинків, в яких проживали українці, закидали
гранати, іншу частину будинків підпалювали. Коли жителі вибігали з палаючих
будинків, то учасники ліквідаційного загону розстрілювали їх з автоматів та
гвинтівок”24.

Вояки АК зазначали, що часто їхні дії не допомагали польському населенню,
а лише ускладнювали його становище. “Відплатна акція львівського загону, в
результаті якої застрелено кільканадцятьох українських селян, відповідно до
панівної тут думки, спричинила хвилю вбивств поляків у Біберському повіті”25.

Протистояння в Галичині, як і в інших регіонах, охоплених у 1943–1944 рр.
польсько-українською війною, не обмежилося лише двома сторонами. У ньому
брали участь радянські партизани, німецькі формації та угорські вояки. У
галицьких умовах діяв ще один чинник, ідентифікувати який досить непросто.
Йдеться про Ваффен СС дивізію “Галичина”, яка була структурою німецькою
армії, проте здебільшого складалася з українців. Тому у звітах АК про
антипольські акції українців часто згадуються й ті, які проводилися вояками
дивізії за вказівками німців. Бандерівське керівництво, яке офіційно
відмежувалося від створюваної дивізії, теж не цуралося використовувати цю
формацію у війні з поляками. В одній із  інструкцій з лютого 1944 року чітко
вказувалося: “Використовувати “СС Дивізію Галичина” до боротьби з
большевицькою партизанкою й польськими бандами на українських землях”26.

Польська сторона, своєю чергою, максимально покладалася на допомогу
червоних партизанів, які дедалі частіше перетворювали польські поселення на
опорні пункти своєї діяльності. Співпраця польського підпілля і АК з радянськими
партизанами активізувалася навесні 1944 р. Один із діячів польського підпілля
Адам Островський пояснює активізацію такого співробітництва прямими
вказівками коменданта АК у Львівському регіоні Філіпковського. “У березні
1944 року Червона армія вигнала німців з Тернополя, і звідти до нас почала
поступати інформація, що українських націоналістів радянська влада репресує,
і навпаки, поляки таким репресіям не піддаються. Філіпковський різко змінив
своє ставлення до радянського уряду і навіть віддав по своїй периферії

24 Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з
архівів ñïåö³àëüíèõ ñëóæá (Варшава, Київ: Державний архів Служби безпеки України, Архів
Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, Інститут національної пам’яті,
Комісія з переслідування злочинів проти польського народу, 2005), т. 4, ч. 2, 1128.

25 Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy
Delegatury Rządu RP na Kraj. Kwiecień-lipiec 1944 (Warszawa, Pułtusk, Kielce: Oficyna Wydawnicza
Aspra-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyzsza Szkoła Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora, Wszechnica Sģwie(tokrzyska w Kielcach, 2006), 66.

26 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, арк. 83.
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розпорядження про повну співпрацю польських загонів АК із загонами радянських
партизанів”27.

Попри не такий активний, порівняно з іншими теренами (Волинь, Холмщина),
перебіг польсько–українського конфлікту в перші місяці 1944 р., у Галичині
кількість постраждалих була значною. Документ АК від 5 квітня 1944 р. вказує,
що на той момент встановлено 5 тисяч жертв серед поляків. При цьому
зазначено, що найбільшими були втрати у повітах Рогатин, Підгайці, Бережани,
Перемишляни28. Приблизно таку ж цифру польських втрат за перше півріччя
подає і узагальнювальний звіт ОУН про боротьбу в 1944 р.29 У звіті за квітень–
травень 1944 р. польське Міністерство внутрішніх справ подає цифру в десять
тисяч убитих поляків і зазначає: “Ситуація на терені Східної Малопольщі, з
огляду на вчинені українськими бандами вбивства, стає протягом чотирьох
місяців ще більш трагічна, а в квітні вже була цілком ідентичною до того, що
сталося влітку 1943 р. на Волині”30.

Врешті подальше загострення польсько–українського протистояння, черговий
провал переговорного процесу (переговори, які тривали з 1942 р. закінчилися
нічим в лютому 1944 р.), швидке наближення фронту схилили керівництво
українського підпілля до рішення усунути польське населення з Галичини. Ще
одним чинником, який вплинув на ухвалення такого рішення, стала інформація
про те, що “5 квітня 1944 року польський еміграційний уряд Станіслава
Миколайчика оголосив заяву співпраці між т. зв. польськими збройними силами
в краю та Червоною армією”31.

В інструкції Крайового проводу ОУН від 5 травня 1944 р. читаємо: “З огляду
на офіціяльну поставу польського уряду в справі співпраці з совітами, треба
поляків з наших земель усувати. Прошу це так розуміти: давати польському
населенню доручення до кількох днів випровадитися на корінні польські землі.
Коли воно не виконає цього, тоді слати боївки, які мужчин будуть ліквідувати, а
хати і майно палити (розбирати). Ще раз звертаю при цьому увагу на то, щоби
поляків закликати до покинення земель, а доперва опісля ліквідувати, а не
навпаки”32. Саме цими вказівками регламентувалися масштабні антипольські
акції починаючи з травня 1944 р. Як бачимо з їхнього змісту, завданням було
усунути польське населення шляхом вигнання. Для пришвидшення виселень

27  ГДА СБУ, ф. 6, спр. 75159 фп, арк. 123.
28 Armia Krajowa w dokumentach. 1939–1945 (Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1976), т. 3,

397.
29 АЦДВР, ф. 9, т. 6, од. зб. 4, арк. 43–89.
30 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem Wschodnich. Kwiecień-

maj, 1944. № 15/44. Londyn, 1944. S. 22, АЦДВР, ф. 30, к. 10.
31 Ідея і Чин. Орган Проводу ОУН, 1942–1946. Передрук підпільного журналу, ред. Юрій

Маївський і Євген Штендера (Торонто, Львів: Видавництво Літопис УПА, 1995–1996) (Літопис
Української повстанської армії, т. 24), 303.

32 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України),
ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 53.
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повстанці отримували дозвіл на ліквідацію чоловіків у населених пунктах,
мешканці яких не виїжджали, однак вказівок про повне знищення польського
населення не було.

Акція супроводжувалася не лише ультиматумами про негайне залишення
українських земель, але і спеціальною пропагандистською листівкою “До
польського населення на Західно-Українських землях”. “В ім’я історичної правди
пригадуємо, – читаємо тут, – що на корінних польських землях не згоріло ні
одне польське село, підпалене українською рукою, не впала неповинно ні одна
польська жертва. Простягнену українським народом руку ви відкинули...Не
дивуйтеся тепер, що гнів і обурення українського народу не має меж. Ви самі
позбавили себе права гостинності на українській землі і мусите з цієї землі
вибиратися!”33.

У відповідь на розпочату українцями акцію з ультиматумами до такого ж
інструменту вдалися і польські підпільники. “Українці! Вбивства і напади ваших
банд в злочинний спосіб на спокійне польське населення унеможливлюють наше
співжиття і змушують нас до відповіді, – читаємо в листівці від 16 травня
1944 р. – Наказую українській людності протягом 48 годин залишити місцевості,
заселені поляками. Невиконання наказу буде каране смертю. Командир
відплатних загонів Ярема”34.

Проте ініціатива у той час була на українському боці. Звіти українського
підпілля подають інформацію з різних районів Галичини. “Згідно з наказом
Організації, в цілій Равській окрузі польське населення покидає села. Менша
частина поляків лишилася в містах: Рава, Жовква, Немирів, Любачів. Більша
частина вибирається на Ярослав і дальше на захід. Тих, що не хотять
добровільно опустити наших земель, наші відділи знищують. Польські села, що
були центрами польського активу, спалено, як Річки, Ковини. У мішаних селах
попалено тільки деякі хати, а багато їхніх господарств лишилось в руках
українських селян”35. Подібну картину подають звіти польського підпілля:
“Польські поселення – як нам повідомляють з багатьох сторін – отримують
погрози і заклики до виїзду на захід, які повторюються через кожних кілька
днів. Тому еміграційний рух далі залишається масовим явищем. Залишені,
осиротілі польські будівлі українці негайно спалюють і знищують, щоб у селі
після поляків не залишилося й сліду”36.

Аби спинити паніку і припинити масову втечу, польське підпілля активізувало
акції проти українців. Часто це були дії, симетричні до вчинених українськими
повстанцями. “З метою протистояння наказам, які використали українці у
відношенню до польської людності, щоб залишала наші терени, – читаємо у

33 Державний архів Львівської області, ф. Р-32, оп. 3, спр. 34, арк. 1.
34 Do ludności Ukraińskiej na terenie Małopolski Wschodniej!, Mykola Lebed Papers, Ukrainian

Research Institute Library, Harvard University.
35 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 59–60.
36 Там само, т. 71, арк. 224–225.
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звіті одного з польських командирів, – наказав поширити по українських селах і
там, де є мішане населення, листівки, що наказували українцям залишити ці
терени протягом 48 годин під карою смерті. Для переконання українців, що це
не похвальба, в Борщовичах спалено три українські доми, що дало позитивний
результат – українці почали виїздити з терену. Те саме зробив на периферії міста,
на Клепарові, Голоску, Замарстинові, і Збоїщах”37.

Наприкінці травня Міністерство внутрішніх справ, опираючись на інформацію,
отриману від польського підпілля, повідомляло уряд у Лондоні, що кількість
поляків на теренах Галичини суттєво скоротилася. “Жовківський повіт. На терені
повіту залишилися лише рештки польського населення. З самої Жовкви виїхало
90% інтелігенції, а польського населення, переважно втікачів з околиць, є там
лише коло 1 000 осіб. У повіті поляків фактично немає”38. Аналогічна інформація
стосується Сокальського, Кам’янського, Бродівського, Перемишлянського,
Золочівського, Бібрського, Стрийського, Бережанського та Підгаєцького повітів.
Українські акції були тільки однією з причин, які штовхали поляків залишати
Галичину. Іншою було бажання втекти перед приходом радянської влади.
Незважаючи на обставини, для польського підпілля така ситуація ставала
катастрофою, адже позбавляла його можливості чинити опір українцям чи тим
паче сподіватися на протистояння радянській владі.

Під час антипольських виступів вояки виходили поза регламентовані
керівництвом українського підпілля рамки. Через те з’являлися додаткові
інструкції, які акцентували увагу на тому, що: “Не вільно: а) вбивати жінок, дітей
і старців б) вбивати родин мішаних з українцями в) вбивати людей, що не
тяготіють до польщизни і є властиво українцями–римо-католиками. Треба:
а) ліквідувати сильні активні польські скупчення, б) вдарити по польській верхівці,
в) у часі акції забирати зброю, муніцію і майно (худоба, безроги, збіжжа, особливо
взуття і одіння)”39. Схожі застереження було повторено у вказівках командира
УПА-Захід Василя Сидора-“Шелеста”40 та крайового провідника ОУН на
Західноукраїнських землях Романа Кравчука41. Постійне їх повторення свідчить,
з одного боку, що керівництво українського підпілля намагалося жорстко
контролювати перебіг антипольських акцій, не допускаючи самовільних виступів
і повторення волинської ситуації, з іншого, що ці приписи таки порушувалися.

Великі виступи проти  населених пунктів у червні 1944 р. проводили й загони
польського підпілля. “11 числа цього місяця відплатний відділ близько 120 осіб
зліквідував центральне скупчення банди різунів у Шоломиї. Спалено

37 ГДА СБУ, ф. 1, оп. 42, спр. 6, арк. 156.
38 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Społeczny. Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem

Wschodnich № 15/44. Kwiecien-maj 1944. Londyn, 1994. S. 51, АЦДВР, ф. 30, к. 10.
39 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 14, арк. 44.
40 Ігор Ільюшин, Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній

Україні (1939–1945 рр.) (Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2009), 292.
41 ГДА СБУ, ф. 65, спр. 7447, т. 1, ч. 3, арк. 10.
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55 господарств, здобуто 2 РКМ і 70 карабінів. Загинуло 96 гайдамаків. Як
відповідь за нищення польського майна вбито 127 штук худоби. Відділ не зазнав
жодних втрат. Давидів очистився. Українські родини з Давидова отримали наказ
залишити місцевість”42.

Польсько-українська боротьба влітку 1944 р. особливо загострилася у Львові
та околицях. Польськими підпільниками опанування міста розглядалося як
демонстрація світові, і особливо СРСР, потужності власних сил й, таким чином,
поставити крапку в дискусії навколо східного кордону відновленої Речі
Посполитої. Зважаючи на те, що основні німецькі війська були скуті на фронті,
найважливішим чинником, який міг завадити реалізації польських планів, було
українське підпілля. Щоб послабити його до моменту остаточного протистояння,
командування АК намагалося провокувати на антиукраїнські виступи німців. У
вказівках щодо реалізації акції “Буря” зазначалося, що спершу антинімецькі
диверсії слід проводити лише в українських теренах43. На другому етапі, під
час безпосереднього взяття Львова наказувалося: “Всілякі виступи українців в
середині міста придушити в зародку через обсадження найважливіших об’єктів,
замкнення українських районів і можливу ліквідацію їхніх сил. Перед можливою
зовнішньою акцією українців захиститися партизанськими відділами Схід, Захід
і Південь, і осередками самооборони, а також обсадженням виїздів з міста,
особливо в північній і східній дільниці”44. Разом із тим, згідно з іншою інструкцією,
командири загонів АК мали “допильнувати, аби не було ексцесів проти українців.
Українців, що виступають проти нас, виловлювати і віддавати совєтам”45.
Польське командування побоювалося втратити контроль над ситуацією у
випадку масових самовільних виступів проти українців, що з політичного боку
могла використати радянська влада, взявши на себе роль захисників українців.

Антиукраїнська акція у Львові супроводжувалася радикальною  пропагандою,
спрямованою на АК. “Вояки, – читаємо у спеціальній листівці, – йдете карати!!!
Але не ворога, а бунтівника. Не ворожого вояка, а бандита”46. У дні відступу
німців зі Львова, активного розгортання поляками “Бурі”, не припиняли своєї
діяльності й українські підпільники. Крім дій із захисту власних структур чи
українських населених пунктів, українські боївки проводили випереджальні акції
проти польського підпілля.

Картину подій у Львові під час відступу німців та в перші дні встановлення
радянської влади відтворює звіт українського підпілля: “Польські партизанські

42 Słowo Polskie, 18 czerwca 1944, 6, Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute Library,
Harvard University.

43 Див. ці інструкції серед документів АК у Галузевому державному архіві СБУ (ГДА СБУ,
ф. 1, оп. 42, спр. 6, арк. 35).

44 ГДА СБУ, ф. 1, оп. 42, спр. 6, арк. 35.
45 Там само, арк. 252.
46 Do oddziałów odsieczy Lwowa, Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute Library,

Harvard University.
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відділи – Армія Крайова, – читаємо тут, – помагають більшовикам у боротьбі
з німцями. При цьому виявилась протиукраїнською, грабуючи, а навіть вбиваючи
українців. Перший день зайняття Львова ЧА був кульмінаційною точкою успіхів
поляків. На домах повівали біло-червоні прапори, а по вулицях ходили з такими
ж опасками молоді поляки. Вони перебрали на себе міліційний обов’язок. Село
боїться більшовиків, місто і підльвівські села – поляків”47.

Факти ліквідації тоді польськими формуваннями українців Львова
підтверджують і документи НКВД: “Учасники організації [польського підпілля. –
Авт.] в перші дні звільнення м. Львова, озброївшись гвинтівками, револьверами
і гранатами, проводили незаконні обшуки, облави і арешти серед українського
населення. Мали місце окремі випадки самовільних розстрілів українців”48.

Попри посилення виступів поляків, для керівництва ОУН очевидним було,
що головним ворогом українського визвольного руху є радянська влада.
Антипольську боротьбу в новій політичній ситуації слід було згортати. Тому в
інструкціях із самооборони зазначалося: “Польський відтинок уважати
другорядним”. Разом із тим наказувалося проводити негайні відплатні акції у
випадку польського терору: “На польський терор відносно українців дати негайну
відповідь і повідомити за що”49.

Період співпраці між радянською владою і польським підпіллям тривав кілька
тижнів. Цей час поляки намагалися максимально використати для придушення
українського визвольного руху як самостійними акціями, так і у співпраці з
представниками нової влади. Масовими були випадки вступу колишніх підпільників
до винищувальних батальйонів чи міліції, які брали участь у боротьбі проти УПА.
Прокурор Дрогобицької області Кригін у своєму листі до секретаря обкому
комуністичної партії інформував: “а) вояки винищувального батальйону під час
виїздів на операції в українських селах били українське населення; б) під час
проведення операцій забирали у громадян маєток, не маючи для цього жодних
підстав; в) палили будинки під претекстом, що це житло членів бандерівських
банд, не маючи на те жодних підстав; г) перебуваючи в селах […] вояки
винищувальних батальйонів називали українців бандитами, бандерівцями; д) під
час підпалення будинків в одному із них спалили живцем дві жінки, а одного чоловіка
поранили в руку”50. Були й значно кривавіші акції – в селі Грабівець 28 серпня
1944 р. знищено 300 господарств, вбито 86 осіб і арештовано ще понад 7051.

47 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 126, арк. 93–94.
48 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з

архівів спеціальних служб (Варшава, Київ: Державний архів Служби безпеки України, Архів
міністерства Внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, 2000), т. 2, 106.

49 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 229, арк. 33.
50 Цит. за: Grzegorz Motyka, “Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–

1953 w zależności od przynależności etnicznej, państwowej i religijnej,” Tygiel narodów. Stosunki
społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953 (Warszawa: Instytut
Studiów Politycznych PAN, 2002), 308.

51 Andrzej L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947 (Kraków: Towarzystwo Sympatyków
Historii, 1998), 269.
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Проте, вже незабаром після встановлення радянської влади в Західній Україні
стало зрозуміло, що вона не збирається визнавати цих земель польськими, на
противагу еміграційному уряду створила маріонеткове утворення – Польський
комітет національного визволення, який розглядався як офіційне представництво
польського народу. Поступово наростали репресії проти поляків і діячі польського
підпілля, колишні радянські союзники, стали мішенню для радянських органів
безпеки.

Все це відбилося на польських настроях, посилюючи несприйняття нової
адміністрації. Для того, аби вони не вилилися в несанкціоновані антирадянські
виступи, які могли завадити позитивному вирішенню польського питання на
міжнародному рівні, керівництво польського підпілля у серпні 1944 р. опублікувало
спеціальне звернення до населення, яке опинилося під радянською владою.
“Влада Радянського Союзу, який разом з нами бореться проти німецьких
злочинців, – читаємо тут, – засвідчила, що окупація польських теренів
російськими військами продиктована виключно військовою доцільністю. Зараз,
коли вирішується доля нашої вітчизни, мусимо й надалі бути карні, спокійні,
розважні”52. Теза про “тимчасову окупацію” була самообманом, адже радянська
влада ніколи не стверджувала, що готова прийняти кордони Польщі станом на
1939 р. Відразу після відступу німців вона розгортала на західноукраїнських
землях репресивний апарат, спрямований як проти українського визвольного
руху, так і проти польського підпілля.

Зміну настроїв серед поляків помічали й українці, які вважали, що це може
стати підставою для зміни взаємин. У політичних інструкціях ОУН із серпня
1944 р. наголошувалося: “У відношенні до польської національної меншини стати
на становищі вижидання. Є багато даних думати, що поляки якраз тепер
проходять процес перегрупування і переставлення на протисовітські рейки...
Бити, одначе, тих поляків, які стають на службу большевикам (міліція, сексоти),
подаючи при тому до відома, що б’ємо їх не як поляків, а як большевицьких
агентів. Не дозволяти, щоб маса сліпими своїми відрухами визначувала нам
наші тактичні прийоми”53. Вивчення ситуації вилилося, зокрема, в наказ
командування УПА-Захід від 1 вересня 1944 р. про припинення антипольських
акцій: “Є познаки відвороту поляків від НКВД, цим самим можливості
наближення до українців. Засадничо масові протипольські акції припиняється.
Одначе послідовно проводити їх належить проти всього польського елементу,
який будь в чім співпрацює з НКВД, та тими органами московського імперіялізму,
що йдуть на моральне і фізичне знищення українського народу”54.

52 Odezwa. Obywatele!, Mykola Lebed Papers, Ukrainian Research Institute Library, Harvard
University.

53 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 62, арк. 89.
54 ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 64.
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Подальшому загостренню антирадянських настроїв серед польського
населення Західної України сприяло започатковане у вересні 1944 р. виселення
звідси поляків та посилення репресій НКВД проти членів польського підпілля,
особливо помітне в останні місяці цього року. Тому наприкінці 1944 – на початку
1945 рр., польсько-українське протистояння в Галичині помітно згасає. Після
цього головною ареною війни  стали терени Надсяння та Лемкіщини, де вона
припинилася щойно в 1947 р.

Галичина – одна з головних арен польсько–українського конфлікту в роки
Другої світової війни. Цей конфлікт переріс тут у масове збройне протистояння
пізніше, ніж на Холмщині та Волині – в другій половині 1943 р., його апогей
припадає на весну-літу 1944 р. Головними його учасниками були польський та
український підпільні рухи, зокрема їх збройні формування УПА та АК. Характер
і масштаб збройного протиборства дає підстави називати його війною. Саме як
війну оцінювали ці події безпосередні учасники, які проводили активні бойові дії
один проти одного чи сідали за стіл переговорів намагаючись досягнути
тимчасового перемир’я. Їх головною метою було встановлення контролю над
спірними територіями (зокрема, Галичиною), які кожна з сторін бачила частиною
власної майбутньої держави. Наявність і чисельність “чужого” населення на
цих теренах вважалася важливим аргументом, щодо повоєнної долі цих земель.
Обидві підпільні армії проводили дії (часто цілком симетричні) спрямовані на
його усунення, шляхом вбивств, залякування, вигнання. Тому серед жертв цієї
війни найбільше саме цивільних.

Реконструкція перебігу війни між підпільними арміями в Галичині, яка є
можливою завдяки збереженим документам її учасників, демонструє цілі та
методи боротьби, які вони використовували. І вона заперечує концепцію про
одностороннє винищення польського населення українськими націоналістами,
яка стала основою домінуючої в Польщі “геноцидної концепції”. Документів із
Холмщини та Волині збереглося значно менше. Все ж вони дають підстави для
того, щоб екстраполювати висновки, зроблені на основі галицьких подій 1943–
1944 рр., на загальну оцінку польсько-українського конфлікту 1942–1947 рр. як
війни між підпільними рухами обох народів.
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UPA AGAINST AK:
UKRAINIAN INSURGENT ARMY vs POLISH HOME ARMY

 (ARMIA KRAJOWA).

Volodymyr VIATROVYCH
Ukrainian Institute of National Remembrance,

16, Lypska str, 01021, Kyiv, Ukraine

The main statement of the article is that the Ukrainian-Polish opposition in Halychyna in 1943-
1944 grew into a full-fledged war between the Ukrainian Insurgent Army and the Polish Home Army
(Armia Krajowa), to which not only the participants of combat actions, but numerous peaceful residents
fell victims. The article is based on the materials of the Sectoral State Archive of the Security Service of
Ukraine and enables to complete the overall picture of the Ukrainian-Polish relations in the period of
World War II.

The article analyzes the reasons for and the course of the Ukrainian-Polish armed conflict in 1943-
1944. It was Halychyna that was one of the main arenas of the Polish-Ukrainian conflict in the years
of World War II.

The conflict broke out here in a mass armed confrontation later than in Kholmshchyna and Volhynia –
in the second half of 1943 and its apogee took place in the spring and summer of 1944.

Its main participants were the Polish and Ukrainian underground movements, in particular their
armed formations of Ukrainian Insurgent Army (UPA) and Polish Home Army (AK). The nature and
extent of armed confrontation gives grounds to call it a war. It is precisely how the wars were understood
by those direct participants who were engaged in active hostilities against each other or sat down at the
negotiating table trying to reach a temporary armistice. Their main objective was to establish control
over the disputed territories (Galicia in particular), which each party saw as a part of its own future
state. The presence and of “alien” population in these areas was considered an important argument
regarding the post-war fate of these territories. Both underground armies carried out actions (often
quite symmetrical) aimed at eliminating this population, through murders, intimidation, and
exile. Therefore, the victims of this war were mostly civilians.

The author has found that the attempt to establish Soviet partisan unions in Halychyna acted as the
catalyst of the Ukrainian insurgent movement in the region. Activation of the Polish underground
movement in the area was caused by the dissemination of information about the Ukrainian-Polish
opposition in Volyn. It is noted that Soviet partisans, German and Hungarian military units interfered
into the Ukrainian-Polish conflict, this aggravating the situation and considerably increasing the level of
violence and the number of human victims. The author states that the attempts to regulate the Ukrainian-
Polish opposition via negotiations failed.

The reconstruction of the war between the underground armies in Galicia, which is possible due to
the documents stored by its participants, demonstrates the goals and methods of struggle they used. It
denies the concept of one-sided extermination of the Polish population by Ukrainian nationalists,
which became the basis of the “genocidal concept” dominant in Poland. Documents from Kholmshchyna
and Volhynia have remained much smaller in number, yet they still give grounds for extrapolating the
conclusions drawn on the basis of Galician events of 1943–1944 for a general assessment of the Polish-
Ukrainian conflict of 1942–1947 as wars between the underground movements of both peoples.

Key words: World War II, Ukrainian-Polish war, Halychyna, Volyn, Kholm area, Ukrainian
Insurgent Army, the Home Army (Armia Krajowa), war victims.
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НЕВІДОМИЙ КЕРІВНИК ОУН-M ВАСИЛЬ ШТУЛЬ (1921–1943)

Богдан ЗЕК
Волинський краєзнавчий музей,

вул. Шопена 20, 43025, Луцьк, Україна

У статті зосереджено увагу на постаті відомого українського політичного діяча і публіциста
Василя Штуля, з’ясовано його участь та роль в українському національно-визвольному русі
кінця 1930–х – початку 1940-х років. Автор простежив основні віхи життєвого шляху В. Штуля,
охарактеризував історичні обставини й фактори, в яких відбулось формування його особистості,
світоглядних засад і політичних поглядів. Висвітлено перебування В. Штуля в Організації
Українських Націоналістів, його участь у пошуку політичних компромісів між двома
відгалуженнями українського націоналістичного руху. Розглянуто доступні публікації згаданого
діяча в періодичних виданнях воєнного часу, що виходили на Волині. Аналізуючи життєпис В.
Штуля, автор наводить паралелі із біографією його брата Олега Штуля – голови Проводу ОУН
1965–1977 рр. Стаття, яка підготована на основі джерельних матеріалів, що зберігаються в
Галузевому державному архіві Служби безпеки України, окрім історичного портрету одного з
чільних діячів ОУН-М, дає змогу відтворити окремі епізоди українського національно-
визвольного руху періоду Другої світової війни.

Ключові слова: Василь Штуль, політичний діяч, публіцист, ОУН-М, Волинь, національне
підпілля, повстанці, партизани.

Визвольна боротьба українців минулого століття часто привертає до себе
увагу, як вітчизняних, так і зарубіжних істориків. Не дивлячись на актуальність
цієї тематики, а також значний історіографічний доробок, у ній все ще лишається
багато невідомих сторінок. Зокрема, не до кінця вивченими є персоналії учасників
визвольного руху і навіть не рядових членів громадсько-політичних організацій
чи військових формувань, але й їх керівного складу. У цьому відношенні варто
звернути увагу на членів ОУН-М, про діяльність яких відомо набагато менше у
порівнянні із представниками інших українських політичних сил, зокрема ОУН-Б.
Саме через це на окреме дослідження заслуговує постать політика і публіциста
Василя Штуля.

В. Штуль походив зі священичої родини. Його батько – Данило Іванович
Штуль був національно-свідомим священиком, а мати – Антоніна Василівна
Лотоцька – вчителькою1. У родині був ще один син – Олег Штуль, який також
став активним учасником українського національно-визвольного руху, головою
Проводу ОУН у 1965–1977 рр.

Церковні приходи отця Д. Штуля часто змінювались, родина переїжджала,
причиною чого напевно була проукраїнська позиція священика, що аж ніяк не
додавало йому преференцій з боку польської влади. Через це старший син Олег

1 Реабілітовані історією: Рівненська область (Рівне: Рівненська друкарня, 2006), кн. 1, 460.
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народився 14 (1) липня 1917 р. у с. Лопатичі – нині Олевський район
Житомирської області2, молодший Василь 1921 р. у с. Жиричі нинішнього
Ратнівського району Волинської області. Нажаль, точнішу дату встановити не
вдалось.

У 1924 р. родина Штулів переїхала до с. Сновидовичі на Рівненщині3, де
проживала до 1936 р., коли прихід батька вкотре змінився4. На початку осені
духовна консисторія переводить священика Штуля до с. Яблунька (тепер
Маневицький район Волинської області), а вже через місяць о. Данила
призначають настоятелем парафії у с. Синове (зараз Старовижівський район)5.
У лютому 1938 р. новим приходом Д. Штуля стало с. Заліси (нині Ратнівський
район)6.

Можна припустити, що початкову освіту В. Штуль здобув у Сновидовичах,
оскільки саме тут родина проживала найтриваліший період часу, тут пройшло
дитинство обох братів. Подальшу освіту, як і старший брат, Василь здобував у
Кременецькій духовній семінарії7. Згодом він опинився в Рівному, де наприкінці
травня 1938 р. склав іспити в українській гімназії і відтак отримав свідоцтво
зрілості8. Старший брат – Олег у 1934 р. закінчив семінарію у Кременці й вступив
у Варшавський університет, де студіював історію і українську філологію9. У
Варшаві продовжив своє навчання і В. Штуль, який вступив до Вищої торгівельної
школи10.

Початок Другої світової війни застав В. Штуля у будинку батька в Залісах, а
його брат напередодні відправився до Варшави. Однак, у селі В. Штуль, за
свідченнями батька, пробув недовго і в жовтні 1939 р. виїхав до Бреста
(Білорусь)11, а звідти до Варшави12. Згодом він працював вчителем в одному із
сіл поблизу Грубешова13, або Замостя14. На той час О. Штуль знаходився у
Кракові і обіймав посаду референта культурних справ у тереновій екзекутиві
ОУН15. З огляду на подальший перебіг подій, очевидно, що членом ОУН у цей
період став і В. Штуль.

2 Париж Олегові Штулеві: Збірник по пошану Олега Штуля-Ждановича (Париж: Українське
слово, 1986), 9.

3 Нині Рокитнівський район.
4 Кримінальна справа священика Данила Штуля, 1945 р., Галузевий державний архів Служби

безпеки України (далі – ГДА СБУ), фп № 75854, арк. 9–9 зв.
5 Реабілітовані історією: Рівненська область, 461–462.
6 ГДА СБУ, фп № 75854, арк. 9 зв.
7 Михайло Данилюк, Повстанський записник (Нью-Йорк: Свобода, 1968), 161.
8 “Матура,” Діло, 16 червня 1938.
9 Париж Олегові Штулеві, 9.
10 ГДА СБУ, фп № 75854, арк. 42.
11 Там само, 10.
12 Там само, 43.
13 ГДА СБУ, фп № 75854, арк. 10.
14 Там само, 44.
15 Париж Олегові Штулеві, 12.
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Поряд із вчительською працею і членством в ОУН, В. Штуль певний час
навчався у Берліні. Доказом цього виступає публікація в газеті “Український
вісник” за 1/10 червня 1941 р., де зазначалось, що В. Штуль на літній семестр
поточного року отримав стипендію у 70 рейхсмарок16. Із пізніших дописів
В. Штуля у газеті “Волинь” ми довідуємось, що певний період часу він перебував
і в Холмі. У травні 1941 р. він познайомився із Костянтином Місєвичем, у
квартирі якого проживали й інші митці, які за словами Штуля творили, латаючи
штани, а подаровану тканину на одяг витрачали на полотно для картин17. У
цьому відношенні також заслуговує на увагу стаття “Свят-вечір”, яка була
надрукована у газеті “Волинь” 7 січня 1942 р., де В. Штуль поділився своїми
емоційними спогадами про перше Різдво в еміграції напередодні війни18.

Після початку німецько-радянської війни обоє братів повернулись в Україну
вже у складі похідних груп ОУН-М. Пізніше, опинившись під слідством, їхній
батько стверджував, що Василь (ймовірно разом з Олегом. – Авт.) прибув у
Заліси в середині липня 1941 р.19 Про це збереглись свідчення очевидців. Так,
професор Іван Денисюк пригадував: “Це було у перші дні відступу Червоної
армії. Сини нашого священика прийшли пішки з-за Бугу. О. Штуль був блискучим
оратором. Прохав, між іншим, не рубати лісів, що шуміли тоді навколо Заліс, як
Біловезька Пуща. Радив, як не лише вижити при німцях, а й будувати незалежну
Україну”20.

Незабаром дороги обох братів розійшлись, Олег вирушив у Київ, а Василь
залишився працювати у редакції газети “Волинь”, що виходила у Рівному. До
речі, за словами о. Д. Штуля, “Волинь” спочатку планували випускати у Ковелі,
однак, за рекомендацією, або ж за наказом німців зробили це у Рівному21. Власне,
за словами редактора “Волині” Уласа Самчука, здібний молодий журналіст
В. Штуль почав працювати з перших номерів газети22. Даючи позитивну оцінку
Штулю молодшому, У. Самчук також звертав увагу на його театральні рецензії,
які дуже вразили мистецькі кола23. Напевно він мав на увазі одну із статей
В. Штуля, які були надруковані у “Волині” 19 жовтня 1941 р., або ж 4 жовтня
1942 р. Зокрема, у своєму відгуку на концерт, який відбувся 14 жовтня 1941 р. у
Рівному, В. Штуль зазначив: “Мистецтво кожного народу являється мірилом
його культури, а відношення народу до мистецтва свідчить про його культурний
рівень”. Автор замітки піддає критиці цей концерт зауважуючи, що не прибув
обіцяний німецький хор, а замість оплесків у залі лунав сміх. У цьому він

16 “Стипендія на літній семестр 1941 р.,” Український вісник, 1/10 червня 1941.
17 Василь Штуль, “Носії давнини,” Волинь, 14 червня 1942.
18 Василь Штуль, “Свят-вечір (еміграційний спомин),” Волинь, 7 січня 1942.
19 ГДА СБУ, фп № 75854, арк. 44.
20 Володимир Денисюк та Іван Денисюк. Ратнівська земля (Луцьк: Надстир’я, 2003), 401.
21 ГДА СБУ, фп № 75854, арк. 45.
22 Улас Самчук, На коні білому: спомини і враження, вид. 2-ге (Вінніпег: Волинь, 1972), 188.
23 Там само, 228–229.
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звинувачує відділ пропаганди Рівненської обласної управи, який організував
захід24. Об’єктом іншої рецензії став концерт у Дубнівському театрі 27 вересня
1942 р. На цей раз театральний критик схвально оцінив захід, зауваживши, що
це мистецька перевага Дубна над іншими містами Волині25.

В. Штуль приймав участь у громадських заходах. Так, на свято Покрови
1941 р. він був присутнім на відкритті символічної могили полеглим за Україну
поблизу с. Микитичі (нині Дубнівський район Рівненської області). На урочисту
академію, очевидно, його запросив Протас Тимощук26 – співробітник редакції
газети “Волинь”27, уродженець згаданого села. Ймовірно, що саме В. Штуль
виступив перед селянами із промовою, в якій закликав до єдності, закцентувавши
на абсурдності братовбивчої війни, яку використовує ворог, і, що України не
здобуде ні одна партія, бо це не є справа одної партії, Україна є спільне добро
всіх українців28.

Поряд із роботою у редакції “Волині” В. Штуль виконував завдання ОУН-М.
Так у звіті поліції і СД від 11 вересня 1942 р. повідомлялось, що на квартирі у
студента В. Штуля знаходилась явка, де зупинялись функціонери руху
Мельника29. Детальніше про це розповідають свідчення Івана Кутковця від
1 лютого 1944 р. За його даними, штаб мельниківців у Рівному знаходився на
вул. Дикій, 5. До штабу входили: В. Штуль – відповідальний за роботу ОУН у
західних областях, письменник У. Самчук, Демо-Довгопольський – директор
обласного театру, Андрій Мисечко – відповідальний редактор “Волині”, Іван
Тиктор – директор обласної друкарні, Неофіт Кибалюк – голова рівненської
обласної “Просвіти”, Полбовий – організаційний інструктор окружної “Просвіти”,
Арсен Бондарчук – завгосп театру, Микола Корнейчук – референт пропаганди
окружної “Просвіти”30. У своїх спогадах У. Самчук також говорить про те, що
В. Штуль і Євген Мисечко відповідали за розвідку31. Можливо тут мається на
увазі не скільки підпільна, а скільки редакційна розвідка.

У зв’язку із тим, що В. Штуль потрапив у поле зору німецьких спецслужб,
довго працювати у редакції “Волині” він не міг, бо це загрожувало йому арештом.
Тому він, очевидно, не без рішення керівництва ОУН-М, переходить на

24 Василь Штуль, “Показ мистецтва – чи компромітація,” Волинь, 19 жовтня 1941.
25 Василь Штуль, “Проба сил,” Волинь, 4 жовтня 1942.
26 Петро Пісоцький, Початки роздору підпільної боротьби на Волині (Тернопіль: Лілея,

2001), 36.
27 Самчук, На коні білому, 212.
28 Пісоцький, Початки роздору підпільної боротьби, 37.
29 Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (Львів:

Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України; Львівський державний університет
ім. І. Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України, 1998), т. 2, 263.

30 Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы
(Москва: РОССПЭН, 2012), т. 2, 19.

31 Улас Самчук На коні вороному: спомини і враження, вид. 2-ге (Вінніпег: Волинь, 1990),
154.
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нелегальне становище. Як свідчить У. Самчук, В. Штуль і Є. Мисечко пішли в
партизани після того, як редакцію “Волині” оточили співробітники німецьких
каральних органів32.

У квітні 1943 р., за розповідями батька, В. Штуль відвідав рідну домівку, у
розмовах відзначав, що планує продовжити навчання у Берліні33. Звичайно,
В. Штуль не міг розповісти усе батькові, власне як і батько під час слідства міг
вводити в оману радянські спецслужби. Молодший із Штулів перейшов у
підпілля, швидше за все, на весні 1943 р. Опосередкованим доказом цього може
виступати той факт, що його остання стаття у газеті “Волинь” була надрукована
у номері за 28 січня 1943 р.34

Одна із перших згадок про перебування В. Штуля в підпіллі відноситься до
квітня 1943 р. За спогадами Петра Пісоцького напередодні Великодня, В. Штуль
знаходився разом із іншими підпільниками у с. Турковичі (нині Дубенський район
Рівненської області)35. Значно більше відомо про нього, під псевдом “Чорнота”,
коли він знаходився у мельниківському загоні Миколи Недзведського (“Хрона”),
що дислокувався у лісі поблизу с. Антонівці (нині Шумський район Тернопільської
області)36. У цей час він разом із командиром “Хроном” зустрічався із Максимом
Скорупським (“Макс”) та його товаришем Литвином у справі їхнього вступу до
загону37.

Учасник визвольних змагань Михайло Данилюк наступним чином згадував
появу В. Штуля у загоні: “До табору “Хрона” область прислала Василя,
молодшого брата Олега, який, як повідомив Василь, тепер у штабі Бульби, куди
його делегувала ОУН. Василь, тепер під псевдо “Чорнота”, це колишній
семінарист із Кремјянця, родом десь з Полісся, бистрий і розумний хлопець.
Приїхав помагати в політичній роботі загону”38.

У своїх спогадах М. Скорупський відносив “Чорноту” до керівного складу
загону. За його словами В. Штуль брав участь у переговорах із командиром
бандерівського табору “Круком” для координації спільних дій39. Переговори
продовжувались до середини травня 1943 р. і дали позитивний результат. Між
обома сторонами було підписано договір про створення спільного військового
штабу40. Про помітну роль “Чорноти” у таборі свідчить також факт його участі

32 Улас Самчук На коні вороному: спомини і враження, 330.
33 ГДА СБУ, ф.  № 75854, арк. 45.
34 Василь Штуль, “Як НКВД творило безплатну робочу силу,” Волинь, 28 січня 1943.
35 Пісоцький, Початки роздору підпільної боротьби, 84–85.
36 Василь Верига, Втрати ОУН в часі Другої світової війни, 2-ге вип. вид. (Торонто: Новий

шлях, 1991), 171.
37 Максим Скорупський, У наступах і відступах (Чікаго: Українсько-американська видавнича

спілка, 1961), 70.
38 Данилюк, Повстанський записник, 161.
39 Скорупський, У наступах і відступах, 78–79.
40 Там само, 82–83.
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у переговорах із групою українських повстанців, яка прибула до табору “Хрона”
із Чернігівщини у першій половині червня 1943 р.41. В. Штуль, за словами
старшого брата, виконував у таборі функції “пропагандивно-політичного
уповноваженого ОУН”42.

Цікавий опис обох братів Штулів у партизанці залишив вже згаданий
М. Скорупський. За його словами вони не були подібні ні виглядом, ні характером.
Так, Василь був брюнетом з карими очима, кремезнішим, живої вдачі та
імпульсивнішим, а Олег мав русяве волосся, сірі глибокі очі, зрівноважену,
лагідно-вдумливу вдачу і худорляве обличчя. Одному й другому було притаманне
почуття гумору43.

Зі слів очевидців можна зрозуміти, що “Чорнота” входив до складу групи,
яка 7 травня 1943 р. обстріляла автомобіль митрополита Волинського і
Житомирського Олексія (Громадського) на відтинку дороги Смига – Судобичі
(нині Дубенський район Рівненської області). Як стверджував М. Данилюк, після
загибелі митрополита Олексія (Громадського) особливого погано себе почував
“Чорнота”, бо був колишнім семінаристом. Він же ж першим ознайомився із
документами владики, оскільки трохи знав німецьку мову44. Аналогічні свідчення
подає також М. Скорупський45.

У другій половині травня 1943 р. В. Штуль був включений у загін із 150 осіб,
який був направлений на Дубенщину для підтримки діяльності місцевих боївок
ОУН-М. У цьому поході “Чорнота” був політвиховником табору46. Такі ж функції
він виконував і під час посилення пробандерівської пропаганди з боку табору
“Крука”, керуючись інструкціями переданими йому кур’єром зі Львова47.

6 липня 1943 р. табір “Хрона” був оточений відділами ОУН-Б і всі старшини,
зокрема, й “Чорнота”, були арештовані. Деякі дали згоду вступити до лав УПА.
“Чорнота” і “Журба” увійшли до штабу і займались підготовкою статей у
виданнях ОУН-Б48, зокрема, у с. Антонівці вони працювали над виданням газети
“Повстанець”49.

Проте внутрішня конфронтація у середовищі ОУН призвела до загибелі
В. Штуля. За даними Василя Вериги, він був розстріляний СБ ОУН-Б у вересні
1943 р.50. Про це говорить у своїх спогадах і М. Данилюк, однак місцем гибелі
“Чорноти” називає Полісся51. Детальніші обставини гибелі і місце його
поховання залишаються невідомими.

41 Данилюк, Повстанський записник, 225.
42 Олег Шуляк, В Ім’я правди (Роттердам: Б. в., 1947), 21.
43 Париж Олегові Штулеві, 146.
44 Данилюк, Повстанський записник, 175.
45 Скорупський, У наступах і відступах, 86–87.
46 Там само, 96.
47 Там само, 103.
48 Скорупський, У наступах і відступах, 125–126.
49 Там само, 145.
50 Верига, Втрати ОУН, 171.
51 Данилюк, Повстанський записник, 277.
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Суспільно-політичні погляди В. Штуля можна дослідити на основі серії його
публікацій у газеті “Волинь”. Одна з перших його статей під назвою “Два
союзники”, з’явилась у газеті 14 вересня 1941 р. У ній автор піддав критиці
англо-радянський союз. Він зазначав, що в Англії показують фільми про СРСР
і організовують виставки, щоб краще пізнати свого союзника, натомість ніхто
не пише про те, як більшовики руйнували храми і знищували бранців у в’язницях
Львова, Луцька, інших містах Волині та Галичини у червні 1941 р. Відповідно
до нацистських ідеологічних канонів наприкінці статті зустрічаємо наступні
рядки: “Сьогодні все жидівство світу об’єдналось. Совєти, Англія, СДА – три
держави, які сміло можемо вважати за батьківщину світового жидівства. Вони
єднаються проти цілої Европи, але не зможуть зломити незломної волі всіх
народів Европи будувати нове життя й звільнитись від жидо-комуністично-
демократичної дійсності. Ми на розвал комунізму дивимось з найвищим
задоволенням, бо знаємо його панування. Наш нарід на протязі довгих років
чекав цієї хвилини, щоб ввійти в Европу й раз на завжди вирватись з совєтсько–
азійського життя. Ця хвилина вже близька, помимо спротиву світового
жидівства. На акцію помочі англійського демократизму дивимось очима нового
світу, що повалив демократизм та доказав його нежиттєздатність”52. Майже
дослівні цитати такого змісту можна зустріти й в інших періодичних виданнях
того часу53. Цілком ймовірно, що авторство цих слів могло й не належати
В. Штулю. Тут не варто виключати й того, що ці фрагменти у тексті публікації
могли з’явитись завдяки старанням німецької цензури. Про такі втручання
свідчать спогади редактора луцької газети “Український голос” Анатолія
Дублянського54 і самого У. Самчука55, хоча вони стосуються дещо пізнішого
часу.

Публікації на політичну тематику В. Штуля зустрічаємо і в інших номерах
“Волині”. Зокрема, у своїй статті “Демократія чи націоналізм” автор зазначає,
що сучасна війна це війна двох світоглядів – націоналізму і демократії.
Націоналістична Європа – Німеччина, Італія, Японія бореться проти Англії, СРСР
і США – оборонців старого, як каже Штуль – обріханого демократичного ладу56.
Для аналізу світоглядних уявлень В. Штуля потрібно ознайомитись з його
розумінням понять “нація” і “націоналізм”. У цьому відношенні варто звернути
увагу на його статтю у газеті “Волинь” від 9 листопада 1941 р. під назвою “Наша
сила”. У ній В. Штуль дає наступне визначення нації: “Нація – духовно-кровна
спільнота, пов’язана зі собою вузлами традиції (спільної історичної долі), мови,
релігії, звичаїв і обичаїв, спільного походження, зв’язана спільною територією

52 Василь Штуль, “Два союзники”, Волинь, 14 вересня 1941.
53 “Світове жидівство, як ініціююча сила”, Голос Волині, 24 грудня 1941.
54 “Роде наш красний...”. Волинь у долях краян і людських документах (Луцьк: Вежа, 1996),

т. 1, 430.
55 Самчук, На коні вороному, 185.
56 Василь Штуль, “Демократія чи націоналізм,” Волинь, 2 листопада 1941.
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та оживлена одною волею створити своє власне спільне майбутнє. Але нація не
тільки спільнота живих людей, – це всі члени народу, які жили колись, живуть
тепер і які будуть жити”. Автор підкреслює необхідність шанування власних
історичних діячів і національних героїв, до яких він зараховував князів Святослава
Завойовника, Володимира Великого, гетьмана Богдана Хмельницького,
полковника Івана Богуна, гетьмана Івана Мазепу, політиків Миколу Міхновського,
Симона Петлюру, Євгена Коновальця і Андрія Мельника. Важливість зв’язку з
минулим він пояснює наступним чином: “І знищити у нас любов до них – значить
знищити один вузол, що сполучає нас у націю – це значить захитати основи
нашої нації, розложити її та ослабити”57.

