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«ОЧІ ТА ВУХА» НАЦЮНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ 
ЗМАГАНЬ, АБО НЕВИГАДАНАІСТОРІЯ 

ТРАГІЧНОЇДОБИ 

У роки, що минули після розпаду Радянського Союзу, спосте-
рігався справжній бум, пов'язаний з минулим українського націо-
налістичного самостійницького руху, а особливо з Українською 
повстанською армією. їнтерес до цієї теми не є штучним, адже 
йдеться про наріжні проблеми буття українців у XX ст. й пошук па-
радигми їхнього суспільно-політичного розвитку на зламі тися-
чоліть. 

Історію ОУН та УПА, на наш погляд, слід розглядати в контексті 
адекватної протидії найгіршим проявам і репресивним заходам ко-
муністичного режиму в Україні. Оцінки їхньої діяльності набули 
серйозного, емоційного забарвлення, стали результатом дії т. зв. 
«механізму афективної колективноі пам'яті». Більше того, зусилля-
ми заангажованих громадсько-політичних об'єднань ця проблема 
перетворена на чинник інспірування колосальної напруги в 
суспільстві, яке і без того страдницькитерпитьусі негаразди «транс-
формаційного періоду». 

За таких умов науковці, представники широких кіл громадсь-
кості Української держави, а головне особисто Президент Віктор 
Ющенко, докладають зусиль для досягнення злагоди й примирения 
У суспільстві, формування позиції уряду стосовно оцінки діяльності 
ОУН та УПА. Вирішення справи йде дуже важко і хоча з ветеранами 
вермахту вже залюбки п'ють чарку ветерани Українських фронтів, а 
от із співвітчизниками-повстанцями, що теж билися із гітлериз-
мом, — зась... Однією з головних запорук розрядки напруженості 
Щодо означеного аспекту, вважаємо, є подальша активізація ґрун-
товних і об'єктивних досліджень українського національно-виз-
вольного руху як складного феномену в історії України XX ст. 

^ першу чергу вчені мають усвідомити свою відповідальність у 
иьому процесі, дати співгромадянам не лише документально 
пщтверджену, а й повну «інформацію до роздумів», можливість 
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формувати власні думки й оцінювати на основі справді всебічного 
неупередженого бачення болючі пробдеми минувшини. Саме у 
зв'язку з цим автори книги неодноразово зазначають: Конституция 
нашої держави забороняє «обов'язкову ідеологію». Дякувати Богу, 
відійшли часи директивних для істориків «Тез ЦК КПРС...» з при
воду чергової казьонно-вікопомної дати. 

Нині не бракує різнопланових видань з проблематики руху ОУН 
та УПА, хоча чимало з них є, на превеликий жаль, переспівом мо-
рально-застарілих, упереджених, а то й безсоромних писань і су-
джень на кшталтдоби конфронтації світів — з якого б табору вони не 
походили. Проте в науковій площині означені питания вирішаль-
ним чином визначають численні праці сумлінних авторів. Зокрема, 
тему мілітарної діяльності ОУН та УПА висвітлено в багатьох 
студіях провідних вітчизняних дослідників історії Другої світової 
війни та українського націоналістичного руху I. Біласа, К. Бонда-
ренка, О. Вовка, В. Єфименка, I. Ілюшина, А. Кентія, Ю. Киричу-
ка, В. Короля, С. Кульчицького, В. Кучера, О. Лисенка, Г. Мігріна, 
I. Муковського, I. Патриляка, О. Реєнта, А. Русначенка, В. Сергій-
чука, А. Чайковського, Ю. Шаповала та інших професіоналів своєї 
справи. 

На фоні Монблану опублікованих праць про український са-
мостійницький повстанський рух найбільш «не поталанило» саме 
його структурам розвідки та контррозвідки. I це не простий збіг обста-
вин. По-перше, якшо для регулярно! армії розвідка, захист від 
розвідувально-підривної діяльності супротивника, диверсійна ро
бота тощо є лише видами забезпечення бойових дій, то для будь-
якого повстансько-підпільного руху спеціальні заходи становлять 
квінтесенцію, основне спрямування діяльності. Це традиційна 
зброя слабшого проти сильнішого, коли останній нерідко вияв-
ляється безсильним, справедливо констатується в книзі Д. Веде
неева та Г. Биструхіна. 