У процесі становлення майбутньої держави, на думку В. Штуля, значну роль
мали відіграти культура і церква. У цьому відношенні він виступав за відродження
української мови, яка зазнавала утисків з боку і польської, і радянської влади. У
своїй статті “Чистота мови” він стверджував: “Мова, її чистота, її культурність
будуть виявником нашої культури, наших духовних вартостей. Мусимо собі здати
справу з того, що нашу мову під сучасну пору вивчають чужинці. Можемо собі
уявити, як вони будуть на нас дивитись, коли будуть чути не мову, а якусь
мішанину кількох мов. Врешті, чи ж будуть вони нашу мову шанувати, коли ми
її самі не шануємо?”. Акцентуючи на проблемах функціонування української
мови, автор зазначав: “Сьогодні, коли нас вже не переслідують за вживання
рідної мови, поповнює великий національний гріх той, хто вживає чужої мови. В
теперішній час з гордістю мусимо підносити перед чужинцями все, що рідне.
Маємо одиноку нагоду довести москалям і полякам, що ми одначе любимо ту
“мужицько-хлопську” мову. І вони також мусять сьогодні її розуміти й
шанувати”58.

В. Штуль не залишив поза увагою і проблеми українського шкільництва. У
статті “Про роботу школи” він звертав увагу на полонізацію і русифікацію освітніх
закладів. Одночасно він вказував, що викладання українською мовою у
радянській школі було тісно пов’язане з ідеологізацією молоді, нав’язуванням
атеїстичних поглядів, культу Сталіна, запровадження комуністичних догм у
масову свідомість. Тому, на його думку, нова школа мала перевиховувати учнів
за новими програмами і це мали робити вчителі-українці. Свої погляди він
аргументував тим, що окремі польські педагоги продовжували вчити дітей своєю
мовою. Разом із тим, В. Штуль був не проти того, щоб поляки, росіяни чи євреї
викладали окремі фахові предмети59.

Не оминув у своїй публіцистиці В. Штуль і питань релігії та церкви. У
публікації “Годі мовчати” автор закликав використовувати кожну нагоду для
відбудови національного життя, покладаючи при цьому особливу місію на

57 Василь Штуль, “Наша сила,” Волинь, 9 листопада 1941.
58 Василь Штуль, “Чистота мови,” Волинь, 28 вересня 1941.
59 Василь Штуль, “Про роботу школи,” Волинь, 30 жовтня 1941.



358

Б. Зек
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 350–362

духовенство. На його на думку, служителі церкви мали скріплювати не лише
духовність мас, але й займатись громадськими справами. За його словами:
“Священик, учитель – це два рушії всієї позитивної роботи на селі”. Однак, як
стверджував автор, деякі священики не хочуть шанувати українських героїв і
національних свят, чого хоче громада. У цьому відношенні В. Штуль критикував
промосковський клір, наводив конкретні прізвища і населені пункти, вважав, що
конфліктні ситуації повинні врегульовувати новостворені церковні ради.

Приділяючи значну увагу відродженню національно-культурних традицій,
В. Штуль наводив приклад роботи “Просвіти”. У статті від 14 грудня 1941 р.
він підкреслював особливу роль товариства у культурно-освітніх процесах,
прирівнював значення діяльності “Просвіт” до впливу на суспільство
православних братств60. Важливим, на думку В. Штуля, стало відкриття школи
гри на бандурі у Кременці, оскільки “бандура – це найдорожчий залишок нашої
давнини, знов дасть нам змогу пірнути в думи”. Наприкінці допису автор також
закликав молодь їхати навчатись до Кременця61.

У статті “Співець сучасності” В. Штуль відзначав особливе суспільне
звучання творчості Лесі Українки у цей складний період життя української
громади. “Такі велетні нашої літератури, – зазначає автор, – створили нове наше
духовне обличчя, яке в сучасну добу кристалізується на тлі нових напрямків
загального европейського думання”62.

Як публіцист, В. Штуль також звертав увагу на інші історичні постаті та
події. Так, у статті “Герої Базару”, він говорить про жертовність українців у
боротьбі за свою свободу. На його думку, героїзм вояків УНР затьмарює подвиг
спартанців під Фермопілами і оборону іспанськими республіканцями Алькасару,
оскільки, вони боролись і чекали на допомогу основних військ, а учасники
Зимового походу могли сподіватись лише на власні сили63.

Стеоретипи у ставленні Західної України до Східної ламала публікація
В. Штуля під назвою “Там твориться нове життя”. На його думку, відбудова
знищених більшовиками шахт і промислових підприємств відбувалася завдяки
великій праці східних українців. Автор висловлював переконання, що творча
енергія наддніпрянців сприятиме відродженню і поширенню української культури,
разом з тим, констатував значу потребу в мистецьких кадрах для культурних
установ на сході України. Особливу місію цього регіону у майбутньому України
Штуль визначав наступними словами: “Наші очі цілком природно мусять
звернутися на схід нашої Батьківщини, бо там твориться нове життя, яке й нас
вирве з нашої апатії. Мусимо признати, що звідти мабуть прийде до нас нова
ініціатива”64. У статті “Україна в цифрах” В. Штуль відзначив й великий

60 Василь Штуль, “Товариство “Просвіта,” Волинь, 14 грудня 1941.
61 Василь Штуль, “Носії давнини,” Волинь, 14 червня 1942.
62 Василь Штуль, “Співець сучасності,” Волинь, 26 лютого 1942.
63 Василь Штуль, “Герої Базару,” Волинь, 20 листопада 1941.
64 Василь Штуль, “Там твориться нове життя…,” Волинь, 11 грудня 1941.
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економічний потенціал Східної України. Характеризуючи територію, чисельність
населення, природні ресурси України, він стверджував, що саме за рахунок
України Москва зміцнила власне господарство65.

Виховання високих моральних якостей української молоді, на думку В. Штуля,
повинно було здійснюватись у нерозривному зв’язку з фізичним вишколом. У
статті “За розуміння фізичного виховання” він звертав увагу на те, що війна
несе переживання і розруху, тому, щоб вберегти свій психічний стан, автор
рекомендував молоді займатись спортом. На його думку прищеплення молоді
“відчуття потреби і конечності фізичного виховання, основаного на належній
здоровій площині – це сьогодні одне з завдань, що не терпить зволоки”66. В
іншій статті “Змагання – виховний чинник” В. Штуль доводив, що українці
можуть бути хорошими спортсменами і досягти таких висот, як американці чи
німці. Автор підкреслював значення психологічного чинника у спортивних
змаганнях, закликав молодь боротись до кінця і не лише у спорті67.

У роки нацистської окупації родина Штулів проживала у с. Заліси68. Виконуючи
завдання редакції, або ж щоб провідати батьків, Василь із Рівного через усю
Волинь добирався потягом до Ковеля. Нотатки з цих подорожей зустрічаються
у його публікаціях. Скажімо у статті “Вражіння з Ковельщини” він констатує,
що в місті зникли пам’ятники радянських керівників і перейменовано вулиці,
названі на честь Сталіна, Леніна. Ковель він називав одним із найгарніших міст
Волині й у цьому вбачав заслугу міської управи і посадника. Поряд із цим
культурно-освітня робота на Ковельщині, як стверджував автор, була
організована погано, зокрема, не відновлено діяльність “Просвіти”. В. Штуля
також дивувало те, що деякі ковельські урядовці вживали російську мову. Під
час цієї подорожі, до залізничного вагону в Рожищах сіли євреї, на жовтих знаках
на одязі яких виднілись печатки з тризубом. У зв’язку з цим автор називає їх
“українськими жидами”. На його думку, задум ставити українські національні
символи на єврейських відзнаках належить, якщо не шкідникові, то кретинові69.

Огляд публіцистичної спадщини В. Штуля дозволяє стверджувати, про
домінування національно-державницьких поглядів у його баченні майбутнього
України. Дискусійним і водночас заполітизованим залишається питання ідеології
ОУН, зокрема, відношення її членів до представників інших народів, передусім
євреїв, поляків, росіян. З опрацьованих джерел складно зробити однозначний
висновок щодо ставлення В. Штуля до основних партійних постулатів ОУН-М.
Однак, проаналізовані публікації не дають ґрунтовних підстав для звинувачень
В. Штуля в антисемітизмі чи шовінізмі.

65 Василь Штуль, “Україна в цифрах,” Волинь, 7 січня 1942.
66 Василь Штуль, “За розуміння фізичного виховання,” Волинь, 12 жовтня 1941.
67 Василь Штуль, “Змагання – виховний чинник,” Волинь, 23 жовтня 1941.
68 Нині Ратнівський район Волинської області.
69 Василь Штуль, “Вражіння з Ковельщини,” Волинь, 13 листопада 1941.
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Скупі біографічні дані не дозволяють всебічно вивчити діяльність В. Штуля.
Зокрема, майже невідомим лишається період його життя у другій половині
1930-х років. На жаль, протистояння між ОУН-М і ОУН-Б мало трагічний
характер, прикладом чого є доля В. Штуля та інших діячів визвольної боротьби.
Міжусобиці в середовищі українського визвольного руху, були вигідні його
противникам і часто ставали інструментом боротьби з його учасниками.

UNKNOWN LIDER OUN-M VASYL SHTUL (1921–1943)

Bohdan ZEK
The Volynian regional museum,

20, Shopena str., 43025, Lutsk, Ukraine

The article is devoted to the person of Vasyl Shtul (1921–1943) in the Ukrainian liberation
movement. Unfortunately, his biography was not previously studied by historians. The person of V.
Shtul also attracted attention to the fact that he belonged to the OUN-M. The activities of this
organization and its executives have not been adequately addressed. This was the main reason for the
preparation of the article.

V. Shtul was born in the family of a nationally conscious Ukrainian priest. By that time he had a
good education. V. Shtul graduated from the Ukrainian gymnasium in Rivne. On the eve of the Second
World War, he became a student at the Higher Commerce School in Warsaw. At that time, his elder
brother Oleg Shtul studied in the city. He also belonged to the OUN-M. After the death of Andrew
Melnyk, he headed the organization during 1964–1977.

After World War II V. Shtul remained in the German-occupied territory of Poland. There is evidence
that he was a teacher on the territory of the Kholmshchyna. About this period in his life the information
is a bit unfortunately.

With the beginning of the German-Soviet war Vasyl and his brother Oleg return to Ukraine. Vasyl,
along with the tasks of the OUN-M, worked as a journalist in the Volyn newspaper, which was
published in Rivne.

To understand V. Shtul worldview as a man and a politician, the author analyzed his publications.
By their theme, they are diverse. He was a supporter of nationalism, criticized democracy. In the war
V. Shtul called on support for Germany and take an example from her. He also rightly pointed out that
the previous Polish and Soviet authorities deprived Ukrainians of many rights.

V. Shtul drew attention to Eastern Ukrainian. According to him, there were also many Ukrainian
patriots on the Left Bank, so criticizing the East of Ukraine should not be. Moreover, it is worth taking
an example and building a future state with a joint effort.

There are many statements in the articles on the political themes that correspond to Nazi ideology.
He has a negative attitude towards the opponents of Germany, because they have proclaimed an
alliance with communist Russia. Shtul does not call for murder, but only wants the Ukrainian nation to
take a worthy place next to other peoples.

In his articles, V. Shtul paid much attention to culture. He advocated the revival of the Ukrainian
language, which for many years was banned by various occupiers. His attention was not passed to
theatrical art and sports. According to him, the state could not exist without national heroes, its own
history and culture.

V. Shtul drew attention to economic relations, the social sphere and the church. According to him,
the priests also had to deal with public affairs. This was especially needed in villages where there were
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few educated people. In general, almost every article of V. Stylus is an appeal to Ukrainians to use
every opportunity to build a future state.

V. Shtul worked in the newspaper “Volyn” until the spring of 1943. Due to the connection with the
OUN-M, he was threatened with arrest. That is why V. Shtul goes into an illegal position and goes to
the guerrillas. He is in the squad of Mykola Nedzdevsky on the pseudo “Khrin”. Guerrillas resist the
German army. V. Shtul was a political instructor in the unit and had a pseudo “Chornota”. After the
conflict with the OUN-B, V. Shtul joins the UPA. After that, he was engaged in publishing political
literature for Ukrainian insurgents. V. Shtul died at the end of 1943 in unclear circumstances. According
to one version, he was killed because of an internal conflict in the OUN entourage.

In general, the figure of V. Shtul needs further research. Particular attention should be paid to his
role in the OUN-M. The political outlook of V. Shtul was right. However, one can not say clearly that
he was an ultra-right radical or moderate nationalist. The Stul’s conviction was a reflection of the
Ukrainian political thought of that time. The biography of V. Shtul is part of the struggle for the
Ukrainian state.

Key words: Vasyl Shtul, student, publicist, OUN-M, Volyn, underground, partisans.
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THE INTERROGATION PROTOCOLS OF SD KAUKASIER
KOMPANIE FROM THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE

BRANCH-WISE STATE ARCHIVE AS A SOURCE TO THE STUDIES
OF THE HOLOCAUST IN THE TERRITORY

OF THE DISTRICT OF GALICIA

Volodymyr ZILINSKYI
The Ivan Franko National University of Lviv,

the Chair of Ancient History of Ukraine and Archival Studies,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The new documents, which the researchers of the Holocaust are able to use for studying of the
functioning of the special unit called SD Kaukasier Kompanie (Caucasian Company), which was
responsible for the executions and fates of those Jews of the district of Galicia who were in the forced
labour camps even after the proclamation of this territory judenfrei, are considered in the article. The
informational potential of the SD Kaukasier Kompanie members’ interrogation protocols, which were
made by Soviet interrogators on the eve of 1960’s (partially the text of these documents is available in
the annex) is analyzed. Based on the comparison of the different archival materials from Germany and
Ukraine, it is ascertained when the company appeared on the territory of the district of Galicia, how
much time it had been there and what tasks it carried out. The details dealing with the company’s
forming, its headquarters and previous duties are also described. The chronology of the location
changing of the unit and its subunits is characterized.

Key words: the Holocaust, district of Galicia, SD Kaukasier Kompanie, killings, forced labour
camps.

In summer and autumn 1943 the murder of Jews kept in the forced labour camps
in the District of Galicia took place. One of the groups conducting the executions was
the SD Kaukasier Kompanie. Even now there is very little information about these
killers1. And though historians mention this unit2 in the context of studying the
chronology of the Holocaust in Galicia, many facts are still unknown. Researchers
did not pay any attention to the facts where the Kompanie came to Lviv from, whom
it consisted of and what they were engaged in previously. It is still unclear when the
Kompanie was billeted in the city and how long it was there.

The introduction of new documents which have not been used before by historians
will allow the professionals to better understand the role of SD Kaukasier Kompanie
in the extermination of Jews during World War II. In the Security Service of Ukraine

1 There is only one special article on the theme: Henning Pieper, “SS-Oberscharführer Walter
Kehrer und die “Kaukasier-Kompanie”. Eine Sondereinheit und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg 1942–
1944,” Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 56, heft 3 (2008): 197–221.

2 Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944: Organisation
und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens (Munich: Oldenbourg, 1996), 353, 360; Thomas
Sandkühler, Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941–1944
(Bonn: Dietz, 1996), 268.
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Branch-Wise State Archive of Kyiv there are interrogation protokols provided by the
former members of this company such as Kadyr Mamed ogly Makhmudov (Document
No. 1)3, Alphonse Hetsfrid (Document No. 2)4, David Nikoladze (Document No. 3)5

and Ivan Hirt (Document No. 4)6. Their testimony should be looked at as an important
source for studying the Holocaust in the territory of the District of Galicia. The records
include information about the SD Kaukasier Kompanie’s participation in the shootings
of prisoners of forced labor camps and the Lviv Lontskoho prison, and also about
their role in the anti-partisan actions. The documents are mainly connected with the
extermination of Jews in Galicia. The new information gives historians a chance to
study little-known aspects of the unit’s activity.

SD Kaukasier Kompanie was formed according to the order of SS-Gruppenführer
Otto Ohlendorf, the commander of Einsatzgruppe D der Sicherheitspolizei und des
SD (the deployment group D under the command of the Security Police and the
Security Service), in spring 1942. It operated as a defence group, that is as a
Schutzmannschaft (Auxiliary Police) detail, led by SS-Oberscharführer Walter Kehrer,
a former interpreter of Einsatzkommando (Deployment command) 127. Volunteeres
from the Caucasus served in the SD Kaukasier Kompanie. Most of them were former
Soviet prisoners of war such as Armenians, Georgians, Azerbaijanians, and
representatives of the other Caucasians nations. There were also Russians8. An ethnic
German (Volksdeutsche) Walter Kehrer, who was born in 1912 in the town of Khanlar
(Azerbaijan SSR) and spoke fluent German, became the Kompanie‘s commander 9.

The formation of the Kompanie became possible as a result of a special circular,
which the Reichssicherheitshauptamt (Reich Main Security Office) sent on 19 January
1942 to all Einsatzgruppen. The document wrote about the possibility of strengthening
the Sicherheistpolizei (Security Police) by the local proper elements. In result, details
of Schutzmannschaften were formed from the locals and prisoners of war, former
Red Army soldiers. Interpreters were recruited even sooner. Such occurrences had
been known to us since August 1941. They were recruited from among
Volksdeutsche10.

3 Литерное дело № 9 на Яновский лагерь смерти, Галузевий державний архів Служби безпеки
України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 266–271.

4 Там само, арк. 264–265.
5 Там само, арк. 262–263.
6 Там само, арк. 259–261.
7 Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen

Sowjetunion (1941–1943) (Hamburg: Hamburger edition, 2003), 555.
8 Мартін Дін, “Радянські етнічні німці і Голокост у Рейхскомісаріаті Україна, 1941–1944,”

Шоа в Україні: історія, свідчення, увічнення, ред. Рей Брандон та Венді Лауер, пер. з англ.
Наталії Комарової (Київ: Дух і Літера, 2015), 360–361.

9 Vernehmungsprotokolle russischer Zeugen. Bundesarchiv Ludwigsburg, Bundesarchiv
Ludwigsburg, B 162, 1257, b. 3.

10 Александр Круглов, “К вопросу о количестве евреев уничтоженных eйнзатцгруппами в
1941–1943 гг.,” Голокост і сучасність 1 (2008): 47–48.
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Forming separate foreign military groups under the umbrella of Nazi armed units
became a trend in 1942. For example, according to the order mentioned above, the
commander of Einsatzgruppe D Otto Ohlendorf also had the authority to recruit
Crimean-Tatar military companies established for self-defense. So, 14 subdivisions
consisting of 1,632 people were formed. After July 1942 on the basis of eight companies
for self-defense eight security battalions (No.147 – No.154) were created11.

SD Kaukasier Kompanie was attached to the headquarters of Einsatzgruppe D.
The Schutzmannär (members of the Auxiliary Police) also stayed in the positions of
its subdivisions. From early 1942 until 7 August 1942 the Kompanie was headquartered
in Simferopol in Crimea12. Later it moved to Taganrog (Russia)13. From 28 August
1942 the headquarters was stationed in Voroshilovsk (now Stavropol, Russia)14. From
the end of October and until the end of the year, the Kompanie was headquartered in
Adzhi-Mushkai (now a microdistrict of Kerch in Crimea), and in early 1943 it returned
to Simferopol15.  In spring the headquarters of Einsatzgruppe D and its
Einsatzkommandos 10 a, 11 b and 12 were sent to the Prypiat Marsh to fight partisans.
On 2 April 1943 the headquarters moved to Ovruch and Einsatzkommandos 10 a, 11
b and 12 to Mozyr, Brest-Litovskii (now Brest) and Pinsk (all of them in Belarus),
respectively. A little bit later, on 14 May, the units changed their place of stationing to
Mozyr, Yelsk and Alexandrovka (all of them in Belarus)16. Then the Einsatzgruppe
was reorganized into a special fighting Bierkamp group 17 which fought with partisan.
Later, in June 1943 SD Kaukasier Kompanie was transferred to Lviv and subordinated
to the local SD18. At that time they had already become experienced criminals. They
took a direct part in the crimes committed by Einsatzgruppe D. Already in early 1942
the Schutzmannär operated Gaswagen (gas vans), first, in Simferopol, and then
accordingly in other cities, including Krasnodar (Russia). In addition, they were
responsible for burying corpses19. It is known that in the first half of 1942 the
Einsatzgruppe conducted the shootings of prisoners of the Simferopol prison. A
Volksdeutsche Hetsfrid in his after-war testimony confessed that as a member of SD
Kaukasier Kompanie, he participated in operations with a use of Gaswagen in
Simferopol and in summer 1942 in Stavropol (Russia)20. In a letter from the Public

11 Андрій Боляновський, Іноземні військові фомування у Збройних силах Німеччини (1939–
1945 рр.) (Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2013), 345–346.

12 Ermittlungsverfahren gegen Heinz Seetzen u.a, wegen Mordes. EK 10a, Bundesarchiv
Ludwigsburg, B 162, 1216, b. 615.

13 Ibid., b. 652.
14 Ibid., b. 653.
15 Ibid., b. 657–658.
16 Ibid., b. 659–660.
17 The name of the group comes from the surname of SS Oberführer Walter Bierkamp, its commander.
18 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 263, 265.
19 Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162, 1216, b. 761; Ermittlungsverfahren gegen Heinz Seetzen u.a,

wegen Mordes. EK 10a, Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162, 1218, b. 1020, 1034.
20 Дін, “Радянські етнічні німці і Голокост у Рейхскомісаріаті Україна, 1941–1944,” 360–361.
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Prosecutor of the Munich District Court to the Office of Public Procurator of the
USSR dated 20 February 1964 the question about responsibility of the commander
Walter Kehrer and his subordinates for the death of 12, 000 Crimean Jews was
raised21.

The main tasks of SD Kaukasier Kompanie in the District of Galicia were guarding
the Lviv Security Police’s lodgings, fighting partisans, and executing local Jews.

German historian Andrej Angrick writes that SD Kaukasier Kompanie of
Einsatzgruppe D and also the Hiwis (a German abbreviation of the term Hilfswilliger
or Volunteers) of its subdivisions were sent to Lviv in August 1943. Angrick says that
they took part in the murders of the last prisoners in the forced labor camps in Lviv,
Skalat (Pidvolochyskyi raion, Ternopilska oblast), Velyki Borky (Ternopilskyi raion,
Ternopilska oblast) and also Kamianka 1 (Kamianky, Pidvolochyskyi raion, Ternopilska
oblast) and Kamianka 2 (Romanove Selo, Zbarazhskyi raion, Ternopilska oblast)22.
We know they were really involved in all the crimes mentioned above23. However,
stating this Andrej Angrick makes a mistake because the liquidation of the Skalat
camp took place on 30 June 194324. The Jews of the Kamianka 1 camp were killed
on 10 July25, and few days later the Velyki Borky camp was liquidated26. In fact, SD
Kaukasier Kompanie came to Lviv in June 1943 and was stationed in the city for
almost one year (till June 1944)27. At the beginning of 1944 it was divided into two
units. One of them was left in Lviv under the command of Walter Kehrer, and the
second, led by Rudolf Selch, left the city28. A former Schutzmann Kadyr M.
Makhmudov mentioned that the whole company left Lviv in May 1944. Some of them
were sent to Radom, and the others to Warsaw (both in Poland) where they later
took part in putting down the Warsaw uprising29.

During its stationing in Lviv, SD Kaukasier Kompanie took an active role in killings
of the last Jews in the District of Galicia. Kadyr M. Makhmudov witnessed that in
summer 1943 SD Kaukasier Kompanie shot the prisoners of one of the concentration
camps on the territory of the Ternopil oblast30. He did not mention the camp, however,

21 Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162, 1257, b. 10. Already on 8 October 1963 the USSR Chief
Prosecutor Roman Rudenko sent a letter to the Central Federal Office of Justice on Investigation into
National Socialist Crimes in Ludwigsburg. It was about crimes committed by Einsatzgruppe D in the
USSR.

22 Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion
(1941–1943), 711.

23 Sandkühler, Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941–
1944, 268.

24 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg, Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162,
2116, b. 4187.

25 Ibid., b. 4140.
26 Ibid., b. 4125.
27 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 263.
28 Там само, арк. 261.
29 Там само, арк. 267.
30 Там само.
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German historian Thomas Sandkühler cites the Caucasians’ involvement in the
extermination of Jews in the Kamianka 1 and 2 camps, and also in Velyki Borky in
July 1943. It is known that earlier that month 250-300 prisoners of the Kamianka 2
camp were taken to the main camp Kamianka 1. The next day, in the morning, the
Jews were shot (approximately 500 people). Two weeks later SD Kaukasier Kompanie
killed 250 prisoners in the Velyki Borky camp right in the barracks. After that the
corpses were doused with gasoline and burned31. Besides, SD Kaukasier Kompanie,
according to the David Nikoladze’s testimony, shot approximately 200 people in
Skalat32. A Volksdeutsche Alphonse Hetsfrid who served in the Kompanie as an
interpreter, also confirmed his complicity in shootings33. We speak here about the
Skalat camp, because the local ghetto was liquidated by German, Ukrainian and Jewish
police in result of two large actions on 7 April 1943 and on 9 June 194334. As for the
camp it lasted until the end of June 1943.

On 12 November 1943 SD Kaukasier Kompanie together with the Lviv
Sicherheistpolizei killed 5,000 prisoners from the Yaniv forced labour camp in the
outskirts of the city35. According to Ivan Hirt’s testimony, during the executions he
and the others stood about 100 meters from the shooting site, encircling it36. In his
testimony Hirt did not confess that he personally shot. He did not implicate any friends
in crimes either, but pointed out that they told him that their commander, Walter Kehrer,
killed people with his own hand. David Nikoladze as well remembered only the fact
that he was encircling the camp in Yanivska street37.

So, the testimony of the former Schutzmannär flat out denies the commission of
any crimes by them in Lviv. It can be explained by the fear to admit to their complicity
in the killings of 5,000 prisoners. Although, in autumn 1943 SD Kaukasier Kompanie
had been already carrying out executions for half a year and had a great experience.
Their involvement in the shootings is a well-documented fact for researchers of the
Holocaust in the District of Galicia. Besides it is hard to believe that two platoons of
the company were present at the execution site and only the commander himself,
because of obscure motives, took part in the murders.

During their stationing in Lviv the members of SD Kaukasier Kompanie also went
to Lublin (Poland). On 3 November 1943 they participated in the notorious action

31 Sandkühler, Der Judenmord it Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941–
1944, 268.

32 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 263.
33 Там само, арк. 265.
34 Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945 (Bloomington: Indiana University Press, 2012),

vol. 2: Ghettos in German Occupied Europe, part A, ed. Geoffrey P. Megargee, and Martin Dean, 827.
35 Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944: Organisation und

Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, 360.
36 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 259–260.
37 Там само, арк. 263.
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Erntefest, in result of which more than 18,000 prisoners were murdered  only in the
Majdanek camp38.

The interrogation protocols are inaccurate, which were rather attempts to confuse
the investigators. In particular, a Volksdeutsche Ivan Hirt recollected that he was
enlisted in Tatar Kompanie39 in October 194140. This cannot be the truth by no means,
as the Kompanie did not exist at that time. It is likely Hirt began to collaborate with
Nazis in autumn 1941 as an interpreter in the Einsatzgruppe. Kadir M. Makhmudov
served in the Red Army. He was taken prisoner in late May 1942, and after that sent
to the Feodosiia POW camp. There, the Nazis recruited him into SD Kaukasier
Kompanie. On his staying in Stavropol (Russia) K. M. Makhmudov said only that he,
like other men, guarded the lodgings of the local SD. As for the carrying out of
executions, he testified that there were none41. This means that he consciously lied to
the investigator, because he could not help knowing about the use of Gaswagen,
which were used there already in early 1942. Despite the desire of the former
Schutzmannär to confuse Soviet investigators, their interrogation records can be
considered a valuable resource. However, they should be used carefully in order to
avoid drawing the wrong conclusions. The best way is to compare them with the
other archive materials. It is necessary to examine the information carefully and only
then a real picture of the events may become clearer.

The information from the interrogation protocols provided by the former members
of SD Kaukasier Kompanie which are preserved in the Security Service of Ukraine
Branch-Wise State Archive of Kyiv makes it possible to specify the seat of this unit,
its movement and the time when it moved. The documents mentioned the names of
its members that will allow the future historians to investigate the personnel of the
company. However, the most important thing that we can find out is the responsibility
for the commission of crimes.

On 22 June 1943 there were officially 21,156 Jews in the District of Galicia42.  All
of them were kept in the forced labor camps, because local ghettos had already been
liquidated in the result of numerous actions. If we take into account all figures of
victims of SD Kaukasier Kompanie mentioned above, we can come to conclusion
that the Kompanie was involved in the killings of at least 6 – 7 thousand people. In
other words, they took part in the destruction of every third Jew who was in the
District of Galicia at the time.

38 Там само, арк. 265; Cristopher Browning, Ordinary men: Reserve Police Battalion 101 and the
Final Solution in Poland (New York: Harper Collins, 1992), 138.

39 Hirt means here SD Kaukasier Kompanie calling it Tatar Kompanie by mistake.
40 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 987, т. 2, арк. 259.
41 Там само, арк. 266–267.
42 Andrzej Żbikowski, ““Raport” Friedricha Katzmanna i zaglada ludności żydowskiej w dystrykcie

galicyjskim,” Akcja Reinhardt: Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. Dariusz Libionka
(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2004), 134.



369

V. Zilinskyi
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 363–375

Document No. 1
THE PROTOCOL

OF THE ACCEPTANCE OF THE APPLICATION OF COMMITTING A CRIME
The city of Baku                                                                                                             20 September
1962

A senior authorized operations officer of the Administration of the KGB at the Council of
Ministers of the Union of the SSR around the Stavropol Territory – major Nuzhdin, in
accordance with Art. 110 of the Code of Criminal Procedure accepted from the person who had
appeared

Makhmudov Kadyr Mamed ogly, born in 1910
in the village of Murtuli, Kiurdamirskii raion,

Azerbaijan SSR, lives in the town of Kiurdamir,
17, Mirbashi Kasymova street.

T h e Q u e s t i o n: What do you want to say to the KGB agency?
T h e A n s w e r: […] On 23 June 1941 I was drafted for service into the Red Army and sent

to 105 Infantry Regiment which participated in the battles against Germans from December
1941 untill May 1942, and at the end of May in the area of Feodosiia I was captured by
Germans, and was sent to the POW camp in the city of Feodosiia. It was there that Mageramov
Moussa, born in 1912–1914 in the Kubinskii raion of the Azerbaijan SSR, arrived in our camp
and suggested our enlisting in the German army.

[…]
In the town of Stavropol, everybody who had arrived from the town of Yevpatoriia was

initially placed in the building of a kindergarten where I saw for the first time Ivan SOLOVIOV
and a Georgian, called Vaso, whose surname I do not know.

Everybody was enrolled in the so-called SD Kaukasier Kompanie under the command of
Kehrer whose first name and patronimical I do not know. He was born in 1912–1914 in the
Khanlarskii raion of the Azerbaijan SSR, and was a German, and a perfect master of Azeri
language.

In the town of Stavropol we were given a uniform of a German SD soldier and a head-gear
insignia, depicting a male head and two crossed bones. We were also given weapons.

In the company there were also people of Russian, Georgian and Armenian nationality, but
I cannot say their surnames for granted as it was a long time ago.

[…]
After the retreat from the town of Stavropol, we arrived in the place of Darmstadt, near the

town of Melitopol, where we had been waiting for the arrival of the company staff who was
serving in the other SD teams in different towns of the Stavropol Territory. When the whole
company was gathered together, approximately in April 1943, it was sent to the town of
Ovruch. We had been staying there for about two months, and then the staff of the company
under the command of KEHRER was sent to the city of Lvov.

In Lvov, our company was used to fight against partisans. We often went on raids and
took part in combats. At the end of summer 1943, our company under the command of KEHRER
left for the Ternopol region. At that time I was left in the city of Lvov because of the fact that
on the way to the Carpathian Mountains our car had an accident. Two people were killed, and
two, including me, got badly bruised, and when the company went away I could not go
together with it.
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When the company came back, the soldiers brought a lot of stuff, and I started to ask
where they took the things from. So, they told me that on their way, on the KEHRER’s order,
they encircled a camp where Soviet citizens of Jewish nationality were kept. After the camp
had been encircled, all the Jews were drove out of the barracks, formed up into a column and
ordered to strip themselves, then they were taken in groups of five or six people, led up to the
pits and shot. I cannot say how many Soviet citizens were executed. But according to the
words of the participants it became known to me that a lot of people, including women,
children and the elderly were shot.

The whole stuff of the company under the head of KEHRER went to that shooting and
took part in it, except me and a few people more who stayed in the city of Lvov as guards. I
remember now that someone of those who went there to shoot,  told me that during the
shooting some Jews attacked a German and started to take away his weapon. Then someone
from the soldiers threw a grenade, the people were frightened and backed away from the
German. So, in this way the German was set free, and the Jews were shot.

Out of the number of those who went to the shooting, I can name the following ones:
Enver ADZHALOV, Kalyman MAMEDOV, Islam HADZHIIEV, Moussa MAGERAMOV,
Mamed Riza HADZHIIEV, Rizvan Rizvan-ogly MAMEDOV, Mamed MAMEDOV, Nadzhaf
MAMEDOV, Aivazov, etc. I want to state that all this I know from words of the participants of
the shooting, I was not there myself, that is why I cannot tell exactly who was involved in the
shooting.

[...]
In May 1944, we, that is, the stuff of the KEHRER’s company left the city of Lvov for the

city of Warsaw. I want to note that in that period our SD Kaukasier Kompanie was divided
into two parts.

[...]
                                                                                                            MAKHMUDOV
The application protocol wrote: A SENIOR AUTHORIZED OPERATIONS
                                              OFFICER OF THE ADMINISTRATION OF THE KGB

                                                At the CM of the USSR for the Stavropol Territory   
                                                                                   m a j o r                                         / Nuzhdin /
                          It is true: A. Rapota (Signature)

Document No. 2
AN EXTRACT FROM THE RECORD OF INTERROGATION

The city of Karaganda                                                                           22 January 1963
A senior authorized operations officer of the Administration of the KGB under the Council

of Ministers of the USSR around the Stavropol Territory, major Nuzhdin, observing the
requirements of Articles 141, 142, 159 and 160 of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR,
interrogated as a witness –

HETSFRID Alphonse Iosifovich, born in 1919
                                   in the village of Roshtadt, Mostovskii raion, Odessa oblast,
                                              a German, a citizen of the USSR, a non-party member,

                                    has a secondary education, works in the city of Karaganda,
the mine No. 18 – the main, a stoker, convicted in 1947

by the MT of the West Siberian Military District
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 according to Art. 58-I “a” of the Criminal Code of the RSFSR
                                                                       to 20 years, the penalty has been served.

The interrogation began at 09:00 a.m.
Finished at 18:00

T h e Q u e s t i o n:
Where were you during the Patriotic War?
T h e A n s w e r:
Since the beginning of the Patriotic War I had been living at the place of my birth, working

in a farm, and when the Germans invaded, or rather occupied our village in September 1941 I
was mobilized to serve in the security police, also called SD.

T h e Q u e s t i o n: What post did you hold in SD?
T h e A n s w e r: First, I worked in SD as a groom, and then, in 1942, I was appointed an

interpreter.
T h e Q u e s t i o n: Tell us more details in connection with SD: where was it stationed, who

led this team and what were the functions of SD?
T h e A n s w e r:  ... In June 1943, the staff of the SD group moved to the city of Lvov. Here,

I was appointed an interpreter of SD Kaukasier Kompanie.
[...]
The staff of SD company along with me, Walter KEHRER, Ivan GIRT, Ivan LANG, Rudolf

SOLH was directly involved in the shooting of Soviet citizens of Jewish nationality in the area
of the town of Skalat in the Ternopol region ...

Interrogated: SENIOR AUTHORISED OPERATIONS OFFICER
OF THE KGB OFFICE OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE USSR

AROUND THE STAVROPOL TERRITORY – MAJOR (Nuzhdin)
TRUE: SENOIR INVESTIGATOR OF THE INVESTIGATION

DEPARTMENT OF THE UKGB OF THE COUNCIL OF MINISTERS
OF THE UKRAINIAN SSR FOR THE LVOV OBLAST

CAPTAIN (a signature) (RAPOTA)

Document No. 3
AN EXTRACT FROM THE RECORD OF INTERROGATION

The city of Tbilisi                                                                           2 October 1964
The interrogation began at 10:00 a.m.

Finished at 15:30
Senior investigator of the Committee for State Security under the Council of Ministers of

the Georgian SSR – Captain Topuriia, observing the requirements of  Articles 154, 155, 156,
158 of the CPC of the GSSR, interrogated as a witness –

NIKOLADZE David Nikolaievich, born in1919 in the
town of Zestafoni, Georgian SSR, a Georgian, a citizen
of the USSR, with  a higher technical education,
worksunder the State Committee of Higher and
Secondary Special Education of the the Council of
Ministers of the Georgian SSR, lives in the city of Tbilisi
– at Vaja Pshavela Ave.,
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Quarter  6, Building 10, Entrance 3, Apt. 36.
[…]
T h e Q u e s t i o n:
Where were you and what did you do during the Great Patriotic War?
T h e A n s w e r:
Around June 1943 our SD Kaukasier Kompanie arrived in Lvov and was put at disposal

of the Lvov SD. In the city of Lvov our company was about a year, i.e. to June 1944. During
this time, we had to participate in punishing operations both as a part of a company and as
individual groups.

... after the end of the shooting in the town of Skalat, where, along with German troops and
the stuff of the Lvov SD we shot about 200 Soviet citizens of Jewish nationality, men as well
as women, children and the elderly people. On the same day in the evening we drove back to
Lvov by trucks.

Soon after that, again in autumn 1943, early in the morning our company was alarmed
according to Kehrer’s order, and we were taken out with the arms in our hands to the outskirts
of the city of Lvov, where a Jewish camp was situated with more than 4,000 people living in its
barracks. The shooting of the people, which lasted until late in the evening was performed in
the same manner as it was in the town of Skalat. The operation of the extermination of Soviet
citizens was managed and carried out by SD staff and by Kehrer, the commander of our
Kaukasier Kompanie. However, I did not see who shot the people directly, because I was
encircling the barracks. During the Lvov operation there was an incedent when the Jews
condemned to death rushed to the German officers and strangled two of them in the mass...

In January 1945, in connection with the offensive of the Soviet troops we retreated from
Poland to Yugoslavia and then to Italy. During the retreatment from Poland to Yugoslavia
Kehrer left us. After that we did not see him, and his fate is unknown. On arriving in Italy, we
were enrolled into a Georgian cavalry regiment of the German army, commanded by Colonel
Tsulukidze. Soon we escaped from this regiment to partisans, and after the end of the Patriotic
War in August 1945 were repatriated to the Soviet Union.

Interrogated: SENOIR INVESTIGATOR OF THE COMMITTEE
                                     FOR STATE SECURITY UNDER THE COUNCIL OF MINISTERS OF

THE GEORGIAN SSR – CAPTAIN (TOPURIIA)
TRUE: SENOIR INVESTIGATOR OF THE INVESTIGATION

DEPARTMENT OF THE ADMINISTRATION OF THE UKGB UNDER THE COUNCIL OF
MINISTERS OF THE UKRAINIAN SSR

ABOUT THE LVOV OBLAST
CAPTAIN (a signature) (RAPOTA)



373

V. Zilinskyi
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 363–375

Document No. 4
AN EXTRACT FROM THE INTERROGATION RECORD OF A WITNESS

The city of Petropavlovsk                                                                  11 October 1964
The Interrogation began at 9:15 a.m.

Finished at 16:20
An investigator of the investigation department of the Administration of the Committee

for State Security under the Council of Ministers of the USSR around the Stavropol Territory
captain TARASENKO in the building of the department of the Committee for State Security
under the Council of Ministers of the Kazakh SSR around the North-Kazakhstan region,
observing the requirements of Articles 145, 146, 147, 148, 149, 150 and 151 of the Criminal
Procedure Code of the Kazakh SSR interrogated as a witness –

H I R T  Ivan Davydovich, born in 1924
in the village of Mamak, Simferopolskii raion,

Krymskaia oblast, a citizen of the USSR,
a builder and a bricklayer,

a resident of the village of Kalugino,
Mamliutskii raion, North-Kazakhstan oblast.

[…]
I, Hirt Ivan Davydovich, an ethnic German, speak well Russian and German languages and

want to give testimony in Russian.
In October 1941 I joined the so-called Tatar Kompanie which was at the disposal of

Einsatzgruppe D of the German SD Police of Security and Order.
The company, mentioned by me, at that period of time was located in the village of Betak,

Simferopolskii raion. The commander of Tatar Kompanie was Walter Kehrer, a German officer.
I was on normal terms with him, there were no any private reckonings.

... In January 1943, the Kaukasier Kompanie together with Einsatzgruppe D began to
retreat to the west and at that time we briefly stationed in the cities of Taganrog, Rostov-on-
Don, Melitopol, Ovruch, and in summer we arrived in the city of Lvov.

Here, Kaukasier Kompanie was put at the disposal of the Lvov SD.
In autumn 1943, I do not remember the month, Kaukasier Kompanie along with the members

of the Lvov SD took part in the mass execution of the Soviet citizens of Jewish nationality.
This shooting took place under the following circumstances:

Walter Kehrer, the commander of the Kaukasier Kompanie, ordered two platoons of his
company to take up arms and to go to the parade. Then we took trucks and drove to the
outskirts of the city of Lvov to the camp where Jews were kept.

By the order of Kehrer the camp was encircled by the soldiers of his company, and he,
along with the staff of the Lvov SD went inside the camp. The prisoners were lined up and
then offered to strip to their underwear. After that the Jews, in groups of 15–20 people, were
taken from the camp to a large long pit, located at 200–300 meters from the camp, where they
were shot with machine guns and pistols. I, together with the other soldiers of Kaukasier
Kompanie, was encircling the shooting site and watched the execution process from a distance
of 100-120 meters. I saw Kehrer in the site of the shooting, but whether he shot Soviet citizens
I did not see.
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I remember that one of the soldiers of our company even during the shooting told me that
he had seen Kehrer shooting the Jews with pistol. I remember quite well that the execution of
Soviet citizens lasted from morning till night and at least 3–4 thousand of people were shot...

[...]
In early 1944, the company commanded by Walter Kehrer was divided into two companies.

One of which was commanded by a German Rudolph Selch and the other by Walter Kehrer. I
was appointed an interpreter to the company of Selch. Soon we left the city of Lvov and
Kehrer with his company stayed in Lvov. What he was doing there is unknown to me.

[...]
(Hirt)

INTERROGATED:   THE INVESTIGATOR OF THE INVESTIGATION DEPARTMENT
OF THE ADMINISTRATION OF THE KGB OF
THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE USSR

 AROUND THE STAVROPOL TERRITORY –
CAPTAIN (TARASENKO)

TRUE: ST. INVESTIGATOR  OF THE INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE
ADMINISTRATION OF THE KGB OF THE COUNCIL OF MINISTERS AROUND THE

LVOV OBLAST
CAPTAIN (a signature) (RAPOTA)

ПРОТОКОЛИ ДОПИТІВ ЧЛЕНІВ “КАВКАЗЬКОЇ РОТИ” СД
ІЗ ФОНДІВ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СЛУЖБИ

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ
НА ТЕРИТОРІЇ ДИСТРИКТУ ГАЛИЧИНА

Володимир ЗІЛІНСЬКИЙ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра давньої історії України та архівознавства,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті розглянуто нові документи, які дослідники історії Голокосту можуть використовувати
для вивчення функціонування “кавказької роти СД” – підрозділу, відповідального за екзекуції,
а також за долі тих євреїв дистрикту Галичина, які після проголошення цих земель “judenfrei” усе
ще залишались у таборах примусових робіт.

Тема розстрілів ув’язнених євреїв літом і восени 1943 р. потребує залучення різного роду
джерел. Після розсекречення останніми роками спеціальних архівно-кримінальних справ, в
істориків з’явилась можливість залучати нові матеріали, а також звертати увагу на теми, які
раніше не досліджувались, або ж вважались недостатньо вивченими.

Діяльність “кавказької роти СД”, підрозділу, відповідального за численні вбивства, майже не
досліджувалась раніше. Тож пропонована публікація покликана частково змінити ситуацію та
пролити світло на історію цього формування. У статті проаналізовано інформаційний потенціал
протоколів допитів членів “кавказької роти” СД, складених слідчими радянських спецслужб на
початку 1960-х років (частково текст цих документів наведено у додатках).
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На основі порівняння різноманітних архівних матеріалів з Німеччини та України, встановлено,
коли рота потрапила на територію дистрикту Галичина, скільки часу там перебувала та які завдання
виконувала. Описано також деталі щодо створення роти, її керівництва, чим вона займалась раніше.
Охарактеризовано хронологію зміни місця дислокації підрозділу, а також його частин.

Ключові слова: Голокост, дистрикт Галичина, “кавказька рота”, вбивства, табори примусової
праці.
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ПОВСЯКДЕННЯ В ОКУПОВАНОМУ КРЕМЕНЧУЦІ (1941–1943 рр.)

Ганна КАПУСТЯН
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

кафедра теорії, історії держави та права,
вул. Першотравнева 20, 39614, Кременчук, Україна

У статті на основі свідчень сучасників подій зображено воєнне повсякдення міста Кременчука
у 1941–1943 рр. Основним джерелом  для написання розвідки стали матеріали газети “Дніпрова
хвиля”, що виходила у місті у роки нацистської окупації. Численні дописи мешканців на сторінках
видання подають яскраву й водночас драматичну картину побуту містян, змальовують прояви
українського культурно-освітнього життя Кременчука воєнної доби. Газета стала осередком
націоналістичного підпілля, яким у місті керував головний редактор видання Михайло
Щепанський. Зазначено, що саме на сторінках видання містяни вперше віднайшли об’єктивну
інформацію про злочини, вчинені сталінським режимом у передвоєнні роки і перші дні війни. У
цей період видання активно пропагувало просвітницькі матеріали, які сприяли формування
національної свідомості, підтримували віру населення у відродження української державності.
Кореспонденції читачів надають часопису особливого колориту, підкреслюють затребуваність
національно-просвітницької тематики і являють собою різнопланове джерело мікроісторичного
спрямування.

Ключові слова: Кременчук, “Дніпрова хвиля”, Михайло Щепанський, повсякдення,
мікроісторія, національно-культурне життя.

Боротьба за відродження Української національної держави, яка постала
внаслідок розпаду Російської імперії у кінцевому результаті не досягла головної
мети. Значна територія України на десятиліття потрапила в залежність від
новітньої радянської комуністичної держави, перебування у якій українській нації
довелося дорого заплатити. Протягом повоєнних десятиліть були замордовані
мільйони українців через воєнну агресію радянської Росії в Україну,
запровадження нею політики “воєнного комунізму”, нищення української
інтелігенції – “мозку нації”1, нищення української церкви – “душі нації”2,
руйнування господаря – основи економічної стабільності, впровадження
примусової колективізації, організації Голодомору – геноциду 1932–1933 рр.,
політичних репресій, апогей яких припадає на 1937–1938 рр.

В період німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Україна була окупована
нацистською Німеччиною. Об`єктивно підлягали змінам стандарти життя.
Цікавим виявляється дослідження особливостей повсякденного життя
мешканців придніпровського міста Кременчука, продиктованих зміною
політичного режиму радянського на нацистський протягом 1941–1943 рр.

1 Rafael Lemkin, Soviet Genocide in Ukraine, Article in 28 Language, editor Roman Serbyn (Kyiv:
Maisternia Knyhy, 2009), 32.

2 Ibid., 32.
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Воєнне лихоліття кардинально скорегувало життя мешканців Кременчука у
1941–1943 рр. Історики і краєзнавці-аматори3 приділяли увагу дослідженню
питань, що зачіпали Кременчук, Кременчуччину в період Другої світової війни.

У довоєнні роки радянська влада наклала табу на будь-які прояви національно-
освітнього життя у місті. Початковий період німецького окупаційного режиму
був позначений певною лібералізацією суспільно-політичного життя у Кременчуці.
Подібну трансформацію яскраво засвідчували шпальти міської газети “Дніпрова
хвиля”, головним редактором якої був провідник націоналістичного підпілля
Кременчука Михайло Щепанський, котрий і визначав редакційну політику. Міська
управа започаткувала видання Кременчуцького округового часопису “Дніпрова
хвиля” 28 жовтня 1941 р. Вона ж і призначила Михайла Щепанського її головним
редактором.

Спрагле за українським словом, духовними національними надбаннями
суспільство потребувало повернення до власних витоків. На сторінках часопису
публікувались матеріали з історії України, зокрема, на заборонені радянським
режимом теми: політичні репресії, Голодомор 1932–1933 рр., національно-
визвольні змагання. Одночасно Михайло Щепанський очолив мережу
націоналістичного підпілля, зорганізованого за участі полковника Василя Кука.

Полковник Василь Кук при особистій зустрічі з авторкою (Івано-Франківськ,
1994 р.) переповів власні враження від Кременчука, куди він прибув як очільник
Східної похідної групи для організації націоналістичного підпілля. Йому
запам’ятався дещо кумедний випадок із директором Кременчуцької
харчосмакової фабрики. Підпільники звернулись до керівника фабрики з
проханням “підкинути” підпільникам хоча б пару мішків харчів. На що той
відповів: “Пару мішків не зможу, а вантажівку – так!” І Кременчуцьке
націоналістичне підпілля у такий спосіб було забезпечене харчами.

Доволі оригінальною формою висвітлення повсякденного життя міста були
дописи самих містян, які ставали авторами, оповідачами, переповідачами
поточної ситуації, хроністами власної історії. Аналіз історичного буття через

3 Нариси історії Кременчука  (Кременчук: Берізка, 1995), 187; Олександр Шаблій,
“Кременчуцьке підпілля в роки Великої вітчизняної війни,” Кременчуку 435 років: матеріали
науково-практичної конференції (Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2007), 62–67; Полтавщина у
Великій вітчизняній війні Радянського Союзу (1941–1945): збірник документів і матеріалів
(Київ: Наукова думка, 1977), 272; Сергій Фарина, “Національно-культурне життя на
Кременчуччині в роки гітлерівської окупації (1941–1945 рр.),” Матеріали науково-теоретичної
конференції до 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників (Кременчук:
Меморіал, 1994), 234–239; Микола Твердохліб, Кременчуччина в роки німецько-радянської війни
1941–1945 рр. (Кременчук: Піраміда, 2000), 387; Лев Євселевський та Павло Пустовіт, Чуєш,
Дніпре! (Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 1968), 67; Віктор Ревегук, “Полтавщина в
роки Другої світової війни (1939–1945),” Полтавщина. Історичний нарис (Полтава: Дивосвіт,
2005), 266–295; Лев Євселевський, Кременчук у роки Великої Вітчизняної війни: До 50-річчя
визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників (Кременчук: Кременчуцька міська
друкарня, 1993), 45.
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свідомість окремого індивіда стає інструментом мікроісторичного пізнання,
суб‘єктивного відображення реальності. Мікроісторичний підхід дає змогу
розкрити характерні риси суспільної свідомості шляхом поєднання багатьох
конкретних випадків індивідуальної свідомості.

Фундатори антропологічного дослідження історичного процесу французи Марк
Блок і Люсьєн Лефевр закликали істориків пізнати епоху відчуттями її героїв,
які жили, творили, насолоджувалися, страждали. Саме це вони мали на увазі,
відстоюючи нову історичну науку – “науку про людину”. Люсьєн Февр
наголошував: “Історія – наука про людину, не будемо забувати про це. Наука
про безперестанні зміни людських суспільств, про їх постійні і невідворотні
пристосування до нових умов існування – матеріальних, політичних, моральних,
релігійних, інтелектуальних”4. Відомо, що історію окрім фактів, дат, територій,
держав тощо “населяють” ще герої з характерами, способом мислення,
почуттями, на які нашаровуються перепетії історичних епох.

Війна, увірвавшись у міста, села, домівки людей вихором шекспірівських
пристрастей залишала позначки на людських долях. Пізнати, відчути
переповнену стражданнями, виром людських почуттів воєнну мікроісторію
певною мірою доповнює локальна інформація місцевої преси.

Газета “Дніпрова хвиля” є оригінальним інформативним джерелом
історичного повсякдення воєнного Кременчука. Видання виходило накладом
від 10 000 до 19 000 примірників упродовж майже двох років, починаючи з жовтня
1941 р. Відповідальними редакторами були спочатку Михайло Щепанський, а з
квітня 1942 р. – В. Тарасів. Газета з’являлась друком спочатку тричі, а згодом
двічі на тиждень, на чотирьох, пізніше на двох шпальтах, форматом 30х40 см,
за тогочасною ціною – 50 коп.

Перші шпальти газети мали ідеологічне забарвлення і присвячувались
пропаганді “нового порядку”, який нацистський режим запровадив на окупованій
території. У матеріалах газети йшлося про фронтові перемоги німецької армії,
друкувалися вісті з “головної квартири фюрера”, статті німецьких офіцерів про
визвольну місію, яку вони несли українському народові.

Приголомшливим для пересічного громадянина стали газетні публікації
тематика яких розвінчувала політику радянської держави – розкуркулення,
примусова колективізація, Голодомор 1932–1933 рр. Зокрема, читач П. М’якушка
у нарисі “Село над Дніпром” так згадував лихоліття Голодомору: “1932 рік, осінь.
Суцільна колективізація в повному розпалі. Дні і ночі рипіли вози, до зернини
вивозили з села хліб, рікою жалю пливли над селом скарги-голосіння, зойки,
лунали прокляття. Силою примушували йти до колгоспу. Надійшов 1933 рік…
цілі села вимирали з голоду… 1934 рік. Де колись жило і буяло життя, – одні
руїни, в яких сичі звили собі гнізда”5.

4 Люсьен Февр, Бои за историю, пер. с. франц. (Москва: Наука, 1991), 36.
5 Дніпрова хвиля, 1 січня 1942.
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“Дніпрова хвиля” передруковувала аналітичні статті з інших видань, зокрема,
“Уярмлена мова” Т. Шевчука і В. Нечая із часопису “Нова Україна”6. Матеріал
П. Смотрицького “Про бій під Крутами” був присвячений 24-тим роковинам
героїчних подій Української революції. Полеглим учасникам бою присвятив вірш
Іван Дніпровий7.

Можливо, найяскравішою сторінкою духовного життя кременчукців, окрім
виходу часопису, була діяльність міського театру імені Івана Тобілевича. На
театральній сцені ставили класичні українські п‘єси: “Сватання на Гончарівці”,
“За двома зайцями”, “Безталанна”, “Суєта” тощо. На Різдво організовувалися
вечорниці, в яких брала участь хорова капела імені М. Лисенка8.

Газета ставала останньою надією для кременчукців у пошуках зниклих
безвісті рідних і близьких. На сторінках видання публікувались оголошення про
пошук рідних, зв’язок з якими було втрачено у вирі війни. На шкальтах газети у
рубриці “Розшукую своїх рідних” публікувались звернення такого плану:
“Розшукую своїх синів: Семка Павла Васильовича, народження 1920 р., який
останній час перебував у м. Смоленську, та Семка Андрія Васильовича,
народження 1924 р., який 21 червня 1941 року вибув із Кременчука в напрямку
до м. Архангельська. Хто знає їх місце перебування, прошу сповістити на адресу:
м. Кременчук, вул. Чкалова, 59, кв. 2. Катерина Іванівна”9.

Газета доносила до мешканців міста інформацію про демографічну картину
і соціальний склад населення. Так, у газеті повідомлялось, що на 6 червня 1942 р.
у Кременчуці мешкало 31 818 особи, зокрема, українців – 29 337, росіян – 1 818,
німців – 100, інших – 56310.

Окремі повідомлення стосувались побутотих проблем містян. Зокрема,
редакція попереджала мешканців міста про очуківану повінь: “За передбаченнями
дослідників, найвищий рівень води буде 29 квітня і буде дорівнювати 5,8 м”.
Співробітники редакції публікували матеріали, в яких наводилась інформація
про ціни на продовольство: пшеничне борошно – 12 руб, гречка – 10, сіль – 10,
свинина – 35, яловичина – 25, молоко – 1 л / 12 руб., картопля – 4, яйця – 1 дес. –
25 (ціни за 1 кг)11.

У газетні регулярно публікувались матеріали пропагандистського
спрямування, зокрема, населення інформувалось про “визвольну місію” німецької
армії від “радянського ярма”.

На сторінках газети подавалась зведена інформація про релігійне життя на
Полтавщині: “Кількість українських автокефальних церков на Полтавщині зросла
останнім часом до 61. Всі вони відремонтовані і священники проводять у них

6 Дніпрова хвиля, 1 лютого 1942.
7 Дніпрова хвиля, 10 червня 1942.
8 Там само.
9 Дніпрова хвиля, 1 лютого 1942.
10 Дніпрова хвиля, 5 квітня 1942.
11 Дніпрова хвиля, 7 квітня 1942.
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службу українською мовою. До Полтавської Єпархіальної Ради Українських
Православних церков часто поступають заяви, щоб надіслали священника. Все
це свідчить про великий потяг народу до релігії”12. У переддень значущих
релігійних свят, як то Різдво і Великдень, газетні сторінки рясніли редакійними
статтями духовного змісту: “Христос воскрес – воістину воскрес!”, “Спогади
про Великдень”13; “Різдвяні святкування”14.

Просвітницька тематика “Дніпрової хвилі” висвітлювала стан початкової
освіти на Кременчуччині, діяльність фельдшерсько-акушерської школи,
функціонування початкової сільськогосподарської школи. Повідомлялось про
відкриття міської бібліотеки і читальні, книгозбірні яких “містили найкращі твори
українських, російських і західно-європейських письменників”15. З’являлись на
сторінках газети критичні огляди постановок місцевого театру.

Огляд шкільного життя у регіоні знаходив зацікавлене відображення на
сторінках газети. У редакційній статті повідомлялось про конференцію учителів
початкових класів на початку навчального року. Публікуючи звіт про роботу
педагогічної конференції, автор статті розповідав, що зібрання педагогів відкрила
хорова капела імені Миколи Лисенка, яка виконала українські народні пісні,
зокрема, “Заграй, Кобзарю”. Завідувач міським відділом освіти п. Швидь
окреслив напрями розвитку українського шкільництва і завдання, які стояли перед
шкільними колективами. Представник окупаційної адміністрації Зондер Фірер
виголосив промову “Німецьке шкільництво та система виховання німецької
молоді”, в якій пропагував принципи і зміст навчального-виховного процесу у
Третьому Райху16.

На сторінках “Дніпрової хвилі” знайшла відображення трагедія радянських
військ, що входили до складу Південно-Західного фронту. Оточення і знищення
тисяч бійців, серед яких значної кількості українців, не могли не викликати жалю
і співчуття у місцевого населеня. Полонені радянські вояки, які були розміщенні
у концтаборі в Кременчуці, відчували гостру потребу в речах першої необхідності:
продовольстві, взутті, теплому одязі. За цих оставин газета опублікувала
“Відозву до населення м. Кременчука”, в якій закликала мешканців міста
допомогти полоненим одягом, білизною, взуттям17. На потреби шпиталю хворих
полонених українців 25 грудня 1941 р. було передано 6 324 руб., які зібрано на
концерті, організованого німецьким військовим командуванням для українського
населення18. Не залишалось осторонь драматичного становища полонених і
націоналістичне підпілля, що діяло у місті. Підпільники оформлювали полоненим

12 Дніпрова хвиля, 26 квітня 1942.
13 Дніпрова хвиля, 7 квітня 1942.
14 Дніпрова хвиля, 6 січня 1942.
15 Дніпрова хвиля, 8 липня 1942.
16 Дніпрова хвиля, 5 грудня 1941.
17 Там само.
18 Дніпрова хвиля, 6 січня 1942.
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фальшиві документи, і, у такий спосіб, рятували сотні вояків від небезпек
табірного життя.

Проблема вивезення української молоді на роботу до Німеччини також
знайшла відображення на шпальтах “Дніпрової хвилі”. Газета публікувала заклики
німецького керівництва для проведення трудових наборів. Агітаційні матеріали
рясніли закликами: “Їдьте до прекрасної Німеччини. Тисячі українських чоловіків
і жінок віддають свої сили на роботах в сільському господарстві і на фабриках
Німеччини. А ти? Забезпечуй і ти майбутнє України працею в Німеччині.
Зголошуйся одразу на біржу праці – Херсонська, 49”19. Листи українських
“остарбайтерів” з Німеччини додому, що їх друкувала газета, важко назвати
об’єктивними, оскільки їх основним призначенням була агітація з метою
мобілізації робочої сили на роботи до Райху.

Газета була органом Кременчуцької міської управи, тому регулярно
публікувала відозви до населення, зокрема, такі, що стосувалися благоустрою
міста. Так, газета оприлюднила постанови міської управи щодо прибирання вулиць
у зимовий період: “Всім домовласникам, орендарям кременчуцьких будинків,
підприємствам, установам, керівникам будинків і іншим – змітати сніг та
посипати піском або попелом тротуари до 8 ранку”20. Щодо змісту інших наказів
міської управи і німецького командування, варто зазначити їх головний лейтмотив
– заборона і жорстке покарання за будь-яке порушення розпоряджень окупаційної
влади. Аналіз тексту опублікованих у пресі розпоряджень свідчить, що усі сфери
людської діяльності перебували під тотальним контролем окупантів. Зокрема,
власникам корів наказувалось “здавати все молоко на молочні пункти. Мінімум
здачі 720 л з однієї корови. Хто злісно не буде виконувати цього розпорядження:
в перший раз – попередження, в другий раз за невиконання молокоздачі –
відбиратимуть корову”21.

Навесні 1942 р. ціоналістичне підпілля у місті зазнало втрат, відбулися арешти
членів ОУН-Б. Хвиля арештів зачепила працівників краєзнавчого музею, редакції
“Дніпрової хвилі”, учителів шкіл, окремих співробітників міської управи. У
зведенні № 183 від 20 березня 1942 р. заступник начальника поліції безпеки
повідомляв: “8 березня 1942 року була арештована група прихильників Бандери
в Кременчуці”22. Головний редактор “Дніпрової хвилі” Михайло Щепанський
був заарештований і розстріляний. Разом із ним були арештовані його найближчі
помічники, кореспонденти газети – О. Єфименко, О. Стодоля, П. Воронов,
О. Тихий, В. Мостенко, Т. Сапенко, Ф. Бабій, П. Кохнівський та інші23.

Після погрому редакції новим шеф-редактором часопису став В. Тарасів. З
цього часу матеріали видання вже не торкалися просвітницької тематики, а

19 Дніпрова хвиля, 27 січня 1942.
20 Дніпрова хвиля, 1 лютого 1942.
21 Дніпрова хвиля, 8 липня 1942.
22 Твердохліб, Кременчуччина в роки німецько-радянської війни, 287.
23 Ревегук, “Полтавщина в роки Другої світової війни,” 276.
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подавали лише фронтові зведення, розпорядження міської управи і публікували
уривки “Майн кампф” А. Гітлера24.

Беззаперчно, у період німецької окупації “Дніпрова хвиля” виконувала
інформаційну і просвітницьку місію у Кременчуці. Матеріали видання
відображають виразну спрямованість редакції на інформування населення щодо
розпоряджень і вимог окупаційної влади, допомогу в пристосуванні до нових
порядків і задоволенні елементарних культурно-освітніх запитів, як от початкова,
сільськогосподарська і фельдшерсько-акушерська освіта, театр, церква. Часопис
також зачіпав “важкі теми” радянської дійсності: розкуркулення, політичні репресії,
Голодомор 1932–1933 рр., які забороняла оприлюднювати комуністична цензура.

Отже, для пересічного мешканця з встановленням засад нацистського
політичного режиму Третього Райху “Новий порядок” виключав опір своєму
становленню. У противному разі – жорстоке покарання, як це було у випадку з
націоналістичним підпіллям на чолі із М. Щепанським25, що було розгромлене у
березні 1942 р. Нацистський режим, подібно радянському, приділяв значну увагу
пропаганді засад “нового порядку”, ставлячи за мету сформувати у такий спосіб
власну соціальну підтримку. Зокрема значна частка інформаційного матеріалу
у “Дніпровій хвилі” займала пропаганда ідеалів націонал-соціалізму, возвеличення
А. Гітлера й непероможності німецьких військ і їх визвольна місія у боротьбі з
“большевистським” режимом. Мешканці Кременчука на сторінках газети чи
не вперше познайомилися з об`єктивною оцінкою злочинів, скоєних радянською
владою. Навіть мінімальна національно орієнтована тематика на сторінках газети
сприяла формуванню національно-патріотичних почуттів, підтримувала віру
населення у відродження української державності.

EVERYDAY LIFE OF THE MILITARY KREMENCHUK 1941–1943

Hanna KAPUSTYAN
The Mykhailo Ostrogradsky Kremenchuk National University,

the Chair of Theory, History of State and Law
20 Pershotravneva str., 39614, Kremenchuk, Ukraine

During the German-Soviet War of 1941–1945, Ukraine was occupied by Nazi Germany. Objectively
standards of living were a subject to change. The main idea of the article is to study the peculiarities of
inhabitants daily lives of the Kremenchukc city, dictated by the change of the Soviet regime’s political
regime to the Nazis one during the 1941–1943 war period.

The struggle for the revival of the Ukrainian national state that arose as a result of the Russian
Empire collapse did not reach its main goal. A significant territory of Ukraine for decades felt into the

24 Твердохліб, Кременчуччина в роки німецько-радянської війни, 297.
25 Ідея і чин. Орган Проводу ОУН, 1942–1946 (Літопис Української Повстанської Армії,

т. 24), ред. Юрій Маївський і Євген Штендера (Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1995),
224.
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dependence on the newest Soviet communist state, whereas the Ukrainian nation had to pay alot for
staying there. During the post-war decades, millions of Ukrainians were brought to death. Therefore,
the citizens who remained in the occupied territory had secretly some hope for positive changes in their
own daily lives, without the suffering brought to them by the Soviet totalitarian regime. Nationally
conscious Ukrainians looked for the defeat the Soviet empire in order to revive Ukrainian statehood. In
particular, Kremenchuk’s activity was characterized by a nationalist underground, headed by Mikhail
Shchepansky, editor-in-chief of the magazine “Dnipro wave”.

The Nazi regime, like the Soviets, paid a lot of attention to propagandize the principles of the “new
order”, it was the liberation mission of the German army in the struggle against the “Bolshevik” regime,
with the aim to form their own social support in this way.

A symbol in the military everyday life of Kremenchuk during the German occupation was the
magazine “Dnepr Wave”, which carried out an informational and educational mission. The materials of
the publication reflected the expression of the editorial staff to inform the population about the orders
and requirements of the occupation authorities, assistance in adapting to the new order and supporting
of elementary cultural and educational inquiries, such as primary, agricultural and paramedic education,
theater, and church. The magazine also touched some “hard themes” of Soviet reality: dispossession,
political repressions, the Holodomor of 1932–1933, which in turn, under the Soviet political regime
were prohibited by communist censorship.

An extraordinary page of the spiritual life of the city was the activity of the Ivan Tobilevich Town
Theater. The classical Ukrainian plays were put on the stage: “Wedding on the Goncharivka”, “Following
two rabbits”, “Without talent”, “Fuss”, etc. Some evening parties were organized at Christmas, in
which the the Mykola Lysenko chorus chapel took part.

An original form of everyday life coverage of the city were the reports of the towns inhabitants
themselves, which became authors, narrators, reporters of the current situation as well as chroniclers of
their own history. An analysis of historical existence through the consciousness of an individual
becomes an instrument of microhistorical knowledge, a subjective reflection of reality.

The tragedy of the Soviet troops was reflected on the pages of “Dniproviy Wave” which was a part
of the South-Western Front. The surroundings and the demolition the thousands of fighters, including
a significant number of Ukrainians, have cauzed condolences to the local population. The prisoners of
Soviet soldiers, who were stationed in a concentration camp in Kremenchug, were in absolute need of
things essential: food, footwear, and warm clothes. For these reasons, the newspaper published an
“Appeal to the population of the city of Kremenchug”, in which it urged the city’s residents to help the
captives with clothes, underwear’s and footwears as well.

Consequently, for an ordinary citizen, the military everyday life established the Nazi political
regime of the Third Reich and under certain conditions a liberal one. The “New Order” excluded the
opposition to its formation. Otherwise, there was a cruel punishment. It was once the case of the
nationalist underground led by Schepansky, which was defeated in March 1942.

The study of the military everyday life of Kremenchuk, dictated by the change with the Soviet
political regime over the Nazis one during 1941–1943 showed that the inhabitants for the first time
became acquainted with the open objective evaluation of crimes committed by the Soviet authorities.
People looked for return to the spiritual life: church, theater, open press. Indeed, even the minimal
nationally oriented subjects on the pages of the newspaper contributed to the formation of national-
patriotic feelings, supported the faith of the population in the revival of Ukrainian statehood.

Key world: Kremenchuk, “Dniprova Wave”, Mykhailo Schepanskyi, narrative, micro-history,
national-cultural life.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПІЛЛЯ УНРА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ярослав АНТОНЮК
Галузевий державний архів Служби безпеки України,

вул. Золотоворітська 7, 01601, Київ, Україна

У статті проаналізовано діяльність підпілля Української народно-революційної армії на
території України у післявоєнний період. З’ясовано, що помітних результатів у організацій роботі
вдалося досягти лише у шести районах півночі Рівненської обл. Саме на цих теренах упродовж
1945–1948 рр. діяла підпільна мереж “7-ї Північної групи УНРА”. Їй вдалося утворити
референтури: політичну, господарську, зв’язку, розвідувальну та військову. Головні зусилля
“7-ї Північної групи УНРА” спрямовувалися на організаційну та пропагандистську діяльність.
Крім того “бульбівці” намагалися налагодити співпрацю із ідеологічно близькими “бандерівцями”.
Однак, внутрішні усобиці на місцевому рівні її унеможливили. Незважаючи на незначні масштаби
діяльності підпілля УНРА у післявоєнний період, за повної ізоляції та відсутності ресурсів, їм
вдалося на кілька років реанімувати свою організацію.

Ключові слова: підпілля УНРА, ОУН, “Комітет 7-ї Північної групи”, референтури, “бульбівці”,
Тарас Боровець, “бандерівці”, Рівненщина, Львів.

Післявоєнний період діяльності підпілля прибічників Тараса Боровця –
“Бульби” на території України через низку обставин опинився поза увагою
істориків. Опираючись переважно на документи, більшість з яких ще не було
уведено до наукового обігу, спробуємо заповнити згадану прогалину у наукових
дослідженнях українського визвольного руху.

Із наближенням лінії фронту більшість керівників Української народно-
революційної армії (УНРА) виїхало на Захід, де планували продовжити боротьбу
з радянською владою. Перед підпільниками, що залишилися в Україні,
Т. Боровець поставив два головні завдання: вирвати місцеве населення з-під
впливу “бандерівців” і готувати антирадянське повстання, що мало розпочатися
одночасно з новою війною Радянського Союзу проти країн Заходу1.

Активізація діяльності “бульбівського” підпілля припадає на весну 1945 р.
Матеріали органів держбезпеки засвідчують, що саме у цей період уродженцем
Рівненщини “Орелюком” було створено “Комітет УНРА в Україні”, діяльність
якого поширювалась на Рівненську, Волинську, Житомирську, Львівську,
Станіславську, Вінницьку, Київську та Запорізьку області. Однак, ймовірно,
територіальні мережі діяльності УНРА спеціально перебільшувались органами
спецслужб з метою продемонструвати масштабність операційної роботи. Аналіз

1 Володимир Сергійчук і Станіслав Сердюк, Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті.
Листи (Київ: КПП Сергійчук М. І., 2011), 347.
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документів, свідчить, що більш-менш помітних організаційних успіхів “Комітет”
досяг лише на півночі Рівненщини, де він отримав назву “7-ма Північна група
УНРА”2.

Першим її політичним провідником став Петро Кудра (“Одинець”)*. Після
його виїзду у травні 1945 р. до Львова, місце керівника зайняв Степан Гожий
(“Горькавий”)**3. Військову референтуру очолив Олексій Никитенко (“Чубатий”)*,
політичну – Григорій Кудра (“Ярема”)**, розвідки та контррозвідки Трифон Дідух
(“Мирон”)***, господарчу – “Горькавий” (тимчасово), зв’язку – “Гайдук”4.

Територіально “7-ма Північна група УНРА” охопила підпільною мережею
шість районів Рівненщини5. Керівником УНРА в Здолбунівському р-ні був Степан

2 Матеріали щодо керівництва і контролю за агентурно-оперативною роботою УКДБ
Рівненської обл. відносно “бульбівців”, 14 квітня 1954 р. – 14 квітня 1956 р., Галузевий
державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 198.

* Кудра Петро Михайлович (“Одинець”), 1911 року народження, уродженець м. Степань
Рівненської обл. З 1938 р. очолював Українську Народно-Демократичну Партію (УНДП) в
Степанському р-ні. Восени 1939 р. нелегально перейшов кордон на станції Майкін біля Білостока.
Прибув до Варшави, а звідти до м. Холма. На пропозицію Тараса Боровця вступив у травні
1940 р. до товариства “Українського мистецтва”. Був одним із соратників “Тараса Бульби”.
Користувався псевдом “Довбаний”. Весною 1941 р. працював у книжковому магазині у м. Холм.
Взимку 1942 р. за його завданням зайняв посаду заступника старости Березнівської волосної
управи. Мобілізований у жовтні 1943 р. до загону групи “Заграва” УПА–Північ. Діяв на
Сарненщині. Мав псевдо “Атинець”. Весною 1944 р. дезертирував з УПА та повернувся додому.

** Гожий Степан Іванович (“Горькавий”, “Верещака”), 1921 року народження, уродженець
хутора Труди Степанського р-ну Рівненської обл. Походив з родини українських лютеран.
Навчався у Рівненській, Луцькій, Яворівській, Коломийській гімназіях. Рідний брат Михайло
працював надрайонним провідником ОУН. З літа 1940 р. співпрацював з Тарасом Боровцем.
Після війни здобув педагогічну освіту. Працював вчителем фізики та математики в середній
школі с. Малинськ Березнівського р-ну Рівненської обл. Арештований 18 вересня 1948 р. УМДБ
Рівненської обл. Засуджений 13 серпня 1949 р. ОН при МДБ СРСР до 25 років таборів. Покарання
відбував в Карлазі. Після звільнення оселився в м. Караганда. Реабілітований 14 вересня 1992 р.
1998 р. виїхав до сина в США.

3 Йосип Пацула і Євген Шморгун, Повстанський рух отамана Бульби-Боровця. Дослідження,
спогади, документи (Рівне: Азалія, 1998), 76.

* Никитенко Олексій Якимович (“Чубатий”), 1922 року народження, уродженець хутора
Конотоп Степанського р-ну Рівненської обл. З 1943 р. в підпіллі УНРА. Студент Львівського
медінституту.

** Кудра Григорій Михайлович (“Ярема”), 1916 року народження, уродженець хутора
Погулянка, мешканець хутора Конотоп Степанського р-ну Рівненської обл. Арештований
18 вересня 1948 р. УМДБ Рівненської обл. Засуджений ОН при МДБ СРСР від 13 серпня 1949 р.
до 25 років таборів. Звільнений 9 липня 1956 р. Реабілітований.

*** Дідух Трифон Артемович (“Мирон”, “Запізнілий”, “Торобей”, “Сухар”), 1928 року
народження, уродженець с. Золотолин Деражненського р-ну Рівненської обл. Видавав себе за
переселенця з Польщі.

4 Кримінальна справа Гожого Матвія Григоровича, 7 липня 1947 р. – 31 березня 1949 р.,
Архів Управління Служби безпеки України (далі – Архів УСБУ) у Рівненській області, ф. 5,
спр. 10349, т. 2, арк. 185.

5 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 198.
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Мойсієць (“Сіяч”)*, у Костопільському р-ні – Матвій Гожий**, у Дубенському р-ні –
Марія Бондарець, у Деражненському р-ні – Павло Дідух***. З розвитком підпільної
мережі, планувався поділ на підрайони і станиці. Так, наказом 418/45 від 4 лютого
1945 р. керівником Стиденського району УНРА “Міжлісся” призначили Трихона
Дідуха (“Мирона”)****. Його район поділявся на два підрайони – “Лівобережжя”
на чолі з Петром Степанчуком (“Нечаєм”) і східний – “Правобережжя”, який
очолив Федір Бородавка (“Беркут”)6.

2 вересня 1945 р. на терені “Лівобережжя” відбулося перше засідання
“Комітету 7-ї Північної групи УНРА” під головуванням “Горькавого”. У ході
засідання було затверджено “Зобов’язання” члена УНРА. Зокрема, текст
“Зобов’язання” повідомляв: “Я свідомо і добровільно вступаю в члени борців-
революціонерів за волю нашого народу, клянусь перед Богом, Батьківщиною і
товаришами по справі, що в боротьбі за звільнення України від усіх загарбників
та їх агентів–прислужників не пошкодую своїх сил, здоров’я, крові, а в разі
потреби і життя. Тому всі доручення і рішення своїх зверхників буду виконувати
точно і сміливо. Суворо тримати підпільну конспірацію своїх товаришів, свято
берегтимо таємницю, хоч би прийшлося вмерти від рук катів українського народу.
В чому поможи мені, Боже!”. Учасники наради написали лист до керівництва
УНРА за кордоном. У повідомленні містився проект печатки Комітету.

Учасники засідання обговорили звіт про виконану роботу. Зазначалось, що
головним завданням Комітету має стати проведення агітаційної діяльності серед
населення. У ході засідання було заплановано у термін до 1 січня 1946 р.
забезпечити “організаційну мережу” районів (провідник та районний військовик)
інструкціями і призначити у кожному селі “політичного провідника”, який повинен

* Мойсієць Степан Петрович (“Сіяч”), 1919 року народження, уродженець с. Золотолин
Деражненського р-ну Рівненської обл. З березня 1943 р. під псевдом “Мрія” служив чотовим в
сотні поручника УНРА “Мухи”. Влітку 1943 р. повернувся додому. Працював медфельдшером.
З 1944 р. завідувачем районним відділом охорони здоров’я, а з 1945 р. – головою районної ради
Осовіахіма в Здолбунівському р-ні.

** Гожий Матвій Григорович, 1925 року народження, уродженець хутора Труди Степанського
р-ну Рівненської обл. Працював вчителем початкової школи. Арештований 22 жовтня 1948 р.
УМДБ Рівненської обл. Засуджений ОН при МДБ СРСР 13 серпня 1949 р. до 10 р. таборів.
Помер 22 листопада 1949 р. Реабілітований висновком прокуратури Рівненської обл. від
14 вересня 1992 р.

*** Бондарець Марія Герасимівна, 1926 року народження, уродженець с. Теслугів
Козинського р-ну Рівненської обл. Закінчила Дубенське педагогічне училище. Навчалася на
другому курсі Кременецького вчительського інституту. Арештований 4 листопада 1948 р. УМДБ
Рівненської обл. Засуджена ОН при МДБ СРСР від 13 серпня 1949 р. до 10 років таборів.
Звільнена 12 серпня 1955 р. Реабілітована 17 квітня 1992 р.

**** Дідух Павло Артемович, року народження, уродженець с. Золотолин Деражненського
р-ну Рівненської обл. Арештований 19 жовтня 1948 р. УМДБ Рівненської обл. Засуджений
ОН при МДБ СРСР 13 серпня 1949 р. до 10 років таборів. Звільнений 30 квітня 1954 р.
Реабілітований 31 серпня 1992 р.

6 Сергійчук і Сердюк, Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи, 266.
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був організувати зв’язок між селами та районим центром. Для виконання цього
завдання рекомендувалося призначити “міжзвітних зв’язкових” з-поміж жінок.
Також “політичний провідник» повинен був підбирати й рекомендувати
“військового коменданта” свого села. Останній зобов’язувався вести підготовку
військових кадрів і облік військового майна.

Учасники наради констатували необхідність посилення видавничої роботи
референтурою пропаганди і зобов’язали військову референтуру посилити у
районах військову підготовку. Військові підрозділи планувалось поділити на
“чоти” і “рої”. Господарська референтура мала забезпечити матеріальну
підтримку роботи інших референтур, зокрема, здійснити підготовку до зими,
облаштувати сховища взуття, одягу, продовольства. Підрозділу “Державна
охорона”, на який покладалися функції служби безпеки, давалось розпорядження
створити районні відділи, а в їх складі організувати підрозділи розвідки і
контррозвідки, які повинні були відстежувати події в терені. Членам УНРА
заборонялося співпрацювати з “бандерівцями”. Учасники постановили, що
засідання “Комітету” будуть відбуватися через кожні два місяці, а у випадку
надзвичайних ситуацій – за необхідності7.

Реалізуючи завдання, поставлені керівництвом “Комітету”, 10 лютого 1946 р.
референтура пропаганди випустила карикатуру, що стосувалась виборів до
Верховної Ради СРСР, а Петро Кінда* виготовив за завданням “Орелюка”
фіктивні печатки і штампи радянських установ8.

Члени “Комітету” для розгортання антирадянської діяльності, незважаючи
на колишні конфронтаційні відносини “бульбівців” і “бандерівців”, намагались
встановити контакти з підпіллям ОУН. Так, провідник Костопільського надрайону
ОУН Івана Кроля (“Зінько”)* повідомляв, що влітку 1947 р. до станичного

7 Сергійчук і Сердюк, Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи, 286–290.
* Кінда Петро Максимович, 1928 року народження, уродженець с. Мале Вербче Сарненського

р-ну, мешканець с. Анилівка Деражненського р-ну Рівненської обл. Працював вчителем початкової
школи с. Постійне Деражненського р-ну Рівненської обл. З початку 1945 р. учасник УНРА.
Закінчив 1946 р. Костопільське педагогічне училище. Арештований 17 липня 1948 р. УМДБ
Рівненської обл. Засуджений ОН при МДБ СРСР від 13 серпня 1949 р. до 10-ти років таборів.
Реабілітований 22 квітня 1992 р.

8 Сергійчук і Сердюк. Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи, 347–348.
* Кроль Іван Федорович (“403”, “55”, “Зінько”, “Клим”, “Код”, “Лев”, “Остап”, “Семен”,

“Сова”, “Чорнота”), 1918 року народження, уродженець с. Великі Селища Березнівського р-ну
Рівненської обл. З літа 1941 р. служив в УНРА. Влітку 1943 р. перейшов в УПА. Очолив
господарчу референтуру Людвипільського районного проводу ОУН. З листопада 1943 р.
провідник Людвипільського військового району УПА. З травня 1945 р. провідник
Костопільського надрайону ОУН. Перейшов у листопаді 1945 р. на сторону опозиційного
Крайового провідника Степана Янішевського – “Далекого”. З червня 1946 р. організаційний
референт опозиційного Крайового проводу “Одеса”. Керував роботою в північних районах
Рівненської обл. Восени 1949 р. приїжджав на територію Волинської обл. для переговорів з
провідником ОУН на ПЗУЗ Василем Галасою. Після цього приєднався до його структур. Загинув
13 травня 1951 р. в засідці відділу 2-Н УМДБ Рівненської обл. біля с. Корчин Костопільського
р-ну Рівненської обл.



391

Я. Антонюк
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 387–395

с. Золотолин Костопільського р-ну прийшло троє нелегалів, які представилися
“бульбівцями”. Прибулі заявили, що готові співпрацювати з місцевим оунівським
підпіллям, мають зв’язок із Закордонним центром і на підтвердження цього дали
йому листівку виготовлену в типографії. За результатами зустрічі керівник
Крайового проводу ОУН Степан Янішевський (“Далекий”) наказав “Зіньку”
встановити зв’язок з даними “бульбівцями”9. Однак, налагодити співпрацю не
вдалося. 20 червня 1948 р. у сутичці з боївкою ОУН загинув станичний УНРА
с. Золотолин Устим Жданюк, якого оунівці запідозрили в співпраці з
співробітниками МДБ. У помсту за смерть У. Жданюка, ввечері 27 червня
1948 р. боївкою УНРА було вбито двох учасників підпілля ОУН з Золотолина –
Миколу Янчука і Кіндрата Хаменюка10. Ці вбивства унеможливили подальшу
співпрацю двох сил у районі.

Визначальними для діяльності “7-ї Північної групи УНРА” сталі події 1946–
1947 рр., що розгорнулися у Львові. Весною 1946 р. Петро Кудра прибув до
Львова, де, влаштувався працювати товарознавцем до обласної контори
колгоспного будівництва. Його завданням було налагодити контакти з колишнім
полковником УНР Іваном Литвиненком. Крім того, 8 червня 1947 р. П. Кудра
отримав від “Орелюка” (через зв’язкового “Стрибуна”) пропагандистські
листівки “За що ми боремося!”, “Український народ”, “Відозва до українців”11,
які мав поширювати серед населення. Для налагодження видання агітаційних
матеріалів П. Кудра отримав завдання придбати в Львові не менш як 10 кг
типографського шрифту. На його прохання сусід по квартирі, поляк Бартолемей
Фалат*, роздобув поліграфічні матеріали.

Згадані заходи стали відомі радянським органам держбезпеки і 27 червня
1947 р. П. Кудра і Б. Фалат були арештовані УМДБ Львівської обл. Через два
дні арештували студента Львівського медінституту Олексія Никитенка12. У
ході операції 18 липня 1948 р. оперативною групою МДБ було ліквідовано “боївку
УНРА” Деражненського р-ну з дев’яти чоловік на чолі з Павлом Дідухом13.
Впродовж вересня-жовтня 1948 р. УМДБ Рівненської обл. затримало Степана
Гожого, Марію Бондарець, Степана Мойсійця, Антона Жданюка *,

9 Кримінальна справа Янішевського Степана Павловича, 28 серпня 1948 р., ГДА СБУ, ф. 5,
спр. 67426, т. 2, арк. 225–226.

10 Копії спецповідомлень Деражненського райвідділу МДБ, 1 січня – 20 листопада 1948 р.,
Державний архів Рівненської області, ф. 10, оп. 7, спр. 3, арк. 45–46, 75–76.

11 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 198.
* Фалат Бартолемей Іванович, мешканець м. Львова. Учасник підпілля Армії Крайової.

Арештований у березні 1945 р. УМВС Львівської обл. Вилучено велику кількість гербових
печаток та штампів радянських установ, бланки евакуаційних листів та хімікати для виготовлення
фіктивних документів. Покарання відбував на станції Інта, Комі АРСР. Звільнений 5 квітня 1947 р.

12 Архів УСБУ у Рівненській області, ф. 5, спр. 10349, т. 2, арк. 351.
13 Сергійчук і Сердюк, Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи, 352.
* Жданюк Антон Іванович, 1928 року народження, уродженець с. Золотолин Деражненського

р-ну Рівненської обл. З літа 1941 р. навчався в Степанській гімназії. З березня 1943 р. стрілець в
сотні поручника УНРА “Мухи”. Після її роззброєння влітку 1943 р. повернувся додому.
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Миколу Наливайка* та інші14. У Рівненському педагогічному інституті було
арештовано групу УНРА з чотирьох осіб на чолі з Миколою Боришкевичем* і
групу з п’яти осіб в Костопільській педшколі15. Загалом у справі “7-ї Північної
групи УНРА” було затримано 28 осіб16.

За показами заарештованих у серпні 1947 р. у схроні в лісі біля хутора
Погулянка Степанського р-ну співробітники МДБ вилучили гвинтівку СВТ
№ 3652 1942 р. випуску, два магазина до неї, 29 патронів, два диски до автомата
ППШ і 56 патронів до нього. 7 жовтня 1948 р. в іншому схроні на хуторі Погулянка
було виявлено два ручних кулемети і три магазини до нього, дві гвинтівки
російського взірця та 36 патронів. Крім того, працівники радянської спецслужби
знайшли архів “7-ї Північної групи УНРА”. Серед виявлених матеріалів були
дерев’яна кругла печатка із тризубом в центрі та написом по кругу “7-ма Північна
група УНРА”, дерев’яний прямокутний штамп із написом “Головна Команда
Північної групи № 7. 1945 р.”, протокол першого засідання “Комітету” від
2 вересня 1945 р., “Інструкція до організації районів”, “Зобов’язання”, щоденник
за лютий – травень 1945 р., 120 листівок “Український народе!”, виготовлених
типографським способом і датованих 30 жовтня 1945 р.17

13 серпня 1949 р. відбувся суд над учасниками “7-ї Північної групи УНРА”.
За вироком Особливої Наради при МДБ СРСР усі підсудні були засуджені до
тривалих термінів ув’язнення – від 10-ти до 25-ти років таборів18.

Незважаючи на розгром органами МДБ останніх осередків підпілля УНРА,
розшук колишніх “бульбівців” продовжувався. Територіально він не обмежувався
лише західними областями УРСР. За даними агента КДБ “Шестакова” від
24 липня 1954 р. на території Донецької обл. переховувався колишній сотенний

Працював вчителем школи с. Зносичі. Арештований 19 листопада 1948 р. УМДБ Рівненської
обл. Засуджений ОН при МДБ СРСР від 13 серпня 1949 р. до 10-ти років таборів. Звільнений
12 квітня 1956 р. Реабілітований 23 березня 1992 р.

* Наливайко Микола Григорович, мешканець Степанського р-ну Рівненської обл. Член
“Комітету 7-ї Північної групи УНРА”.

14 Реабілітовані історією. Рівненська область (Рівне: ПП ДМ, 2014), кн. 4, 142, 344–345.
* Боришкевич Микола Олексійович, 12 серпня 1925 року народження, уродженець хутора

Боришкевичівка біля с. Мале Вербче Степанського р-ну Рівненської обл. Працював вчителем
початкової школи. Навчався на другому курсі філологічного відділення Рівненського
вчительського інституту. Мешкав у м. Рівне на вул. Східна, 21. Арештований 14 листопада 1947 р.
УМДБ. Засуджений 25 березня 1948 р. ВТ військ МВС Рівненської обл. до 25 років таборів.
Звільнений 14 серпня 1956 р. Реабілітований 24 лютого 1992 р.

15 Архів УСБУ у Рівненській області, ф. 5, спр. 10349, т. 2, арк. 443.
16 Матеріали щодо керівництва і контролю за агентурно–оперативною роботою УКДБ

Рівненської області відносно “мельниківців”, 20 листопада 1953 р. – 25 січня 1956 р., ГДА СБУ,
ф. 2, оп. 9, спр. 4, арк. 127.

17 Архів УСБУ у Рівненській області, ф. 5, спр. 10349, т. 2, арк. 367–368.
18 Реабілітовані історією. Рівненська область (Рівне: ПП ДМ, 2013), кн. 3, 312, 335–336.



393

Я. Антонюк
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 387–395

“Поліської Січі” Михайло Рибачок*, а в Алуштинському р-ні Кримської обл. –
Петро Боярчук**19.

Загалом, згідно даних КДБ від 1 листопада 1954 р., на території
Рівненської обл. перебувало на обліку 250 колишніх “бульбівців”20. Зокрема, у
Соснівському р-ні – 80 осіб, Рокитнівському – 74, Клесівському – 39,
Степанському – 20 і разом у Сарненському, Березнівському, Тучинському,
Гощанському та Межиріцькому – 41. Серед них, у Соснівському р-ні проживали
двоюрідні брати і сестри Т. Боровця. У Рафалівському р-ні мешкав брат Петра
Смордовського* – Микола, а у Дубенському – його сестра. У Клесівському р-
ні мешкала сім’я Володимира Комара**21. Всього в оперативній “розробці”
перебували 38 осіб, зокрема, за справами-формулярами – 29, розшуковим
справам – 6 і справами попередньої оперативної перевірки – 3. По лінії

* Рибачок Михайло Олексійович (“Кваша”), 1898 року народження, уродженець смт Соснове
Березнівського р-ну Рівненської обл. Командир сотні Людвипільського куреня “Поліської Січі”
у чині бунчужного. Згодом підвищений до чину хорунжого. Виконував обов’язки старшини із
спеціальних доручень Головної команди УНРА. Брав участь у переговорах з червоними
партизанами. Схоплений 19 лютого 1943 р. червоними партизанами в лісі біля с. Межиріччя
Корецького р-ну Рівненської обл. Розстріляний, тіло викинуто до колодязя. Похований в с. Топча
Корецького р-ну.

** Боярчук Петро Себастьянович, 1902 року народження, уродженець смт Клесове
Рівненської обл. Чотовий “Поліської Січі”.

19 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 1–3.
20 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 4, арк. 335–336.
* Смородський Петро Володимирович, 1891 року народження, уродженець с. Рафалівка

Володимирецького р-ну Рівненської обл. Закінчив інженерно-механічну школу. Завідувач технічної
частини Київської авіаційно-автомобільної майстерні (1914–1917). З 12 травня 1918 р. урядовець
1-го рангу загального відділу Військового міністерства Української Держави. Головний військовий
журналіст Військового міністерства Української Держави, а згодом УНР (1 серпня 1918 – 1919).
Станом на 4 серпня 1920 р. – начальник загальної частини Головної мобілізаційно-персональної
управи Військового міністерства УНР. Станом на 18 червня 1921 р. – начальник канцелярії
Військового міністерства УНР. Емігрував до Польщі. Закінчив Лісову школу у Варшаві та
відділ агрономії Вищого технічного інституту у Парижі. Працював інженером-агрономом у
Сарненському повіті. З осені 1937 р. спеціаліст молочарні в с. Рафалівка. З 27 січня 1940 р.
агроном земельного віділу Рафалівського р-ну. Арештований весною 1940 р. органами НКВС.
Втік з-під арешту та переховувався в Карпатах. З літа 1941 р. працював повітовим агрономом у
м. Сарни. З 26 вересня 1941 р. служив в “Поліській Січі”. Призначений 16 листопада 1941 р.
радником штабу у ранзі полковника. Внаслідок конфлікту між УНРА та ОУН(б) виїхав 1943 р.
до Рівного. Працював інженером-агрономом. Згодом переїхав до Львова, а звідти до м. Стрий.
Виїхав на початку 1944 р. до Австрії. Емігрував 1949 р. до США. Оселився в м. Пасейк. Помер
після 1977 р.