По-друге, акцент на спеціальних заходах ОУН та УПА був не-
випдним з ідейно-політичних міркувань. Радянська історіофафія, 
у такому випадку, змушена була б визнати високі зорганізованість і 
оперативно-тактичний рівень запеклих противників, адже без них 
неможливо налагодити кваліфіковану розвідувальну й контррозвіду-
вальну роботу. УПА як предтеча регулярної армії незалежної Укра-
їни не вкладалася в поширені пропагандистські штампи про 
«політичний бандитизм» та маргінальність антирадянського руху 
опору, а тому увага і зверталася саме на крайні прояви насильства 
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при абсолютному замовчуванні масштабного терору з боку то
талитарного режиму (в ньому автори вбачають базову причину три-
валого збройного протистояння на Заході України). 

3 іншого боку, діаспорні кола намагалися обминути кон'юнктур-
не співробітництво спецпідрозділів ОУН та УПА зі спецслужбами 
держав гітлерівського блоку Змальовування жорстоких спешальних 
заходів повстанців, що включали і диверсійно-терористичні акції, 
було «незручним» і вкрай невипдним для проживания політичної 
еміграції на територіях демократичних країн. На еміграції, писав 
учасник повстанського руху В. Станіславів (Макух), «виробилася 
така думка, щоб дразливих справ не зачіпати». Авторів, які порушу-
вали гострі питания минулого ОУН та УПА, звинувачували у відсут-
ності патріотизму та журналістської етики. 

I ось, нарешті, в Україні з'явилося компдексне, оперте на вельми 
«солідну» джерельну базу видання про розвідувальну та контрроз-
відувальну діяльність ОУН та УПА в 1920—1945 рр. Його авторами 
стали науковці Національної академії Служби безпеки України 
Дмитро Вєдєнєєв (відомий дослідник мілітарної діяльності ОУН та 
УПА, історії партизанських війн) та Геннадій Биструхін (знаний 
спеціаліст із історії повстансько-партизанських рухів, військ спец-
призначення). 

Мені особисто чимало доводилося спілкуватися з авторами 
монографії, а тому маю відповідально засвідчити: їхні творчі пошу-
ки аж ніяк не переслідують мету когось образити або нав'язати упе-
реджену оцінку (думку, погляд). Зрештою, Закон забороняє вико-
ристовувати Службу безпеки України у вузькопартійних цілях або 
для ідеологічних баталій. Навпаки, вони намагаються довести до 
сучасників «сермяжную правду» нашої історії, без новітнього пере-
осмислення якої немає шляху до каяття, прощения й «одужання» 
суспільства, хворого на безплідні розрахунки за минуле. Авторський 
тандем — не новачки у висвітленні теми повстансько-підпільних 
РУХів і бойового застосування сил спеціальних операцій. 

А тому ще раз хочу зазначити про їхню сумлінність і неупере-
ДЖеність у доборі й опрацюванні першоджерел: тогочасні драма-
тичні події часто-густо ними подаються безпристрасною мовою до-
кУментів - як самого повстансько-підпільного руху, так і заходів 
Радянських органів держбезпеки та більшовицької партії. Загалом 
науковідями опрацьовано понад 30 архівних фондів Центрального 

ржавного архіву фомадських об'єднань та Центрального держав-
0г^ архіву вищих органів влади України, уперше до наукового 
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обігу введено чимало документ Державного архіву Служби безпе-
ки України, а також Архіву МВС і Адміністрації Реслубліки Поль
ша. Широко залучена мемуарна література безпосередніх учасників 
збройного протиборства в Західній Україні. 

Надаючи перевагу документальним свідченням — а вони нерідко 
є страшними за змістом — Д. Вєдєнєєв і Г Биструхін неначе в чер-
говий раз полереджають: громадяни, не шукайте прикрашеної, пате
тично! і водночас односторонньої «правди» там, де в безкомпро-
місному двобої зійшлися жителі однієї кражи, представники одного 
народу. Вони слушно наводить суворі слова учасника повстан-
ського руху на Волині 40-х років М. Подворняка: «Не було годі в 
людей жодного милосердя, не було найменшої іскри сумління, бо з 
людей стали звірі. Здавалося, що диявол зо своею темною силою 
вийшов з безодні й опанував людськими сериями...» Морально-
психологічні -іа політичні наслідки тогочасної вакханалії насиль-
ства відчуваються і дотепер, можливо, тому в книзі ми не знайдемо 
дифірамбів ані вдусі «Слава Героям», ані осанни «героям-чекистам 
школы Дзержинского». Переконаний у тому, що суспільство по-
винне побачит слравжне відразливе обличчя громадянського 
збройного протистояння, атому, поборовши внутрішнї протиріччя, 
прагнути лише до легітимних, мирних способів вирішення най-
гостріших проблем заради свого кращого майбутнього. 