** Комар Володимир Дем’янович (“Рогатий”), уродженець смт Клесів Сарненського р-ну
Рівненської обл. Працював на гранітних кар’єрах. З липня 1941 р. працював у земельному відділі
райуправи. Під час збору податків у с. Чудель Березнівського р-ну перейшов на сторону УНРА,
де очолював штаб. Згодом служив комендантом поліції Клесовського р-ну. Вбитий влітку 1943 р.
радянськими партизанами в с. Чудель.

21 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 305–306.
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“бульбівців” при УКДБ Рівненської обл. у 1954 р. працювало 54 агенти, до яких
у 1955 р. долучилося ще сім інформаторів22.

Отже, діяльність “7-ї Північної групи УНРА” була одним із феноменів
української визвольної боротьби післявоєнного періоду. Не маючи зв’язків із
керівництвом за кордоном, жодного фінансування і достатніх людських ресурсів
учасникам Групи вдалося розгорнути власну підпільну мережу й деякий час
продовжувати боротьбу за українську державність.

UPRA UNDERGROUND ACTIVITY ON UKRAINE TERRITORIES
IN THE POST-WAR PERIOD

Yaroslav ANTONIUK
Branch State Archive of the Security Service of Ukraine,

7 Zolotovoritska str., 01601, Kyiv, Ukraine

The main idea of the article is to focus on the less studied issue of the Ukrainian liberation
movement in the post-war period which is the underground activity of the Ukrainian People’s
Revolutionary Army (UPRA) or “bulbivtsi” as they were usually called on behalf of the unchanging
leader of Taras Borovets – “Bulba”.

It was observed that with the approach of the Red Army, most of the leaders of the UPRA moved
to Germany. While being in exile they planned to continue the national liberation struggle. The ordinary
underground members remaining in Ukraine had faced two main tasks set by the leadership of the
UPRA: to diminish the influence of the “Bandera” on the local population and to prepare an ant-Soviet
uprising, which should have begun simultaneously with the new war of the Soviet Union against the
West.

In the post-war period the activity of ‘bulbivtsi’ was documented by the units of the People’s
Commissariat of Internal Affairs in the Volyn, Zhytomyr, Lviv, Stanislav, Vinnytsia, Kyiv and
Zaporizhzhia regions. Notwithstanding, they achieved more or less noticeable results in their
organizational activity only in six northern regions of the Rivne region. These were the very territories
where “the 7th North group of UPRA” emerged at the beginning of 1945. It predominantly relied on a
small, well-conspired organizational network which was created in former times of the German
occupation. During rather a short period of time “bulbivtsi” managed to develop the official
documentation of their organization – statutes, oath, instructions for chiefs of various levels, and
others.

During the spring of 1945, along with the “the 7th Northern Group of the UPRA”, 5 sub-divisions
were created: political, economic, communication, intelligence and military. Their main efforts were
directed at organizational activity and propaganda. They campaigned against the elections to the
Supreme Soviet of the Soviet Union. They also arranged functioning of the underground typography in
1946 and produced bogus common state seals and stamps of state institutions.

In spite of an old-established hostility, the ‘bulbivtsi’ tried to establish cooperation with the
regional leadership of “Odesa”, a group which was ideologically close, in opposition and also was in a
conflict with the rest part of the “banderivtsi”. Although, conflicts on a local level made it impossible.
In the spring of 1946 in Lviv, the “7th Northern Group of UPRA” representative tried to get in touch
with the Government of the Ukrainian People’s Republic in exile. However, that trial did not succeed

22 ГДА СБУ, ф. 2, оп. 9, спр. 3, арк. 262.



395

Я. Антонюк
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 387–395

as well. Finally, the “7th North Group of UPRA” was forced to operate in isolation from other anti-
Soviet underground movements.

During 1947–1948, the Ministry of State Security employees conducted series of “bulbivtsi”
arrests in Lviv and on the territory of Rivne region. In the course of those activities, a small sabotage-
terrorist group “7th Northern Group of UPRA” was destroyed, their organizational archive was
discovered together with a cache of weapons and ammunition. Most of the arrested group members
were sentenced to long-term, fifteen – twenty five years, imprisonment in correctional labor camps.

Despite the last cells of the UPRA underground defeat made by the organs of the Ministry of State
Security, the search for former “bulbivtsi” continued throughout the territory of the Ukrainian Soviet
Socialist Republic, including Donetsk and Crimean regions. Nevertheless, the largest number of former
“bulbivtsi” kept on living in the northern regions of Rivne region. According to the documents of the
State Security Committee, operational search work in this direction had lasted until 1955.

To sum it up, the activity of the “bulbivtsi” underground and the “7th Northern Group of UPRA”,
as its component, was one of the phenomena of the Ukrainian liberation struggle in the post-war
period. Without any connections with the leadership which was abroad and with no sufficient resources,
they managed to revive their network and to continue the struggle with the Soviet authorities for
another three years.

Key words: UPRA underground, OUN, “Committee of the 7th Northern Group of UPRA”, sub-
divisions, “bulbivtsi”, Taras Borovets, USSR, Rivne territories, Lviv.
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УДК 94:355.425.4ÎÓÍ(093.2):[303.54:314.113](477.83/.87)“1945/1954”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДРАХУНКІВ
ЦИФРОВИХ ДАНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО

ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945–1954)1

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

кафедра історії України,
вул. Лесі Українки 46, 82100, Дрогобич, Львівська область, Україна

У статті на прикладі Карпатського краю ОУН, що територіально охоплював окремі радянські
адміністративно-територіальні одиниці (зокрема, низку районів Станіславської, Дрогобицької,
Чернівецької і Закарпатської областей), автор здійснив підрахунок чисельності підпільних і
повстанських формацій, загальних втрат (вбитими, заарештованими, виведеними із повинною,
виселеними особами), кількості акцій проведених підрозділами українського Руху Опору,
масштабів колективізації і встановлення кількості репресованого населення. Розроблено
оригінальну методику підрахунку бойових операцій підрозділів українського Руху Опору і
чисельності втрат сторін збройного протистояння. Для визначення інтенсивності та розмаху
антикомуністичного руху у регіоні здійснено детальний порівняльний аналіз повстанських акцій
в Карпатському і Львівському краях ОУН. Доведено, що попри неточності в отриманих таким
способом цифрових даних на сьогодні це один із найоптимальніших методів встановлення
остаточних результатів. Апробовану методику автор використав для коректної оцінки чисельності
проведених радянською адміністрацією депортаційних заходів у 1944–1955 рр., а також для
встановлення кількості виселених сімей з території, що охоплює сім областей західного регіону
Української РСР. Джерельною основою для дослідження стали документи і матеріали, що
зберігаються у Галузевому державному архіві Служби Безпеки України.

Ключові слова: методика підрахунку, чисельність, український Рух Опору, Організація
Українських Націоналістів, Українська Повстанська Армія, Карпатський край ОУН.

Здійснення підрахунків чисельності підпільних і повстанських формацій,
загальних втрат вбитими, заарештованими, виведеними із повинною, виселеними
особами, кількості проведених націоналістами акцій, масштабів колективізації
залишається предметом обговорення і дискусії дослідників. Остаточного
розв’язання ця проблема наразі не має. Це стосується і Карпатського краю
ОУН, оскільки наявні джерела, хоч і не дають точної відповіді, однак дозволяють
адекватно визначити масштаби діяльності підпілля.

Питання методики цифрових підрахунків щодо функціонування українського
визвольного руху на західноукраїнських землях практично не досліджувалося.
Частково воно висвітлюється в узагальнюючих працях сучасних дослідників

1 Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного
фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом договір Ф77/80–2017 від
31.08.2017 р.
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Анатолія Кентія2, Юрія Киричука3, Анатолія Русначенка4, Володимира
Сергійчука5 та інших. Пролити світло на маловивчені проблеми методики
підрахунків втрат вбитими, заарештованими, виведеними із повинною,
виселеними особами, кількості проведених націоналістами акцій, масштабів
колективізації у Карпатському краї ОУН (територія Івано-Франківської,
Закарпатської, Чернівецької та південної частини Львівської областей) покликана
дана стаття.

Дослідження будь-якої адміністративно-територіальної ланки ОУН
(надрайону, округи, краю тощо) доцільно розпочинати із з’ясування площі. Уже
тут дослідник наштовхується на перші труднощі – доводиться послуговуватися
офіційними радянськими статистичними даними. При цьому потрібно наголосити,
що радянський адміністративний район не завжди відповідав району за
оунівським поділом. Для початку дослідник повинен чітко з’ясувати структуру
адміністративної одиниці (надрайону, округи, краю тощо), яка вивчається,
прослідкувати усі зміни, що у ній відбувалися. Відтак використовуючи офіційну
довідкову літературу, відповідно до структурних трансформацій підрахувати
чисельність досліджуваних адміністративних одиниць (Таблиця 1).

Загальним підрахункам площ округ передує визначення площі надрайонів
(шляхом сумування площ районів). Відповідно найбільші за площею надрайони:
Рахівський (3,8 тис. км2), Турківський (3,1 тис. км2 у 1947–1949 рр.), Самбірський
(2,6 тис. км2), Стрийський (2,5–2,7 тис. км2 у 1945–1947 рр.), Дрогобицький (2,4–
2,6 тис. км2 у 1945–1947 рр.), Долинський (2,4 тис. км2 у 1945–1948 рр.),
Надвірнянський (2,2 тис. км2) і Косівський (2,1 тис. км2) та найменші –
Журавнівський (0,6–0,9 тис. км2), Станиславівський (1 тис. км2), Товмацький
(1 тис. км2), Калуський (1 тис. км2 до 1948 р.), Городенківський (1,2 тис. км2) і
Стрийський (1,3 тис. км2 після 1947 р.).

2 Анатолій Кентій, Збройний чин українських націоналістів 1920–1956. Історико-архівні
нариси. Від Української військової організації до Організації українських націоналістів. 1920–
1942 (Київ: ДЦЗД НАФ, 2005), т. 1, 332; Анатолій Кентій, Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні
(1946–1956 рр.) (Київ: Інститут історії НАН України, 1999), 111; Анатолій Кентій, Українська
повстанська армія в 1944–1945 рр. (Київ: Інститут історії НАН України, 1999), 220.

3 Юрій Киричук, Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та
практика (Львів: Добра справа, 2003), 464.

4 Анатолій Русначенко, Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні
рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках (Київ: Університетське видавництво
“Пульсари”, 2002), 519.

5 Володимир Сергійчук, Український здвиг: Прикарпаття. 1939–1955 рр. (Київ: Українська
видавнича спілка, 2005), 840.



398

В. Ільницький
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 396–423

Таблиця 1
Площа Карпатського краю і округ (тис. км2)

Наступною важливою характеристикою будь-якої структурної одиниці підпілля
є чисельність населення, що у ній проживала. Знову ж таки наштовхуємося на
проблему меж областей і районів, а також можливість зробити обчислення лише
на певний часовий зріз (коли здійснювався офіційний перепис населення).

Чисельність населення в адміністративно-територіальних одиницях, що
водили до Карпатського краю ОУН на кінець 1950 р., складала 2,2 млн осіб.
Зокрема, на території Буковинської округи мешкали 458 тис. осіб, Коломийської –
547, Станиславівської – 376, Калуської – 241, Дрогобицької – 601. Сусідній
Львівський край ОУН тоді ж охоплював територію з населенням 1,45 млн осіб.

Під час усіх підрахунків важливо враховувати структурні реорганізації, а
відповідно показувати динаміку зміни чисельності адміністративно-
організаційних ланок підпілля (Таблиця 2). Крайовий провід ОУН Карпатського
краю, як і проводи підлеглих територіальних одиниць (окружні, надрайонні, районні
проводи ОУН), складався з провідника і референтур: організаційної, пропаганди,
СБ, військової, господарчої, УЧХ (на рівні крайового проводу ОУН референта
УЧХ не було)6. З часом окремі напрями ліквідовували, а їхні функції передоручали
іншим референтурам. Функціональними останні можна вважати лише при
наявності у них провідника чи референта (Таблиця 3). Враховуючи цей принцип
встановлено, що станом на травень 1945 р. Карпатський край ОУН мав шість
округ, 15 надрайонів, 60 районів; на літо 1947 р. – п’ять округ, 17 надрайонів,
59 районів; на літо 1949 р. – п’ять округ, 17 надрайонів, 57 районів; початок
1950 р. – п’ять округ, 16 надрайонів, 53 райони; початок 1951 р. – п’ять округ,
15 надрайонів, 51 район; початок 1952 р. – чотири округи, 10 надрайонів,
27 районів; початок 1953 р. – одна округа, три надрайони, два райони; початок
1954 р. – один надрайон, один район. Для підтвердження чи корегування наших

 1945 1947 1948 1950 
Буковинська 4,9 4,4 4,4 4,4 
Коломийська 4,7 8,5 8,5 8,5 
Станиславівська 4,2 4,2 4,2 4,2 
Калуська 4 5,8 4 4 
Дрогобицька 7,7 8,7 8,7 7,7 
Закарпатська 12,9 – – – 
Карпатський край 38,4 31,6 29,8 28,8 

 

6 Документи характеризующие организационное построение, функции, задачи, сферу действия
и другие вопросы антисоветской деятельности ОУН-УПА в период 1943–1946 гг., Галузевий
державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 372, т. 1, арк. 227.
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підрахунків потрібно враховувати записи члена Проводу ОУН Петра Федуна
(“Полтави”). Згідно з ними влітку 1949 р. діючими залишилися у Буковинській
окрузі – три надрайони, 9 районів; Коломийській – три надрайони, 15 районів;
Станиславівській – три надрайони, 12 районів; Калуській – три надрайони,
12 районів; Дрогобицькій – чотири надрайони, 16 районів7.

Таблиця 2
Кількість територіальних одиниць ОУН

Таблиця 3
Кількість керівних кадрів ОУН (крайовий і окружні проводи)

Таким чином, як бачимо із таблиці 3, у 1951–1952 рр. були ліквідовані майже
всі керівні члени крайового проводу, а також Буковинської, Коломийської та
Станиславівської округ. У грудні 1951 р. загинув крайовий провідник Ярослав

7 Документи по идеологическим, программным, тактическим задачам, о перспективах борьбы,
формах и методах антисоветской деятельности ОУН-УПА в период 1944–1954 гг., ГДА СБУ,
ф. 13, спр. 398, т. 13, арк. 150.

Структурні 
одиниці 

Роки 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Округа 6 6 6 5 5 5 5 4 1 0 

Надрайон 15 15 16 17 17 16 15 10 3 1 

Район 60 58 59 59 57 53 51 27 2 1 

 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Провідник 81 79 81 81 79 74 71 38 5 1 

Орг. референт 41 39 36 33 28 24 15 6 1 0 
Референт 
пропаганди 

59 69 67 67 65 58 36 14 2 1 

Референт СБ 78 78 78 78 71 68 54 22 2 0 

Господарчий 
референт 

65 63 42 27 15 4 0 0 0 0 

Військовий 
референт 

32 14 7 3 3 0 0 0 0 0 

Референт УЧХ 59 47 25 15 6 2 0 0 0 0 
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Косарчин (“Байрак”), у лютому 1952 р. – референт пропаганди крайового проводу
Михайло Дяченко (“Гомін”). Крайовий провідник Микола Твердохліб (“Грім”)
загинув 17 травня 1954 р.8. У травні 1954 р. не залишилося жодних членів
крайових, окружних, надрайонних проводів ОУН. Таким чином, саме травень
1954 р. вважаємо часом припинення організованої збройної боротьби у
Карпатському краї ОУН. Та й самі силові органи 19 травня 1954 р. оголосили
про цілковиту ліквідацію збройного підпілля9.

Серед проблем, на які наштовхуються науковці, найскладнішою залишається
встановлення кількості загиблих у результаті бойових дій з обох сторін. Відомості
керівних органів ОУН є неповними (дані не збереглися, точний облік був
ускладнений підпільними умовами), а це не дає змоги точно зіставити інформацію
з різних джерел. Під час проведення узагальнюючих досліджень доводиться
користуватися радянськими статистичними показниками. Однак, радянські
цифрові дані, по-перше, не є достовірними, а, по-друге, стосуються цілих областей
за радянським адміністративно-територіальним поділом. Крім того, підпілля діяло
не у всіх районах і округах Чернівецької та Закарпатської областей. Це серйозно
ускладнює оцінку чисельності підпілля саме в тих районах, які входили до
Карпатського краю.

Радянський облік чисельності та втрат включав як підпілля ОУН, так і відділи
УПА, що не дає можливості їх диференціювати. Зберігся величезний масив
документів (підпільних і радянських), у яких подаються різні описи однієї і тієї ж
події. При цьому відрізняються показники загиблих, вилученої зброї, інколи і
захоплених у полон, а навіть чисельності власних поранених і вбитих. Часто
дані різняться у рази. Тому, в тих випадках, коли в документах подається
суперечлива інформація щодо втрат супротивника, потрібно дотримуватися
принципу використання чисельності втрат, які визнавала кожна зі сторін,
враховуючи при цьому кількість зброї, вилученої внаслідок бою.

Значну проблему дослідника, який вивчає цей період, становить ідентифікація
осіб підпільників і повстанців, які брали участь у боротьбі та фігурували у
документах лише під псевдонімами. Репрезентативним було б укладення списку
для поіменного підрахунку загиблих, заарештованих, виведених із повинною,
реєстру проведених акцій, проте така робота повинна вестися на рівні
дослідження окремих надрайонів, округ.

8 Володимир Мороз, “Закінчення збройної боротьби ОУН і УПА на українських землях,”
Визвольний шлях 8 (2004): 78; Михайло Зеленчук, “Поминальне свято в Карпатах,” Шлях
Перемоги, 2 червня 2004.

9 “Постанова Президії ЦК КПУ “Про опублікування в пресі тексту повідомлення по справі
Охримовича “В воєнному трибуналі Київського військового округу” і текст повідомлення
29 квітня 1954 р.,” Літопис УПА. Нова серія (Київ, Торонто: Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис УПА”, Державний
комітет архівів України, ЦДАГО України, ГДА СБУ, 2001), т. 3, 555–556.
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Оскільки статистичні офіційні дані радянських органів стосуються областей
за офіційним адміністративно-територіальним поділом, тоді як у 1945–1947 рр.
з 27 районів Дрогобицької області до Карпатського краю ОУН входило лише 18
(1948–1950 рр. – 18 з 26, 1951–1954 рр. – 16 з 25), а з 36 районів Станіславської –
32. Отримані в результаті зазначеного підходу дані містять певну похибку, однак
на сьогодні будь-які варіанти підрахунків не будуть сповна достовірними. У цьому
зв’язку доцільно констатувати – досі відсутні узагальнюючі праці за шістьма
округами Карпатського краю ОУН.

Хоча радянська статистика не може репрезентувати точну картину
чисельності підпілля, кількості проведених акцій чи результативності чекістсько-
військових операцій, проте, окреслює їхні загальні рамки. У контексті цього
найскладнішим видається період до 1946 р. Саме інтенсивність боротьби,
зобов’язання ліквідувати націоналістів до певної дати призводили до “гонки звітів”
різними структурами, через що часто один і той самий бій, його результати
приписували собі різні силові структури. Їхня оперативна інформація сумувалась,
що, в підсумку, спричиняло завищення узагальнених цифр. Іноді за звітами
спецслужби “ліквідовували” більшу кількість націоналістів, ніж їх перебувало
на обліку. Мало місце і таке явище, коли звітність за той самий період з однієї і
тієї ж території у різних структурах відрізнялася у рази. Траплялося, що
чисельність акцій чи кількість їх учасників суттєво різнилася у звітах, які йшли
місяць за місяцем. Серйозна плутанина була з членами ОУН і симпатиками чи
тими, хто взагалі не був причетний до українського визвольного руху, їх усіх
часто класифікували “бандитами”.

Для підтвердження фальсифікацій, неточностей у звітних документах
наведемо нижче декілька прикладів (при цьому відзначимо, що помітні принципові
зміни, як у сторону зменшення, так і збільшення, за невеликий проміжок часу).
Так, у довідці “Про оперативну ситуацію в західних областях України” (28 травня
1946 р. за підписом міністра внутрішніх справ Тимофія Строкача), адресованій
ЦК КП(б)У, стверджено: з початку звільнення західних областей України (тобто
з лютого 1944 р. до 25 травня 1946 р.) проведено 87 571 операцію і засідку, у
результаті яких вбито 110 835 націоналістів та інших підпільників, затримано
250 676. Якщо на 1 січня 1945 р. нараховувалося 58 208 учасників, то на 25 травня
1946 р. – 1247 осіб (Дрогобицька обл. – 121 учасник, Станіславська – 659,
Чернівецька – 11)10. Однак, вже в іншому документі – довідці “Про результати
боротьби із бандитизмом на території західних областей УРСР” (укладеній також
НКВС–МВС для внутрішнього використання) – зазначалося, що на 1 січня
1945 р. на обліку перебували 59 208 націоналістів. Упродовж 1945 р. виявлено
85 162, вбито 45 807, затримано 60 402, з’явилося із повинною 34 064. Загалом

10 “Справка об оперативной обстановке в западных областях Украины (по состоянию на 2 мая
1946 года),” Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи
і матеріали, ред. Микола Кугутяк,. (Івано-Франківськ: Лік, 2010), т. 2, 387.
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140 273. На обліку продовжувало перебувати у західних областях України (1 січня
1946 р.) 4097 осіб11.

На 1 травня 1947 р. у західних областях України за радянською статистикою
діяли 6443 збройного спротиву: у Дрогобицькій області – 1688, Станіславській –
1220, Чернівецькій – 77, у Закарпатській – 8812.

Простежити динаміку чисельності підпілля дозволяють матеріали
репресивно-каральних органів. Одразу ж відзначимо, що вони точніші, порівняно
з партійними, оскільки складалися для власного керівництва, яке хотіло знати
реальну ситуацію. У них відображається тенденція до зменшення чисельності
збройних структур і кількості самих підпільників. Так, 1 січня 1948 р. кількість
підпільників у Дрогобицькій області становила 1080 осіб13, 1 лютого 1948 р.
відповідно – 110314, 1 жовтня 1948 р. – 131115, 1 грудня 1948 р. – 118416. Натомість
на 1 червня 1948 р. по лінії відділу 2–Н УМДБ Закарпатської області на обліку
перебували: 69 підпільників17, а на 1 вересня 1948 р. у Чернівецькій області –
3918.

На 1 січня 1949 р. у Дрогобицькій області емведисти нараховували 1135
повстанців19, а вже на 1 червня 1949 р. – 76820, на 1 вересня 1949 р. – 72921.
Натомість на 1 січня 1949 р. по лінії відділу 2-Н УМДБ Закарпатської області

11 Дело № 2: Итоговые справки о результатах борьбы с бандитизмом за 1945 год, ГДА СБУ,
ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 2, арк. 2.

12 “Из справки зам. министра государственной безопасности УССР М. С. Попереки “О степени
активности вражеских элементов на территории Украинской ССР” (27 мая 1947 г.),” Украинские
националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы (Москва: РОССПЭН,
2012), т. 2, 931.

13 Докладные записки за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь 1948 г., ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 180, арк. 20; Дело № 2 с докладными
записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и другими материалами по линии
ОУН УМГБ Дрогобычской области за 1948 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 58 (1953), спр. 2, т. 1,
арк. 4.

14 Докладные записки за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь 1948 г., ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 180, арк. 23.

15 Там само, арк. 323.
16 Там само, арк. 385.
17 Оперативные сводки УМГБ Закарпатской области (1 июля 1948 г. – 31 декабря 1948 г.),

ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 35 (1960), спр. 6, арк. 4.
18 Оперативные сводки УМГБ Черновицкой области (1 июль 1948 г. – 31 декабрь 1948 г.),

ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 34 (1960), спр. 10, арк. 124.
19 Докладные записки за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь,

октябрь, ноябрь, декабрь 1948 г., ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 180, арк. 386.
20 Литерное дело по Дрогобычской области за V–XII.1949 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 59 (1953),

спр. 1, т. 2, арк. 107.
21 Там само, арк. 107; Документы характеризующие процесс ликвидации окружных,

надрайонных и других низовых звеньев вооруженного бандоуновского подполья на территории
Львовской области в период 1944–1954 гг., ф. 13, спр. 372, т. 75, арк. 131; Докладные записки за
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
1948 г., ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 180, арк. 20, 23, 130, 323, 385.
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перебувало на оперативному обліку 66 учасників22; на 1 липня 1949 р. – 9023. На
території Чернівецької області на цю дату діяли 53 націоналісти24. На лютий
1949 р. відділ 2-Н УМДБ Станіславської області нарахував 926 учасників
визвольної боротьби25; а наприкінці червня 1949 р. – 71926.

На 1 січня 1950 р. на обліку у Дрогобицькій області перебували 647
підпільників27; на 20 квітня 1950 р. у Дрогобицькій області нараховувався 461
підпільник28; на 1 серпня 1950 р. у Чернівецькій області діяли 39 підпільників29. 1
березня 1950 р. по лінії відділу 2-Н УМДБ Станіславської області були обліковані
907 підпільників30; на 1 жовтня 1950 р. – 24031; на 1 листопада 1950 р. – 260
осіб32. На 1 січня 1951 р. у західних областях України на обліку перебували
2335 націоналістів, з них 284 – у Дрогобицькій, 875 – Станіславській, 6 –
Чернівецькій, 17 – Закарпатській).

Простежити динаміку зменшення чисельності учасників визвольного руху в
окремих територіальних одиницях Карпатського краю допомагають нотатки
П. Федуна. Відповідно до них, чисельність підпілля у Долинському надрайоні на
1 січня 1948 р. становила 160 осіб, 25 травня 1949 р. – 95, а влітку 1949 р. – 15.
Жидачівський надрайон на 1 вересня 1948 р. налічував 115 осіб, 25 травня 1949 р.
– 65, влітку 1949 р. – 28; Калуський надрайон у вересні 1948 р. нараховував 203
підпільників, 25 травня 1949 р. – 129, влітку 1949 р. – 48. Втрати за вересень

22 Оперативные сводки УМГБ Закарпатской области (1 января 1949 г. – 30 июня 1949 г.),
ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 35 (1960), спр. 7, арк. 49.

23 Оперативные сводки УМГБ Закарпатской области (1 июля 1949 г. – 31 декабря 1949 г.),
ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 35 (1960), спр. 8, арк. 3.

24 Дело № 5 с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и
другими материалами по линии ОУН УМГБ Черновицкой области за 1949 год, ГДА СБУ, ф. 2-н,
оп. 59 (1953), спр. 5, т. 2, арк. 1–3.

25 Дело № 6 с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и
другими материалами по линии ОУН УМГБ Станиславской области за 1949 год, ГДА СБУ, ф. 2-
н, оп. 59 (1953), спр. 6, т. 1, арк. 68.

26 Там само, арк. 312.
27 Дело № 16 со справками о работе 4 отдела, ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 321, арк. 2.
28 Дело № с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и

другими материалами по линии ОУН УМГБ Дрогобычской области за 1952 год, ГДА СБУ, ф. 2-
н, оп. 99 (1954), спр. 2, т. 4, арк. 364.

29 Дело № 4 с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и
другими материалами по линии ОУН УМГБ Черновицкой области за 1950 год, ГДА СБУ, ф. 2-н,
оп. 60 (1953), спр. 4, т. 2, арк. 343–344; Дело № с докладными записками, спецсообщениями по
агентурно-оперативной работе и другими материалами по линии ОУН УМГБ Станиславской
области за 1950 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 109 (1954), спр. 1, т. 1, арк. 28.

30 Дело № 3 с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и
другими материалами по линии ОУН УМГБ Станиславской области за 1950 год, ГДА СБУ, ф. 2-
н, оп. 60 (1953), спр. 3, т. 1, арк. 1–2.

31 Агентурное дело № 304 “Верховинцы” на Карпатский краевой провод ОУН 1952 г., ГДА
СБУ, ф. 2-н, оп. 110 (1954), спр. 2, т. 7, арк. 21.

32 Там само, арк. 100–102.
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1948 – серпень 1949 р. у Калуському надрайоні становили 51 особу,
Жидачівському – 50, Долинському – 6533.

Улітку 1949 р. у Буковинській окрузі чисельність підпілля становила 180 осіб;
Станиславівській – 236 осіб; Калуській – 313. П. Федун подавав також, що у
Дрогобицькій окрузі влітку 1948 р. було 700 осіб, а втрати за листопад 1948 –
квітень 1949 р. склали 250 осіб. Подібно у Коломийській окрузі на вересень
1948 р. було 389 підпільників, втрати за 1948–1949 рр. склали 33 особи34.

Відповідно, на червень 1949 р. чисельність підпілля в округах Карпатського
краю складала 1535 осіб (Буковина – 180, Коломийщина – 356, Станіславівщина
– 236, Калущина – 313, Дрогобиччина – 450). Очевидно, додатково слід
враховувати членів, співробітників і охоронців крайового проводу, що дає підстави
оцінити загальну чисельність підпілля Карпатського краю влітку 1949 р.
приблизно на 1600 осіб.

Для порівняння, документи, вилучені при загибелі Осипа Дяківа (“Горнового”),
повідомляють, що навесні 1949 р. у Львівському краї перебували 652 підпільники,
а 1 вересня 1950 р. – 43035. З документів крайового провідника ПЗУЗ відомо,
що на серпень 1948 р. там нараховувалося 960 осіб36.

На основі аналізу і розшифрування записів Степана Слободяна (“Єфрема”)
та інших керівників підпілля силові органи писали, що на 1 вересня 1950 р. у
Карпатському краї перебували 903 націоналісти, з них 283 підпільники – у
Коломийській окрузі, 192 – Станиславівській, 221 – Дрогобицькій, 168 – Калуській,
39 – Буковинській37. Впродовж 1 вересня 1949 – 1 вересня 1950 р. підпілля у
Карпатському краї зазнало значних втрат. Тільки у Дрогобицькій, Коломийській,
Станиславівській округах загинув, був заарештований, чи з’явився із повинною
421 підпільник (у Дрогобицькій окрузі – 245, Коломийській – 72, Станиславівській
– 104)38. Однак, відчутнішою стала робота зі створення легальних організацій із
числа молоді, учнів середніх шкіл і вищих навчальних закладів. У Коломийській
окрузі впродовж вересня 1949 – вересня 1950 р. залучено до підпілля 98 учасників
і організовано 134 осіб, які проживали легально. Відповідно у Дрогобицькій окрузі

33 Документи по идеологическим, программным, тактическим задачам, о перспективах борьбы,
формах и методах антисоветской деятельности ОУН–УПА в период 1944–1954 гг., ГДА СБУ,
ф. 13, спр. 398, т. 13, арк. 140 зв.

34 Там само, арк. 50 зв., 151 зв., 153–153 зв.
35 Володимир Мороз, Ярослав Старух (нарис життя і діяльності), Літопис Української

повстанської армії. Нова серія. (Київ, Торонто: Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис УПА”, ГДА СБУ,
2012), т. 21, 66.

36 Олександр Іщук, Діяльність Проводу ОУН(б) на Північно-західних українських землях у
1948–1952 роках (Київ: Б. в., 2009), 29.

37 Дело № 26, том 7 переписка с МГБ СССР (28 ноября 1950 г. – 30 декабря 1950 г.), ГДА
СБУ, ф. 16, спр. 732, 92–101.

38 Там само, арк. 102.
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прийнято в підпілля 33 учасники і залучено 53 легальники, Станиславівській
окрузі залучено 44 учасники, Калуській – 6839.

Підпільна робота в 1950–1951 рр. спрямовувалася, в основному, на збереження
вцілілих від розгрому структур збройного підпілля і їх поповнення новими
кадрами, створення організацій з числа легальних осіб, в основному молоді, яка
навчалася, поширення впливу на східні райони40. Наголошувалося, що у цей час
керівництво підпілля забороняло збільшувати число членів ОУН, побоюючись
проникнення до організації нестійких елементів і агентури МДБ41. У 1950 р.
підпілля суворо дотримувалося цього правила і не приймало до своїх лав навіть
тих, хто здійснив терористичний чи диверсійний акт42.

П. Федун занотував відомості про втрати за зимовий і весняний період 1950–
1951 рр. Так, у Коломийській окрузі втрати сягали близько 80–100 осіб;
Станиславівській – 60–90 осіб, Калуській – 68 осіб; по Дрогобицькій і
Буковинській округах даних не було43. Згідно із записами, станом на червень
1951 р. у Дрогобицькому надрайоні (І) нараховувалися 24 підпільники,
Самбірському (ІІ) – 31, щодо Турківського надрайону (ІІІ) точних даних ще не
було. П. Федун визнавав, що у Стрийському надрайоні підпілля було ліквідоване.
Турківський надрайон зазнав серйозних втрат, практично було ліквідоване
керівництво. У Калуській окрузі станом на червень 1951 р. залишилися 109
підпільників. Упродовж осені 1950 р. і зими 1951 р. тут втратили 72 особи44.

Загалом у Дрогобицькій області за час від 1 січня 1950 до 15 квітня 1951 р.
перейшли на нелегальне становище і діяли зі зброєю в руках, як підпільники,
36 осіб, із них: у 1950 р. – 31 особа, в 1951 р. – п’ять. Поповнення підпілля у
1950–1951 рр. за рахунок прийому нових учасників було дуже незначним і,
враховуючи кількість ліквідованих органами МДБ за цей час націоналістів,
чисельність підпільників стрімко зменшувалася. Якщо на 1 січня 1950 р. у
Дрогобицькій області діяли 1029 оунівців, то на 1 квітня 1951 р. на обліку
залишилися 246 осіб. Найхарактернішим щодо зменшення підпілля був
Славський район, на території якого діяли 85 підпільників, а на 1 квітня 1951 р. у

39 Там само, арк. 104.
40 Документи характеризующие организационное построение, функции, задачи, сферу

действия и другие вопросы антисоветской деятельности ОУН–УПА в период 1943–1946 гг.,
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 5, арк. 16.

41 Документи характеризующие идеологию ОУН, в т.ч. взгляды и концепции буржуазных
украинских националистов на историю Украины, ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 13, арк. 146.

42 Дело № с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и
другими материалами по линии ОУН УМГБ Дрогобычской области за 1952 год, ГДА СБУ, ф. 2-н,
оп. 99 (1954), спр. 2, т. 3, арк. 314.

43 Документы и материалы о мерах подполья ОУН по привлечению к националистической
деятельности молодежи (проблема “Олег”), по сохранению кадров (проблема “Дажбог”), по
распространению влияния на восток (проблема “Орлик”) в период 1947–1953 гг., ГДА СБУ,
ф. 13, спр. 398, т. 24, арк. 126; Федун Петро-“Полтава”. Концепція Самостійної України, відп.
ред. Михайло Романюк (Львів: [б. в.], 2013), т. 2, 254–255.

44 Там само.
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результаті чекістсько-військових операцій на обліку залишилися 17 осіб. За період
з 1 січня 1950 до 1 квітня 1951 р. з числа ліквідованих в області 819 підпільників
(зокрема, убито 436, захоплено у полон 147, виведено з повинною 236) ліквідовано
179 осіб, які раніше не перебували на обліку. За період з 1 січня 1950 до 1 квітня
1951 р. кількість підпільників-одинаків в області коливалася від 20 до 3045.

Відтак на 1 січня 1952 р. загальна чисельність підпільників у Карпатському
краї зменшилася до 833 осіб, з них 111 – у Дрогобицькій області, 283 –
Станіславській, 6 – Чернівецькій, 8 – Закарпатській46. Тенденція до зменшення
спостерігалась і в наступні роки. На 1 січня 1953 р. у західних областях України
перебували 227 підпільників, з них 84 у Станіславській, 51 – Львівській, 26 –
Тернопільській, 20 – Волинській, 32 – Рівненській, 14 – Дрогобицькій областях47.

За даними спецслужб, на 9 червня 1953 р. на території Дрогобицької області
діяли 10 підпільників48, а вже на 1 серпня 1953 р. у Дрогобицькій області УРСР
на обліку перебували 9 осіб49. На 20 вересня 1953 р. у Дрогобицькій області
діяли 10 підпільників, з яких тільки два – Іван Фик (“Херсон”) – керівник групи
(убитий у липні 1955 р.) і Ярослав Стасула (“Хвильовий”) – учасник групи
(з’явився з повинною у червні 1956 р.), діяли на терені Карпатського краю, решта
вісім – у Ходорівському і Миколаївському районах, що входили до Львівського
краю ОУН50. На 12 листопада 1953 р. чекісти писали про перебування на
території Станіславської області 35 націоналістів51.

45 Документи характеризующие формы и методы разложенческо-профилактической работы
и ее значение в ликвидации вооруженного бандоуновского подполья на Украине в период 1944–
1954 гг., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 95, арк. 196–197.

46 Справка о результатах борьбы с бандоуновским подпольем и количестве проявлений за
1951 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 39 (1960), спр. 9, арк. 21–22; Дело № 3 с докладными записками,
спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и другими материалами по линии ОУН УМГБ
Станиславской области за 1950 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 60 (1953), спр. 3, т. 5, арк. 201–202; Дело
№ с докладными записками, спецсообщениями по агентурно-оперативной работе и другими
материалами по линии ОУН УМГБ Дрогобычской области за 1952 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 99
(1954), спр. 2, т. 4, арк. 219; Дело № 16 со справками о работе 4 отдела, ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр.
321, арк. 2.

47 Дело № Разной переписки с органами МВД–МГБ за 1953 год (27.І.1953 года – 25.ІІІ.1953
года), ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 99 (1954), спр. 8, т. 1, арк. 221; Дело № 16 со справками о работе 4
отдела, ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 321, арк. 2, 4–5; Документи характеризующие кадры ОУН-
УПА, наличие оружия, печатной техники и других материально–технических средств, источники
их получения и т.п. в период 1943–1953 гг., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 8, арк. 248.

48 Дело № 2 Информационные материалы для Обкома и ЦК КПУ (1 января 1953 – 31 декадря
1953), ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 314, арк. 56.

49 Документи характеризующие чекистские мероприятия по перехвату конспиративных
каналов связи ОУН с помощью агентуры; анализ и расшифровка захваченных, оуновских
документов, ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 87, арк. 65; Контрольно-наблюдательное дело № 8, том
6 С материалами по руководству и контролю за агентурно-оперативной работой УКГБ
Станиславской области за 1954 год (1 января 1954 года – 31 декабря 1954 года), ф. 2-н, оп. 19
(1959), спр. 10, арк. 4–6.

50 “Витяг з уточнених даних оперативного відділу штабу внутрішньої охорони МВС УРСР
про українське націоналітичне підпілля західних областях УРСР станом на 20 вересня 1953 року,”
Сергійчук. Український здвиг: Прикарпаття, 781.
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На 1 січня 1954 р. було взято на облік 97 підпільників, з них 3 – у Житомирській,
11 – Рівненській, 5 – Тернопільській, 9 – Дрогобицькій, 33 – Станіславській52. На
1 січня 1955 р. у західних областях України розшукували 52 підпільників, зокрема
7 – у Дрогобицькій, 16 – у Станіславській областях53.

Згідно з даними КДБ при Раді Міністрів УРСР, на 1 травня 1955 р.
розшукувалися 50 націоналістів, з них 7 у Дрогобицькій, 16 – Станіславській, 10
– Волинській, 6 – Рівненській, 5 – Львівській, 4 – Тернопільській, 2 – Житомирській
областях54.

Доцільно навести інформацію про чисельність загиблих підпільників і бійців
відділів УПА наведену у радянських підсумкових даних. За офіційними
статистичними викладками, впродовж 1945–1955 рр. у західних і східних областях
України було вбито 155 108 учасників визвольного руху (Таблиця 4)55.

51 Контрольно-наблюдательное дело № 8, том 5 С материалами по руководству и контролю за
агентурно–оперативной работой УКГБ Станиславской области за 1953 год (1 октября 1953 года
– 31 декабря 1953 года), ф. 2-н, оп. 19 (1959), спр. 9, арк. 94–97; Контрольно-наблюдательное
дело № 8, том 6 С материалами по руководству и контролю за агентурно–оперативной работой
УКГБ Станиславской области за 1954 год (1 января 1954 года – 31 декабря 1954 года), ф. 2-н, оп.
19 (1959), спр. 10, арк. 4–5.

52 Справка-отчет за 1954 год о результатах борьбы с бандитизмом, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36
(1960), спр. 12, арк. 5, 11, 13; Контрольно-наблюдательное дело № 107, С материалами по
руководству и контролю за агентурно–оперативной работой УКГБ Станиславской области за
1954 год (1 июля 1954 года – 31 декабря 1954 года), ф. 2-н, оп. 19 (1959), спр. 16, арк. 191.

53 Контрольно-наблюдательное дело № 107, С материалами по руководству и контролю за
агентурно–оперативной работой УКГБ Станиславской области за 1954 год (1 июля 1954 года –
31 декабря 1954 года), ф. 2-н, оп. 19 (1959), спр. 16, арк. 190; Справка-отчет за 1954 год о
результатах борьбы с бандитизмом, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 12, арк. 6; Контрольно-
наблюдательное дело № 2, С материалами по руководству и контролю за агентурно-оперативной
работой УКГБ Дрогобычской области за 1956 год (19 июля 1956 года – 16 ноября 1956 года), ф.
2-н, оп. 12 (1960), спр. 44, арк. 20; Внутренние войска в борьбе с буржуазным националистическим
подпольем на заключительном этапе Великой Отечественной войны и в первые послевоенные
годы (Москва: ГУВВ, 1986), 110.

54 “Справка об оперативной обстановке в западных областях УССР и борьбе органов КГБ по
ликвидации остатков оуновских банд (6 травня 1955 г.),” Літопис Української Повстанської
Армії. Нова серія (Київ, Торонто: Інститут української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис УПА”, Державний комітет архіві
України Центральний державний архів громадських об’єднань України, 2003), т. 7, 529–530;
Контрольно-наблюдательное дело № 161, С материалами по руководству и контролю за агентурно-
оперативной работой УКГБ Дрогобычской области за 1955 год (25 января 1955 года – 24 декабря
1955 года), ф. 2-н, оп. 12 (1960), спр. 48, арк. 160.

55 Документы характеризующие процесс ликвидации окружных, надрайонных и других
низовых звеньев вооруженного бандоуновского подполья на территории Львовской области в
период 1944–1954 гг., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 74, арк. 169; Дело № 5 Отчетная справка о
результатах борьбы с бандитизмом за 1948 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 6, арк. 1;
Дело № 6 Отчетные справки о результатах борьбы с бандитизмом за 1949 год, ГДА СБУ, ф. 2-н,
оп. 36 (1960), спр. 7, арк. 1; Дело № 10 Справка о результатах борьбы с бандитизмом за 1953 год,
ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 11, арк. 1–2; Дело № 8 Справка о результатах борьбы с
бандоуновским подпольем и количестве проявлений, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 39 (1960), спр. 9,
арк. 4.
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Таблиця 4
Кількість загиблих повстанців за областями (1944–1955)

Використовуючи наведену методику щодо підрахунку чисельності за
коефіцієнтом (оскільки радянських даних за краями ОУН немає, як і за окремими
районами, що дало б можливість з’ясувати втрати у краї) за такими розрахунками
отримуємо дані щодо чисельності втрат підпілля у Карпатському краї у порівнянні
з Львівським краєм та, у відсотках, загальними значеннями (Таблиця 5).

Таблиця 5
Кількість загиблих повстанців у Карпатському і Львівському краях

ОУН (1944–1955)

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Волинська 9998 4367 4533 410 198 120 156 72 84 45 6 5 2 

Дрогобицька 16214 2607 6721 3498 1138 882 706 388 210 57 1 4 2 

Львівська 28628 13611 10317 2676 615 459 361 291 167 93 29 8 1 

Рівненська 31810 16878 11437 1940 576 389 284 184 63 44 11 0 4 

Станіславська 36279 12214 16709 3468 1090 916 735 513 424 157 40 7 6 

Тернопільська 28412 11998 10871 2989 914 607 481 308 154 78 12 0 0 

Чернівецька 1905 983 697 67 58 40 32 23 5 0 0 0 0 

Закарпатська 116 0 28 15 12 21 14 7 12 6 1 0 0 

Разом 155108 63904 61646 15141 4617 3444 2791 1791 1141 490 102 24 17 

 

 1944–
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Карпат-
ський 
край 

45122 
(29%) 

13578 
(21%) 

20058 
(33%) 

5497 
(36%) 

1797 
(39%) 

1486 
(43%) 

1188 
(43%) 

755 
(42%) 

528 
(46%)

182 
(37%) 

37 
(36%) 

9 
(37%)

7 
(39%) 

3 Львів-
ський 
край 

38020 
(25%) 

15837 
(25%) 

14414 
(23%) 

4227 
(28%) 

1115 
(24%) 

832 
(24%) 

660 
(24%) 

467 
(26%) 

290 
(25%)

131 
(27%) 

34 
(33%) 

10 
(43%) (14%) 
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Про чисельність підпілля ОУН і відділів УПА, а також прихильників
(“пособників”) свідчать і радянські відомості про арешти та явку з повинною.
За офіційними статистичними даними, впродовж 1944–1955 рр. у західних
областях України було арештовано 103 828 осіб (Таблиця 6).

Таблиця 6
Кількість заарештованих осіб за областями (1944–1955)

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Волин-
ська 

11071 2574 1977 1970 1150 1696 528 538 383 123 101 7 24 

Дрого-
бицька 

16830 2719 4264 2113 2046 1510 1334 2023 696 79 33 9 4 

Львів-
ська 

17548 2796 5056 2529 2260 1644 1081 1493 342 187 140 12 8 

Рівнен-
ська 

17680 5403 4260 2422 1094 1349 1050 1424 366 198 93 6 15 

Стані-
слав-
ська 

19019 1868 5087 4536 2052 1386 911 1920 725 331 170 21 12 

Терно-
піль-
ська 

17099 2384 3840 4343 1421 1657 1187 1444 547 123 144 5 4 

Черні-
вецька 

3959 988 1098 514 225 586 311 152 57 11 16 0 1 

Закар-
патська 

622 0 36 222 126 108 59 15 38 18 0 0 0 

Разом 103828 18732 25618 18649 10374 9936 6461 9009 3154 1070 697 60 68 

 За вищенаведеною методикою отримуємо такі дані щодо арештованих у
Карпатському краї у порівнянні з Львівським та, у відсотках, загальними
значеннями (Таблиця 7).
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Таблиця 7
Кількість заарештованих осіб у Карпатському і Львівському краях

ОУН (1944–1955)

56 Документы характеризующие процесс ликвидации окружных, надрайонных и других
низовых звеньев вооруженного бандоуновского подполья на территории Львовской области в
период 1944–1954 гг., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 74, арк. 162, 165; Дело № 5 Отчетная справка
о результатах борьбы с бандитизмом за 1948 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 6, арк. 1;
Дело № 6 Отчетные справки о результатах борьбы с бандитизмом за 1949 год, ГДА СБУ, ф. 2-н,
оп. 36 (1960), спр. 7, арк. 1; Дело № 7 Справки о результатах борьбы с бандитизмом за 1950 год,
ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 8, арк. 1; Дело № 10 Справка о результатах борьбы с
бандитизмом за 1953 год, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 11, арк. 1; Справка-отчет за 1954
год о результатах борьбы с бандитизмом, ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 36 (1960), спр. 12, арк. 50; Дело
№ 2 Информационные материалы для Обкома и ЦК КПУ (1 января 1953 – 31 декадря 1953), ГДА
СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 314, арк. 56.

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Кар-
пат- 

32810 4461 8499 6177 3539 2971 2103 3274 1185 374 188 25 14 
пат-
ський 
край 

(32%) (24%) (33%) (33%)(34%) (30%) (33%) (36%) (38%) (35%) (27%) (41%) (21%) 

Львів-
ський 

25168 3910 7042 3737 3170 2263 1593 2329 673 252 171 17 11 

край (24%) (21%) (27%) (20%)(31%) (23%) (25%) (26%) (21%) (24%) (25%) (29%) (16%) 

 
Упродовж 1944–1955 рр. у західних областях України вийшли з повинною

76 742 осіб (Таблиця 8)56.

Таблиця 8
Кількість виведених із повинною осіб за областями (1944–1955)

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Волин-
ська 

7570 1993 4612 118 26 7 4 765 37 1 4 3 0 

Дрого-
бицька 

6350 569 2847 614 55 13 21 2073 115 38 0 5 0 

Львів-
ська 

15711 4108 8731 775 93 15 3 1765 145 71 2 2 1 
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За вищенаведеною методикою отримуємо такі дані щодо тих, хто вийшов з
повинною, у Карпатському краю в порівнянні із Львівським та, у відсотках,
загальними значеннями (Таблиця 9).

Таблиця 9
Кількість виведених із повинною осіб у Карпатському і

Львівському краях ОУН (1944–1955)

Рівнен-
ська 

15146 5205 3891 1786 124 13 4 4099 18 3 1 0 2 

Стані-
слав-
ська 

19786 1167 14536 938 246 24 19 2649 69 99 22 17 0 

Терно-
піль-
ська 

7513 2833 2344 657 126 31 15 1456 18 23 8 2 0 

Черні-
вецька 

3089 1727 1244 48 8 2 3 54 2 1 0 0 0 

Закар-
патська 

1577 0 0 0 2 13 8 1541 11 1 1 0 0 

Разом 76742 17602 38205 4936 680 118 77 14402 415 237 38 29 3 

 

 1944–
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Карпат-
ський 

26 537 3144 16063 1291 265 45 43 5385 148 114 21 18 0 
ський 
край 
 

(35%) (18%)(42%) (26%) (39%) (38%) (55%) (37%) (36%) (48%) (54%) (63%) (0%) 

Львів-
ський 

19976 4427 11295 1083 139 22 12 2697 194 96 4 6 1 
ський 
край 

(26%) (25%)(30%) (22%) (20%) (18%) (15%) (19%) (47%) (40%) (12%) (20%) (33%)

 
Наявність відомостей про кількість вбитих, арештованих і тих, хто з’явився

з повинною, дає можливість вивести загальні суми про втрати підпілля ОУН,
УПА та їхніх активних прихильників (“пособників”), тобто людей, які брали
активну участь у визвольній боротьбі (Таблиця 10).
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Таблиця 10
Загальна кількість вбитих, заарештованих, виведених

 із повинною осіб у Карпатському і Львівському краях ОУН
(1944–1955)

Отже, на території Карпатського краю в 1944–1955 рр. брало активну участь
у боротьбі з радянською системою понад 104 000 осіб, тобто близько 5%
населення. У подальші роки у підпіллі залишилися одиниці. Зрозуміло, що активної
діяльності вони не проводили, але ворогові не здалися. З січня до липня 1956 р.
було ліквідовано (вбито чи заарештовано) 112 підпільників і нелегалів, вилучено
478 одиниць зброї57. У вересні 1956 р. радянські спецслужби виявили і захопили
підпільну групу у Чернелицькому р-ні, яку очолювали Володимир Врубель
(“Марко”) та Юрій Григорчак (“Ярема”)58. Упродовж 1957 р. каральні органи у

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Кар-
пат-
ський 
край 

104 46921 183 44 620 12 965 5 601 4 502 3 334 9 414 1 861 670 246 52 21 

% 31,12 21,13 35,56 33,48 35,74 33,35 35,74 37,35 39,51 37,28 29,39 46,02 23,86 

Львів-
ський 
край 

83 164 24 174 32 751 9 047 4 424 3 117 2 265 5 493 1 157 479 209 33 15 

% 24,77 24,12 26,10 23,36 28,23 23,09 24,28 21,80 24,56 26,66 24,97 29,20 17,05 

Всього 335 678100 238 125 46938 726 15 671 13 498 9 329 25 202 4 710 1 797 837 113 88 

 

57 Юрій Киричук, Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років
ХХ століття (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000), 269; “Справка об оперативной обстановке
в западных областях УССР и борьбе органов КГБ по ликвидации остатков оуновских банд (6 травня
1955 г.),” Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія (Київ, Торонто: Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис
УПА”, Державний комітет архіві України Центральний державний архів громадських об’єднань
України, 2003), т. 7, 549; Довідки, доповідні записки і спецповідомлення органів МВС, КДБ,
суду і прокуратури, довідки і доповідні інструкторів та бригад ЦК КП України про підсумки
господарчих кампаній (09.01–15.09.1956), Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО),
ф. п-5001, оп. 29, спр. 46, арк. 52.

58 Іван Романюк, “Останній бункер,” Городенщина. Історико-мемуарний збірник (Нью-Йорк:
Вінніпег; Городенка: Вік, 2002), т. 2, 194–200; Дмитро Проданик та Василь Гуменюк, “Вступ,”
Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія (Київ, Торонто: Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво “Літопис
УПА”, ГДА СБУ, 2015), т. 25: Коломийська округа ОУН: Документи і матеріали (1945–1952), 25.
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Дрогобицькій області схопили 23 підпільників і нелегалів, вилучили у населення
112 одиниць зброї, гранати і патрони59. Саме це дозволило чекістам звітувати
про повну ліквідацію підпілля60.

Проте у Карпатському краї ОУН, як і в інших регіонах, були ще ті, хто вирішив
не здаватися ворогові. Григорій Дем’ян свідчить, що підпільник Кузьма Дасів
зустрічався у 1961 р. з трьома озброєними повстанцями в околицях с. Грабовець
Славського р-ну, а останнім у цьому районі в 1962 р. застрелився повстанець,
що перебував у підпіллі Дмитро Козловський (“Голуб”)61. Я. Галащук
переховувався у влаштованій криївці на околиці м. Тлумач аж до серпня 1991 р.62

Крім відділів УПА, збройні операції у Карпатському краї проводили
самооборонні кущові відділи (СКВ), боївки Служби безпеки ОУН (СБ) і
жандармерії, охоронні відділи. Неодноразово вони об’єднувалися для проведення
спільних акцій. Слід зазначити, що часто СКВ називали просто “кущем”, тому
слід розрізняти вживання терміна “кущ” на означення одиниці адміністративно-
територіального поділу і збройного підрозділу СКВ. Бойові завдання виконували
також охоронні відділи, боївки СБ, адміністративні боївки. Для порівняння, у
Львівському краї ОУН діяли СКВ, адміністративні боївки (функціонували до
1945 р.), охоронні відділи, боївки СБ, а також теренові сотні (діяли на базі СКВ
або паралельно з ними). Особливістю ж Коломийщини було те, що там вдалося
створити запасні сотні УПА (т. зв. резерв, який складався переважно зі старших
за віком людей), які в боях практично участі не брали.

Ще одним проблемним питанням залишається підрахунок чисельності
проведених акцій. Складність полягає, по-перше, у відсутності узагальнюючих
даних підпілля; по-друге, замовчуванні акцій радянською стороною; по-третє,
відомості стосуються цілих областей за радянським адміністративно-
територіальним поділом. Про значне приховування акцій, особливо на
початковому етапі боротьби, свідчать кілька фактів. Із статистичної інформації
випливає, що на Станиславівщині у 1945 р. було проведено більше акцій, ніж у
1944 р., чого, на нашу думку, реально бути не могло. В окремих роках бойові дії
у Дрогобицькій області за звітами переважали бойові операції повстанців за
аналогічний період у Станіславській області, що також не відповідало дійсності.
Крім цього, КДБ у підсумкових зведеннях об’єднало дані з Львівської та
Дрогобицької областей в одне ціле. Ще однією особливістю є й те, що
спостерігається різниця у кількості акцій між МВС (завжди більше) і МДБ в

59 Киричук, Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та практика,
308; Стенограма 8-ї обласної конференції (Розпочато 20.12.1957 – закінчено 21.12.1957), ДАЛО,
ф. п-5001, оп. 31 (1960), спр. 1, арк. 40.

60 Контрольно-наблюдательное дело № 16, С материалами по руководству и контролю за
агентурно-оперативной работой УКГБ Дрогобычской области за 1957 год (3 июня 1957 года –
31 декабря 1957 года), ГДА СБУ, ф. 2-н, оп. 12 (1960), спр. 46, арк. 2, 81.

61 Григорій Дем’ян, “Тридцять шість років у підпіллі,” Визвольний шлях 6 (1999): 746–751.
62 Мороз, “Закінчення збройної боротьби ОУН і УПА на українських землях,” 86–87.
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одному районі. НКДБ і НКВС за проведення однієї і тієї ж операції звітували у
своїх відомствах, тому виходили значні цифри загиблих, полонених. Для
приховування акцій з 1949 р. введено рубрику “проісшествія”. Згідно із
радянськими даними упродовж 1944–1955 рр. у західних областях України
відбулося 14 449 акцій, пов’язаних з учасниками визвольного руху (Таблиця 11).

Таблиця 11
Кількість проведених акцій за областями (1944–1955)

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Волинська 2003 689 408 276 178 227 135 50 24 3 10 3 0 

Дрогобицька 1850 162 564 279 229 334 216 45 11 8 1 0 1 

Львівська 3109 813 935 319 323 314 221 110 36 25 5 2 6 

Рівненська 2443 720 547 267 266 353 191 67 20 6 1 4 1 
Станіславська 2468 401 368 485 339 344 257 174 69 15 10 3 3 

Тернопільська 1892 370 452 307 222 296 156 59 16 13 1 0 0 

Чернівецька 506 132 147 134 57 16 15 5 0 0 0 0 0 

Закарпатська 178 0 30 57 22 23 20 8 13 1 2 0 2 

Разом 14449 3287 3451 2124 1636 1907 1211 518 189 71 30 12 13 

 
За описаною методикою отримуємо дані щодо чисельності акцій ОУН і УПА

в Карпатському краї в порівнянні із загальними значеннями та Львівським краєм
(Таблиця 12).

Таблиця 12
Кількість проведених акцій у Карпатському і Львівському краях

ОУН (1944–1955)
 1944– 

1955 
1944 1945 19461947 19481949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Карпат–
ський 
край 

4126 
(29%) 

596 
(18%) 

880 
(26%) 

808 
(38%)

533 
(33%)

576 
(30%)

413 
(34%)

199 
(38%) 

81 
(43%)

20 
(27%) 

12 
(38%)

3 
(22%) 

5 
(41%)

Львів–
ський 
край 

3 985 
(28%) 

912 
(28%) 

1 164 
(34%) 

466 
(22%)

437 
(27%)

455 
(24%)

316 
(26%)

143 
(28%) 

48 
(25%)

29 
(42%) 

6 
(22%)

2 
(19%) 

7 
(51%)
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Апробовану методику підрахунку використовуємо і для встановлення
чисельності депортаційних заходів радянської адміністрації. Карально-репресивні
органи СРСР у західноукраїнських областях усвідомлювали, що масове
виселення родин підпільників не лише суттєво зменшить базу підтримки
визвольного руху, але й змусить частину вояків до “розкаяння”, щоб уберегти
свої сім’ї від заслання в Сибір. Депортаційні заходи сприяли значному виходу із
повинною (Таблиці 13, 15). Масштаби примусових виселень прямо співмірні із
чисельністю й активністю структур українського визвольного руху. Депортаційні
кампанії радянської адміністрації мали на меті не лише придушити опір незгідних,
але й змінити національну і соціальну структуру суспільства. Депортації
застосовувалися також як інструмент залякування тих, хто міг стати в опозицію
до влади. У ході депортаційних кампаній для припинення підпільної і повстанської
боротьби радянські органи використовували систему заручництва, коли
погрозами виселення членів сімей і родин учасників визвольного руху,
примушували їх до явки з повиною.

Таблиця 13
Кількість виселених сімей з областей, які входили

до Карпатського та Львівського країв ОУН

Послуговуємося вище розписаною методикою для приблизного отримання
даних щодо кількості виселених сімей/осіб у Карпатському краї у порівнянні із
загальними значеннями та Львівським краєм (Таблиці 14, 16).

 1944– 
1952 

194
4 

194
5 

194
6 

1947 194
8 

194
9 

1950 195
1 

195
2 

Дрогобицька 10 559 460 668 849 4 504 9 1 60
0 

1 656 690 123 

Львівська 13 457 1 130 689 712 5 255 108 1 88
0 

2 386 999 298 

Станіславська 13 817 222 1 985 286 4 512 0 1 689 3 409 1 455 259 
Чернівецька 1 523 77 311 73 613 0 109 118 222 0 
Разом по Волинській, 
Дрогобицькій, Львівській, 
Рівненській, 
Станіславській, 
Тернопільській, 
Чернівецькій, 
Закарпатській областях 

65 906 4 724 7 393 2 612 26 364 240 7 665 11 033 5 021 854 
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Таблиця 14
Кількість виселених сімей з областей, які входили

до Карпатського та Львівського країв ОУН

Таблиця 15
Кількість виселених осіб з областей, які входили

до Карпатського та Львівського країв ОУН

Таблиця 16
Кількість виселених осіб з областей, які входили

до Карпатського і Львівського країв ОУН

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Карпатський 20 581 2 521 893 7 626 2 718 4 295 1 957 309 
край (32%) (13%) (34%) (34%) (29%) 

6(3%) 
(35%) (39%) (39%) (36%) 

18 1 308 1 132 1 026 7 258 111 2 560 3 274 1 409 371 Львівський 
край (28%) (28%) (15%) (39%) (28%) (46%) (33%) (30%) (28%) (43%) 

 

 1944– 
1952 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Дрогобицьк
а 

35 623 1 285 1 746 2 
241 

14 
456 

55 6 133 6 607 2 617 483 
Львівська 42 883 2 586 1 576 1 

765 
15 
937 

406 6 314 9 343 3 781 1 175 
Станіславсь
ка 

40 692 586 4 368 636 11 883 0 5 118 11 985 5 210 906 
Чернівецька 4 298 247 797 212 1 627 0 345 360 710 0 
Разом 203 662 12 762 17 497 6 350 77 808 817 25 527 41 149 18 523 3 229 

 

 1944– 
1955 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Кар-
пат-
ський 

64 463 1625 5 844 2 271 21 827 38 9140 15 587 7 016 1 114 

край (32%) (13%) (33%) (36%) (28%) (5%) (36%) (38%) (38%) (35%) 
59 033 3 079 2 643 2 583 22 076 423 8 770 12 708 5 302 1 450 Львів-

ський 
край 

(29%) (24%) (15%) (41%) (28%) (52%) (34%) (31%) (29%) (45%) 
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Варто відзначити, що погрози виселенням і виселення використовувалося
для втягнення селян до колгоспів. Хід і масштаби колективізаційної кампанії
становлять окрему важливу проблему. Створення колгоспів упродовж 1944–
1950 рр. відбувалося наступними темпами (Таблиця 17).

Таблиця 17
Кількість створених колгоспів в областях, які входили

до Карпатського та Львівського країв ОУН

Запропоновану методику використано й для отримання даних щодо ходу
колективізації у Карпатському краї в порівнянні із загальними значеннями та
Львівським краєм (Таблиця 18).

Таблиця 18
Кількість створених колгоспів в областях, які входили

до Карпатського і Львівського країв ОУН

 1944– 
1950 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Дрогобицька 810 0 11 5 49 704 36 5 

Закарпатська 538 0 0 2 11 398 121 6 

Львівська 933 1 10 34 171 308 162 247 
Станіславська 646 0 1 20 53 160 252 160 
Чернівецька 491 1 16 47 240 166 16 5 

Разом по 
західних 
областях 

6 703 38 69 147 1 118 3 293 1 382 656 

 

 1944– 
1950 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

2 162 24 70 331 1194 386 157 Карпатський 
край (32%) 

1 (3%) 
(35%) (48%) (30%) (36%) (28%) (24%) 

266 Львівський 
край 

1 256 
(19%) 

1 (3%) 14 
(20%) 

38 
(26%) 

193 
(17%) 

542 
(16%) 

201 
(15%) (41%) 
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Таким чином, запропонована у статті форма підрахунку чисельності попри
свою не бездоганність на сьогодні залишається оптимальною моделлю для
цифрових узагальнень. Для достовірніших, точніших підрахунків необхідно
укладати списки для поіменного підрахунку загиблих, заарештованих, виведених
із повинною, реєстру проведених акцій, проте така робота повинна вестися на
рівні дослідження окремих надрайонів і округ. Ця форма підрахунків буде
репрезентативнішою, однак, вона потребує і тривалого часу, і практично повної
ідентифікації осіб, що вимагає спільних зусиль не лише окремих дослідників, а й
академічних інституцій та державних органів влади України.

METHODOLOGICAL BASES OF CALCULATING NUMERICAL DATA
OF FUNCTIONING OF UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT

IN THE CARPATHIAN AREA OF THE OUN (1945–1954)

Vasyl ILNYTSKYI
The Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University,

the Chair of Ukraine’s History,
46 Lesya Ukrainka str., 82100, Drohobych, Lviv Region, Ukraine

The main thesis of the article is making calculations of the strength of underground and insurgent
formations, general losses by those killed, arrested, persons who gave themselves up, evicted, the
number of offensives taken by the nationalists, and collectivisation scales still remains a point of issue
and discussions of researchers. This problem has at present no final solution. It also concerns the
Carpathian area of the OUN (alias Karpats’kyi Krai, the territory of Ivano-Frankivs’k, Transcarpathian,
Chernivtsi oblasts (provinces) and Lviv oblast’s southern part) as the available sources, though they do
not provide an exact answer, however, give a chance to adequately define the scales of the underground’s
activity. In the beginning of all these calculations it is important to consider structural reorganisations
and, accordingly, to show the dynamics of change of staff strength of the underground’s administrative-
organizational links.

When carrying out generalising studies researches have to use the Soviet statistical data. However,
the Soviet figures, on the one hand, are not authentic and, on the other hand, concern whole provinces
in accordance with the Soviet administrative-territorial division. Besides, the underground operated not
in all okruhas and raions (districts) of Chernivtsi and Transcarpathian oblasts. It seriously complicates
generalising calculations in those districts which entered into Karpats’kyi Krai. The Soviet account of
strength and losses included both the OUN’s underground and UPA departments which fact does not
allow researches to differentiate between them.

As the statistical official data of the Soviet bodies concern areas by the official administrative–
territorial division, whereas in 1945–1947 of 27 districts of Drohobych province only 18 (in 1948–
1950 18 out of 26, in 1951–1954 16 out of 25) entered Karpats’kyi Krai of the OUN, and of 36
districts of Stanislaviv oblast – 32. The data obtained in the result of the specified approach may
contain certain errors; however, no variants of calculation will be quite authentic. Thereupon it is
expedient to ascertain that till now there are no generalising works on six okruhas of Karpats’kyi Krai
of OUN.

The form of calculation of the staff strength suggested in this article, although it is not faultless,
remains for today an optimum model for numerical generalisations. For more authentic and more exact
calculations it is necessary to make lists for nominal calculation of the perished, arrested, those who
gave themselves up, and a catalogue of the number of the set operations, but such a work should
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certainly be conducted at the level of research of separate nad-raions (super-districts) and okruhas
(regions). This form of calculations will be more representative, however, it is much time consuming
and requires, practically, full identification of persons which, in its turn, needs the common efforts of
not just separate researchers, but also of the academic establishments and state structures of the
Ukrainian government.

Key words: calculation technique, strength, OUN, UPA, the Carpathian area of OUN (Karpats’kyi
Krai).
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КРИТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ
ІДЕОЛОГАМИ І ПУБЛІЦИСТАМИ ОУН

Олександра СТАСЮК
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,

відділ новітньої історії,
вул. Козельницька 4, 79000, Львів, Україна

У статті розкрито позицію керівників ОУН стосовно радянських виборчих кампаній
повоєнного періоду, оцінку ними тогочасного виборчого законодавства та представницької системи
влади загалом. Показано, що українські націоналісти заперечували наявність демократії в СРСР,
підкреслюючи, що демократичне виборче законодавство та представницькі інституції в умовах
тоталітарного режиму не можуть виконувати належних їм функцій. Послідовно критикуючи
кожний із етапів виборчого процесу, здійснюваного під жорстким партійним контролем, ідеологи
ОУН приходили до висновку, що виборів, як таких у Радянському Союзі не існувало, а виборча
система була націлена на легітимацію влади єдиної в державі комуністичної партії. Високі кількісні
та якісні показники участі у виборах, на думку публіцистів ОУН, не відображали політичних
уподобань населення, оскільки стимулювалися діями влади, зокрема числі репресивними.
Висновки, зроблені підпільними публіцистами, в основному, співпадають з результатами
досліджень сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців, які вивчають систему владних відносин
у СРСР.

Ключові слова: Радянський Союз, радянська виборча система, партійний контроль, ідеологи
і публіцисти ОУН.

В останні роки українське суспільство стрімко рухається в бік утворення
консолідованої політичної нації. У масовій свідомості населення залишається
все менше конфронтаційних моментів, які призводили до політичних антагонізмів
та міжрегіональних протиріч. Зокрема, сьогодні уже більше половини українців
сприймають учасників ОУН і УПА як борців за незалежність України. Агресія
Росії щодо Криму, Донецької та Луганської областей лише поглиблює ці процеси.
Проте, багато людей старшого покоління все ще демонструють невизначеність
стосовно ідей та діяльності українських націоналістів у 1930–1950-х роках, тож
актуальність дослідження проблеми зберігається.

За роки незалежності опубліковано чимало праць, у яких об’єктивно
висвітлено історію ОУН і УПА, ідейно-політичні засади руху, його біографістику1

1 Анатолій Кентій, Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946–1956 рр.) (Київ: Інститут
історії України НАН України, 1999); Юрій Киричук, Український національний рух 40–50-х
років ХХ століття: ідеологія та практика (Львів: Добра справа, 2003); Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність 11 (Українська повстанська армія в боротьбі
проти тоталітарних режимів), гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упор. і відп. ред. Юрій Сливка (Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Укоаїни, 2004); Іван Патриляк, Військова
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тощо, однак окремі аспекти залишаються нез’ясованими. Зокрема, науковці лише
побіжно торкалися позиції ідеологів ОУН стосовно функціонування радянської
системи влади, наприклад, її представницької гілки.

Метою статті є на основі матеріалів націоналістичного підпілля відтворити
позицію ідеологів і публіцистів ОУН щодо проведення перших радянських
повоєнних виборчих кампаній, показати критику ними радянського виборчого
законодавства та виборчої системи загалом.

Після закінчення Другої світової війни лідери українського національно-
визвольного руху залишилися наодинці з радянською тоталітарною машиною
та усвідомленням своєї неминучої поразки у цьому двобої. З метою виграти
час та зберегти сили керівники ОУН і УПА змістили основний акцент боротьби
з окупантом у бік ідейно-політичного протистояння. Критика ідеологічних засад
радянського режиму та його політики на внутрішньому й зовнішньому відтинках
була оголошена пріоритетним завданням ідеологів організації. Саме в цей період
у підпіллі з’явилася величезна кількість матеріалів антирадянського
спрямування, метою яких було похитнути владні позиції режиму на українських
землях і революціонізувати настрої населення.

Одне з найгостріших ідейно-політичних протистоянь між владою та
представниками націоналістичного підпілля розгорнулося під час проведення
виборчих кампаній до Верховних Рад СРСР, УРСР та місцевих рад у 1946–
1947 рр. Представники режиму розглядали вибори як один із чинників радянізації
регіону та його найшвидшої інтеграції до складу УРСР, тому свої зусилля
спрямували на забезпечення масовості процесу та отримання результатів, які б
свідчили про легітимний статус радянської влади на західноукраїнських землях.
Натомість для учасників національно-визвольного руху було принциповим
домогтися бойкоту виборів і продемонструвати світові вороже ставлення
населення до радянської влади. Наголошуючи на загарбницькому характері
приєднання Сталіним західноукраїнських земель, вони розраховували привернути
увагу світової спільноти до проблеми поневолених народів СРСР та отримати
підтримку держав демократичного блоку у боротьбі з радянським
тоталітаризмом.

Для ознайомлення населення з позицією національно-визвольного руху
стосовно виборів, повстанці розгорнули широку антивиборчу пропаганду, яку
передовсім проводили за допомогою друкованого слова. Листівки та брошури

діяльність ОУН(Б) у 1940–1942 роках (Київ: Інститут історії України НАН України, 2004);
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої
групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА (Київ: Наукова думка,
2005); Микола Посівнич, Степан Бандера. Життя присвячене свободі (Торонто, Львів: Літопис
УПА, 2008); Олександра Стасюк, Підпільні друкарні ОУН (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011); Володимир В’ятрович, Історія з грифом секретно.
Í î â³ ñþæåòè (Київ: Часопис, 2012); Літопис УПА. Нова серія. Т. 24: Золочівська округа ОУН:
Організаційні документи. 1941–1952, упоряд. Михайло Романюк (Київ, Торонто: Літопис УПА,
2014).
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ОУН викривали тоталітарну сутність радянського режиму, бутафорський характер
демократичних інституцій СРСР, висміювали кандидатів у депутати як ставлеників
Кремля тощо. Основною аудиторією повстанців були селянські маси, тож ці
матеріали писалися доступною для широкого загалу мовою та мали дещо
популістський характер. Найлаконічніше зміст антивиборчої пропаганди ОУН
передавали листівки2 та заклики підпілля на кшталт: “Сталінські вибори – це глум
над демократією!”, “Сталінська “конституція” – найреакційніша конституція в
світі”, “Верховна Рада СРСР – слухняне знаряддя в руках імперіяліста Сталіна –
нашого гнобителя і експлуататора!”, “Не будемо голосувати за сталінських
поневолювачів і грабіжників! Смерть Сталіну і його кліці!”3 тощо.

І лише окремі з пропагандистських видань організації містили фахову оцінку
радянського виборчого законодавства, ролі представницьких інституцій в СРСР
та виборчої системи загалом. До найкращих праць на вказану тематику належать
брошура Ярослава Старуха (Стояр) “Вибори в СРСР”, статті Катерини Зарицької
(У. Кужіль) “Найдемократичніші вибори”, анонімного автора “Дещо про техніку
більшовицьких виборів” та ін. До критики радянської виборчої системи
неодноразово зверталися у своїх працях провідні ідеологи ОУН Петро Федун
(Полтава), Осип Дяків (Горновий) та ін., які розглядали згадану проблему у
контексті ідейно-політичних та стратегічних засад національно-визвольного руху.

З огляду на брак у підпіллі відповідної літератури свої роботи ідеологи та
пропагандисти ОУН зазвичай писали, спираючись на текст сталінської
Конституції, матеріали радянської преси та звіти провідників підпілля, у яких
було докладно зафіксовано перебіг виборчих кампаній та список владних
зловживань. Останній блок матеріалів був надзвичайно інформативним і великим
за обсягом, адже завдання нотувати перебіг виборів у ввіреному терені мав
кожний провідник ОУН та референт СБ, які здійснювали це згідно опрацьованих
формулярів. Аналізуючи антагоністичні за своїм змістом матеріали, ідеологи
ОУН мали можливість дати об’єктивну оцінку радянській виборчій дійсності.

Передовсім вони наголошували, що попри демократичне виборче
законодавство, ніякого народовладдя в Країні Рад не існувало, адже Сталін та
його соратники, запроваджуючи Конституцію СРСР 1936 року, не мали наміру
відмовлятися від влади: “Сталін панічно боїться народної влади та за всяку
ціну намагається закріпити її за собою і за тими, хто буде служити йому вірною
собакою. Тому не може він піти і ніколи добровільно не піде на справжню
демократію, на дійсно вільні демократичні вибори”, – зазначалося у підпільній
брошурі ОУН “Так звані “ВИБОРИ”до Верховної Ради СССР”4.

2 Материалы оуновского подполья, направленные против выборов в Верховные Советы
СССР, УССР и в местные советы, 1946 р., Галузевий державний архів Служби Безпеки України
(далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 1–2, 26–30, 32–35, 105–106.

3 Там само, арк. 22–25.
4 Так звані “ВИБОРИ” до Верховної Ради СССР, 1946 р., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38,

арк. 1.
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Державний устрій СРСР українські націоналісти окреслювали як жорстку
партократичну диктатуру, засновану на гнобленні й визиску трудящих. Вони
стверджували, що узурпувавши владу, Сталін встановив режим беззаконня та
політичного терору, що не має нічого спільного з демократією й відмовляли
СРСР в праві називатися цивілізованою державою: “Большевицький лад,
побудований на основі диктатури комуністичної партії,– це ганебна пляма
сьогоднішньої культури, нечувана трагедія мільйонів підсовєтських людей, і в
першу чергу, кривава трагедія українського народу”5, – писав П. Федун
(П. Полтава).

Демократичне виборче законодавство та представницькі інституції, на думку
публіцистів підпілля, були запроваджені в Радянському Союзі не з практичною
метою, а щоб приховати злочинну сутність сталінського партократичного режиму
та створити привабливий імідж СРСР на міжнародній арені. В умовах
тоталітарної держави вони не могли виконувати належних їм функцій, а лише
дублювали владну партійну вертикаль: “Всі ради, від верховної ради СССР до
сільради – це знаряддя в руках партії, яка єдина виконує всю владу. Ради своїми
ніби демократичними формами мають за завдання маскувати диктатуру партії.
Ім’ям народу прикривають большевики свою диктатуру і злочини своєї політики.
І тому для кожного жителя СССР ясне, що коли большевики говорять про народ,
то під тим треба розуміти партію”6.

Партійний диктат унеможливлював вільне волевиявлення громадян. У
результаті значна частина населення була усунута від управління державою та
позбавлена низки інших громадянських прав і свобод. Радянських людей
українські націоналісти характеризували як пасивну та політично безправну масу,
яка не могла легітимним шляхом боронити порушення своїх прав у судах чи
шляхом звернення до відповідних інститутів влади: “Народ не бере найменшої
участи у керуванні державою, – писав Осип Дяків (Горновий), – він позбавлений
права вільно виявляти свою волю шляхом справжніх виборів до всенародного
парляменту, він не має також жодних інших демократичних прав і свобод
(свободи слова, друку і т.д.), а партійний суд не дає йому змоги відкликатися до
справедливости і законности”7.

Закріплення домінуючої ролі ВКП(б) на законодавчому рівні, узаконило
партійний диктат, наголошували ідеологи ОУН, та нівелювало всі інші статті

5 Петро Полтава, “За тип організованої демократії в майбутній незалежній українській
державі,” Петро Федун-Полтава. Концепція самостійної України. Т. 1. Твори, упоряд. і відп.
ред. Михайло Романюк (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;
Галузевий державний архів Служби безпеки України, 2008), 407.

.6 Осип Дяків-Горновий, “СССР – країна найжорстокішого гноблення народів і визиску
працюючих,” Осип Дяків-Горновий. Ідея і чин. Повна збірка творів (Нью-Йорк, Торонто, Мюнхен:
Т-во колишніх вояків УПА, 1968), 188.

6 Ibid, 192.
7 У. Кужіль, Найбільш демократичні вибори, 1946 р., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк.  8–

9.
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Конституції, зокрема й виборче право. Через це у Радянському Союзі існувала
разюча невідповідність виборчих технологій конституційним нормам8. Зокрема,
грубо нехтувалося право громадян висувати своїх представників у владу. Згідно
сталінської Конституції, це право надавалося, окрім комуністичної партії, широкій
мережі громадських організацій і товариств трудящих. “Однак, – зауважували
підпільні публіцисти, – “керівним ядром” тих організацій – за 120-ою ст.
конституції є ВКП(б). Віддаючи таким чином право на виставлення кандидатів
у депутати до т.зв. Верховної ради СССР, громадським організаціям, яких
“керівним ядром” є компартія, сталінська конституція віддає це право власне
ВКП(б). Поза компартією ніхто не має права, за большевицькою конституцією
виставляти кандидатів у депутати до Рад”9.

Катерина Зарицька у статті “Найбільш демократичні вибори” різко
рокритикувала безальтернативність радянської виборчої системи, відповідно до
якої по кожному округові висували лише одного узгодженого з владою кандидата.
Вона писала, що така практика не має нічого спільного із демократією, адже
нівелює саму суть виборчого процесу: “Совітський громадянин не має між ким
вибирати. І це власне є дійсним образом радянських виборів. Якщо б суспільство
самочинно збиралося для обговорення і поставлення кандидатур, тоді з різних
місцевостей зареєстрували б більшу кількість кандидатів. Чей же ціла виборча
округа не збирається разом для узгіднення одної тільки кандидатури. Цим
узгідначем являється власне компартія, але в парі з тим зникає суспільна
ініціятива і вільне виявлення волі народу”10. У цьому контексті публіцист назвала
зайвою статтю 79 “Положення про вибори…”, яка диктувала виборцеві залишити
у виборчому бюлетені прізвище одного кандидата, а решту – викреслити.

Безальтернативність і повна підконтрольність радянських виборів партійним
структурам, наводила українських націоналістів на думку про штучність та
театралізованість виборчого процесу в СРСР. Про це свідчило висування по
кожному округові символічних (підставних) кандидатів з числа найвищих
посадовців держави (Сталіна, Молотова та ін.), які покликані були створювати
видимість демократії. Повністю керованим та добре зрежисованим дійством
українські націоналісти називали проведення передвиборчих зборів, на яких
висували кандидатів у владу, адже їх сценарії заздалегідь опрацьовували у
обкомах та райкомах: “Керівне ядро заангажувало збори, на яких підсунуло
вигідну собі кандидатуру. Спротивів ніяких не існувало. Контркандидатів ніхто
не пробував, бо режісеровка зборів не передбачувала. Кількох приготованих
промовців схвалило, піддержало депутата, він одноголосно проходив. За
потисненням відповідної пружини організують у себе на місцях первинні
парторганізації рівно ж подібні збори, де не призвичаєне до власної ініціятиви
суспільство, слухняно схвалює призвану згори кандидатуру”11.

8 Сталінські вибори, ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 3.
9 У. Кужіль, Найбільш демократичні вибори, арк. 8.
10 У. Кужіль, Найбільш демократичні вибори, арк. 8.
11 Дещо про “техніку” большевицьких виборів, 1946 р., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 6.
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Не могли обійти увагою публіцисти ОУН і т. зв. більшовицький спосіб
формування виборчих комісій, які у демократичних країнах покликані були
гарантувати конституційність виборчого процесу. Натомість у СРСР вони
складалися з людей перевірених та лояльних до влади, тобто незалежний
контроль за виборами у Радянському Союзі був відсутній. Будь-яке суперечливе
питання члени виборчих комісій приймали на користь єдиної правлячої
комуністичної партії. Повна підконтрольність членів виборчих комісій обкомам
та райкомам робила з них маріонеток, здатних вчинити службовий злочин на
догоду партійному начальству. Про них ідеологи підпілля писали: “Притягнені
силою енкаведиського “демократизму”, до складу окружної виборчої комісії,
вони з прижмуреним оком погодяться на всі махінації “керівного ядра” і його
спільників з “разряда” орденоносців та лауреатів”12.

Проте, у західноукраїнських областях під час виборчих кампаній 1946–
1947 рр. така ситуація існувала переважно на міських виборчих дільницях, які
були обставлені військовими гарнізонами, натомість у селах люди відмовлялися
чинити беззаконня, активно протестуючи проти практики фальшування
результатів виборів. Через це у окремих пропагандистських матеріалах ОУН
членів сільських виборчих комісій охарактеризовано як жертву свавілля режиму,
до яких застосовувано моральний та фізичний примус через відмову
співпрацювати з владою. Зокрема, у статті 3 “Як проходили “вибори” до
Верховної Ради СССР в західних областях т.зв. Української РСР”, опублікованій
у підпільному журналі “Ідея і чин”(1946 р., ч. 10–11), наведено випадок розправи
з членом виборчої комісії у с. Ясень на Станиславівщині: “в с. Ясень,
Перегінського р-ну, Станиславівської обл., вдалося зловити члена виборчої комісії
Криницького Кирила. Йому заявили, що він мусить іти до виборчого приміщення.
Коли ж він, покликуючись на конституцію, категорично відмовився йти,
большевики почали його дуже бити і волочити по землі. Тому що він був старий,
не мав волосся, волочили його за вуха так довго, аж поки їх не пообривали. До
непритомности побитого старика поклали на дошку і, напівмертвого й
окривавленого, занесли до виборчого приміщення”13.

Публіцисти підпілля не могли не відзначити, що попри закріплене сталінською
Конституцією право про рівність і загальність виборів, далеко не всі західні
українці змогли потрапити до списків виборців. Тобто сталінський режим посягав
не лише на право радянських людей бути обраними, але й обирати. Окрім
божевільних та осіб, позбавлених судом виборчих прав, втрачали можливість
голосувати громадяни, визнані владою “ворогами народу” (куркулі і
“бандпособники”, учасники національно-визвольного руху та інший
антирадянськи налаштований елемент), які були заарештовані, розстріляні або

12 Віктор П., Як проходили “вибори” до Верховної Ради СССР в західних областях т. зв.
Української РСР, 1947 р., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 52.

13 Так звані “ВИБОРИ” до Верховної Ради СССР, арк. 1–2.
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депортовані у Сибір. І це закономірно, стверджували публіцисти організації, адже
в СРСР, щоб мати право голосу, треба бути лояльним до влади: “щоб мати
право участи у “виборах”, треба бути льояльним у відношенні до большевицької
партії і уряду, не виступати і навіть не говорити нічого проти большевицького
гноблення і визиску народу. В противному випадку – суд і позбавлення виборчих
прав. Бо в СССР судять не за протинародні злочини, як це повинно б бути при
застережно народній владі, – а противно, за перешкоджування диктаторській
кліці Сталіна в здійснюванні цих злочинів. Хіба не ясно, що кращі сини народу
не мають можливості брати участь у “виборах”?”14.

Чимало критики у публіцистів ОУН викликало трактування радянською
пропагандою права голосу як почесного громадянського обов’язку радянських
людей. Участь у голосуванні в СРСР була дійсно обов’язковою, а неявка на
вибори розглядалася як факт нелояльності до режиму. Це наводило ідеологів
ОУН на думку, що радянські виборчі технології містять у собі механізм
відстеження опозиційних настроїв у суспільстві та є репресивними за своєю
суттю: “Громадянин, що здержується від голосування, вважається згори
контрреволюціонером зі всіма сумними наслідками такого опреділення. Первинні
парторганізації пильно слідять і проводять евіденцію голосуючих і не голосуючих.
Бо це загальне голосування перетворюється в свойого рода референдум для
висловлення довір’я уряду. Але якщо виборець може голосувати тільки за
кандидатом, висунутим державою, то це ніякі вибори, тим більше
демократичні”15.

Передвиборча агітація в СРСР проводилася винятково з ідейних позицій
комуністичної партії, писали ідеологи ОУН, тому будь-яка конкуренція між
кандидатами виключалася. Рівно ж ніколи під час виборчих перегонів не звучала
критика на адресу партії та уряду, а зміст урядової пропаганди зводився до
демонстрації могутності та непереможності радянського режиму. Такий спосіб
ведення передвиборчої агітації, стверджували українські націоналісти, виключав
появу будь-якої політичної альтернативи та сприяв консервації існуючого режиму:
“…”виборча кампанія” в радянському суспільстві не має нічого спільного з
поняттям того терміну, знаним в цивілізованому світі. Поняття виборчої кампанії
означає в своїй істоті боротьбу між поодинокими політичними групами,
програмами й особами за прихилення опінії виборців на сторону того, чи іншого,
табору, цієї, чи іншої особи. Цього однак не було і не могло бути в совєтській
системі диктатури. Тут виступала лиш одна урядова партія, одна урядова
програма й одні урядові кандидати. Спроба висунення іншої політичної групи,
іншої програми, інших осіб, виявлення невдоволення, а навіть і саме підозріння в
таких намірах – карається арештуванням і смертю таких “бунтівників””16.

14 У. Кужіль, Найбільш демократичні вибори, арк. 10.
15 Стояр, Вибори в СССР (коротка інформація), 1947 р., ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 38,

арк. 56.
16 Там само.
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Тривала й масована передвиборча агітація і пропаганда, писали ідеологи ОУН,
як і виборча система СРСР загалом, не були спрямовані на пошуки оптимального
розвитку суспільства, а використовувалася владою для формування радянської
свідомості громадян та створення особливого психологічного клімату в державі,
який забезпечував тривале панування режиму: “Величезна урядова криклива
виборча пропагандивна кампанія мала завдання, шляхом усіх доступних засобів
державного пропагандивного апарату – застрашити, загіпнотизувати і
змобілізувати загал населення та зробити його в той спосіб податним,
….слухняним знаряддям в руках керівної кліки урядової партії”17, – писав відомий
публіцист ОУН Ярослав Старух (Стояр) у брошурі “Вибори в СССР”.

Ідеологи та публіцисти ОУН у своїх працях неодноразово підважували
офіційні результати виборів. Високий рівень електоральної активності та
монолітність політичних уподобань громадян СРСР, на їхню думку, були
неоднозначними показниками, оскільки у радянському тоталітарному суспільстві
вони стимулювалися діями влади. Потрібної цифри досягали шляхом
адміністративного та морального тиску на населення, репресій, маніпуляцій при
підрахунках голосів, прийняттям рішень, викликаних “політичною доцільністю”
тощо18. Як приклад, українські націоналісти наводили власні підрахунки
результатів виборів до ВР СРСР у лютому 1946 року в західноукраїнських
областях, які значно відрізнялися від проурядових: “Це був, фальш тому, що
участь у тих виборах не була добровільна але примушувана, супроводжувана
терором репресіями, тому, що кількість тих виборців, яких влада примусила
насильством з’явитися у виборчих льокалях, – не виносила проголошених
урядом 99%. У нас, в Україні в цілості території – скількість голосуючих під
терором не досягла навіть 50%, а в 7-ох Західних Областях не досягла навіть
і 10%. Рівно ж “99,47% голосуючих в УРСР за блоком комуністів і безпартійних,
є тільки доказом більшовицького терору в Україні, осягом більшовицької
диктатури, а не демократизму”19.

Чимало місця у працях публіцистів ОУН відводилося характеристиці
кількісних та якісних показників депутатського складу. Вони слушно відзначали,
що ці показники не відображають політичного та соціального розшарування
тогочасного українського суспільства. Зокрема, у брошурі “Про вибори і склад
депутатів до Верховної Ради УРСР від 9 лютого 1947р.” зазначалося, що із
загальної кількості висуванців (415 осіб) до ВР УРСР другого скликання членів
партії було – 331 (79,75%), а безпартійних – лише 84 (20,25%), що на думку
українських націоналістів підважувало існування т.зв. блоку комуністів і

17 Олександра Стасюк, “Форсована радянізація західноукраїнських земель в світлі виборів
представницьких органів влади,” Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія,
національні особливості, сучасні тенденції (Київ: Київський університет права, 2015), 195–201.

18 Про вибори і склад депутатів до Верховної Ради УРСР, 9 лютого 1947 р., ГДА СБУ, ф. 13,
спр. 376, т. 38, арк. 80.

19 Там само.
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безпартійних, бо “не існує “блок”, але більшовики назначують невелике число
безпартійних кандидатів в депутати, щоб маскувати “демократичність”
совєтського ладу”20..  Робітники, селяни та інтелігенція у “народному
представництві” нараховували всього 112 осіб (30%), а партійна номенклатура –
230 осіб (55,42%)21.

Прикро вражала публіцистів підпілля наявність у середовищі народних
обранців непропорційно великої кількості людей неукраїнської національності
(17%) або вихідців з інших регіонів СРСР, що виразно вказувало на окупаційний
характер сталінської влади в Українській РСР. “Велика більшість “послів”
“вибраних”, себто назначених від України до Верховної Ради СССР, і так само
більшість кандидатів назначених тепер до Ради УССР – не є української
національності. Це є зовсім чужі люде-генерали, державні урядники, партійні
комісарі, – надіслані і призначені з Москви. Український народ їх, або зовсім не
знає, або знає і ненавидить усією душею, як своїх гнобителів, кровавих тиранів,
і п’явок-експлуататорів. Український народ тих “делегатів” не видвигав і не
вибирав. Це не представники українського народу, але представники ворожої
українському народові московсько-большевицької окупації”22.

Аналізуючи радянську виборчу дійсність, ідеологи організації приходили до
висновку, що виборів, як таких, у Радянському Союзі не існувало, бо вибирати
радянські громадяни не мали з кого. Партійний диктат перекреслював відносно
демократичне виборче законодавство, а отже, радянські вибори – це
“ошуканство”, “виборча комедія” і “глум над демократією”.

Штучній радянській демократії, ідеологи ОУН протиставляли своє бачення
майбутнього устрою незалежної Української держави, який окреслювали як
парламентсько-президентську республіку23. Наголошуючи на пункті про свободу
політичних партій, ідеологи ОУН задекларували себе прихильниками демократії
європейського зразка. Правда, у початковий період державного будівництва
П. Федун (П. Полтава) закликав обмежитися формами т.зв. організованої
демократії,  тобто усунути від участі у політичному житті партії
антинаціонального спрямування “з метою забезпечити ефективну роботу
законодавчих органів та створити передумови для міцної виконавчої влади”24.
Окремі науковці вбачають у цих тезах намагання забезпечити монопольне
становище для ОУН в українському суспільстві. Можливо, так воно й було,
адже багато провідних діячів підпілля вважали, що ОУН заслуговує на
особливу роль в організації державного життя майбутньої незалежної України,

20 Про вибори і склад депутатів до Верховної Ради УРСР, 9 лютого 1947 р., ГДА СБУ, ф. 13,
спр. 376, т. 38,  арк. 89.

21 Стояр, Вибори в СССР, арк. 55–56.
22 П. П., За тип організованої демократії в майбутній незалежній Українській Державі, ГДА

СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 11, арк. 273.
23 Там само, арк. 282.
24 Як проходили “вибори” до Верховної Ради СССР, арк. 52.
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але в союзі з іншими партіями державницького напрямку. До того ж ці ідеї,
які активно обговорювалися в середовищі ідеологів організації наприкінці
1940-х – на початку 1950-х років, не були затверджені Проводом. Загалом,
прихильність українських націоналістів до демократичних ідей в останні роки
діяльності підпілля можна вважати стабільною.