У книзі щжділено належну увагу й доробку попередників. її ав-
тори не просто констатували наявність різнш течій і напрямів при 
висвітленні спеціальної діяльності руху ОУН та УПА, а й про-
аналізували, як на історіографії з теми позначилися дух «холодної 
війни» та міжблокового протистояння у світі, гострі суспільно-
політичні кискусії в посткомуністичній Україні. «Такі протистоян
ня, — зокрема наголошують вони, - треба в будь-якому разі розгля-
дати яктрагедію для нації (народів), де обидві сторони не зупиня-
лися перед антигуманннми методами. I лише потім сторона, яка 
перемогла, пропагандистськими засобами й тотальним перепису-
ванням (замовчуванням) історіі' створює виг'щну для себе інтерпре-
тацію подій, глорифікуючи себе й усіляко демонізуючи противни
ка. Ситуація у сучасній Україні (в морально-політичному й науко-
вому вимірах) ускладнюється тим, що частина учасників дискусій 
навколо ОУН та УПА намагається законсервувати, відстояти міфи 
компартійної пропагандисте ької машини, а частина їхніх опонентів — 
створити міфи нові (їхня методологія практично ідентична, тількй 
із змістом навпаки). При цьому обидві сторони ретельно обмина-
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ють ті історичні реалії, які не вкладаються в їхнє концептуальне ба-
чення подій. Події, котрі здебільшого заслуговують на скорботу і 
каяття, а не перетворення їх на заручників боротьби за політичний 
вплив на населения або зовнішньополітичну орієнтацію». 

Немає потреби переповідати основний зміст книги. Достатньо 
сказати, ш.о читач навряд чи десь інде знайде таке систематизоване 
зведення й аналіз спеціальної діяльності руху українських 
націоналістів та УПА від його зародження і до завершения Другої 
світової війни. При читанні монографії довідуємося про «еру атен-
тантів» проти режиму Пілсудського, налагодження розвідувальної 
мережі ОУН (крашої в Євролі, на думку лольських спецслужб), 
формування спецпідрозділів Карпатської Січі, розвідки та Служби 
безпеки підпілля ОУН передодня нападу нацистської Німеччини на 
СРСР. Докладно і на значній фактологічній основі викладена 
історія Служби безпеки підпілля ОУН, розвідувально-диверсійних 
структур і військово-польової жандармерії в УПА, причини і пе
ребег співробітництва націоналістів з іноземними спецслужбами. 

Справді новаторським є розділ книги, присвячений аналізу 
мілітарної діяльності ОУН та УПА, її противників під кутом зору 
норм міжнародного гуманітарного права. Думається, що інакше і не 
може бути за умов утвердження примату права на посттоталПарно
му просторі. Справа в тому, шо складну проблему оцінки діяльності 
ОУН та УПА давно вже слід виводити із заручництва кон'юнктур-
них політизованих «візій», ірраціональних рефлексій в площину на-
укових і правових оцінок. На жаль, ще раз це зазначимо, на сьогодні 
переважають емоційні, упереджені підходи, а суто наукові підходи 
нерідко підміняються політичними вподобаннями чи відвертими 
спекуляціями. При цьому репрезанти різних поглядів або обмина-
ють правовий аспект проблеми, або творять «міжнародно-правові 
міфи» на зразок вигадки про «засудження УПА Нюрнберзьким 
міжнародним трибуналом», часто тиражуючи стандартні радянські 
звинувачення повстанців у «політичному бандитизмі». 

Автори звертаютъ увагу й на те, що криваві ексцеси, якими су-
лроводжувалося протиборство між сталінським режимом та озбро-
єним самостійницьким рухом у Західній Україні, не є «виключно 
Українським» явищем. Проводячи історичні паралелі з антико-
лоніа.тьними рухами країн «третьего світу» або антирадянським 
опором інишх народів СРСР, вони переконують - обопільні на-
сильство, жорстокість, бузувірство є неодмінними супутниками 
історичних колізій, які виникають там, де уряди намагаються си-
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лою нав'яэати народам свою модель соціально-економічного роз-
витку, брутально порушують невід'ємні права людини, знущаються 
з традиційних духовних цінностей. 