Антивиборчу риторику ідеологи ОУН традиційно ув’язували з боротьбою
українського народу з московськими окупантами, нагадуючи західним
державам про ті загрози, які несе для світу радянський тоталітаризм:
“Вибори’’ в західних областях т.зв. УССР – це грізне мементо для світу про те,
що демократії, волелюбним народам, культурі з боку Совєтського Союзу
загрожує смертельна небезпека. Ці “вибори” – пригадка світові того, що в ім’я
поступу, в ім’я справедливості, в ім’я демократії, в ім’я визволення десятків
міліонів людей народів Сходу Европи й Азії большевицька тюрма народів мусить
бути якнайскорше знищена”25.

Отже, оцінка ідеологами ОУН радянської виборчої системи співпадає з
висновками сучасних дослідників, більшість яких заперечують наявність
демократії в СРСР. Володіючи досвідом участі у європейських парламентських
інституціях, ідеологи організації безпомилково визначали хиби радянської
виборчої системи, викривали владні маніпуляції виборчим законодавством,
наводячи читачів на думку про антинародну сутність радянської системи влади
та закликаючи до боротьби з нею.

CRITICISM OF THE SOVIET ELECTORAL SYSTEM
BY IDEOLOGISTS AND PUBLICISTS OF THE OUN

Oleksandra STASIUK
The Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy

 of Sciences of Ukraine,
the Department of Contemporary History,

4 Kozelnytska str., 79026, Lviv, Ukraine

The position of the leaders of the OUN according to the Soviet election campaigns of the post-war
period is revealed in the article. Despite the presence in the underground of a large number of purely
propagandistic literatures dealing with this theme, the content of individual editions is evaluated as
entirely professional. Possessing experience in the European parliamentary institutions, ideologues
and publicists of the organization have unequivocally identified the flaws of the Soviet Electoral
System, exposing the authorities’ manipulation of electoral legislation, and giving readers the idea of the
anti-popular nature of the Soviet regime. Conclusions made by underground publicists generally coincide
with the results of research by contemporary domestic and foreign scholars who study the system of
power relations in the USSR.

Ukrainian nationalists consistently denied the existence of democracy in the USSR, outlining its
internal system as a rigid Part-Catholic dictatorship based on the oppression and the outbreak of the
working people. Democratic electoral legislation and representative institutions, according to the opinion
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of underground publicists, were introduced in the Soviet Union not for practical purposes, but to hide
the criminal nature of the Stalinist regime and create an attractive image of the USSR in the international
arena. Under conditions of a totalitarian state, they could not perform their functions, but only duplicated
the power of the party’s vertical.

Consistently criticizing each stage of the electoral process carried out under strict party control,
the OUN’s ideologists arrived at the conclusion that there were no elections in the Soviet Union, and
the electoral system was aimed to legitimize the power of the only party in the state – communist.
According to OUN journalists, high quantitative and qualitative indicators of participation in elections
did not reflect the political preferences of the population, as they were stimulated by actions of the
authorities, including repressive ones.

The consolidation of the dominant role of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) at the
legislative level, legalized the party dictates, emphasized the ideologues of the Organization of Ukrainian
Nationalists (OUN), and equalized all other articles of the Constitution, including electoral law. Because
of this, there was a striking discrepancy of election technology with constitutional norms, which
resulted in numerous abuses of electoral legislation by local authorities in the Soviet Union. As a result,
a significant part of the population was eliminated from state administration and deprived of a number
of other civil rights and freedoms.

The article also presents the OUN theorists’ the vision of the future state structure of an independent
Ukrainian state, which is outlined as a parliamentary-presidential republic. Emphasizing the point on
the freedom of political parties, the OUN’s ideologists declared themselves adherents of democracy of
the European model.

The anti-election rhetoric of the underground publicists have traditionally been linked with the
struggle of the Ukrainian people for liberation, emphasizing that Moscow totalitarianism poses a
threat to the entire civilized world and must be destroyed.

Key words: USSR, elections, soviet electional system, communist system, national ideology, opinion
journalism, OUN (Organisation of Ukrainian Nationalists).
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ОПЕРАЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ БОЇВКИ
ВОЛОДИМИРА ТАБАКИ-“БАГРЯНОГО”

НА ЗАСТАВСЬКОМУ ПЕРЕДМІСТІ ГОРОДКА
У ЛЮТОМУ 1949 року

Руслан СІРОМСЬКИЙ*, Ганна СІРОМСЬКА**
*Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна

**Львівський державний університет внутрішніх справ,
кафедра філософії та політології

вул. Кривоноса, 1, Львів, 79008, Україна

У статті висвітлено операцію з ліквідації на Заставському передмісті Городка 12 лютого
1949 р. повстанської боївки Володимира Табаки (“Багряного”). Визначено ключових учасників
“чекістсько-військової групи МДБ”, імена загиблих повстанців, особливості внутрішнього
обладнання криївки та вилучені з неї речі. Окремо акцентовано увагу на пошуках органами
МВС-МДБ авторів інформаційних звітів, вилучених із криївки під час операції. Проаналізовано
формування героїчного образу загиблих повстанців у сучасному науковому дискурсі та в
історичній пам’яті мешканців Городка. Стаття написана на основі матеріалів Архіву Управління
Служби безпеки України у Львівській області та почасти інших документів, що вперше вводиться
у науковий обіг, і які дають змогу розкрити лише одну із багатьох героїчних сторінок національно-
визвольної боротьби українців проти радянського тоталітарного режиму.

Ключові слова: Володимир Табака (“Багряний”), українські повстанці, боївка, МДБ, Заставське
передмістя, криївка, інформаційний звіт.

12 лютого 1949 р., у день релігійного свята Трьох Святих, “реалізовуючи
оперативні матеріали”, спецгрупа МДБ виявила у господі Йосифа Дмитришина
на Заставському передмісті Городка Львівської області (за “Портаховим
мостом”) повстанську криївку1. Найімовірніше, її місцезнаходження міг видати
хтось із місцевих жителів, однак, хто саме досі достеменно невідомо. Як йдеться
у рапорті районного відділу (далі – РВ) МДБ, “виявленим бандитам (типове
для радянського часу означення українських повстанців – Авт.) запропонували
здатися без бою, проте у відповідь вони відкрили вогонь і почали жбурляти
з криївки гранати. У перестрілці всі три бандити, котрі перебували у
криївці, були вбиті. Трупи вбитих бандитів відразу опізнали”2. Попри двічі

1 Роман Горак вказує, що це трапилося у господі Й. Зайця. Див. Роман Горак, Городок (Львів:
Каменяр, 1993), 62.

2 Архів Управління Служби Безпеки України у Львівській області (далі – Архів УСБУ у
Львівській області), спр. П-27601, т. 2, арк. 204.
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зазначене у документі слово “вбиті”, побутує версія, що повстанці не бажали
здаватися живими й вчинили самогубство3. Припускаємо, що керівники операції
могли рапортувати про ліквідацію повстанців “власними руками” заради того
аби отримати похвалу від обласного керівництва. Ознайомлення із посмертними
фотографіями повстанців не дає однозначної відповіді щодо характеру тілесних
ушкоджень (візуально, найбільше ушкоджень на тілі Антіна Цапа, й, цілком
можливо, отримані внаслідок вибуху гранати)4.

Загиблими у криївці на Заставському передмісті повстанцями виявилися
уродженці Городка, а саме Володимир Табака (“Багряний”) – керівник кущової
боївки, Іван Ветошко (“Сосна”) та Антін  Цап (позивний не встановлено)5. Боївка
“Багряного” діяла у Городку та на його передмістях орієнтовно з осені 1944 р.,
періодично вдаючись до збройних операцій проти представників МВС-МДБ,
органів місцевої влади та більшовицької агентури. З приходом “других совєтів”
родини вказаних повстанців зазнали репресій і були заслані до Сибіру (“восточные
районы Советского Союза”)6. Станом на квітень 1946 р. В. Табака перебував
у переліку розшукуваних повстанців7, тоді як про інших двох підпільників
інформації не зустрічаємо. Щодо них існує навіть розбіжність у визначенні віку:
якщо В. Табаці на час загибелі виповнилося 27 років, то І. Ветошку приписують
вік 25–27, а А. Цапу – 21–28 років8.

Умови функціонування боївки В. Табаки (“Багряного”) ускладнювалися
місцем розташування – у межах районного центру й відносно недалеко Львова.
І хоча ландшафт Заставського передмістя – на північ від середмістя Городка –
радше нагадував сільські реалії, саме містечко та навколишні території слугували
місцем розташування великої кількості військових (зокрема, у Черлянах), що
ускладнювало збір важливої для українського підпілля інформації. До слова, на
Заставському передмісті певний час переховувалася очільниця (надрайонова)
жіночої мережі ОУН Городоччини Ганна Михайлишин (1919 р. н.; “Зірка”,
“Уляна”, “Ірина”), уродженка с. Мшана тодішнього Івано-Франківського району
(нині в складі Городоцького району Львівської області)9. Остання, разом з
мешканками Городка Осипою Кецур (“Галка”, “Ізяслава”, “Дорожка”,
“Чорногора”;1923 р.н.) і Іванною Кальмук (“Билиною”; 1925 р.н.) творили єдину
підпільну ланку10. Попри декількарічні наполегливі пошуки емдебистам не

3 Горак, Городок, 62.
4 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-29522, арк. 164.
5 Руслан Сіромський, “Окремі факти з історії ліквідації боївки “Багряного” на Заставському

передмісті,” Народна думка, 12 лютого 2016.
6 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 204 зв.
7 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П–3 (Львівський обласний комітет

КП(б)У), оп. 1, спр. 116, арк. 30.
8 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 203; Горак, Городок, 62.
9 Руслан Сіромський, “ ‘Обвинувачуються у проведенні антирадянської діяльності’: з історії

арештів учасниць жіночої мережі ОУН на Городоччині,” Народна думка, 27 листопада 2015.
10 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-25541, т. 1, арк. 441.
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вдалося виявити Г. Михайлишин на Городоччині. У 1951 р. за наказом провідника
ОУН “Яреми” її перевели у Жовківський район. Загинула ж підпільниця 15 червня
1952 р. у криївці на хуторі Думичі Кам’яно-Гірської сільської ради тодішнього
Магерівського району Львівської області (ймовірно, застрелилася)11.

“Чекістсько-військова група МДБ”

Як зазначалося у спеціальному рапорті, операцію з ліквідації підпільників на
Заставському передмісті о 9.30 розпочала “чекістсько-військова група МДБ”
у складі 25 осіб під керівництвом начальника Городоцького РВ МДБ майора
Костянтина Єрофєєва та командира І-ї стрілкової роти (ср) 10 стрілкового полку
(сп) військ МДБ старшого лейтенанта Логінова12.

Варто окремо зупинитися на постаті керівника операції майора Костянтина
Петровича Єрофєєва (1916 р.н., росіянин, уродженець м. Баку), який протягом
листопада 1944 – січня 1951 рр. очолював Городоцький РВ МДБ*13. К. Єрофєєв
користувався на Городоччині суперечливою репутацією. Зокрема, секретар
Городоцького райкому КП(б)У Григорій Шпитяк неодноразово звертався до
обласного керівництва з проханням звернути увагу на його незадовільну роботу14.
Критичні зауваженняя щодо керівника райвідділу мали різноманітний характер,
Так, зазначалось, що райвідділ МДБ під керівництвом К. Єрофєєва не провів
“жодної операції по боротьбі з бендеровцями” (так у тексті – Авт.), а
займався лише “реєстрацією фактів бендеровських збройних виступів”15.
У повідомленнях характеризувались і морально-етичні якості начальника
підрозділу МДБ, котрий “будучи п’яним… назвав двох робітників НКВС* і
секретаря РК ЛКСМУ (комсомолу) “сопляками, мерзавцями, сволочами” і
заборонив офіціантці відпускати пиво для робітників НКВС і секретаря
РК ЛКСМУ”16. Подібні донесення в обласні партійно-державні структури не
були поодинокими. Незважаючи на це, свого робочого місця начальник
Городоцького РВ НКДБ не втратив, а після реорганізації у 1946 р. радянських
органів держбезпеки, очолив місцевий відділ МДБ. І тільки 20 травня 1951 р.
його перевели у розпорядження Управління МДБ у Полтавській області17.

11 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 204.
12 Там само, спр. П-27601, т. 2, арк. 203.
* До 1946 р. – Народний комісаріат державної безпеки (НКДБ). У 1953 р. МДБ увійшло в

структуру МВС, однак через рік на основі його окремих управлінь і відділів утворено Комітет
державної безпеки (КДБ).

13 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-20610, т. 2, арк. 179.
14 Руслан Сіромський, “ ‘Вчиняють протизаконні дії, займаються мародерством,

п’янством’: свавілля співробітників органів державної безпеки та військових у повоєнній
Городоччині,” Народна думка, 5 травня 2017.

15 ДАЛО, ф. 13 (Городоцький районний комітет КП(б)У), оп. 1, спр. 5, арк. 76.
* У 1946 р. Народний Комісаріат внутрішніх справ (НКВС) перейменовано на Міністерство

внутрішніх справ (МВС).
16 ДАЛО, ф. 13, оп. 1, спр. 5, арк. 76.
17 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-20610, т. 2, арк. 205.
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Акт про ліквідацію боївки “Багряного” і вилучення “трофеїв” у присутності
господині Софії Дмитришин підписали, крім майора К. Єрофєєва, старший лейтенант
Логінов (ім’я встановити не вдалося – Авт.), уповноважений РВ МДБ капітан Іван
Могилат (1919 р.н., уродженець Полтавщини; оперуповноважений протягом жовтня
1944 – жовтня 1949 рр.)18, молодший сержант І-ї СР 10 СП В/МДБ Остапенко (в
інших документах фігурує як Степенко, або ж Степанченко) і рядовий тієї ж
роти Сипін. Саме троє останніх значилися у рапорті, які такі, що найбільше
“відзначилися в операції”19, під час здійснення якої з боку МВС-МДБ “жертв
не було”20.

Із пізніших документів довідуємося про участь у подіях 12 лютого 1949 р. на
Заставському передмісті начальника Городоцького РВ МВС (1948–1952)
старшого лейтенанта Івана Іванова (1915 р. н., росіянин, уродженець
Красноярського краю)21. Зокрема, 11 березня 1954 р. І. Іванов рапортував
новому керівництву про свою участь в операції п’ятирічної давнини22. Утім, якою
була ця участь напевне твердити не можна, оскільки трапляються випадки, коли
ті чи інші посадові особи “ставали учасниками” успішних операцій проти
повстанців post factum.

“Криївка… дуже добре обладнана”

Самі емдебисти відзначали, що виявлена “криївка… дуже добре
обладнана” (на означення криївки в органах МВС-МДБ переважно вживали
російське слово “схрон” – Авт.)23. Потрапити до неї можна було тільки з підвалу,
попередньо відсунувши вузькими залізничними рейсами до середини дві цегляні
сходинки. Далі вів коридор завдовжки у два з половиною метри, пересування
яким вимагало напівзігнутого положення. Внутрішні стіни криївки були обшиті
дошками й обклеєні папером; підведене електричне освітлення, а в одній із стін
обладнана розетка, у яку вмикали електричний обігрівач (“электрическая
печка”). Також у приміщенні були встановлені два ліжка (тапчани) з матрацами,
подушками, простирадлами, ковдрами. У куті стояв столик, на якому містився
радіоприймач24. Зважаючи на обжитість криївки, припускаємо, що вона
функціонувала достатньо тривалий час.

Серед вилученого з криївки у домі Дмитришиних значилися: 1) Гвинтівка
іноземного виробництва – 1 шт.; 2) Гвинтівка вітчизняного виробництва – 1 шт.;
3) Пістолети іноземного виробництва – 3 шт.; 4) Ручні бойові гранати – 6 шт.;

18 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П–27601, т. 2, арк. 264.
19 Там само, т. 2, арк. 205.
20 Там само, арк. 203 зв.
21 Там само, арк. 273.
22 Там само, арк. 201.
23 Там само, арк. 204.
24 Там само, арк. 205.
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5) Боєприпаси (різні) – 250 шт. (в іншому акті – 259 шт.); 6) Ракетниця – 1 шт.;
7) Польовий бінокль – 1 шт.; 8) Радіоприймач шестиламповий – 1 шт.;
9) Свинцева куля вагою 400 гр. з прикріпленим шнуром завдовжки у півметра
для нанесення ударів – 1 шт.; 10) Польова сумка з документами – 1 шт.;
11) Погони Радянської Армії (різні) – 4 пари (авіаційно–рядового складу; військ
МДБ; прикордонників; піхоти); 12) кашкети – 7 шт. (працівника залізниці – 1;
“петлюрівський” – 1; цивільний – 4; військ МДБ – 1); 13) Шапки–вушанки –
2 шт.; 14) Пілотки – 1 шт. (з приколотою п’ятикутною зіркою)25.

З криївки також вилучили чимало важливих документів, з-поміж яких, варто
звернути увагу на плани-схеми будівель РВ МДБ, РВ МВС, Райкому КП(б)У,
райвиконкому, штабів військових частин у районі, а також списки партактиву
(два примірники на 92 сторінках), пожежників Городка, Городоцької МТС,
колгоспів району (на двох сторінках) тощо26. Крім того, чималий інтерес
викликали повстанські листівки, датовані 1945–1949 рр., у яких “они (себто
повстанці) клеветали советскую действительность”27. Після вилучення
“трофеїв” “у криївку заклали шість кілограмів толу і підірвали”28.

У пошуках авторів вилучених звітів

Серед вилученого у криївці на Заставському передмісті особливий інтерес,
щоправда не відразу, в органів МДБ викликали рукописи повстанських
інформаційних звітів. Зокрема, Звіт за лютий 1948 р. був виконаний червоним
чорнилом на вісьмох сторінках учнівського зошита (“с подражанием
печатному шрифту”) і підписаний псевдонімом “Мак”. У звіті значилися
списки та біографічні дані працівників місцевих органів безпеки, райкому партії,
колгоспів, пошти, шкіл, сільрад тощо.

Після виявлення повстанських криївок навесні 1950 р. у Бартатові та в
Зашковичах, органи МДБ вилучили подібні листки, на яких шрифтом,
наближеним до друкованого, були написані повстанські звіти, підписані позивними
“Мак” і “210”. Матеріали містили інформацію про постій військ у Городоцькому
районі та їхню кількість. Дані були досить детальними, на зразок того, коли
збирається переїжджати у Крим авіаційний полк, або ж, за яких обставин Городок
полишили радисти і зв’язківці. Крім того, у відомостях наводився перелік голів
сільських рад передмість Городка із зазначенням року народження,
національності, ставлення до радянської влади, динаміка зміни чисельності
населення, обставини заснування колгоспів, дані про санітарний стан, торгівлю,
списки виборців і військовозобов’язаних29. З того часу розпочався активний
пошук автора цих інформаційних матеріалів, про що свідчать документи

25 Архів УСБУ у Львівській області, арк. 203.
26 Там само, арк. 203–203 зв.
27 Там само, арк. 205.
28 Там само, арк. 205.
29 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 30.
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спецслужб. В одному з них читаємо: “Розшуком бандитського інформатора
під псевдо “210” почали займатися, причому активно, оскільки припускали,
що він може дати вихід на “Наума”” (Осипа Дяківа-“Горнового” 1921 р.н. –
крайового провідника ОУН Львівського краю, котрий загинув 28 листопада
1950 р. у с. Великополе Івано-Франківського (нині Яворівського) району
Львівської області – Авт.)30.

Спершу серед підозрюваних у зборі та оформленні інформації для українського
підпілля опинилася Ганна Грициняк (1928 р. н., уродженка Черлян), котра
вчителювала у с. Незабитівка Городоцького району. Її заарештували 26 січня
1951 р. і на попередньому слідстві з’ясували, що вчителька й справді збирала
розвіддані, але підписувала їх чоловічим псевдо “Кривий”. У співпраці з
учасником підпілля Василем Шелькевичем, а з червня 1949 р. самостійно,
Г. Грициняк фіксувала і передавала розвіддані, що стосувалися авіаційної
військової частини у Черлянах. Адресатом виступав підпільник “Грушка”,
справжнє ім’я якого наразі встановити не вдалося. Втім, аналіз вилучених на
Заставському передмісті записів не давав підстав вважати Г. Грициняк їх
автором. Та, оскільки, на підозрювану назбирали чимало компромату, воєнний
трибунал військ МВС у Львівській області 13 квітня 1951 р. засудив учительку
до 25-ти років виправно-трудових таборів (ВТТ)31.
За підозрою у співпраці з українським підпіллям 10 жовтня 1951 р. співробітники
Городоцького РВ МДБ заарештували городківчанина Івана Ветошка (1906 р. н.).
Останній працював комірником комунального відділу виконкому Городоцької
міської ради і справді доклався до збору інформації про розташування і
переміщення військових частин у Городку та передмістях32. На попередньому
допиті І. Ветошко (позивний “С-12”)33 зізнався, що підтримував зв’язки з
Г. Михайлишин (“Іриною”), а зібрану інформацію позначав літерою “К” і
передавав через жителя Бартатова Петра Островського (“Гонту”, 1910 р. н.)34.
Під час допиту 24 грудня 1951 р. І. Ветошко категорично заперечив звинувачення
старшого слідчого УМДБ лейтенанта Чупруна про співпрацю з боївкою
В. Табаки (“Багряного”): “Я стверджую, що перерахованих осіб я ніколи не
знав і контактів з ними в рамках оунівської підпільної діяльності не мав.
Проживаючи у м. Городок, я лише чув, що якийсь Табака Володимир
перебував в […] ОУН, що він уродженець м. Городка. Про двох інших я
навіть нічого не чув”35.

30 Руслан Сіромський, “ ‘Спотворювали дійсність в антирадянському наклепницькому дусі’:
МДБ-МВС у пошуку інформаторів українського підпілля на Городоччині,” Народна думка,
22 липня 2016.

31 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 312.
32 Там само, арк. 29.
33 Там само, арк. 27.
34 Руслан Сіромський, Бартатів: історія (Львів: Тріада Плюс, 2013), 305.
35 Архів УСБУ у Львівській області, спр. П-27601, т. 2, арк. 28.
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11 жовтня 1951 р., тобто наступного дня після затримання І. Ветошка,
емдебисти заарештували студента IV курсу Львівського політехнічного
інституту, городківчанина Степана Канафоцького (1930 р. н.)36. На допиті той
зізнався, що разом з І. Ветошком складав і передавав підпіллю інформаційні
довідки про місцевих членів КП(б)У, комсомолу, співробітників райвиконкому,
міської ради, РВ МДБ, РВ МВС тощо. Проведена графічна експертиза
підтвердила, що звіти писав саме С. Канафоцький37.

Найгучніші звинувачення проти І. Ветошка й С. Канафоцького полягали у
підбурюванні до вбивства наприкінці 1947 р. сільського голови Підгаю та голови
колгоспу ім. Кагановича на Львівському передмісті, розповсюдження на адреси
посадовців Городоцького району антирадянських листівок із погрозами. Та
найрезонанснішим можна вважати інший епізод:  влітку 1948 р. І. Ветошко
роздобув паспорт на ім’я Анелі Попко, який певний час використовувала Дарка
Гусяк (“Чорна”) – зв’язкова головнокомандувача УПА генерала Романа
Шухевича38. Відтак воєнний трибунал військ МДБ Львівської області 21 січня
1952 р. засудив І. Ветошка та С. Канафоцького до 25-ти років ВТТ кожного39.

Боївка В. Табаки (“Багряного“) в дослідженнях та історичній пам’яті

За більш, ніж півстоліття з часу ліквідації боївки В. Табаки (“Багряного”) в
історичній пам’яті значної частини городківчан зберігалася (й переказувалася)
історія “про трьох повстанців, котрі не здалися ворогові”. 12 лютого 1992 р.
на місці загибелі Володимира Табаки, Івана Ветошка та Антіна Цапа було
встановлено пам’ятний хрест. З того часу, щороку, на цьому місці відбуваються
пам’ятні заходи, зокрема, за участі учнів городоцьких шкіл, представників влади
та громадських організацій. У травні 2013 р. на вул. Заставській, на місці загибелі
трьох повстанців, у рамках діючої обласної програми з вшанування борців за
незалежність України у 1940–1950 роках, спорудили пам’ятник40.

На початку 1990-х років про боївку “Багряного” й обставини загибелі її членів
існувало мінімум інформації, до того ж, окремі дані були не завжди були
верифіковані. Найхарактерніший приклад “Книга пам’яті Городоччини” (1993),
сміливо названа в анотації “історичним, суворо реалістичним і політичним
виданням”, яке подає “справедливий погляд на наше минуле”41. У третьому
розділі, де йдеться про пам’ять воїнів УПА, котрі “впали в боях з

36 Архів УСБУ у Львівській області, арк. 23.
37 Там само, арк. 39.
38 Там само, арк. 37.
39 Там само, арк. 38.
40 Посвята пам’ятника на вул. Заставській м. Городка, доступ отримано 12 листопада 2017,

http://www.gorodok–vlada.gov.ua/node/3729.
41 Див. Книга пам’яті Городоччини, редакційна колегія Орест Андрущишин, Володимир

Більовський та ін. (Городок: б.в, 1993).
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фашистськими окупантами та сталінським режимом, а також загиблих
учасників підпільної боротьби з цими режимами” (1942–1956), немає згадки
про жодного з трьох загиблих повстанців із Заставського передмістя Городка.
Натомість, у четвертому розділі, присвяченому “багатотисячним жертвам
репресій, здійснюваних проти мирного населення в період Першої і Другої
світової війни” під № 108 знаходимо згадку про Івана Ветошка (написано
Витошко) й вказано місце і рік його загибелі (Городок, 1949)42. В іншому місці
розташована подібна інформація про Володимира Табаку (№ 665), щоправда
його ім’я помилково зазначено, як Василь43; не вірно вказане ім’я Антіна Цапа –
Андрій (№ 722)44.

Уже через два роки після публікації “Книга пам’яті Городоччини”, дослідник
Роман Горак у своїй монографії про Городок (1995) присвятив подіям на
Заставському передмісті кілька речень, наголосивши, що імена повстанців, котрі
загинули 1949 р. “назавжди занесені у святці народної пам’яті”45.
Інформаційний вакуум щодо ліквідації боївки В. Табаки (“Багряного”) почасти
вдалося заповнити впродовж останніх років46, однак, досі маємо низку “білих
плям”, які, сподіваємося, дослідники усунуть найближчим часом.

OPERATION ON THE ELIMINATION OF THE VOLODYMYR
TABAKA–“BAHRIANYI” MILITARY UNIT ON THE ZASTAVSKE

SUBURB OF HORODOK IN FEBRUARY 1949

Ruslan SIROMSKYI*, Hanna SIROMSKA**
* The Ivan Franko National University of Lviv,

the Chair of Modern and Contemporary History of Foreign Countries
1 Universytetska str., Lviv 79000, Ukraine
** Lviv State University of Internal Affairs,
the Chair of Philosophy and Politic Science

1 Kryvonosa str., Lviv 79008, Ukraine

The operation on elimination Volodymyr Tabaka–“Bahrianyi”’ military unit (boyivka) on the
Zastavske suburb of Horodok on February 12, 1949 on the basis of the Archive of the Office SBU in
the Lviv region and partly other documents is highlighted in the article. Most likely, its location could
be given to someone from the local resident, but who is still not surely known. The rebels made armed
resistance, and when they were in hopelessness, not wanting to appear alive, they committed suicide.

42 Книга пам’яті Городоччини, 141.
43 Там само, 175.
44 Там само, 178.
45 Горак, Городок, 62.
46 Руслан Сіромський, “Окремі факти з історії ліквідації боївки “Багряного” на Заставському

передмісті,” Народна думка, 12 лютого 2016; Зведений реєстр осіб, пов’язаних з національно-
визвольною боротьбою на Городоччині у 1944–1953 рр., упорядники Юлія Дурбак-Лучків, Руслан
Сіромський (Львів: ЗУКЦ, 2017), 15, 63, 69.



444

Р. Сіромський, Г. Сіромська
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 436–445

“Bahrianyi”’ military unit acted in Horodok and its suburbs from the autumn of 1944, periodically
resorting to armed operations against the representatives of the MDB–MVS, local authorities and
Bolshevik agents. At the time of its elimination, in addition to the said commander, there were two
rebels – Ivan Vetoshko-“Sosna” and Antin Tzap – all natives of Horodok.

The operation on the elimination of undergrounds in Zastavske suburb was carried out by the
“military-chekist group of the MDB” (a total of 25 people) under the leadership of the head of the
Horodok District Department of MDB Major Constantine Yerofeyev. The latter used an ambiguous
reputation and a military operation on February 12, 1949 can be considered one of the most successful
in its track record.

Bunker (kryivka), in which the rebels were located, inside was well-equipped (fixed beds, table,
electric heating). It was possible to get inside from the cellar of the house of Yosyph Dmytryshyn.
After the military operation, “trophies” were removed from the bunker, among which, in particular,
there were weapons, clothes and anti-Soviet postcards. Subsequently, the bunker laid an explosive and
blew it. The owner of the house, which contained a bunker, was arrested and subsequently sentenced
for a long period of punishment.

Separately, the attention was focused on the hunting of the MDB-MVS for the authorities authors
of information reports seized during the operation of the bunker. Reports were executed in red ink in
the pupil notebook and signed by the pseudonym “Mak”. They provided lists and biographical data of
security officials, district party committees, collective farms, post offices, schools, village councils,
etc. The hunting for the authors of these reports was crowned with the arrest of two inhabitants of
Horodok – Ivan Vetoshko (a homonym of rebel, who died in 1949 in the Zastavske suburb) and Stepan
Kanafotskyi.

As a result, the formation of the heroic image of the three dead insurgents in modern scientific
discourse and historical memory of the inhabitants of Horodok region was analyzed. On February 12,
1992, a memorial cross was erected on the site of the rebellion’s death. Since then, every year, memorials
are held on this site, in particular, with the participation of pupils from Horodok schools, government
officials and public organizations. In May, 2013 on the Zastavska str. erected a monument.

Key words: Volodymyr Tabaka-“Bahrianyi”, Ukrainian insurgents, military unit (boyivka), MDB,
Zastavske suburb, bunker (kryivka), information report.
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ВИСВІТЛЕННЯ БОРОТЬБИ ОУН І УПА У ВІДКРИТОМУ ЛИСТІ
В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ЦК КПРС МИХАЙЛА ГОРБАЧОВА

Василь ДЕРЕВІНСЬКИЙ
Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра політичних наук,
Повітрофлотський просп., 31, 03680, Київ, Україна

У статті проаналізовано відкритий лист до керівника СРСР Михайла Горбачова одного з
лідерів українського дисидентства В’ячеслава Чорновола стосовно його оцінки українського
збройного Руху Опору в 1940-1950-х роках. Важливість осмислення цього питання пов’язане з
потребою з’ясувати істинне ставлення В. Чорновола до діяльності Організації Українських
Націоналістів і Української Повстанської Армії, зважаючи на побутування різних думок щодо
цього. Не менш вагомим завданням є дослідити, яким чином, і яку інформацію про Рух супротиву
1940-1950-х років отримувало українське суспільство в період існування радянської тоталітарної
системи. На підставі вивчення змісту листа встановлено, що В. Чорновіл володів певним багажем
знань про ОУН і УПА, змістовно і виважено виклав відому йому інформацію, що свідчила про
значний масштаб руху, виявляла причини його розгортання. Автор відзначив, що відкритий
лист В. Чорновола до генерального секретаря ЦК КПРС набув широкого розголосу в
українському суспільстві й відіграв важливу роль у популяризації національно-визвольної
боротьби 1940-1950-х років, а саме діяльності ОУН і УПА.

Ключові слова: В’ячеслав Чорновіл, Організація Українських Націоналістів, Українська
Повстанська Армія, Рух Опору, лист, бандерівці.

В’ячеслав Чорновіл був знаковою постаттю, вплив якої позначався на
розвитку суспільно-політичних процесів в Україні впродовж 1960–1990-х років.
Його діяльність щодо поінформування суспільства про українські визвольні
змагання 1940–1950-х років, як наукова проблема ще не осмислювалася. Немає
студій, в яких аналізується зміст відкритого листа В. Чорновола до генерального
секретаря ЦК КПРС М. Горбачова щодо діяльності ОУН і УПА. Існують
публікації присвячені певним постатям або історичному періоду, у яких йдеться
про лист В. Чорновола до керівника СРСР, як один з елементів антуражу до
обраної автором теми1. Враховуючи побутування різних міркувань щодо
трактування ставлення В. Чорновола до ОУН і УПА, існує потреба провести
вивчення цього питання. Не менш вагомим завданням є дослідити, яким чином,
і яку інформацію щодо руху спротиву 1940–1950-х років отримувало українське
суспільство в період існування радянського режиму.

1 Тарас Батенко, Опозиційна особистість: друга половина ХХ ст. Політичний портрет
Богдана Гориня (Львів: Кальварія, 1997), 114; Тарас Батенко, “Я повстаю, отже, я існую...”:
Політичний портрет Івана Геля (нариси з історії українського руху опору кінця 1950-х – початку
1990-х років (Львів: НТШ, 1999), 138.
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Метою статті є проаналізувати відкритий лист В. Чорновола до М. Горбачова
на предмет того, яку інформацію В. Чорновіл подавав у листі про діяльність
ОУН і УПА. Осмислення вміщеної інформації дозволить зрозуміти наскільки
В. Чорновіл був обізнаний з історією українського Руху Опору 1940–1950-х років
і розкриє його судження про боротьбу ОУН і УПА. Виклад зазначеної теми
сприятиме, як розширенню інформації в суспільстві про збройну боротьбу 1940–
1950-х років і постать В. Чорновола, так і актуалізації уваги дослідників щодо
цих питань.

У підрадянській Україні історія визвольної боротьби ОУН і УПА була однією
з найтабуйованіших тем. У 1970–1980-ті роки радянський пропагандистський
фронт активно працював над дискредитацією учасників українського визвольного
руху 1940–1950-х років. Друком виходили чисельні “викривальні” публікації про
“ворогів народу”, “колаборантів”, “прислужників фашизму”, “українських
буржуазних націоналістів” тощо2.

Наукове осмислення теми, як і легальне поширення інформації про ОУН і
УПА, було apriori неможливим у період радянського тоталітаризму.
Громадськість могла отримувати якусь непідцензурну інформацію лише за умови
“вкиду” нелегальних інформаційних матеріалів. Одним із джерел поширення
таких матеріалів на початку 1970-х і у другій половині 1980–х років був
заснований та редагований В. Чорноволом підпільний журнал “Український
вісник”. Із вміщених у ньому публікацій суспільству відкривалось інше бачення
українського визвольного руху 1940–1950-х років, ніж те, що транслювалося з
офіційних видань. Діячі ОУН і УПА поставали учасниками організованого
масштабного в просторі, тривалого в часі й чисельного в людському вимірі
національно–визвольного руху, який вів боротьбу за політичну суб’єктність
українського народу проти різних окупаційних режимів, зокрема, нацистського
та комуністичного.

Завдяки поширенню “Українського вісника” активістами правдиві
повідомлення про діяльність ОУН і УПА доходила до читачів. Інформаційний
потік врази зріс, коли матеріали “Українського вісника” розпочали
транслюватися по т. зв. ворожих голосах – закордонних радіостанціях: “Свобода”,
“Голос Америки”, Бі-Бі-Сі та ін. Себто В. Чорновіл зробив значний внесок у
розвінчання радянських міфів про борців за волю України.

Розміщення в журналі матеріалів, присвячених визвольній боротьбі ОУН і
УПА свідчило про неабияку мужність його редактора. Сам факт появи таких
матеріалів у друкованому видані наражав його видавців на розправу з боку
радянських каральних органів. Навіть у часи горбачовської “Перебудови”
співробітники радянської спецслужби вимагали від В. Чорновола, щоб він

2 Володимир Бєляєв та Михайло-Лев Рудницький, Під чужими прапорами (Київ: Радянський
письменник, 1956), 245; Клим Дмитрук, Безбатченки: документально-публіцистичний нарис
(Київ: Дніпро, 1980), 318 та ін.
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утримався від публікації матеріалів про український Рух Опору 1940–1950-х років.
Незважаючи на погрози, В. Чорновіл не відмовився подавати в журналі
відповідну інформацію.

Напередодні відновлення видання “Українського вісника”В. Чорновіл
звернувся з відкритим листом до керівника Радянського Союзу М. Горбачова,
в якому вмістив опис діяльності українського збройного руху 1940–1950-х років,
як ланки української визвольної боротьби ХХ ст.

Подібно, як праці В. Чорновола про радянські політичні репресії 1960-х років,
відкритий лист до М. Горбачова спричинив великий резонанс у СРСР і поза
його межами. Фактично лист став заявою українських політв’язнів про
відновлення активної діяльності в Україні політичної опозиції, а також чи не
найглибшим відзивом українського патріота про горбачовську “Перебудову”3.
Лист потрапив за кордон, звучав по радіо, був оприлюднений різними виданнями,
як української діаспори (“Сучасність”, “Смолоскип”, “Визвольний шлях”, “Шлях
перемоги”), так й іноземними4. Унаслідок цього зміст листа став широковідомим
і в Україні, і поза її межами.

Відомий український дослідник з діаспори А. Камінський уважав лист
“програмним документом не лише самих гельсінців (членів Української
гельсінської групи. – В. Д.), а й широкої суспільної динаміки, яка була виразником
української політики того часу”5. Сам В. Чорновіл зазначав, що в цьому листі
подана політична платформа “Українського вісника” – позацензурного журналу,
який виходив у 1970-х роках, і випуск якого було відновлено у серпні 1987 р.6

Звернення В. Чорновола мотивувало відомих діячів різних народів направити
відкриті листи до М. Горбачова. Зокрема, визначний вірменський діяч, колишній
політв’язень Паруйр Айрік’ян написав подібного листа, в якому зауважив, що “з
великим інтересом прочитав відкритий лист українського журналіста
В. Чорновола”7.

Значення відкритого листа в історії відродження українського національного
руху другої половини 1980-х років зумовило певну міфологізацію його авторства.

3 Василь Деревінський, “Значення відкритого листа В. Чорновола до генсека ЦК КПРС
М. Горбачова в історії українського національно-визвольного руху кінця 80-х – початку 90-
х рр. ХХ ст.,” Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези
доповідей (Київ: КНУБА, 2008), 10.

4 Viacheslav Tschornowil, “Offener brier an den Generalsekretär des ZK der KpdSU
M. S. Gorbatschow,” Ukraine-Report 2 (1988): 3–22; “Dies alles ist vorläufig noch eine Revolution
der Worte”. In einem offenen Brief an Gorbatschow weist der ukrainische Jornalist Tschornowil auf die
Bedeutung der Perestroika für die Regin hin,” Frankfurter Rundschau, 24 Mai, 1988, 4.

5 Анатолій Камінський,  На перехідному етапі. “Гласність”. “Перебудова” і
“демократизація” на Україні (Мюнхен: Український вільний університет, 1996), 316.

6 Тези виступу В. Чорновола на прес-конференції в Москві, 5 серпня 1987 р., Архів В’ячеслава
Чорновола.

7 Парурйр Айрік’ян, “Відкритий лист Генеральному секретарю ЦК КПРС Горбачову М. С.,”
Український вісник 8 (1987): 65.
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Сьогодні в літературі існує думка, що лист був написаний не одним автором, а
кількома, що, на наш погляд, не відповідає дійсності8.

Уперше згадка про долучення інших людей до написання відкритого листа
з’явилася в працях львівського історика Тараса Батенка. У своїй книзі про
Богдана Гориня він, посилаючись на Івана Геля, написав, що “над листом генсеку,
попри головну роботу редактора (тобто В. Чорновола. – В. Д.), рівно ж
працювала вся редколегія”9. У книзі про І. Геля, виданій двома роками пізніше,
Т. Батенко пише вже про спільне редагування відкритого листа генеральному
секретареві ЦК КПРС М. Горбачову авторства В. Чорновола. Відбулося це під
час святкування 50-річчя І. Геля, на якому були присутні В. Чорновіл, Михайло
Горинь, Зенон Попадюк, Роман Писарчук, Микола Вітер10.

Крім того, у другій книжці Т. Батенко однозначно зазначив, що автором листа
був В. Чорновіл. Про авторство В. Чорновола знаходимо підтвердження у
висловлюваннях Богдана Гориня, Михайла Косіва11. І. Гель у розмові з Атеною
Пашко розповів, що на його ювілеї В. Чорновіл виходив окремо з його гостями й
зачитував підготовлений текст листа. Підтверджує авторство В. Чорновола
редакційна стаття в сьомому номері “Українського вісника”, в якому вперше
було надруковано лист, а також повідомлення редколегії “Українського вісника”
для радянської та зарубіжної преси від 31 серпня 1987 р. Сам В. Чорновіл на
прес-конференції в Москві 5 серпня 1987 р. також підтвердив своє авторство. У
сьомому номері “Українського вісника” він зазначив, що тези листа були
підготовлені ще весною 1987 р.12 З метою зменшення обсягу листа з першого
його варіанта було вилучено багато інформації про репресії 1970–1980-х років,
окремі фрагменти якої подано в тому ж номері журналу13. Відтак зі здобуттям
незалежності України В. Чорновіл підтвердив своє авторство відкритого листа14.

Таким чином, навіть якщо припустити, що існувала потреба приховати
авторство інших осіб, то про це в роки незалежності України було б оголошено,
як, скажімо, імена тих осіб, які допомагали видавати “Український вісник” у
1970-х роках. Отже, єдиним автором відкритого листа до генерального секретаря
ЦК КПРС М. Горбачова, безсумнівно, слід вважати В. Чорновола.

Цінність відкритого листа полягає у самому факті публічного представлення
поглядів В. Чорновола про боротьбу ОУН і УПА. У попередні роки він, як
редактор “Українського вісника”, вміщував у ньому лише фактичні дані, або

8 Андрій Семененко, “УГС/УРП в боротьбі за незалежність України (1988–1991),”
Українознавство 3 (2007): 82–87.

9 Тарас Батенко, Опозиційна особистість: друга половина ХХ ст., 114.
10 Тарас Батенко, “Я повстаю, отже, я існую...”: Політичний портрет Івана Геля, 138.
11 Михайло Косів, “Немов невгасимий вулкан,” Молода нація 4 (2005): 75.
12 В’ячеслав Чорновіл, “Дещо про “демократію по-брежнєвськи,” Український вісник 7 (1987): 69.
13 Там само, 73.
14 “Виступ В. Чорновола на обговорені його творів висунутих на здобуття Шевченківської

премії в Будинку вчителя в лютому 1996 р.,” Час, 7–13 квітня 2000, 3.
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певний документ без своїх оціночних суджень. Особливо цінним і сміливим, як
для авторського тексту написаного у радянський період є розгляд визвольних
змагань 1940–1950-х років, як невіддільної ланки української визвольної боротьби.

Серед етапів національного спротиву В. Чорновіл виділяє період Української
революції 1917–1921 рр., коли відбувся потужний вибух “національної
самосвідомості й національно-державної самодіяльності українського народу”15.
Далі подає “таку свіжу ще сторінку української історії, як партизанську і підпільну
боротьбу” 1940–1950-х років. Як останній етап визвольного руху розглядається
діяльність нового покоління українських будителів, просвітників і підпільників
1960–1980-х років.

В. Чорновіл виступив із закликом “чесно і мужньо сказати всю правду про
минуле, не залишаючи “білих плям”, не оминаючи складних, не раз драматичних
моментів історії”. Потрібно відзначити, що В. Чорновіл чи не вперше в
підрадянській Україні 1980-х років відкрито підняв тему Голодомору 1932–
1933 рр., назвавши його “найбільшою і найганебнішою “білою плямою” в
радянській історії України”. Автор листа недвозначно заявив про штучний
характер злочинну проти людяності, організований Й. Сталіном. Більше того,
В. Чорновіл наголосив, що Голодомор, який забрав мільйони людських життів,
був “справжнім геноцидом української нації”, а радянський режим намагався
стерти пам’ять про мільйони померлих, не ставлячи пам’ятних знаків, не
лишаючи навіть могил жертв.

Розглядаючи в листі збройну боротьбу 1940–1950-х років, В. Чорновіл
розвінчував радянську пропагандистську машину, що маніпулювала низкою
термінів для демонізації руху і діячів, які виступали на захист національних прав
спільноти. Не вдаючись до першопричин появи терміну “бандерівець”, автор
відзначив використання цієї назви радянською пропагандою для очорнення
учасників Руху спротиву 1940–1950-х років. Однак, на цьому його використання
в пропагандистських цілях не обмежувалося. В. Чорновіл вказує, що з подібною
конотацією терміну “бандерівець” радянська пропаганда, “істино російська
людина” й “обрусілі інородці” називали вихідців із західної частини України, і
взагалі, кожного, хто постійно послуговується українською літературною мовою
і виявляв бодай мінімальну національну самосвідомість. Висловленими в листі
судженнями В. Чорновіл підважував слушність радянського кліше щодо поняття
“бандерівець”, як і взагалі негативістського трактування українського
визвольного руху 1940–1950-х років.

В. Чорновіл зауважував, що бурхлива історія збройної боротьби на
західноукраїнських земля була улюбленою темою радянської пропагандистської
машини, яка десятиліттями спеціалізувалася на викритті т. зв. українських
буржуазних націоналістів. Для створення потрібної картинки про “звірства

15 В’ячеслав Чорновіл, “Відкритий лист генеральному секретареві ЦК КПРС
М. С. Горбачову,” Український вісник 7 (1987): 12.
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бандерівців” витягувались окремі злочини скоєні особами причетними до
підпілля і шляхом гіперболізації їх дій весь визвольний рух оголошувався
злочинним. Хоча беззаконня є звичним явищем у роки війни, від них не
убезпечений жоден визвольний рух чи силові структури воюючих сторін.

Саме тому В. Чорновіл писав в листі, що “найлегше викривати окремих осіб з
націоналістичного підпілля, писати про “звірства бандерівців”… а треба
розглянутися спокійніше й ширше, докопатися до причин цього масового народного
руху, в якому від початку брали участь не якісь там окремі бандити, що ховались
по бункерах, а десятки й сотні тисяч, підтримані більшістю населення Західної
України. Без такої підтримки й на самому сліпому терорі неможливо було б майже
десятиліття вистояти проти потужної державної машини”16.

В. Чорновіл висловив обґрунтовану думку про те, що раніше чи пізніше
доведеться визнати, що визвольний рух 1940–1950-х років охоплював різні
соціальні прошарки (від найбідніших селян до студентів та інтелігенції), був перш
за все рухом національним, скерованим проти сталінського режиму й
терористичних методів його збереження.

У відкритому листі до генсека КПРС В. Чорновіл проаналізував причини
формування антирадянських настроїв західноукраїнського населення. Крах
певних прорадянських симпатій відзначав з кінця 1920-х років, коли розпочалося
згортання українізації, відбувся погром української культури, прокотився
Голодомор. Зрозуміло, що через ці дії населення Західної України не зустрічало
у 1939 р. радянську владу як визволителів. Потужним каталізатором
антирадянських настроїв, що штовхнув маси до збройної боротьби, В. Чорновіл
називає радянський терор 1939–1941 рр.: численні арешти, мордування, розстріли,
вивезення населення, нарешті, знищення в’язнів при відступі радянських військ
у перші дні війни. Зважаючи на комплекс таких причин, автор робить висновок,
що багато хто з мешканців Західної України при наближені Червоної армії у
1944 р. цілком вмотивовано йшов у підпілля, або втікав на Захід.

Підсумовуючи описання збройної боротьби 1940–1950-х років, В. Чорновіл
вказує на потребу переосмислення історії українського народу через призму
власних національних координат. Себто, автор закликає перестати дивитися на
“сторінки своєї історії не власними очима, а хижо примруженим поглядом “істинно
російської людини”17.

В. Чорновіл, як один із подвижників одного з етапів визвольної боротьби
1960–1980-х років, добре усвідомлював важливість проведення реконструкції
історичної тяглості змагань за національну суверенність; потребу масового
поширення в суспільстві об’єктивної інформації про Рух спротиву для відновлення
національної пам’яті, формування національної свідомості, національної
консолідації української спільноти.

16 Чорновіл, “Відкритий лист генеральному секретареві ЦК КПРС М. С. Горбачову,” 19.
17 Там само, 20.
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Важливу роль у популяризації визвольної боротьби, а саме діяльності ОУН і
УПА, відіграв його відкритий лист до генерального секретаря ЦК КПРС
М. Горбачова, який набув широкого розголосу. Зрозуміло, що формат листа не
дозволив В. Чорноволу ґрунтовно розглянути збройну боротьбу проти
радянського режиму у 1940–1950-х роках. Проте, лист давав читачам цілком
відмінне бачення особливо табуйованної радянською тоталітарною системою
теми в час, коли устої цього суспільного ладу здавалися непорушними.
В. Чорновіл був одним з перших, хто відкрито в підрадянській Україні 1980-х
років заявив про законність української визвольної боротьби, яка підтримувалася
більшістю населення у західному регіоні України.

Викладений у цій статті матеріал не вичерпує питання щодо рівня осмислення,
сприйняття і популяризації В. Чорноволом теми діяльності українського
визвольного руху 1940–1950-х років і потребує подальшого наукового
опрацювання.

СONSIDERATION OF THE STRUGGLE OF THE OUN AND THE UPA
IN OPEN LETTER FROM VYACHESLAV CHORNOVIL TO THE

GENERAL SECRETARY OF THE CENTRAL COMMITTEE
OF THE CPSU MIKHAIL GORBACHEV

Vasyl DEREVINSKYI
Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture

the Chair of Political Science
31 Povitroflotskyi ave, 03680, Kyiv, Ukraine

Viacheslav Chornovil was one of the notable figures whose influence influenced the development of
socio-political processes in Ukraine during the 1960–1990s. His work on informing society about the
Ukrainian liberation struggles of the 1940–1950s as a scientific problem has not yet been considered.
There are no studies in which the content of the information on OUN and UPA contained in an open
letter to M. Gorbachev was analyzed. There are publications devoted to certain figures or historical
period, in which the letter of Chornovil to the head of the USSR is briefly examined. Taking into
account the existence of various considerations regarding the interpretation of V. Chornovil’s attitude
towards the OUN and the UPA, there is a need to study this issue.

The purpose of the article is to analyze the open letter of V. Chornovil to the Secretary General of
the Central Committee of the CPSU, M. Gorbachev, on the subject of what information V. Chornovil
filed in a letter on the activities of the OUN and the UPA. Studying this information will allow us to
understand how thoroughly V. Chornovil was aware of the history of the Ukrainian resistance movement
of 1940–1950’s and will reveal his certain judgments about the struggle of the OUN and the UPA.
Consideration of this topic will promote the dissemination in the society of information on the armed
struggle of the 1940–1950’s, the identity of V. Chornovil, as well as actualizes the attention of researchers
to these issues.
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In the Soviet Ukraine, the history of the OUN and UPA liberation struggle was one of the most
tabooed topics. In the 1970s and 1980s, the Soviet propaganda front actively worked to demonize the
participants of the Ukrainian liberation movement of the 1940–1950s.

In 1987, V. Chornovil addressed an open letter to the head of the Soviet Union – General Secretary
of the Central Committee of the CPSU, Mikhail Gorbachev. In it, without fear, wrote about the
activities of the Ukrainian armed movement of the 1940’s and 1950’s. The struggle of the OUN and the
UPA was interpreted by V. Chornovil as one of the stages of the Ukrainian liberation movement of the
twentieth century. An open letter to M. Gorbachev caused great resonance in the USSR and abroad.

The value of the open letter lies in the very fact of V. Chornovil’s open disclosure to the general
public of his own views on the armed struggle of the OUN-UPA. In previous years, he as editor of the
“Ukrainian Herald” contained only actual data or a certain document without his judgmental judgments.
Particularly valuable and courageous for the author’s text written in the second half of the 1980’s in
Soviet Ukraine is the consideration of the liberation struggle of the 1940–1950s as an inseparable part
of the Ukrainian liberation struggle of the twentieth century.

An important role in the dissemination of true information about OUN and UPA was played by
V. Chornovil’s open letter to the general secretary of the Central Committee of the CPSU, M. Gorbachev.
It is clear that the format of the letter did not allow V. Chornovil to thoroughly consider the Ukrainian
armed struggle of the 1940–1950s. However, the readers could find information hidden by Soviet
propagandists. Vyacheslav Chornovil depicted members of the OUN and the UPA by people who rose
massively to defend their national rights. That is, V. Chornovil was one of the first who was openly in
the Soviet Ukraine of the 1980’s declared the legitimacy of the Ukrainian liberation war, which was
supported by the majority of the population of Western Ukraine.
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“МАЛОРОСІЙСЬКА КОМЕДІЯ ЧИ ДРАМА?”:
ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ КАМПАНІЇ 1991 р.
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Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті здійснено аналіз ходу президентської кампанії 1991 р. в Україні й участі у ній одного
з лідерів українського національного руху 1960–1980-х років В’ячеслава Чорновола. Відзначено
роль В. Чорновола у запровадженні інституту президенства в Українській РСР. Розглянуто
основні положення програми В. Чорновола, здійснено порівняльний аналіз виборчих матеріалів
претендентів на президентський пост. З’ясовано ставлення В. Чорновола до найдражливіших
проблем, що хвилювали тогочасне українське суспільство – мовне питання, люстраційний процес,
укладення нового Союзного договору, набуття Україною статусу незалежної держави.
Охарактеризовано заходи В. Чорновола щодо формування єдиного фронту демократичних
кандидатів у боротьбі за президентський пост. Запропоновано авторську інтерпретацію причин
краху президентських перспектив опозиційних кандидатів, зокрема В. Чорновола, наслідків
поразки висуванців від опозиційних сил для розвитку демократичного руху в Україні у
постарадянський період. При написанні статті використані матеріали, що зберігаються у
Державному архіві Львівської області та Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України.

Ключові слова: В’ячеслав Чорновіл, президентські вибори, Народний Рух України,
демократичні сили, передвиборчі програми.

25 грудня 1991 р. було поставлено останню крапку в існуванні Радянського
Союзу – подав у відставку перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов.
Процес дезінтеграції СРСР закінчився. Закінчився мирно, демократичним шляхом.

Палким прихильником саме демократичного характеру політичних змін
завжди був один із лідерів українського національно-визвольного руху 1960–1980-х
років В’ячеслав Чорновіл. За весь час своєї політичної діяльності, у
найскладніших, інколи здавалось найбезнадійніших умовах з погляду перспектив
для української державності, В. Чорновіл виступав за мирний спротив і
дотримання парламентських процедур як засобу реалізації політичних цілей.
Дієвим механізмом ліквідації комуністичного режиму і засобом виходу
республіки із системної кризи у часи Перебудови народна опозиція вважала
запровадження у республіці поста президента.

Дискусії щодо зміни конфігурації вищих органів державного управління і
введення нового інституту влади, розгорнулись у СРСР восени 1989 р. Саме у
цей період гостро далась взнаки нефункціональність нової політичної системи,
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що склалась внаслідок політичних реформ кремлівського керівництва на чолі
М. Горбачовим. У ході публічної полеміки з’ясувалось, що у демократичному
середовищі новий інституційний дизайн держави викликав певні побоювання
через ймовірність реставрації режиму одноособової влади, комуністи ж
остерігались, що така зміна призведе до департизації державних органів і
втратити ними реальних важелів управління. Компромісним видавався варіант
запропонований Міжрегіональною депутатською групою на чолі Андрієм
Сахаровим. Її представники вважали виправданим встановлення поста
президента, однак з паралельними гарантіями проти узурпації влади – прийняття
нової Конституції, створення реальної багатопартійності, а також всенародні
вибори президента1.

Ідея запровадження поста президента у національно-державних утвореннях
СРСР з’явилась на хвилі розгортання суверенізаційних процесів у республіках і
посилення конфронтації з союзним Центром. Ще на етапі парламентських виборів
1990 р. відомий громадський діяч Ірина Калинець заявила про особливе значення
президентської влади для майбутнього України2. Уже в новобраному парламенті
В. Чорновіл, як один із неформальних лідерів парламентського блоку “Народна
Рада”, під час балотування на посаду Голови Верховної Ради зазначав: “Вважаю
абсолютно необхідним введення, якщо не сьогодні, то завтра, президентства
України і ліквідацію президентства СРСР до остаточного вирішення долі
Союзу”3. Хоча, слід зазначити, що у В. Чорновола були авторитетні опоненти.
Зокрема, голова Народного Руху України Іван Драч, вбачав у підтримці
партапаратом ідеї президенства спробу “політичної мімікрії” компартійної
номенклатури з метою додаткової легітимізації партійної влади і з притаманною
йому емоційністю і образністю висловлювань зазначав: “Вона (КПРС. – І. П.)
зміцнює свою владу, узаконюючи її модерно: запроваджується посада президента
і партбоси лише надягають нову дволику маску, а ховаючись за суміщенням
посад, проводять ще жорсткішу політику. І багато демократів наввипередки
поспішають проголосити це своєю перемогою”4.

Однак, більшість опозиційних лідерів наполягали на запровадженні поста
президента, солідаризуючись з політиками-центристами, які словами
Олександра Ємця стверджували: “Для виходу з кризи потрібна сильна виконавча
влада... Саме обрання президента всім народом України уможливило б перехід

1 Евгений Кузнецов, “Из истории создания института президента СССР,” Государство и
право 1 (1996): 103.

2 Офіційна програма кандидата в народні депутати УРСР Ірини Калинець, 1990 р., Державний
архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П-3, оп. 62, спр. 804, арк. 119.

3 В’ячеслав Чорновіл, “Виступ народного депутата В. Чорновола під час балотування на
посаду Голови Верховної Ради Української РСР 29 травня 1990,” Бюлетень Верховної Ради
Української РСР. Перша сесія 23 (1991): 59.

4 Іван Драч, “Від ілюзій до реальності,” Народна газета, червень 1991.
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на новий, принципово якісний рівень управління”5. Українські соціологи фіксували,
що 90,7% опитаних мешканців республіки схвалювали існування нового
державного інституту, однак за умови всенародного голосування за кандидатуру
президента6.

У трансформації політичного устрою демократичні сили (через обрання свого
висуванця на найвищу державну посаду) вбачали шанс на усунення КПУ від
влади і створення центру реальної противаги союзному президентству, щоб,
таким чином, забезпечити перехід республіки від декларативного до реального
суверенітету. Комуністична партбюрократія теж планувала отримати свої
політичні “дивіденди” від зміни структури влади. З одного боку, вона
небезпідставно розраховувала на перемогу “свого” кандидата, з іншого, сильна
політична фігура мала зміцнити партійно-владну вертикаль, що стрімко втрачала
функціональну дієздатність через поступове формування двох конкуруючих
центрів управління – компартійний апарат і система Рад. Не була проти
спробувати свої сили в новій іпостасі й верхівка партійно-державного
істеблішменту. Зокрема, Леонід Кравчук задовго до виборчої кампанії 1991 р.
вже не приховував своїх політичних амбіцій: “Я надіюсь стати президентом”, –
заявив він в інтерв’ю французькій газеті “Монд”7.

Отже, ідея запровадження президентського поста не викликала принципових
заперечень ні у комуністичної влади, ні в демократичної опозиції. Майже кожен
із чільних представників українського політикуму вже уявляв свою руку чи то
на Конституції УРСР, чи на Пересопницькому Євангелії. І як побачимо згодом,
це не спроба авторської гіперболізації тогочасних владних процесів, а реальність,
що в серпні-вересні 1991 р. стрімко набувала дійсних обрисів.

Ще на етапі обговорення законопроекту “Про запровадження поста
президента” правляча верхівка, розмірковуючи над тим, як відсторонити
потенційних кандидатів на президентський пост з табору демократів, намагалась
закласти у закон принцип недопущення до участі в президентській кампанії осіб
із судимістю. Така норма, за задумом партійців, мала усунути від виборів
кандидатів-політв’язнів, котрі поступово набирали все більшої політичної ваги й
серед яких виділялись постаті багаторічних борців з комуністичним режимом –
В’ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь, Левко Лук’яненко. Наслідком тривалих
дебатів у парламенті стало компромісне формулювання статті закону, за якою
кандидати публікували біографічні довідки, в яких вказували про наявність
судимості. Уже під час кампанії у провладних мас-медіа (інших практично не
існувало) вибудовувався певний логічний ряд із діянь таких держаних лідерів як

5 Олександр Ємець, “У нас чітка позиція,” Літературна Україна, 7 березня 1991.
6 Валерій Бебик і Володимир Полохало, “Дума про Україну. Частина друга,” Літературна

Україна, 11 липня 1991.
7 Володимир Литвин, Украина: политика, политики, власть. На фоне политического

портрета Л. Кравчука (Киев: Издательский дом “Альтернативы”, 1997), 229.
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Володимир Ленін, Йосиф Сталін, чи Звіад Гамсахурдія, що, напевне мало
переконати читача\глядача у потенційній загрозі для демократії від політиків,
що відбули ув’язнення, нехай і з політичних мотивів. Правда, при цьому
журналісти чомусь “забували” приклади Нельсона Мандели, Вацлава Гавела і
Леха Валенси – політв’язнів, які після приходу до влади провели глибокі суспільні
реформи.

Президентська кампанія в Україні офіційно стартувала 1 вересня 1991 р.
Правом висунення претендентів у кандидати на президентську посаду
скористалися 12 політичних партій і громадських об’єднань, 97 трудових
колективів8. Водночас близько 100 громадян України подали заяви до
Центрвиборчкому як самовисуванці. Серед усіх претендентів на найвищу посаду
в республіці була лише одна жінка9, а всього зареєструвались 109 претендентів
у кандидати на пост президента України10.

Неузгоджено відбувався процес висунення кандидатів від демократичного
табору. Так, ще на початку серпня 1991 р. Провід Народного Руху практично
одноголосно схвалив кандидатуру В. Чорновола на пост президента11.
Одночасно вищий орган Руху звернувся до всіх демократичних громадсько-
політичних організацій і трудових колективів із закликом підтримати єдиного
кандидата від демократичних сил і створити один передвиборчий блок. Однак,
вже на цьому ж засіданні лідер Руху І. Драч фактично висловився за підтримку
на виборах не В. Чорновола, а голови УРП Л. Лук’яненка.

Драматичні події серпня 1991 р. лише на кілька днів відсунули питання
президентських виборів на другий план. Уже в день проголошення незалежності
України Всеукраїнські збори Асоціації демократичних Рад України (АДРУ)
підтримали кандидатуру В. Чорновола. 1 вересня 1991 р. кандидатуру
В. Чорновола схвалила і сесія Великої Ради Руху. У ході обговорення тактики
виборчої боротьби В. Чорновіл запропонував визначити найрейтингішового
кандидата від опозиції, з тим, щоб решта учасників на фініші виборчої кампанії
зняли свої кандидатури на його користь. Соціологічні дослідження вказували,
що головна боротьба за президентство розгорнеться між діючим Головою
Верховної Ради України Л. Кравчуком і одним із опозиціонерів – або
В. Чорноволом, що було найреальніше, або Л. Лук’яненком (на початок кампанії

8 “Досить претендентів?,” Голос України, 4 жовтня 1991.
9 У Центральній виборчій комісії по виборах Президента України, 1991 р., Центральний

державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО), ф. 1, оп. 28,
спр. 121, арк. 99.

10 Там само, арк. 98.
11 “Ухвала Центрального проводу Народного Руху України про участь НРУ у виборах

Президента України,” Ухвали, заяви, звернення та інші документи Народного Руху України
(Тернопіль: Рухінформцентр, 1992), 11.
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утримував третій результат за популярністю), або головою Народної Ради акад.
Ігорем Юхновським.

Загалом кандидатуру В. Чорновола підтримали АДРУ, Провід Руху, сесія
Великої Ради Руху, а також Координаційна рада Галицької Асамблеї, Українська
селянсько-демократична партія, Український національно-патріотичний
визвольний фронт, обласні організації Демократичної партії України західних
областей республіки, Соціал-демократична партія України тощо. Його ж
головному опоненту від демократичних сил, лідеру УРП, Л. Лук’яненку
висловили підтримку, окрім УРП, Всеукраїнське товариство репресованих,
Товариство української мови ім. Тараса Шевченка “Просвіта”, Рух Спілки
письменників України, Політична Рада НРУ, Спілка українських студентів, низка
громадських діячів і політиків (І. Драч, М. Горинь, Микола Руденко, Павло
Мовчан та ін.). Своє пояснення причин, які вже зі старту президентської кампанії
започаткувати протистояння двох сильних кандидатів від демократичних сил,
сам В. Чорновіл давав наступним чином: “Розкол Руху назрівав. ДемПУ і УРП
не тільки виставили своїх кандидатів на посаду Президента, але й розгорнули
боротьбу проти кандидата Руху”12. Така ситуація вже зі старту кампанії
дезорієнтовувала і членів низових осередків демократичних партій, і їх
прихильників серед виборців, тим більше, що на виборчій арені почали з’являтися
нові політичні гравці, які теж розраховували на підтримку демократично
зорієнтованого електорату. У вересні преса майже щодня повідомляла про
висунення нових претендентів від демократичних сил. Зокрема про свою участь
у виборах заявили І. Юхновський, Володимир Яворівський, Олесь Бердник, Юрій
Шухевич та багато інших демократичних лідерів.

Статусу кандидата у президенти висуванці набували за умови підтримки їх
кандидатур щонайменше 100 тисячами громадян, які мали право голосу.
Найшвидше зібрали підписи потенційних виборців Л. Кравчук, В. Чорновіл і
Л. Лук’яненко. І. Юхновський мав проблеми і з мобілізацією своїх прихильників,
і з мотивацією участі виборах, про що він через багато років зізнавався і сам:
“Я не був готовий бути лідером держави. Мене вела команда і я слухняно
виконував їх побажання”13.

Зрештою, посвідчення кандидатів у президенти отримали п’ять (!)
претендентів від демократичних сил (до згаданих кандидатів додались ще
Володимир Гриньов і Леопольд Табурянський) і два політики, які позиціонували
себе як незалежні кандидати, але фактично мали тісні зв’язки з компартійно-
державним істеблішментом – Л. Кравчук і О. Ткаченко. Численні опитування
громадської думки свідчили, що реальні шанси на перемогу мають лише троє з

12 В’ячеслав Чорновіл, Народний Рух України (коротка соціально-політична та історична
довідка). Народний Рух України місце в історії та політиці (Київ: Рух-прес, 1993), 11.

13 Ігор Юхновський, “Леонід Кучма був мирним і гостинним чоловіком. Інтерв’ю
І. Юхновського,” ХайВей, 4 грудня 2006, доступ отримано 14 березня 2017, http://h.ua/story/
24242/
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“чудової сімки” й головна боротьба за президентство розгорнеться між Л.
Кравчуком і одним із опозиційних лідерів – або В. Чорноволом, або
Л. Лук’яненком.

Після того, як на старті президентської кампанії опинилося п’ятірка політичних
союзників, гостро постало питання тактики демократичних сил у боротьбі за
президентський пост. Для всіх учасників перегонів було зрозумілим, що реально
протистояти провладному висуванцю зможе лише узгоджений кандидат від
опозиції. Однак, усупереч логіці передвиборчої боротьби, незважаючи на
прогнози соціологів, які вказували на перевагу Л. Кравчука, жоден із
демократичних кандидатів не зняв своєї кандидатури, і ні претенденти, ні їх
виборчі штаби не могли знайти прийнятних рішень для згуртування зусиль.
Гіркою іронією і політичною прозірливістю був сповнений коментар цієї ситуації
В. Чорноволом: “А наші демократи, чи радше групи підтримки вже одне одного
поборюють... Ідуть взаємні звинувачення. Велика малоросійська комедія може
статися з цих виборів”14.

Аналіз програмних засад демократичних кандидатів щодо розв’язання
головних суспільних проблем засвідчив, що вони не містили принципових
протиріч. Більше того, між основними положеннями програм В. Чорновола,
Л. Лук’яненка та І. Юхновського, з одного боку, і їхнього головного політичного
опонента – Л. Кравчука, з іншого, не існувало антагоністичних розбіжностей.
Зокрема, В. Чорновіл єдину відмінність своєї програми від програмних постулатів
Л. Кравчука вбачав у тому, що “моїй програмі років тридцять, а його – три дні”15.
Отже, можна констатувати, що абсолютна більшість програмних засад цих
чотирьох кандидатів ґрунтувалися на близьких ідейно–політичних принципах, а
підходи до вирішення суспільних проблем, якщо і різнилися, то лише механізмами
та інструментарієм їхньої реалізації.

Наприклад, такі тези передвиборчої програми В. Чорновола, як державна
незалежність і територіальна цілісність України, самоврядність територій при
визначальності ідеї соборності України, прямі вибори керівників територіально–
адміністративних одиниць, професійний парламент і сильна президентська влада,
соціально орієнтована економіка на ринкових засадах, повністю, або в значній
мірі, співпадали із програмними вимогами Л. Кравчука, Л. Лук’яненка та
І. Юхновського.

Певні розбіжності демонстрували кандидати у підходах до розв’язання питань
державного устрою і національно-культурної політики, ставлення до ядерної зброї
і перспектив міждержавних відносин із колишніми радянськими республіками.

14 В’ячеслав Чорновіл, “Компартія фактично існує,” Літературна Україна, 19 вересня 1991.
15 Наталя Дребот, “В’ячеслав Чорновіл на тлі доби українського відродження,” Збірник

доповідей і повідомлень, поданих на III Міжнародний науковий конгрес українських істориків
(Луцьк, 2007), 320.
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Так, В. Чорновіл щодо майбутнього державного устрою незалежної України
допускав запровадження статусу національно–культурних автономій для
національних меншин (особливо акцентував на цьому під час зустрічей із
виборцями південно–східних областей), однак, при цьому підкреслював, що “моя
ідея федеративного устрою полягає лише в ширшому місцевому самоврядуванні
з підпорядкуванням центральному уряду... Перехід до такого устрою зараз не
на часі. Спершу слід збудувати міцну державу”16.

Щодо чорноволівської концепції державного устрою майбутньої Української
держави існувало, та й існує, багато чуток і політичних спекуляцій. Вже під час
президентської кампанії, незважаючи на заперечення В. Чорноволом планів
федералізації України, його найсерйозніший опонент із демтабору Л. Лук’яненко
піддав жорсткій критиці погляди рухівського кандидата з цього питання.

Дійсно, ідею федералізації України запропонував В. Чорновіл у ході
парламентської кампанії 1989–1990 рр.17 Ця доктрина була висунена за певних
історико-політичних умов, коли демократичні сили, здавалось, не мали
щонайменших шансів подолання влади комуністичної партноменклатури у
республіканському масштабі. Тому й був підготований проект федеративного
устрою України, як шанс на розбудову особливої економічної і культурної моделі
в окремо взятій “землі” – Галичині. Тут слід відзначити, що в 1989 р. В. Чорновіл
був єдиним українським політиком, котрий висунув інтегрований план державного
устрою і національно-культурної політики майбутньої України. Сама ж ідея
федеративного устрою України В. Чорновола у наступний період зазнала суттєвої
еволюції – від гасла федералізації до концепції місцевого самоврядування.

На час президентської кампанії 1991 р. В. Чорновіл вже переглянув свої
погляди щодо федеративного проекту в Україні: “Я відкидаю ті ідеї федерального
устрою, що передбачають поділ держави на окремі автономні республіки”18,
хоча політик і допускав, за певних умов, можливість відтворення національної
кримсько-татарської автономії19.

Серед усіх кандидатів-демократів тільки В. Гриньов послідовно відстоював
реформування державного устрою на засадах федерації, оскільки, це “єдиний
спосіб створити стабільну Україну”20. Всі інші кандидати допускали існування
різних форм місцевого самоврядування при збереженні унітарної держави.
Головний опонент демократичних кандидатів Л. Кравчук був у цьому питанні
гранично категоричним: “Я виступав, виступаю і виступатиму проти

16 В’ячеслав Чорновіл, “Компартія фактично існує”, Літературна Україна, 19 вересня 1991.
17 Обращение кандидата в депутаты Верховного Совет УССР Вячеслава Чорновола к русскому

населению Украины, ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 801, арк. 84.
18 Георгій Воротнюк, “Я не програю ці вибори...,, Голос України, 22 жовтня 1991.
19 В’ячеслав Чорновіл, “Не хочу бути злим пророком...,” Народна газета, вересень 1991.
20 Володимир Гриньов, “Перший Президент має “згоріти”,” Голос України, 5 листопада 1991.
21 Леонід Кравчук, “Народ доріс до незалежності...,” Голос України, 12 листопада 1991.
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федерального устрою. Той, хто сьогодні за федеральний устрій, той за
розшматування України”21.

Невиразною залишалась позиція кандидатів-опозиціонерів щодо ядерної зброї
на території України, і це у той час, коли уряди західних держав найпершою
передумовою майбутньої співпраці з незалежною Україною ставили питання
нерозповсюдження ядерних арсеналів. В. Чорновіл розглядав ядерний потенціал
як своєрідний стимул того, щоб Україну “скоріше визнавали як державу”22.
Однак, це своєрідний “політичний шантаж” міг викликати хіба що легке
роздратування західних лідерів, тим більше, що ні реальних можливостей
контролювати “ядерну кнопку”, ні потужностей забезпечити виробництво чи
обслуговування ядерної зброї в незалежній Україні не існувало.

Це добре розумів і врахував у своїй виборчій агітації основний суперник
кандидатів-демократів, який відкидав будь-які двозначності щодо майбутньої
політики держави у питанні ядерного роззброєння. Уже на старті виборчої
кампанії Л. Кравчук в інтерв’ю телекомпанії Сі-Ен-Ен заявив: “Україна має намір
стати без’ядерною державою і не бажає, щоб на карті світу з’явилося ще кілька
ядерних держав”23.

Низка злободенних тем, навколо яких у суспільстві точилися напружені
дискусії, отримали в офіційних програмах кандидатів формальне висвітлення,
але уникнути їх деталізації під час зустрічей із журналістами, або виборцями
кандидатам не вдалося. Ці питання стосувалися мовної політики, ставлення до
членів забороненої Компартії та люстраційного процесу, автономного статусу
Криму тощо.

Проблему мовної політики в офіційних програмах не підіймав жоден із
кандидатів, зокрема й В. Чорновіл. Ця непроста для українського суспільства
тема дискутувалася на зустрічах із виборцями (особливо на Сході та Півдні
республіки), котрих цікавило питання статусу російської мови у незалежній
Україні. Кандидати у публічних виступах намагалися виходити з реалій мовної
ситуації у республіці. Так, на думку В. Чорновола, майбутній земельний устрій
України передбачав, що “землі можуть самі визначати принципи свого
внутрішнього життя, мову тощо”24. Як один із варіантів демократичного підходу
до удосконалення національних відносин в Україні всі основні кандидати (крім
прихильника федералізації В. Гриньова) допускали запровадження культурно-
національних автономій (зокрема, у вигляді національно-культурних районів,
національно-територіальних округів тощо). Назагал, всі претенденти на
президентську посаду максимально виважено трактували питання, що
стосувались національних проблем, особливо напередодні референдуму 1 грудня.

22
 Юрій Луканов, “Президентські вибори у дзеркалі преси,” Народна газета, жовтень 1991.

23
 Леонід Кравчук, “Інтерв’ю телекомпанії Сі-Ен-Ен,” Голос України, 12 вересня 1991.

24
 В’ячеслав Чорновіл і Леопольд Табурянський, “Не обдурити б народ. Нотатки з прес-

конференцій В. Чорновола й Л. Табурянського,” Голос України, 23 листопада 1991.
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Дражлива для суспільства проблема щодо ставлення до комуністів і
можливість політичної люстрації у жодній із офіційних програм кандидатів-
демократів не розглядалась. У своїх виступах перспективи Компартії України
та її членів коментували тільки двоє кандидатів – В. Чорновіл і Л. Лук’яненко.
Зокрема, рухівський кандидат засуджував радикальну декомунізаційну політику
і однозначно відкидав переслідування людей за політичні погляди. Однак,
тотальна декомунізація всіх владних і господарських структур, на думку
В. Чорновола, мала увійти в коло першочергових завдань після виборів.

Проголошення незалежності України стало тим “політичним Рубіконом”, після
якого відновлення СРСР у будь-якій формі український політикум вважав
неприйнятним. Тим більше, що статус України як незалежної держави
підтримувала більшість населення республіки у всіх регіонах (можливо, за
винятком Криму)*. Залишалось однак відкритим питання про форму і ступінь
майбутньої співпраці з незалежними державами пострадянського простору.
Позиція В. Чорновола щодо перспектив укладення Союзного договору і
створення Співдружності колишніх республік у будь-якому вигляді була
однозначною й безкомпромісною – жодних політичних чи економічних стосунків
на багатосторонній основі за участю московського Центру. Зокрема, В. Чорновіл
категорично висловлювався проти т. зв. єдиного економічного простору у межах
колишнього СРСР25.

У ході всієї передвиборчої кампанії провладний кандидат мав істотні переваги
над своїми конкурентами (адмінресурс, доступ до ЗМІ, значні організаційні й
інтелектуальні засоби), що назагал вписувалося у теорію виборчої практики у
посттоталітарних суспільствах. З цього приводу В. Чорновіл слушно зазначав:
“Маємо справу з ейфорією: ось, мовляв стала можливою багатопартійна
боротьба. А насправді в Україні є лише ембріони майбутніх демократичних
партій. Хіба ці організаційні структури, спроможні “потягнути виборчу
кампанію?”26. Ці висловлювання В. Чорновола зайвий раз підтверджували тезу –
розрізнених зусиль демократичних організацій буде замало для перемоги у
виборах. За цих умов єдиним тактичним кроком, який зберігав демократичним
кандидатам шанс на продовження боротьби, принаймні, у другому турі виборів,
було висунення узгодженого кандидата від опозиції. Проте, жоден із кандидатів-
союзників не зняв своєї кандидатури, і ні претенденти, ні їх виборчі команди
навіть не намагались віднайти прийнятні рішення для згуртування зусиль.

Більше того, велика кількість демократичних лідерів відкрито підтримали
Л. Кравчука, серед яких були такі авторитетні політики як Дмитро Павличко і
М. Горинь. Згодом Д. Павличко, союзник В. Чорновола по демократичному
парламентському блоку, відверто заявить: “Рух, вигравши державу, не виграв у

25 Федір Монченко, “Незалежній Україні – гідного лідера,” Народна газета, жовтень 1991.
26 В’ячеслав Чорновіл, “Компартія фактично існує,” Літературна Україна, 19 вересня 1991.
27 Дмитро Павличко, “Ми ніколи не віддамо нашої свободи,” Голос України, 8 червня 1993.
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ній президентський пост. І це була воля Божа, яка врятувала Україну від
політичних землетрусів і зіткнень”27. Через багато років “політичну гру” проти
рухівського кандидата підтвердить і сам Л. Кравчук: “Уявіть собі президентом
України стає В. Чорновіл з його радикальними поглядами змін. Серйозне
політичне загострення було б реальним фактом... Це розуміли лідери Руху. У
1991-му не можна було обирати В’ячеслава Чорновола”28.

То ж, не дивно, що у ситуації тотальної роз’єднаності й, навіть, протистояння,
а у деяких випадках, закулісної (і не тільки) підтримки провладного кандидата,
демократичні сили наближалися до своєї чергової поразки, на цей раз уже в
президентських перегонах. Результати президентських виборів лише підтвердили
слова В. Чорновола, сказані ним за ще за два місяці до виборів: “Не хочу бути
злим пророком, але не важко передбачити, що маса виборців, дезорієнтована
передвиборчим перетягуванням канату, махне на нас рукою і проголосує за
когось із наших опонентів з компартії і апарату, які вміло взяли на озброєння
наші ідеї, ті, які вони ще недавно поборювали”29.

Увесь драматизм президентської кампанії 1991 р. полягав у тому, що ці вибори
мали всі підстави деконструювати найбільший міф українського політикуму про
неспроможність демократичних сил у цих політичних реаліях претендувати на
перемогу. Як свідчили висновки соціологів, ще за два тижні до дня голосування
кількість громадян, що не визначилися, сягала у різних регіонах від 20 до 43%30*.

Такий стан речей теоретично давав змогу опозиції значно пократищити свої
виборчі шанси, однак, на практиці демократичні лідери не змогли приборкати
особисті амбіції і політичні апетити своїх команд й задовго до фінальної стадії

28 Леонід Кравчук, “Повноліття,” За вільну Україну плюс, 27 серпня 2009.
29 В’ячеслав Чорновіл, “Не хочу бути злим пророком...,” Народна газета, вересень 1991.
30 Володимир Оссовський, “До референдуму залишилося 17 діб,” Голос України, 13 листопада

1991; Сергій Павленко, “Симптоми байдужості,” Голос України, 24 жовтня 1991; Роман Черніга,
“За кого голосуватиме Полісся,” Народна газета, жовтень 1991.

* Вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 р. До виборчого бюлетня було
включено прізвища шістьох претендентів на президентську владу (О. Ткаченко 25 листопада
зняв свою кандидатуру на користь Л. Кравчука). У голосуванні взяли участь 31 892 415 виборці,
або 84,18% від загальної кількості внесених у списки. Офіційні результати голосування на виборах
Президента були такими: за Л. Кравчука віддали свій голос 61,59% виборців; В. Чорновола
підтримали 23,27%, Л. Лук’яненка – 4,49%, В. Гриньова – 4,17%, Л. Табурянського – 0,57%.
Єдиним кандидатом, результат якого не збігся з прогнозами соціологів, виявився голова Народної
Ради І. Юхновський, за якого проголосувало лише 554 719 громадян (1,74%) (Володимир
Оссовський, “До референдуму залишилося 17 діб,” Голос України, 13 листопада 1991; Сергій
Павленко, “Симптоми байдужості,” Голос України, 24 жовтня 1991). Нескладні підрахунки
дозволяють констатувати, що за всіх кандидатів від демократичних сил віддали свої голоси 34,24%
виборців, які взяли участь у голосуванні, що становило трохи більше половини електорального
здобутку переможця президентської кампанії – Л. Кравчука. Результати представників
демократичних сил – В. Чорновола і Л. Лук’яненка, які показали другий і третій результати у
президентських перегонах й відстали від переможця відповідно на 38% і 57%, говорили самі за
себе.
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виборчого марафону фактично розвалили єдиний фронт боротьби за
президентство. Це стало фатальною помилкою демократів, оскільки консолідація
сил навколо єдиного кандидата (а найрейтенговішим кандидатом від опозиції
був саме В. Чорновіл) давала йому шанс виходу до другого туру виборів і,
принаймні, значно зміцнити суспільний авторитет і підвищити політичну вагу
демократичних сил вже у незалежній Україні.

Результати голосування не стали “холодним душем” для опозиції, оскільки
динаміка соціологічних замірів упродовж трьох місяців кампанії свідчила про
стійке зниження показників демократів і підвищення шансів на перемогу
провладного кандидата (виборчі результати практично “один до одного”
підтвердили прогнози соціологів*). Такий вислід президентської кампанії став
відчутною драмою для демократично зорієнтованого українського виборця, який
до останнього надіявся на “прозріння” опозиційних кандидатів, а, у кінцевому
результаті, зазнав великого розчарування як ходом самого виборчого процесу,
так і його підсумками.

Результати виборчих перегонів мали також й віддалений вплив на політичне
життя в Україні, що проявилось, зокрема, і у вигляді подальшої фрагментації
політичного демократичного простору, і втраті Рухом ролі координаційного центру
опозиційних сил, і в фактичному розвалі парламентського демократичного
об’єднання. Проте, все ж першою “політичною жертвою” цих деструктивних
процесів у середовищі демократичної опозиції став В. Чорновіл і його політичний
курс.

Зрештою, вся трагічність постаті В. Чорновола як політика й полягала в
тому, що “дисидентський генерал”, інтелектуал, потрапив деструктивний вир
політичної “отаманщини”, яка мусіла учергове зазнати нищівної поразки, щоб
визнати правдивість його слів: “Вони (колишні партійні лідери – І. П.) мають
величезний інстинкт самозбереження. Вони візьмуть на озброєння всі наші
ідеали, всі наші думки, всі наші мрії тільки для того, аби утриматися при
владі...”31. Це політичне пророцтво залишалось актуальним і до “політичної

* Зокрема, під час анкетного опитування від 10–15 листопада 1991 р. голоси респондентів
розподілилися так: В. Гриньов 4,6%, Л. Кравчук – 47,5%, В. Чорновіл – 17,3%, Л. Лук’яненко –
3,6%, О. Ткаченко – 2,4%, Л. Табурянський – 0,9%, І. Юхновський – 4,6%; наступне ж
соціологічне дослідження 16–22 листопада (Центрально-українське відділення ВЦВГД)
відслідкувало такий розподіл переваг опитуваних: за В. Гриньова – 5% голосів, за Л. Кравчука –
52%, за Л. Лук’яненка – 5%, за Л. Табурянського – 0,8%, за В. Чорновола – 23%, за
І. Юхновського – 4% (Володимир Оссовський, “Останні кроки марафону,” Голос України,
30 листопада 1991).

31 В’ячеслав Чорновіл, “Не хочу бути злим пророком...,” Народна газета, вересень 1991.
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смерті” пострадянських політиків-демократів на політичній арені, й, на жаль,
до фізичного небуття самого В’ячеслава Чорновола.
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The main thesis of this article is that the human rights activist and dissident Vyacheslav Chornovil,
during the presidential campaign of 1991, was the most serious rival for any pro-governmental candidate
and, under certain political circumstances, could fight for the highest public office in Ukraine.

Chornovil, one of the leaders of the Ukrainian national liberation movement of the 1960–1980s,
was a supporter of the democratic political reforms in Ukraine. This long-standing political prisoner of
the Soviet regime had always supported peaceful resistance to the communist system and called on the
public to adhere to parliamentary methods of struggle to achieve some political goals.

The introduction of the position of the President in the Ukrainian SSR was supported by both the
communist government and the democratic opposition. Each of these parties had their political plans
after gaining the victory - communists hoped that the president would establish a strong authoritarian
bureaucratic system. Anti-communists believed that democratic presidential election would eliminate
the Communist Party from the government and provide real sovereignty of the republic. V. Chornovil
belonged to those opposition leaders who supported changes in the political system, since the
oppositional president had to carry out democratic reforms in the republic.

V. Chornovil was nominated for the office of the President by many political parties and
organizations, in particular, the most influential political force in the republic - Narodniy Rukh (the
People’s Movement of Ukraine). However, at the beginning of the presidential campaign began an
uncontrolled registration of candidates from democratic forces. Participation in the elections of 5 different
candidates from the opposition made a very small chance for democratic forces to win. V. Chornovil
pointed out the necessity of nominating a single candidate from the opposition and creating a single
opposition electoral headquarters. The opposition forces failed to implement the plan offered by
V. Chornovil, as political contradictions and personal ambitions remarkably violated the unity of the
opposition forces at the beginning of the presidential campaign.

The programs of democratic candidates during the elections were similar and only schematically
offered ways of solving social problems. In his program, V. Chornovil supported the state independence
of Ukraine, stood for professional parliament and strong presidential power, development of the
economy according to market principles, and defended the basic rights of Ukrainian citizens. Such
important issues that worried Ukrainian society as the status of the Russian language, lustration of
former communists, signing of the Union Treaty and the future relations with former Soviet republics,
Chornovil tried to solve from democratic positions, preserving the sovereignty of Ukraine.

Lack of the single candidate from the democratic camp, reluctance of the opposition to coordinate
their actions during the elections, violations during voting prosess caused the victory of the pro-
governmental candidate Leonid Kravchuk. Tactical mistakes of the opposition during the election
campaign led not only to the defeat of its most rated candidate – Vyacheslav Chornovil but also caused
the beginning of a deep split in the democratic movement, which was failed to overcome over the next
decade.
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АКАДЕМІК ІГОР ЮХНОВСЬКИЙ
ЯК ГОЛОВА ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ (1990–1998 рр.)

Петро ДАЦКІВ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті на основі документів, що зберігаються в Архіві Західного Наукового Центру НАН
України та МОН України проаналізовано діяльність академіка Ігоря Рафаїловича Юхновського
як голови ЗНЦ, діяльність очолюваної ним установи та його особистий внесок у розвиток науки
в західному регіоні. Охарактеризовано комплекс досліджень, що були ініційовані та координовані
І. Юхновським, їх значення для промисловості та аграрного сектору держави. Особливу увагу
звернено на роботу Західного Наукового Центру на міжнародному рівні, зокрема співпрацю з
Австрією та Польщею,  що стала основою для реалізації наукових та освітніх проектів.

Ключові слова: Ігор Юхновський, Західний Науковий Центр НАН України та МОН України,
Національна Академія Наук України, теоретична фізика, наука та освіта, науково-дослідні
інституції.

У 60-х роках минулого сторіччя наука на території України набула нового
спрямування. У рамках реалізації політики Академії наук щодо розвитку
наукового потенціалу УРСР, було прийнято рішення розвивати регіональні
можливості наукових досліджень, враховуючи територіальні та ресурсні
особливості українських земель. Для цього була створена мережа наукових
центрів, які координували дослідницькі та освітні процеси відповідно до потреб
промисловості та аграрного сектору. Для реалізації поставлених завдань до
роботи в наукових інституціях були задіяні провідні вчені країни, серед яких одне
з визначних місць займає академік І. Юхновський.

Учень видатного фізика Миколи Боголюбова гідно не лише продовжив вчення
свого наставника, а й примножив його, залишаючи величезну наукову спадщину.
Ігор Рафаїлович – фізик-теоретик, засновник окремих напрямків фізичної науки
в Україні, зокрема, статистичної фізики, розробник оригінальних методів
теоретичних досліджень, одночасно протягом багатьох десятиріч виступав як
дійовий організатор української науки1. Йому вдалося створити у Львові власну
школу2, яка стала основою для формування навесні 1969 р. Відділу статистичної
теорії конденсованих станів при київському Інституті теоретичної фізики АН
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УРСР, заснованого і очолюваного М.Боголюбовим3. До наукової роботи згодом
почала активно долучатися талановита студентська молодь і випускники ЛДУ
ім. І. Франка, натхненником і вчителем якої був І. Юхновський. Відділ
статистичної теорії конденсованих станів увійшов до структури установ Західного
Наукового Центру (далі – ЗНЦ), який Ігор Рафаїлович  очолив в 1990 р.4

Історія Центру бере свій початок ще з 1971 р. 5,  коли постановою
центрального комітету КПУ та Ради міністрів УРСР “Про створення наукових
центрів Академії наук УРСР в окремих економічних районах Української РСР”6

розпочали свою роботу чотири нові структури. Одночасно з Західним було
засновано Дніпропетровський, Південний та Харківський наукові центри,
створення яких знаменувало для Академії наук УРСР (найстарішої з усіх
республіканських) фактичну зміну свого статусу з київської установи на
загальноукраїнську7.

Компетенція новоствореної структури охоплювала сім західних областей,
поєднаних спільними географічними і ресурсними ознаками. Перед ЗНЦ була
поставлена мета збільшити ціленаправленість і координацію співробітників
74 наукових та 23 вищих навчальних закладів західного регіону, а також
вирішувати практичні завдання промисловості. Вважалося необхідним
активізувати наукові дослідження8, зокрема, в галузі природничих і суспільних
наук, а також розробити наукові проблеми, важливі для прискореного розвитку
економіки9. Одним із пріоритетних напрямів роботи ЗНЦ було визначено
комплексне дослідження і раціональне використання мінерально-сировинних і
трудових ресурсів регіону10.

Керівними органами новоствореної структури були Бюро і Рада. До першого –
входили очільники академічних інститутів і відділів, голова Ради ректорів
Львівщини та ректор Львівського Політехнічного інституту – всього 13 осіб.
Кількісний склад Ради був більшим, й окрім перелічених посад, включав
керівників великих промислових підприємств усіх західних областей різного
відомчого підпорядкування. Таким чином, цей орган складався з 71 людини11.

3 Анатолій Свідзинський, “Микола Миколайович Боголюбов, яким я його бачив і розумів,”
День, 26 серпня 2009, доступ отримано 29 квітня 2018, https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/
mikola-mikolayovich-bogolyubov-yakim-ya-yogo-bachiv-i-rozumiv-0.

4 Академічні установи Західного наукового центру, 141.
5 Зіновій Назарчук та Роман Романюк, “Розвиток академічної науки на теренах Західної

України,” Бюлетень Західного Наукового Центру (2014): 5–6.
6 Постанови Президії Академії наук УРСР, 1971 р., Архів Західного Наукового Центру НАН

України та МОН України (далі – Архів ЗНЦ), ф. 1, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
7 Анатолій Шпак та Оксана Юркова, “Національна академія наук України,” Енциклопедія

історії України, ред. Валерій Смолій (Київ: Наукова думка, 2010), т. 7, 255.
8 Матеріали про діяльність центру, 1971 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 3б, арк. 4.
9 Там само, арк. 24.
10 Там само, арк. 26.
11 Наука західного регіону України (1990–2010), ред. Зіновій Назарчук, Олег Зинюк та ін.

(Львів: Паїс, 2011), 8.
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Професор І. Юхновський входив до складу керівництва ЗНЦ упродовж усієї
свої роботи в ЗНЦ. Спочатку він працював заступником Григорія Доленка12, а з
1972 – Ярослава Підстригача13. Період його другого заступництва став особливо
результативним для Центру, оскільки було створено низку науково-дослідних
установ, зміцнились їх зв’язки з виробництвом, успішно функціонували міжвідомчі
науково-виробничі комплекси, завдяки яким підвищувалась ефективність
досліджень14, надавалась дієва допомога підприємствам у поліпшенні якості
продукції15.

Під юрисдикцію Центру Президія АН УРСР віднесла двадцять академічних
установ16, серед яких: Фізико-механічний інститут, Відділення Інституту
економіки АН УРСР, Інститут геології та геохімії горючих копалин, Інститут
суспільних наук, Філіал Інституту геофізики АН УРСР, Відділ Інституту
теоретичної фізики АН УРСР, Державний краєзнавчий музей, Державна наукова
бібліотека в м. Львів, Музей етнографії і художнього промислу, Відділи інститутів
ядерних досліджень і теоретичної фізики АН УРСР і відділ Інституту історії
АН УРСР у м. Ужгороді, Відділ Інституту напівпровідників АН УРСР та
Інституту історії АН УРСР у м. Чернівці, Відділ Інституту філософії АН УРСР
у м. Івано-Франківськ17. Відповідно до галузевого поділу у системі ЗНЦ
функціонувало 11 секцій із пріоритетних для регіону наук18.