Очевидно, інтерес читача викличуть і додатки — схеми побудови 
спеціальних підрозділів ОУН та УПА, укладені кропіткою прадею 
авторів, та уперше оприлюднені біографічні довідки на провідних 
співробітників спецпідрозділів і унікальний фотоматеріал. 

Симптоматично, що Д. Вєдєнєєв і Г. Биструхін, офіцери право-
охоронного органу спеціального призначення, одночасно є і члена
ми Українського інституту воєнної історії. 

Започаткована ними і видавництвом «Генеза» серія «Таємкі 
війни: історія та сучасність» поповнилася ще однією цікавою кни* 
гою, написаною професіоналами, котрим небайдужі маловідомі 
сторінки вітчизняної військової історії. 

Переконаний, що ця книга обов'язково повинна мати продов-
ження, адже спеціальна діяльність підпілля ОУН у 1945—1950-х ро-» 
ках, робота Служби безпеки Закордонних частин ОУН також варті 
спеціального висвітлення (що і продемонстрували попередні ав-
торські розвідки, наведені у бібліографії книги). 

Наприкінці хочу висловити сподівання, що воєнно-історична 
наука в Україні (нема де правди діти - обділена, на відміну від тієї ж 
сусідки Росії, увагою і підтримкою держави, громадських об'єднань 
і меценатів) розвиватиметься зусиллями науковців-ентузіастів та 
професіоналів військової справи. I справа тут не тільки в тому, що 
воєнно-історичні студії є вагомою цеглиною у підмурок військових 
науки та мистецтва — це і свідчення самодостатності суспільства, 
поваги нації до нелегкої долі своїх предків, їхньої готовності до жер-
товності в ім'я майбутнього-

ОЛЕКСАНДР ГУРЖІЙ, 
доктор історичних наук, професор, 

директор Українського інституту воєнноі істор ж 



ВСТУП 

Процес державотворення в Україні викликає неодмінну потребу 
ґрунтовно й усебічно досліджувати актуальні проблеми вітчизняної 
політичної та державно-правової історії, використовувати історичний 
досвід у розбудові різних інститутів державного механізму, у тому 
числі й спеціальні служби, які виступали складовою різноманітних 
історичних форм державності в Україні. їх побудова і діяльність відби-
вали особливості політичного курсу державних утворень, вони 
відігравали чималу роль у боротьбі за незалежність і територіальну 
цілісність українських земель. Наукове дослідження минулого 
розвідки та контррозвідки надає додаткові можливості для поглибле-
ного вивчення державно-правової та військово-політичної історії. 

Особливість державно- політичної історії України полягає в тому, 
що періоди існування власної державності чергувалися із тривалими 
хронологічними смутами, коли український народ був ггозбавлений 
суверенітету й територіальної цілісності, що обумовило і специфіку 
минулого спеціальних служб. На території України діяли або діють 
структури розвідки та контррозвідки різних історичних типів 
національної державності (козацько-гетьманської, національно-де-
мократичної та авторитарно-гетьманської періоду 1917—1920 рр., укра-
їнської радянської, сучасної Української держави), тих держав, що 
володіли українськими землями (Російської, Австро-Угорської 
імперій, Польщі й інших), а також спеціальні служби (структури, 
підрозділи) національно-визвольних рухів та політичних організацій, 
вістря дій яких спрямовувалося на оперативне забезпечення бороть-
би за відродження свободи і територіальної цілісності України. 

Це, насамперед, стосується згаданих структур або спеціальної 
Діяльності у рамках козацько-селянських рухів XVI—XVIII ст.1, 

Див., напр.: Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. — 
К.: Наук, думка, 1968. - С. 151-156; Василик А. Українська розвідка// Поріг. — 
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повстансько-партизанських рухів доби національно-демократичн: 
революції 1917—1921 рр.1, Державного центру УНР в еміграції*" 
руху ухраїнських націоналістів та УПА. Як справедливо зазнача 
дослідники українських спецслужб недержавного типу, їм бу. 
притаманні наріжні функціональні ознаки таємних служб; 
а діяльність породжувала нові, обумовлені історичними реаліями; 
зразки оперативної практики. 