І. Юхновський, окрім посади заступника Центру, очолював секцію фізики,
до якої увійшли провідні вчені установ Академії Наук, вищих навчальних закладів
регіону, відомчих науково-дослідних інститутів і лабораторій, науково-технічних
товариств і підприємств19. У 1970-х роках Ігор Рафаїлович працював над
удосконаленням Відділу статистичної теорії конденсованих станів, розробив та
апробував низку перспективних теоретичних підходів20, що дозволило йому в
майбутньому розширити кадровий склад не лише відділу, а й секції фізики21.

У 1980 р., коли кількість працівників збільшилася, Відділ статистичної теорії
конденсованих станів став основою для формування двох наукових підрозділів –
відділу теорії розчинів і відділу квантової статистики, що, в свою чергу, дало
змогу відкрити в цьому ж році Львівське відділення статистичної фізики ІТФ
АН УРСР, керівником якого залишився проф. І. Юхновський22. За активної участі

12 Постанови Президії Академії наук УРСР, 1971 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 1, арк. 4.
13 Наука західного регіону України, 9.
14 Там само, 10.
15 Там само, 5–6.
16 Матеріали про діяльність центру, 1971 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 3б, арк. 30.
17 Там само, арк. 5.
18 Там само, арк. 8.
19 Протоколи засідань Бюро наукової ради Центру, 1971 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 3,

арк. 2.
20 Ігор Мриглод, “Життя у праці та науковому пошуку. (До 90-річчя академіка НАН України

І. Р. Юхновського),” Вісник НАН України 9 (2015): 90.
21 Академічні установи Західного наукового центру, 141.
22 Там само, 142.
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вченого розвивалися такі напрями досліджень як теорія розчинів електролітів,
фізика квантових багаточастинкових систем, теорія фазових переходів і
критичних явищ. У 1982 р. Ігор Рафаїлович став дійсним членом Академії Наук
УРСР за спеціальністю “теоретична фізика”23, а вже через чотири роки за цикл
робіт “Математичні методи дослідження систем із спонтанно порушеною
симетрією” вченому (спільно з П. М. Боголюбовим та С. М. Пелетминським)
присуджено академічну премію ім. М. Крилова24.

Останні десять років ХХ століття виявилися складним перехідним періодом
для новоствореної української держави, й особливо для наукових інституцій. Після
смерті академіка Я. Підстригача, головою Центру було призначено
І. Юхновського25.

Восени 1990 р. на засіданні Бюро І. Юхновський виступив із промовою, в
якій окреслив свою візію роботи наукового Центру як потужного наукового-
кординаційного осередку молодої суверенної держави26. Для розширення
можливостей очолюваної ним структури, академік наголоував на необхідності
отримання статусу юридичної особи27, що мало покращити механізми
взаємозв’язку фундаментальних наукових досліджень із потребами розвитку
економіки України28.

Новими заступниками голови ЗНЦ стали член-кореспондент АН УРСР
Я. Ісаєвич, кандидат фізико-математичних наук С. Коцур29 і академік
В. Панасюк (який вже мав досвід подібної роботи), обов’язки вченого секретаря
було покладено на кандидата фізико-математичних наук Я. Іванківа30. На шляху
до реалізації масштабних планів керівництво Центру зіткнулося з проблемами
фінансування, що вело до негативних змін у структурі науково-дослідних
інститутів, спричинило відтік наукових кадрів, зокрема, їх виїзд за кордон.

Для збереження престижності статусу науковця, було необхідно знайти нові
підходи у фінансовому і ресурсному забезпеченні діяльності Центу31. Одним із
таких рішень стало запровадження іменних стипендій для молодих науковців.
Зокрема, у честь дня народження  Степана Гжицького, ЗНЦ оголосив конкурс

23 Мриглод, “Життя у праці та науковому пошуку,” 90.
24“До 80-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського,” Вісник НАН України 9 (2005): 65.
25 Постанови Президії АН України з питань основної діяльності центру, 1991 р., Архів ЗНЦ,

ф. 1, оп. 1, спр. 51, арк. 44.
26 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1990 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 149,

арк. 9.
27 Там само, арк. 10.
28 Там само, арк. 12.
29 Постанови Президії АН України з питань основної діяльності центру, 1991 р., Архів ЗНЦ,

ф. 1, оп. 1, спр. 51, арк. 43.
30 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1990 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 149,

арк. 9.
31 Наука західного регіону України, 12.
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на здобуття чотирьох премій (розміром 100 доларів) за кращі роботи в галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук32.

Поставлена мета здобуття статусу юридичної особи була досягнута за два
роки після її озвучення (листопад 1992 р.), що дало Центру певну фінансову
незалежність (самостійний баланс, рахунки у банках, власні реквізити)33. З 1 січня
1993 р. на рахунок Центру щоквартально мало поступати 3,8 млн карбованців34.
Проте з 1995 р. ця сума скоротилася вдвічі й транзакції відбувалися нерегулярно,
що змушувало І. Юхновського звертатися про допомогу до тодішнього
Президента України Л. Кучми35. Згідно зі статутом, Центр отримав право
розпоряджатися власними коштами для фінансового заохочення працівників і
молодих науковців, обладнання приміщень, що знаходилися на балансі ЗНЦ,
брати участь в діяльності акціонерних товариств, банків, консорціумів, фондів
та інших господарсько-економічних формувань. Для виконання своїх завдань
Центр міг укладати угоди з державними і громадськими організаціями, фірмами,
підприємствами, а також створювати спільно з ними додаткові структурні
підрозділи, які б відповідали діяльності ЗНЦ36. Виконавчим директором став
заступник І. Юхновського кандидат фізико-математичних наук С. Коцур37.

Не дивлячись на велику завантаженість І. Юхновського в організації
діяльності ЗНЦ, робота над дослідженнями у Відділені статистичної фізики не
припинялася, а навпаки набула більших масштабів. У вересні 1990 р. на його
базі було створено Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС), що став
першою академічною установою з фундаментальних досліджень із фізики на
Західній Україні. Одночасно було засновано п’ять нових відділів і три лабораторії.
З часу створення Інституту і до травня 2006 р. його незмінним директором
залишався академік І. Юхновський38. З 1991 р. ІФКС отримав статус базової
установи Центру. Його працівники були задіяні в розробках проектів
міжнародного значення, зокрема було організовано співпрацю з Технічними
університетами Відня та Лінца39.

32 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1993 р., Архів ЗНЦ. ф. 1, оп. 1, спр. 165,
арк. 28.

33 Постанови діяльності АН України з питань основної діяльності центру, 1992 р., Архів
ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 157, арк. 18.

34 Постанови діяльності АН України з питань основної діяльності центру, 1993 р., Архів
ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 162, арк. 16.

35 Листування з Президією АН України про виконання доручень та організацію наукових
досліджень, 1995 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 194, арк. 7.

36 Реєстроване свідоцтво та затверджений статут Центру, 1992 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр.
158, арк. 4–5.

37 Постанови діяльності АН України з питань основної діяльності центру, 1992 р., Архів
ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 157, арк. 18.

38 Академічні установи Західного наукового центру, 141.
39 Наука західного регіону України (1990-2010), 13.
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Інститут займався вивченням фізико-хімічних властивостей і стану
паливомісних матеріалів в об’єкті “Укриття” Чорнобильської АЕС та їх змін у
часі, що дозволило виявити основні чинники, необхідні при довготривалій
експлуатації об’єкту40. У 1996 р. за сприяння Голови ЗНЦ відбулася Міжнародна
конференція з проблем, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС41. З 1993 р.
ІФКС започаткував видавництво фахового наукового журналу “Condensed Matter
Physics”, головою редколегії якого був Ігор Рафаїлович42.

Серед основних здобутків Інституту – низка нових ефективних методів
статистичної фізики, зокрема, метод колективних змінних, статистична теорія
іонно-молекулярних систем, квантова теорія сильноскорельованих електронних,
протонних та спінових систем, оригінальні методи нерівноважної статистичної
фізики. З середини 1990-х років в ІФКС НАН України почав активно розвиватись
новий напрямок у статистичній фізиці – комп’ютерне моделювання рівноважних
і динамічних властивостей рідин, полідисперсних систем, кристалів та стекол,
біологічних систем43.

Згодом комп’ютеризація науково-дослідних інститутів й використання новітніх
технологій стали пріоритетними завданнями Центру. Оскільки забезпечити себе
самотужки необхідним обладнанням було важко через хронічну нестачу коштів
в бюджеті структури44, керівництво Центру надсилало  запити в Комітет з науки
і техніки  при Кабінеті міністрів України про фінансування різних проектів45. У
1997 р. було проведено робочу зустріч і підписано протокол про наміри між ЗНЦ
і МОН України, з одного боку, та представництвом Південнокорейського концерну
“Samsung”, з другого, стосовно співробітництва в науково-технічній сфері46.

Завдяки І. Юхновському при ІФКС було створено науково-телекомунікаційний
центр “Українська академічна і дослідницька мережа”, що став на той час одним
з найпотужніших інтернет-провайдерів в цих областях47. У лютому 1993 р.
здійснено перше в Україні підключення до глобального Інтернету
некомутованими лініями зв’язку, а в 1995 р. в Інституті створено окрему
лабораторію інформаційних технологій та комп’ютерних мереж48. Інновація
такого масштабу стала запорукою й основою розширення контактів українських

40 Академічні установи Західного наукового центру, 145.
41 Матеріали про діяльність центру, 1996 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 213, арк. 13.
42 “До 80-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського,” 66.
43 Академічні установи Західного наукового центру, 141.
44 Постанови діяльності АН України з питань основної діяльності центру, 1992 р., Архів

ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 157, арк. 1.
45 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1992 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 161,

арк. 3.
46 Звіт про науково-організаційну діяльність Центру, 1997 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 233,

арк. 3.
47 Наука західного регіону України, 13.
48 Академічні установи Західного наукового центру, 144.
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науковців з їх зарубіжними колегами49. Зокрема, одним із прикладів такої співпраці
була реалізація спільних програм з Інститутом теоретичної фізики університету
Лінца й розробка проекту “Мікроекономічна теорія динамічних властивостей
магнітних флюїдів”50.

Наймасштабнішою була співпраця ЗНЦ з австрійськими інституціями. У липні
1992 р. за підтримки урядів обох держав при ЗНЦ розпочала свою роботу
Львівська філія Австрійського інституту Східної та Південно-Східної Європи,
співкерівником якої з української сторони виступав кандидат технічних наук
Роман Крип’якевич51. Трохи пізніше, у вересні того ж року, створено Українсько-
австрійський науковий центр АН України52. Ця співпраця дала змогу українським
студентам й науковцям отримати безкоштовне навчання та стажування в Австрії,
а також можливість участі у міжнародних літніх школах. Серед професорів
відбувався обмін для читання лекцій у навчальних і наукових закладах обох
країн, зокрема, в університетах Львова, Івано-Франківська та Чернівців, в кількох
містах були відкриті австрійські бібліотеки. Спільними зусиллями
організовувалися наукові заходи (конференції, семінари, симпозіуми),
виконувалися наукові проекти53, для кращої реалізації яких, Австрійський інститут
запровадив стипендії для працівників ЗНЦ54.

Результатом міждержавної наукової співпраці стали спільні дослідження
українськими й австрійськими установами сільськогосподарського профілю у
руслі реформування українського сільського господарства. Проект економічної
реформи на селі розробляв і курував сам І. Юхновський. У своєму листі до
президента АН України, академіка Бориса Патона він зазначав про необхідність
створення земельної реєстраційної системи для проведення оцінки й
роздержавлення землі. Керівник ЗНЦ запропонував здійснити комплекс робіт,
що б включав створення топографічних карт із розмежованими зонами власності,
бонітування земель та складання карт ґрунтів, введення даних в єдиний
комп’ютеризований земельний банк інформації. Крім того, І. Юхновський вбачав
актуальними завданнями для західного регіону розробити збалансовані корми
для господарських тварин. Всі ці пропозиції були оприлюднені в доповіді на
українсько-австрійському робочому семінарі “Перспективи розвитку
українського сільського господарства в світлі австрійського досвіду”55.

49 Наука західного регіону України, 13.
50 Звіт про науково-організаційну діяльність Центру, 1994 р., Архів ЗНЦ ф. 1, оп. 1, спр. 180,

арк. 7.
51 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1992 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 157,

арк. 18.
52 Накази Голови центру, 1992 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 159, арк. 1–2.
53 Наука західного регіону України, 13.
54 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1993 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 165,

арк. 11.
55 Листування з Президією АН України про виконання доручень та організацію наукових

досліджень, 1993 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 164, арк. 13.



476

П. Дацків
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Випуск 53. С. 469–481

Також науковець був ініціатором запровадження тимчасового натурального
податку на землю, який визначався від об’єктивних особливостей земельної
ділянки й не залежав від способу господарювання на ній. Отримані кошти
централізовано б відправлялися на стабілізацію економічної ситуації України.
Всі пропозиції було викладено в проекті Закону України “Про внесення змін і
доповнень до Закону України “Про плату за землю”56.

У результаті напрацьованих матеріалів 23–27 вересня 1996 р. у Львові
пройшов міжнародний симпозіум на тему: “Україна-Австрія. Сільське
господарство: наука і практика”. Ідея проведення цього заходу знайшла
підтримку серед наукових, урядових і ділових кіл обох країн. Особливістю
симпозіуму стала можливість ділових контактів з найбільшими фірмами Європи
та світу, штаб-квартири яких знаходилися в Австрії57. Одночасно з цим заходом
проходила виставка сільськогосподарської техніки, куди з метою обміну досвідом
були запрошені австрійські господарі-практики58. Окрім австрійських фірм, що
демонстрували своє обладнання, до участі були залучені німецькі спеціалісти.
Зокрема, І. Юхновський встановив контакти з Клаусом Крумреєм, комерційним
директором Міжнародної біржі використаних машин і обладнання в Карлсруе
(Німеччина), пропонуючи співпрацю з Львівським ВО “Львівхімсільгоспмаш”59.

Унаслідок підписання угоди між виконавчими комітетами Львівської та
Харківської областей у 1995 р. І. Юхновський звернувся до керівників наукових
інституцій з проханням організації співробітництва між областями. Зокрема, свої
пропозиції щодо її реалізації висловили працівники Львівського відділення
Інституту літературознавства ім. Т. Шевченка60, Львівського медичного
Інституту61, Львівської державної бібліотеки ім. В. Стефаника62, Інституту
Фізики конденсованих систем63, Інституту прикладних проблем механіки та
математики ім. Я. Підстригача64.

Академік І. Юхновський велике значення приділяв пріоритетності екологічної
безпеки, необхідності дотримання екологічних стандартів охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів. Для комплексного
діагностування й вирішення екологічних проблем він звернувся до Польської
Академії Наук (ПАН) з пропозицією спільних досліджень у цій галузі65. На основі

56 Звіт про науково-організаційну діяльність Центру, 1994 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 182,
арк. 1–2.

57 Матеріали міжнародного симпозіуму “Україна-Австрія. Сільське господарство: наука і
практика”, 1996 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 215, арк. 1.

58 Матеріали про співробітництво з зарубіжними установами та ученими, 1996 р., Архів
ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 216, арк. 4.

59 Там само, арк. 1.
60 Інформація про діяльність Центру, 1995 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 195, арк. 2.
61 Там само, арк. 4.
62 Там само, арк. 6.
63 Там само, 10.
64 Там само, 12.
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переговорів були узгоджені умови співпраці в Бескидах66, де в планах обох сторін
було будівництво Міжнародного екологічного Інституту в Західних Бескидах і
його філії в Україні. Проте, реалізація подібного проекту передбачала залучення
великих коштів, що на той час складало значні труднощі. У цій ситуації було
прийнято рішення про відкриття структурного підрозділу з подібними
повноваженнями при Інституті екології Карпат67.

Спільні дослідження з нашими західними сусідами привели до підписання в
1997 р. угоди з Краківським відділенням ПАН68. У травні цього ж року було
укладено договір між ЗНЦ і МОН України, західним відділенням “Всесвітньої
лабораторії” і Американським Корпусом Миру про співпрацю у сфері екології
та надання добровольця Корпусу у західний регіон України для розробки
екологічних програм69. У квітні 1998 р. підписано договір між ЗНЦ і Люблінським
відділенням ПАН, внаслідок реалізації якої опрацьовано тематику спільних
наукових досліджень, налагоджено зв’язки між окремими академічними та
вищими навчальними закладами України та Польщі70.

У липні 1998 р. відбулася зустріч І. Юхновського з представниками
держадміністрацій та інших організацій з питань створення технопарку “Науково-
індустріальний парк”. Ігор Рафаїлович, окрім ЗНЦ, представляв на зустрічі Фонд
підтримки науки, і як його керівник, виступав з ініціативою створення технопарку
в м. Яворів, орієнтуючись на досвід Тайваню. У цей період було підписано
установчий договір71 і розроблено проект технопарку “Яворів” на теоретичному
рівні, що склало основу для його реалізації в 2007 р72.

Напружена одночасна громадсько-політична і законотворча діяльність
І. Юхновського як народного депутата України, зумовила його рішення у жовтні
1998 р. оголосити про намір залишити посаду голови Центру й повністю
зосередитись на політичній діяльності та роботі в Раді з економіки. Постановою
Президії НАН України та МОН України від грудня 1998 р. Головою ЗНЦ було
призначено Мар’яна Долішнього73.

65 Матеріали про співробітництво з зарубіжними установами та ученими, 1994 р., Архів
ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 183, арк. 2.

66 Там само, 4.
67 Там само, 11.
68 Там само.
69 Звіт про науково-організаційну діяльність Центру, 1997 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 233,

арк. 3.
70 Наука західного регіону України, 13.
71 Протоколи засідань Бюро наукової ради центру, 1998 р., Архів ЗНЦ, ф. 1, оп. 1, спр. 252,

арк. 9.
72 Інна Уханова, Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в

Україні (Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012), 91.
73 Постанови Президії АН України з питань основної діяльності центру, 1998 р., Архів ЗНЦ,

ф. 1, оп. 1, спр. 162, арк. 44.
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Отже, керівництво Західним Науковим Центром академіком І. Юхновським
припало на важкий період становлення української державності, у який все
суспільство зіткнулося з непростими викликами. Не стала виключенням і
діяльність наукових установ, що шляхом запровадження інновацій мали вплинути
на зміцнення економічної стабільності молодої держави. Підсумком діяльності
Центру в 1990-х роках було не лише збереження у західному регіоні країни
відомих наукових шкіл, але й ініціювання та організація нових академічних
науково-дослідних інституцій та вищих навчальних закладів; налагодження
контактів між вченими та реалізація науково-практичних проектів на
міжнародному рівні.

Недостатнє фінансування на початковому етапі незалежності
унеможливлювало, або ж значно зменшувало масштаби запланованих проектів.
Проте, науковцям вдавалося забезпечувати комплексні дослідження і
регіональних, і державних проблем, організовувати поетапне впровадження
перспективних наукових розробок у реальну економіку. Завдяки компетентності
І. Юхновського не лише в наукових, але й в суспільно-політичних процесах, ЗНЦ
закріпив свої позиції як основна організаційна і координаційна структура
регіональної науково-технічної та інноваційної  системи регіону.

ACADEMIC IHOR YUKHNOVSKIY
AS A HEAD OF WESTERN SCIENTIFIC CENTER (1990–1998)

Petro DATSKIV
The Ivan Franko National University of Lviv,

the Mykhailo Hrushevskyi Chair of Contenporary History of Ukraine,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The main thesis of this article is that with the help of academician I. Yukhnovskyi as the head of the
Western Science Center under NAS and MES of Ukraine during the difficult period of the state’s
formation in the 1990’s, the work of academic institutions in the western region of the country was held
at a high level. Due to organizational skills and great scientific and socio-political experience of the
scholar, it was possible to develop the regional potential of scientific research, to develop projects of
a state scale and to attract qualified specialists from other countries to their implementation, despite
the financial difficulties of those times.

The source basis for the writing of the article is composed of the documents stored in the Archive
of the Western Science Center under NAS and MES of Ukraine. Those materials made it possible to
find out the personal contribution of I. Yukhnovskyi to the work of the Western Scientific Center, to
investigate his efforts made to develop science in the western region. The study of the records of the
meetings of the Bureau of the Western Scientific Center made it possible to follow the planning and
implementation of scientific events, the organization of research and the creation of new structural
elements of the NAS of Ukraine. The analysis of these and other documents allowed to conclude that
the scientific research of the Western Scientific Center was in line with the needs of the regional
economy and was accompanied by the introduction of innovations into the industry and the agrarian
sector of the state.
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In 1990, I. Yukhnovskyi, who held leading positions in this structure from the beginning of its
foundation, headed one of the five centers of the NAS of Ukraine. The main priorities for the scientist
were the cooperation with other countries, the exchange of experience and the attraction of scientists to
international projects. In 1992, thanks to the head of the Center, the agreement on scientific and
technical cooperation with Austria was signed, and it was giving fruitful results throughout the period
of leadership of I. Yukhnovskyi.

The lack of funding has often prevented the implementation of large-scale plans of scientific
research. In 1992, in order to change the economic situation and expand the capacity of research and
development institutions, the Center received the status of a legal entity. Toward preserving the
prestige of the profession of a scientist, I. Yukhnovskyi initiated a series of scholarships and awards
for young scientists. He personally supported and encouraged the involvement of students in research
work.

The period of leadership of I. Yukhnovskyi became the time of computerization of the Center and
the introduction of Internet technologies in scientific research. Thanks to the academician, at the
Institute for the Condensed Matter Physics, a scientific and telecommunication center “Ukrainian
Academic and Research Network” was created, and it became one of the most powerful Internet
providers in the western region of Ukraine. In February 1993, the first connection to global network
Internet via dial-up link was made in Ukraine, and in 1995, in the Institute a separate Laboratory of
information technology and computer networks was created. Innovation of such magnitude became a
pledge and basis for expanding the contacts of Ukrainian scholars with their foreign counterparts. In
1997, a working meeting was held and a protocol about intentions to cooperate in the scientific and
technical sphere between the Western Scientific Center and the Ministry of Education and Science of
Ukraine, on the one hand, and the South Korean concern “Samsung”, on the other, was signed.

I. Yukhnovskyi’s tense social and political and lawmaking work as a people’s deputy of Ukraine
led to his decision to abandon the position of the Head of the Center and to focus his efforts on the
political sphere and the work at the Council of the Economy of Ukraine.

The activities of I. Yukhnovskyi played an important role for the scientific environment of not
only the region, but also the entire state. Characteristic features of the period of his leadership were the
expansion of the range of opportunities for the scientists by signing agreements with foreign states,
supporting of the existing research and development institutions and opening of the new ones, and
implementation of advanced technologies into the work of the institutions of the Western Scientific
Center. In addition, an important feature was the clear coordination of the interaction of scientific and
educational institutions with economic objects that consequently produced a positive result for the
economic processes in the western region.

Keywords: Ihor Yukhnovskyi, Western Science Center under NAS and MES of Ukraine, National
Academy of Sciences of Ukraine, theoretical physics, science and education.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПІД ЧАС ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 2004 РОКУ

Лілія ГУЛЬОВАТА
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті на основі офіційних документів періоду кінця листопада – грудня 2004 р.
охарактеризовано міжнародний аспект діяльності Львівського національного університету імені
Івана Франка під час Помаранчевої революції 2004 р. Особливий наголос зроблено на
оприлюдненні Львівським університетом відкритих листів, звернень і відозв за підписом ректора
Івана Вакарчука, зокрема: відкритого листа до Президента Французької Республіки Жака
Ширака, звернення до академічних кіл Росії, листів до Надзвичайного і Повноважного Посла
Республіки Польща в Україні Марека Зюлковського, Генерального Консула Республіки Польща
у Львові Вєслава Осуховського, Генерального секретаря Організації з безпеки та співробітництва
в Європі Яна Кубіша, Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, Голови Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Бориса Тарасюка.

Ключові слова: Помаранчева революція 2004 р., Львівський національний університет імені
Івана Франка, відкриті листи, звернення та відозви, міжнародні відносини.

У новітній історії України є низка подій, віхових для становлення основ
громадянського суспільства. Поза сумнівом, ключові серед них – три революції
кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Революція на граніті (жовтень 1990 р.), Помаранчева
революція (листопад – грудень 2004 р.) та Революція Гідності (листопад 2013 р. –
лютий 2014 р.). У кожній ключовою була роль українського студентства, зокрема,
студентів Львівського університету, підтриманого широкою академічною
спільнотою.

У цьому контексті зазначимо, що ще 1993 р. українські вчені в галузі
соціогуманітарних наук опублікували дослідження “Національна самосвідомість
студентської молоді (Соціологічний аналіз)”. Проект здійснено за співпраці
науковців Львівського університету з Канадським інститутом українських студій.
Дослідники наголошували на тому, що кінець ХХ ст. для України (і не тільки)
позначився “національним ренесансом”. З широкого кола пов’язаних із ним
проблем автори обрали з’ясування (завдяки методам конкретно-соціологічних
досліджень) стану національної самосвідомості тогочасного українського
студентства1.  Проблеми впливу вишів на становлення національної

1 Національна самосвідомість студентської молоді (Соціологічний аналіз) (Торонто,
Едмонтон, Львів: Видавництво Канадського інституту українських студій, 1993).
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самосвідомості студентської молоді, її взаємозв’язок із професійною
підготовкою, а також концепція національної вищої школи в Україні були тоді (і
залишаються нині) надзвичайно актуальними.

Сьогодні характеристику рівня національної самосвідомості студентів і
загалом академічних спільнот не можна здійснити без контексту вже згаданих
масових рухів українців, спрямованих на захист громадянських прав і свобод
та на реалізацію реформи у державі. Метою пропонованої публікації є
характеристика міжнародного аспекту діяльності Львівського університету під
час Помаранчевої революції. Ця тема є актуальною, позаяк дозволяє зрозуміти
чимало чиників, які зробили можливим Майдан 2013-2014 рр.

Помаранчеву революцію досліджували у своїх працях як історики, так і
журналісти2. Станіслав Кульчицький в академічній “Енциклопедії історії України”
наголошує, що словосполученням “Помаранчева революція” окреслюють рух
громадянської непокори, розпочатий прихильниками кандидата від опозиції
Віктора Ющенка після сфальсифікування оточенням Віктора Януковича
результатів другого туру виборів Президента України 2004 р. Вона полягала у
публічних протестах проти спотворення волевиявлення народу. Тривалість
Помаранчевої революції С. Кульчицький визначає у 12 днів: від 22 листопада
до 3 грудня 2004 р.3 Хоча існує тенденція подовження її тривалості до 26 грудня
2004 р. (коли у ході повторного голосування другого туру президентських виборів
переміг В. Ющенко).

У пропонованій публікації ми розглядаємо лише один аспект Помаранчевої
революції: заходи, здійснені Львівським університетом задля привернення уваги
міжнародної спільноти до подій в Україні кінця 2004 р. Для їхньої реконструкції
надзвичайно цінними є документи зі збірника “Львівський національний
університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року:
факти і документи”, упорядкованого Лесею Бартіш і Юрієм Горблянським4.

2 Станіслав Кульчицький, Помаранчева революція (Київ: Генеза, 2005); Костянтин Кондратюк,
Галина Боднар, Володимир Качмар та Віктор Голубко, Новітня історія України. 1914–2008 рр.
(Київ: Знання, 2011); Данило Яневський, Хроніка “помаранчевої” революції (Харків: Фоліо,
2005).

3 Станіслав Кульчицький, ““Помаранчева революція” 2004,” Енциклопедія історії України,
доступ отримано 26 листопада 2017, http://resource.history.org.ua/pomarancheva_revoljucija_2004.

4 “Відкритий лист ректорів університетів України до пана Жака Ширака, Президента
Французької Республіки,” Львівський національний університет імені Івана Франка під час
виборів Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд. Леся Бартіш та Юрій
Горблянський (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 57–59; “Генеральному секретарю Організації
з безпеки та співробітництва в Європі п. Яну Кубішу,” Львівський національний університет
імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд.
Леся Бартіш та Юрій Горблянський (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 93–94; “Голові
Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Народному депутатові України
Тарасюку Б. І.,” Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів
Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд. Леся Бартіш та Юрій Горблянський
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Одним із помітних аспектів діяльності ЛНУ імені Івана Франка під час
Помаранчевої революції було оприлюднення (часто у погодженні з іншими
університетами України) відкритих листів, звернень і відозв за підписом ректора
та голови Ради ректорів Львівської області Івана Вакарчука. Найвагомішими
серед них є: відкритий лист ректорів університетів України до Президента
Французької Республіки Жака Ширака від 24 листопада 2004 р.; відозва до всіх
органів правопорядку та військовослужбовців України від 24 листопада 2004 р.;
звернення до викладачів і студентів навчальних закладів України від 25 листопада
2004 р.; звернення академічної спільноти Львівщини до академічних кіл Росії
від 27 листопада 2004 р.; звернення львівської академічної спільноти до ректорів
вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, Донеччини, Луганщини, Одещини,
Харківщини від 27 листопада 2004 р.; звернення академічної спільноти
Львівського національного університету імені Івана Франка до депутатів
Верховної Ради України від 30 листопада 2004 р.; відкрите звернення академічної
спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка до
українського політикуму “Скажемо «Ні!» малоросійському синдрому в
українському політикумі” від 2 грудня 2004 р.; звернення студентів, викладачів,
науковців, освітян Львівщини стосовно започаткування академічної акції “Нас
не роз’єднати” від 7 грудня 2004 р.; відкритий лист академічної спільноти
Львівщини Голові Донецької обласної ради та Голові Донецької обласної
державної адміністрації від 9 грудня 2004 р.; листи тодішнім Голові Верховної
Ради України Володимирові Литвину (від 24 листопада та від 1 грудня 2004 р.),
Міністру освіти і науки України Василеві Кременю (від 25 листопада 2004 р.),
Міністру внутрішніх справ України Миколі Білоконю (від 25 листопада 2004 р.),
Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Польща в Україні Мареку
Зюлковському та Генеральному Консулу Республіки Польща у Львові Вєславові
Осуховському (від 26 листопада 2004 р.), Міністру закордонних справ України
Костянтинові Грищенку (від 29 листопада 2004 р.), Генеральному прокурору
України Геннадієві Васильєву та Голові Служби безпеки України Ігореві Смешку
(від 30 листопада 2004 р.), Голові Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції Борисові Тарасюку (від 30 листопада 2004 р.),
Генеральному секретарю Організації з безпеки та співробітництва в Європі Янові
Кубішу (від 5 грудня 2004 р.), Патріарху Київському і всієї України Філарету
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 87–89; “Звернення академічної спільноти Львівщини до
академічних кіл Росії,” Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів
Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд. Леся Бартіш та Юрій Горблянський
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 74–75; “Міністрові закордонних справ України
Грищенку К. І.,” Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів
Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд. Леся Бартіш та Юрій Горблянський
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 83–84; “Надзвичайному і Повноважному Послові
Республіки Польща в Україні п. Мареку Зюлковському, Генеральному Консулові Республіки
Польща у Львові Вєславові Осуховському,” Львівський національний університет імені Івана
Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи, упоряд. Леся
Бартіш та Юрій Горблянський (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005), 69–70.
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(від 9 грудня 2004 р.), Архієпископу Харківському і Полтавському Ігореві
(Ісіченку) (від 9 грудня 2004 р.) та ін.

З наведеного переліку документів бачимо, що їх досить вагомий сегмент
стосувався апелювання до представників міжнародної спільноти.

Хронологічно першим з них є відкритий лист ректорів університетів України
до президента Франції Жака Ширака від 24 листопада 2004 р., підписаний
ректорами трьох вишів: В’ячеславом Брюховецьким (Національний університет
“Києво-Могилянська академія”), Іваном Вакарчуком (Львівський національний
університет імені Івана Франка) та о. Борисом Ґудзяком (Український
католицький університет). У листі наголошено на низці важливих для
характеристики Помаранчевої революції моментів: “Мотивом сьогоднішніх подій
в Україні є прагнення української нації мати гідну некорумповану державу, котра
поважала б волю народу та головні принципи демократії. [...] Україна не є
радикально поділеною, як це стверджують декорті засоби масової інформації,
на Схід і Захід, на російськомовне та україномовне населення, на Православну
Церкву та Католицьку Церкву. [...] Країна поділена на корумповану меншість
та більшість, котра прагне правової держави. [...] Ваша підтримка є
визначальною для усієї української нації, котра, як Вам відомо, відчуває велику
прихильність до Франції”5.

Поява цього листа була зумовлена майбутньою зустріччю глав держав
Європейського Союзу та Російської Федерації, котра мала відбутися у Гаазі.
Академічні спільноти Києва і Львова сподівалися, що французький уряд,
засудивши масові фальсифікації виборів в Україні, сприятиме демократичному
врегулюванню ситуації. Один із головних месиджів характеризованого
відкритого листа – “процеси демократизації, котрі зараз відбуваються в Україні,
матимуть позитивні результати на усьому пострадянському просторі”6.
Відкритий лист ректорів університетів України до тодішнього президента Франції
Жака Ширака, був поширений у багатьох засобах масової інформації, мав
резонанс як в Україні, так і за кордоном.

Тим же 24 листопада 2004 р. датоване Послання солідарності депутата
німецького Бундестаґу Йоганнеса Пфлюґа до українських демонстрантів, де
висловлено повну солідарність із ними7.

5 “Ваша підтримка є визначальною для всієї української нації,” Академічна панорама.
Інформаційне видання Національного університету “Києво-Могилянська академія”, листопад
2004; “Відкритий лист ректорів університетів України до пана Жака Ширака, Президента
Французької Республіки,” Український Католицький Університет, доступ отримано 26 листопада
2017, https://ucu.edu.ua/news/vidkrytyj-lyst-rektoriv-universytetiv-ukrajiny-do-pana-zhaka-shyraka-
prezydenta-frantsuzkoji-respubliky; “Відкритий лист ректорів університетів України до пана Жака
Ширака, Президента Французької Республіки,” Незалежний культурологічний часопис “Ї”, доступ
отримано 26 листопада 2017, http://www.ji-magazine.lviv.ua/inform/info-ukr/revolution-2004(1).htm.

6“Відкритий лист ректорів університетів України до пана Жака Ширака, Президента
Французької Республіки,” 58.

7“Послання солідарності депутата німецького Бундестаґу Йоганнеса Пфлюґа до українських
демонстрантів,” Незалежний культурологічний часопис “Ї”, доступ отримано 26 листопада 2017,
http://www.ji-magazine.lviv.ua/inform/info-ukr/revolution-2004(1).htm.
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Наступним за хронологією документом є лист до Надзвичайного і
Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Марека Зюлковського і
Генерального Консула Республіки Польща у Львові Вєслава Осуховського від
26 листопада 2004 р., підписаний І. Вакарчуком як ректором Львівського
національного університету імені Івана Франка та головою Ради ректорів вищих
навчвальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації Львівщини. У цьому документі
І. Вакарчук писав: “Дозвольте [...] від імені всієї академічної спільноти Львівщини
висловити глибоку подяку тим громадянам Республіки Польщі, які в ці доленосні
дні виявляють моральну підтримку українському народові в його справедливому
прагненні гідно і демократично відстояти своє право, свій голос та
волевиявлення. Так було на світанку нашої незалежності, коли Польща стала
першою державою, що визнала Україну, так є і зараз, коли Ви простягнули
дружню руку допомоги. [...] І молитви святішого отця Папи Івана Павла ІІ, і
конструктивні пропозиції Президента Александра Кваснєвського є найбільш
промовистою ілюстрацією того, що наші народи закладають міцні основи нової
майбутньої історії, в якій визначальними стають співпраця і взаєморозуміння,
взаємоповага та спільні інтереси”8.

Наступного дня, 27 листопада 2004 р., від імені академічної спільноти
Львівщини І. Вакарчук підписав звернення до академічних кіл Росії із проханням
“продемонструвати свою моральну підтримку й інтелектуальну солідарність з
українськими освітянами і науковцями”9. У зверненні стверджувалося, що
“...провідні російські засоби масової інформації брутально знехтували всіма
принципами Міжнародної конвенції з журналістської етики, коли тенденційно
висвітлювали і продовжують висвітлювати події в Україні. [...] Освіта і наука,
на відміну від безвідповідальних і часто легковажних політиків та журналістів,
не можуть за своєю природою і сутністю погоджуватися з маніпулюванням,
фальшуванням, негативними стереотипами і упередженим ставленням,
незалежно від світоглядних переконань членів академічної спільноти”10.

Значний інформаційний потенціал стосовно міжнародного аспекту діяльності
Львівського університету під час Помаранчевої революції має лист за підписом
І. Вакарчука від 29 листопада 2004 р. до тодішнього Міністра закордонних справ
України К. Грищенка. Передусім, у цьому документі охарактеризовано
ставлення частини провладних українських дипломатів до масових виступів
населення, зокрема студентства, на захист своїх громадянських прав і свобод:
“Академічна спільнота Львівського національного університету імені Івана
Франка висловлює подив, що у цей складний і відповідальний момент нашої
історії Міністерство закордонних справ України займає обережну позицію щодо
безпрецедентного втручання найвищих посадових осіб Росії у внутрішні справи

8 “Надзвичайному і Повноважному Послові Республіки Польща в Україні п. Мареку
Зюлковському,” 69.

9 “Звернення академічної спільноти Львівщини до академічних кіл Росії,” 74.
10 Там само, 74–75.
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нашої держави. [...] Водночас академічна спільнота хоче звернути Вашу увагу
на недипломатичні і часто нецивілізованії дії окремих Посольств України за
кордоном саме тоді, коли увага всього світу, всієї світової преси, прикуті до
подій в Україні. Промовистим фактом такої непрофесійності і неадекватності є
зокрема реакція Посольства України в Італії на мітинг українських студентів на
знак протесту проти фальсифікації виборів в Україні, який відбувся 22–
23 листопада цього року в Римі. Надзвичайний і повноважний посол України в
Італії п. Анатолій Орел не знайшов кращої форми порозуміння з нашими
студентами як виклик поліції”11.

У своєму листі до К. Грищенка ректор Львівського університету закцентував
на право українських студентів на мирний протест і підкреслив, що вияв їх
громадянської позиції відбувається у цивілізованих формах: “Ми маємо
надзвичайно багато листів як від наших студентів, що навчаються за кордоном,
так і від наших зарубіжних колег. Ми хочемо нагадати, що студенти нашого
Університету, як і українські студенти за кордоном, в ці доленосні для нашого
народу дні вкотре підтвердили високу культуру цивілізованого захисту свого
волевиявлення, спираючись на свої конституційні права і на найважливіші
документи Європейського права (Європейську конвенцію захисту прав людини
та основних свобод, Документ Копенгагенської наради Конференції з питань
людського виміру НБСЄ, Празьку хартію для нової Європи тощо)”12.

30 листопада 2004 р. датована стаття “Підступна «формула» виборів” у
спецвипуску газети “Каменяр” (друкованого органу Львівського національного
університету імені Івана Франка), в якій І. Вакарчук виступив від імені усієї
академічної спільноти. Серед іншого, у ній зазначалося, що “Україні черговий
раз відводили роль експериментального майданчика для реалізації новітніх
технологій, спрямованих на забезпечення тут політичних інтересів Росії. [...]
Немає сумніву, що такий сценарій проведення виборів в Україні був неприхованим
політичним замовленням вищого керівництва Росії, метою якого було
“демократичне” обрання такого Президента в Україні, який би відірвав її від
Європи і в тій чи іншій формі забезпечив не лише економічний, але й політичний
контроль над Україною. А це цілком очевидно означало би втрату Україною її
суверенітету!”13. Серед основних домінантів статті була теза про втручання
російського політикуму у внутрішні справи України з метою збурення
міжнаціонального миру: “Офіційний російський політикум черговий раз
демонструє недобросусідське ставлення до українського народу. До сценарію
із відділення східних областей України було долучено приїзди до Луганська
Ю. Лужкова, який має великий досвід з розпалювання національної ворожнечі у
нашій і сусідніх державах”14.

11 “Міністрові закордонних справ України Грищенку К. І.,” 83.
12 Там само.
13 Іван Вакарчук, “Підступна “формула” виборів,” Каменяр, 30 листопада 2004.
14 Там само.
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30 листопада 2004 р. на ім’я тодішнього мера Львова Любомира Буняка
надійшов лист від обер-бургомістра муніципальної ради міста Фрайбурґа Дітера
Саломона (за його підписом, а також підписами голів фракцій політичних партій,
із проголошенням солідарності з львів’янами – учасниками Помаранчевої
революції: “Протягом десяти днів ми у Фрайбурзі з великою участю і симпатією
спостерігаємо як населення нашого міста-побратима Львова з гідною подиву
громадською свідомістю і мужністю бореться за високоцінне демократичне
право – за право на вільні вибори шляхом таємного голосування. [...] З дня
виборів, неділі 21 листопада, десятки тисяч громадян Львова день у день
демонструють на Проспекті Свободи та на Майдані Незалежності у Вашій
столиці, а також на своїх робочих місцях, в школах та університетах за повторне
проведення виборів за чесних умов з міжнародним наглядом. Ми висловлюємо
Вам і громадянам Львова нашу безмежну солідарність”15, – йшлося у листі.

Того ж дня, у листі до Голови Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції Б. Тарасюка І. Вакарчук просив висловити подяку членам
Європарламенту, які підтримали та озвучили позицію Львівського університету
стосовно президентських виборів 2004 р. в Україні. У листі також йшлося:
“Десятки факультетів і коледжів, сотні професорів, тисячі студентів звернулися
до своїх партнерів і колег в Україні і за кордоном з проханням донести позицію
українських виборців до громадян своїх країн. Результатом стали сотні акцій
протесту в цілому світі, моральна підтримка українців у зарубіжній пресі в їх
справедливому прагненні гідно і демократично відстояти своє право, свій голос
та волевиявлення, задекларована позиція молодих українських дипломатів –
випускників Львівського університету всіма доступними їм засобами ініціювати
розгляд Радою Безпеки ООН, ОБСЄ, Радою Європи та іншими міжнародними
організаціями питання про масові і грубі порушення прав людини та
несанкціонований ввід на територію України збройних формувань іноземної
держави, що загрожує національному суверенітетові та територіальній цілісності
України”16.

У ці драматичні дні І. Вакарчук 5 грудня 2004 р. звернувся до Генерального
секретаря Організації з безпеки та співробітництва в Європі Я. Кубіша І. У
своєму послані до керівника авторитетної європейської структури ректор ЛНУ
писав: “6–7 грудня 2004 року в Софії відбудеться засідання Ради Міністрів ОБСЄ,
на якому планується обговорення політичної ситуації в Україні. Академічна
спільнота нашого Університету у Вашій особі просить усіх учасників цього
високопредставницького зібрання надалі дотримуватися політики посередництва
і сприяння в стабілізації політичної ситуації в Україні”17. У цьому документі

15 “Проголошення солідарності обер-бургомістра муніципальної ради міста Фрайбурга,”
Незалежний культурологічний часопис “Ї”, доступ отримано 26 листопада 2017, http://www.ji-
magazine.lviv.ua/inform/info-ukr/revolution-2004(1).htm.

16 “Голові Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Народному
депутатові України Тарасюку Б. І.,” 88.

17 “Генеральному секретарю Організації з безпеки та співробітництва в Європі п. Яну Кубішу,” 93.
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також зазначалось, що під час першого і другого турів виборів сотні студентів
різних університетів України, як перекладачі супроводжували представників
ОБСЄ та інших міжнародних інституцій на виборчих дільницях, часто стаючи
там, разом зі спостерігачами, свідками різноманітних незаконних дій. Саме
порушення прав громадян на вільне волевиявлення і протиправні дії під час самої
процедури голосування стали причиною звернень в усі впливові міжнародні
організації з проханням допомогти у моніторингу процесу переголосування
другого туру виборів в Україні18.

Отже, міжнародний аспект діяльності Львівського національного університету
імені Івана Франка під час Помаранчевої революції полягав у намаганні через
відозви, звернення та відкриті листи, адресовані представникам політичних еліт
країн Європи, а також інтелектуальних кіл Російської Федерації сприяти
вирішенню глибокої політичної кризи в Україні в листопаді-грудні 2004 р.
Особлива увага відводилася діалогу з представниками українського політикуму,
які мали вплив на міжнародну політику України – міністерство закордонних справ
і комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Можна
констатувати, що діяльність Львівського університету та інших вищих
навчальних закладів України сприяла інформуванню міжнародної спільноти про
порушення владою основоположних принципів виборчого процесу, спонукала
міжнародні інституції солідаризуватися із загальнонародним рухом на захист
громадянських прав і свобод українців, допомагала ненасильницькому і
демократичному врегулюванню політичної ситуації в Україні, що й стало однією
з причин перемоги Помаранчевої революції 2004 р.
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1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

In the article, based on official documents of the end of November – December 2004, the international
aspects of activities of the Ivan Franko National University of Lviv during the Orange Revolution is
characterized. A special emphasis is made on the publication of open letters, appeals and statements
signed by the rector of Lviv University and chairman of the Council of Rectors of Lviv region Ivan
Vakarchuk. The most important among them are: open letter from rectors of Ukrainian universities to
the President of the French Republic Jacques Chirac (November 24, 2004); the appeal of the academic
community of Lviv region to the academic circles of Russia (November 27, 2004); letters to the

18 “Академічна спільнота Львівського національного університету ім. Івана Франка звернулась
до Яна Кубіша,” Вголос, доступ отримано 26 листопада 2017, http://vgolos.com.ua/news/
akademichna_spilnota_lvivskogo_natsionalnogo_universytetu_im_ivana_franka_zvernulas_do_yana_kubisha_30255.html.
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Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Poland to Ukraine Marek Zyulkovski
and to the Consul General of the Republic of Poland in Lviv Wieslaw Osukhovski (November 26,
2004), to the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Kostyantyn Gryshchenko (November 29, 2004),
to the Chairman of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on issues of European integration
Borys Tarasyuk (November 30, 2004), to the Secretary General of the Organization for Security and
Co-operation in Europe Jan Kubis (December 5, 2004).

On the basis of the analysis of these documents, the author concluded that the international aspects
of the activities of the Ivan Franko National University of Lviv during the Orange Revolution consisted
of attempts, through open letters, appeals and statements addressed to the representatives of the
political elites of European countries and the intellectual circles of the Russian Federation, to achieve
their participation in solving a complicated political situation in Ukraine. Particular attention was paid
to the dialogue with representatives of the Ukrainian political system, which had an impact on the
international relations of Ukraine: the Minister of Foreign Affairs and the Chairman of the Committee
of the Verkhovna Rada of Ukraine on issues of European integration. It can be argued that this activity
of the Lviv University and other universities of Ukraine has had significant results: the international
community supported the protection of civil rights and freedoms of Ukrainians, which became one of
the factors of the victory of the Maidan.

Key words: Orange Revolution, Ivan Franko National University of Lviv, open letters, appeals and
statements, international relations.
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