Якщо спеціальні служби держави досить детально вивчені у пс 
нятійному, концептуальному відношеннях, то до кінця не вирішс 
ним науковим завданням залишається вироблення понят 
«спеціальні підрозділи недержавного характеру», встановлення їх ти1 

пологічних рис і властивостей діяльності. 
Наведемо міркування щодо наукової актуальності проблем! 

Поява й діяльність руху українських націоналістів, його збройні 
формувань та спеціальних підрозділів були спричинені драмаі 
ною долею українських земель у XX ст. Поразка національно-де| 
жавного будівництва періоду 1917—1920 рр., територіальне розчлеь 

1993. - № 1. - С. 29-32; № 2. - С. 31-33; Вєдєнєєв Д. 3 історії розвідки 
військової дипломата України / / Розбудова держави. - 1993. - № 9. - С. 17-
22; Степанков В.С. Становления розвідки й контррозвідки та їх роль у боротьб?; 
за незалежність України у середині XVII ст. / / Сідак В.С, Степанков В.С. 
3 історії розвідки та контррозвідки України (Нариси). - К.: Академія СБУ* 
1995. - С. 9-84; Щербак В.О Антифеодальні рухи напередодні Визвольнрк^ 
війни 1648-1654 рр. - К.: Наук, думка, 1989 та ін. 

1 Див.: Сідак В.С. Повстансько-Партизанський Штаб Державного Центру 
УНР в еміграцп (1921 р.). - К.: Академія СБУ, 1995. - 66 с ; Його ж. Повстанец 
ко-Підпільний рух на захист УНР у 1919-1920 рр. / / Асадетіа: Іст. досліджен-
ня. - Кам'янець-Подільський, 1997. - С. 156-171; Його ж. Розвідка та* 
контррозвідка Партизансько-Повстанського Штабу / / Національні спецслуж-
би в період Української революції 1917-1921 рр. (Невідомі сторінки історії)- —& 
К.: Альтернативи, 1998. - С. 228-238. £ 

2 Сідак В.С. Особливості функціонування національних спецслужб в умоваз̂ ; 
еміграції / / Національні спецслужби... - С 209-273; Сідак В.С, Вронська Т.В, ■■ 
Спецслужби Державного центру УНР в екзилі мовою документів. Іст. нарис. — 
К.: Вид-во НА СБУ, 2000. - 36 с; їх же. Продовжувачі традиції: спецслужб^ 
Державного центру УНР в екзилі / / Пам'ять століть. - 2000. - № 5. - С. 64-73;* 
Сідак В. Особливості розвідувальної діяльності військової спецслужби Держав
ного центру УНР в екзилі / / Воєнна історія. - 2002. - № 3-4. - С. 97—Ю9;.г 
Сідак В.С, Вронська Т.В. Спецслужба держави без території: люди, події, фах--
ти (ВійськоварозвідкатаконтррозвідкаДЦ УНРвекзилі 1926-[936 рр.). - 1С: 
Темпора; Вид-во НА СБУ, 2003. - 240 с. І 

12 



Всгпуп 

нування українських земель між радянською Росією, Польшею, Чехо-
словаччиною та Румунією викликали радикальну реакцію у вигля-
ді творения націоналістичних організацій, згодом — Організації укра-
їнських націоналістів (ОУН), для якої не були винятком збройні и 
інші екстремальні засоби у боротьбі за відновлення Української са-
мостійної соборної держави (УССД). 

Згодом саме під політичним проводом ОУН С. Бандери діяла ма-
сова Українська повстанська армія (УПА) та озброєне підпілля, 
котрі виступали насамперед проти репресивних методів інтеграції 
Західної Украши у радянську систему та за відновлення державного 
суверенітету Украши. В опорі тоталітарній системі взяла участь 
значна частина населения регіону — за сучасними підрахунками ли
ше через бойовий склад УПА пройшло 100—300 тис. осіб1. Суве-
ренітет Украши був провідною метою і закордонних центрів укра-
їнських націоналістів. 

Без неупередженого розгляду феномену націоналістичного руху, 
активних форм його боротьби за стратегічні цілі неможливе повне 
пізнання особливостей політичної» державно-правової, військово-
політичної та міжнародної історії України XX ст., розуміння певних 
суспільно-політичних та ідеологічних явищ сьогодення. Історичні 
умови, безкомпромісний, жорстокий характер протиборства націо-
налістів із потужними силовими структурами держав-противників, 
певнї особливості ідеології та світогляду націонал -ради калів обумо-
вили особливе місце спеціальних заходів і підрозділів у загальному 
контексті минулого ОУН та УПА. 

Усвою чергу, висвітлення становления та оперативно! діяльності 
структур розвідки й контррозвідки в ОУН та УПА як їхніх важливих 
складових надає широкі можливості для всебїчного наукового 
дослідження особливостей руху.українських націоналістів. Не буде 
перебільшенням твердження, що специфіка побудови, форм і ме
тодов діяльності, кадрового складу спецпідрозділів можуть розгля-
датися як індикатор політичних спрямувань, тактики, соціологіч-
ний зріз націоналістичного руху загалом. 

Рух ОУН та УПА, застосування ним спеціальних методів бороть
би мав чимало типологічних аналогів у новітній історії народів 
колишнього СРСР та світу (особливо тих, що активно боролися 
проти колоніальної залежності або іноземної агресії). Тож дослі-

Віднянський СВ., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України як предмет 
історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи / / Укр, істор. журн 
- 2 0 0 1 . - № 4 . - С 47. 
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дження історії спецпідрозділів ОУН та УПА сприяє виявленню пев-
них закономірностей функціонування повстансько-підпільних 
рухів як явища в історії людства, ролі в них структур розвщки та 
контррозвідки, спеціальної діяльності. 

Структури розвідки та контррозвідки ОУН та УПА виступали 
серйозним противником або суб'єктом кон'юнктурного співро-
бітництва спецслужб низки держав — Польщі, Радянського Союзу 
та окремих країн Варшавського договору, Веймарської республіки, 
нацистської Німеччини та її союзників, довоєнної Литви та після-
воєнних США, Великої Британії, їхніх сателітів по блоку НАТО. 
Відтак, студіювання проблеми відкриває додаткові можливості для 
вивчення окремих сторінок історії спецслужб іноземних держав та 
колишнього СРСР. 

Великий інтерес проблема становить з погляду оперативного 
мистецтва, органічною частиною якого є досвід правоохоронних 
органів та спеціальних служб. Принагідно науковий інтерес даного 
дослідження становлять повчальні приклади оперативного мисте
цтва як спецпідрозділів ОУН та УПА, так і протидії їм радянських 
органів держбезпеки. 

На жаль, історіографія спеціальних служб, котрі діяли на постра-
дянському простор!, страждає майже повною відсутністю фунда-
ментальних праць, що особливо рельефно проявляеться на фоні 
здобутків воєнно-історичної науки. 3 огляду на це наукової актуаль-
ності дослідженню додає можливість включения розробок із проб
леми до капитального наукового видання з історії спецслужб Укра-
їни, підготовка якого, на думку спеціалістів, є нагальною потребою 
історико-юридичної науки. 

Наукова новизна дослідження обумовлена тим, що в ньому впер-
ше в українській та зарубіжній історіографії комплексно розгляну-
то фундацію та різнопланову діяльність основних історичних форм 
спеціальних підрозділів руху як важливого компоненту українсько-
го національно-визвольного руху 1920—1945 рр., а також введениям 
до наукового обігу значного масиву маловідомих або невідомих су-
часним дослідникам документів ОУН та УПА, органів державної 
безпеки. 

Використання повстансько-підпільних формувань як «п'ятої 
колони» в тилу противника і зараз залишається, на думку 
спеціалістів, одним з результативних засобів дій спеціальних 
військ у сучасній війні. Отже, досвід спеціальної діяльності ОУН та 
УПА (який вивчається у військових академіях США та інших держав) 
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може застосовуватися силовими структурами України в особливий 
період-

Кажучи про сучасні взаемини між діаспорою та Україною, треба 
мати на увазі, що у середовищі політичних об'єднань діаспори за 
умов відірваності від історичної батьківщини та реалій сьогодення 
відбулася консервація старих суперечностей. Сам націоналізм жи-
вився архаїчним політичним капіталом та заслугами у визвольній 
боротьбі1. Однак із здобуттям Україною незалежності відбулося пе
ренесения ідейно-політичних протиріч еміграції через певні 
політичні об'єднання України до нашої держави, що створило 
додатковий потенційний чинник суспільної напруги й підвищує 
інтерес до історичних чинників формування націоналістичного 
руху 

Розглядаючи практичне значения дослідження, хотілося б зупи-
нитися на його значущості для вивчення проблем генезису, типо-
логічних ознак, характерних проявів тероризму Терор, який засто-
совували українські націоналісти, цілком підпадає під усталені у су-
часній науці визначення тероризму як крайньоі\ особливої форми 
політичного насильства, екстремальний спосіб вирішення склад-
них суспільно-політичних проблем, котрі характеризуються ціле-
спрямованістю, жорстокістю, чіткою орієнтованістю на залякуван-
ня та показовою ефективністю впливу на офіційні структури та гро
мад ськість2 

На думку спеціалістів-терологів, різновиди сучасного терориз
му на практиці рідко трапляються у чистому вигляді. При цьому, 
зокрема, розрізняють такі види: національно-визвольний (ведеться 
насамперед з метою відновити державний суверенітет, тери-
торіально-етнічну цілісність, спрямовуеться на представників си-
лових структур, адміністрації противника та одноплемінників, що 
їм допомагають); соціальний або соціально-політичний (боротьба 
силовими методами за відновлення соціальної справедливості, не-
яопулярних політичних та економічних заходів влади); релігійний 
(є породженням, зокрема, протесту проти конфесійних утисків 3 
боку влади)3. 

Бондаренко К. Блеск и нищета украинского национализма / / Зеркало не
жели. - 2002. - 12 января. - С. 3. 

Антипенко В. Борьба с современным терроризмом. Международно-право-
вьіе подходы. - К.: Юнона-М, 2002. - С. 15. 

Жаринов К.В. Терроризм и террористы: Ист. справочник. - Минск: Хар-
вест, 1998. - С 31-35. 
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Бойові дії та власне терор, які здійснювали повстансько-
підпільні сили і їхні спецпідрозділи (боївки УВО, СБ ОУН, 
спецпідрозділи УПА), - прямий наслідок насильницьких дій уряду 
Польщі, брутального характеру інтеграції Західної України до 
сталінського тоталітаризму, злочинів нацистського окупаційного 
режиму стосовно населения регіону Вони мали різноманітне забарв-
лення за походженням і поеднували в собі риси всіх вищезгаданях 
типів терору Для терористичної діяльності спецпідрозділів ук-
раїнських націоналістів були притаманні й основні види терористич-
них акцій: убивства та замахи на вбивство, диверсії, експропріації, 
заходи залякування1. 

Це актуалізує дослідження терористичного напряму діяльності 
спецпідрозділів українських націоналістів з метою виявлення типо-
вих причин і механізму виникнення тероризму як суспільно-
політичного явища, його характерних проявів. 

Злободенним, на думку фахівців, є дослідження особливостей 
суспільно-політичного, морально-психологічного обличчя теро-
риста як специфічного типу особи. Із цього погляду виявляється 
доцільним вивчення суспільно-психологічних рис співробітників 
спецпідрозділів руху українських націоналістів, насамперед тих, хто 
у складі нелегальних осередків УВО та ОУН вчиняв терористичні 
акції стосовно представників силових, адміністративних та інших 
офіційних структур, панівних політичних сил, громадян, що з ними 
співпрацювали (на конфіденційній основі також), політичних опо-
нентів з націонал-патріотичного табору. 

На тлі активізації терористичної активності у світі, у тому числі 
пострадянському просторі, систематичний організований тероризм 
в Україні масштабу не набув і перебуває на «початковому ступені 
розвитку». Водночас до реальної ескалації тероризму можуть при-
звести такі чинники, як глибока політична й економічна криза, 
протистояння політичних і геополітичних сил, різних гілок влади, 
міжконфесійні конфлікти, поглиблення іредентистських та сепара-
тистських процесів, зубожіння і люмпенізація більшості населения, 
дальше загострення криміногенної ситуації з перенесениям кри-
мінального тероризму до політичної сфери, гостре протистояння 
між потужними кримінальними кланами. 

Нині є підстави вважати, що певні радикальні політичні рухи або 
організації в Україні можуть вдатися до тактики тероризму (полі-

1 Жаринов К.В. Терроризм и террористы... - С. 34-35. 
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тичного, национального, етнотериторіального, релігійного)1. Зокре-
м а зростання розбіжностей між політичними партіями і громадсь-
кими рухами у баченні ними перспектив розбудови національної 
державності підштовхує найрадикальніших із них до силового тис-
ку на органи державної влади або політичних опонентів, на шлях 
організації незаконних збройних формувань. 

У творенні та діяльності окремих угруповань екстремістської 
спрямованості в Україні проявилися чітке структурування, субор-
динованість, сувора дисципліна, закріплення лояльності учасників 
на конкретних, нерідко протиправних дорученнях, тенденція до 
запровадження підрозділів спеціального (розвідувального, 
контррозвідувального, диверсійно-бойового) призначення. Відома 
УНСО створила власну службу безпеки, котра вела спостереження 
за членами організації, збирала інформацію про співробітників 
правоохоронних органів, слідкувала за дотриманням конспірації. 
Лідери УНСО плекали наміри творения диверсійно-терористичної 
групи «Клен», активно брали участь у бойових діях у Приди істров'ї, 
Абхазії, Чечні2. Розглянуті риси творения і діяльності екстреміст-
ських організацій генетично збігаються з досвідом нелегальних осе-
редків УВО та ОУН, який відображено у монографії. 

Протягом останніх десятиліть поширилися так звані локальні, 
малі війни, або конфлікти малої інтенсивності, особливості яких 
полягають у широкому застосуванні невеликих, маневрених ір-
регулярних формувань (повстансько-партизанських) проти регу-
лярних, добре озброєних і оснащених технічно армій та спеціаль-
них військ. Перші активно застосовували дрібні напади, диверсії, 
терористичні акції і залякування населения. В Афганській війні 
1979-1989 рр. натактичні операціїзліквідаціїдрібних, мобільних 
партизанських загонів припадало близько 80 % бойових дій уря-
Дових військ, у чеченських кампаніях 1990-х рр. — близько 75 %. 
Як інсургенти, так і урядові силові структури надавали великого 

Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. — К..: Знания України, 
2000; Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й., Руденко ММ. Боротьба з тероризмом. — 
к-Знания України, 2002. 

Див.: Дмитро Корчинський та його друзі. Війна у натовпі. — К.: Амадей, 
"99; Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — Минск: Хар-

Вест; М.: АСТ, 2000. - 512 с; Мирончук В. Украинская Народная Самооборо-
на- 1990-2000. Ч. 1 / / Однострій. - 2000. - № 4; Ч. 2. - № 5; Трошев Г. Дорога
ми Чечни // Воин России. - 2001. - № 12. 
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значения розвідувальному й контррозвідувальному забезпеченню 
бойових дій, різноманітним ггідривним акціям1. 

Саме такому типові оперативно-бойових дій віддавали перевагу 
лінійні та розвідувально-диверсійні підрозділи УПА, боївки Служ-
би безпеки ОУН. Відповідно заслуговує вивчення і врахування на 
випадок діяльності органів безпеки в особливий період досвіду ра-
дянських силових структур (збройних сил, військ спеціального 
призначення, органів внутрішніх справ і держбезпекл) із застосу-
вання специфічних методів протиборства з повстансько-підпіль-
ним рухом. 

Не можна обійти увагою і можливості використання наукового 
доробку з проблеми під час виховання майбутніх співробітників ор-
ганів безпеки України. 

Чільне місце у плеканні патріотичних почуттів співробітника 
відводиться історичним знаниям, формуванню поваги до минуло-
го, у тому числі до національно-визвольних рухів як невід'ємної 
складової історії України. Заслуговують на використання у вихов-
ному процесі приклади відданості справі захисту прав українського 
народу на суверенне існування, виявлені співробітнмками 
спеціальних підрозділів повстансько-підпільного руху під політич-
ним проводом українських націоналістів. 

Разом з тим було б хибним із методологічного та морального пог-
ляду оминати, викладаючи історію спецпідрозділів ОУН та УПА, 
факти їхнього терору проти цивільного населения, жорстокість, а в 
окремих випадках — і бузувірство до противників, учасників самого 
повстансько-підпільного руху, співробітництво із спецслужбами 
держав-агресорів часів Другої світової війни. Подібні явища повинні 
використовуватися для демонстрації справжнъого відрамивого обличчя 
громадянського конфлікту, в якому обидві стороны — радянські силові 
структуры та антирадянсъкий рух опору — широко вдавалися до мето-
дів, не сумісних з нормами законності і людяностй 

Праці з історії спецслужб повинні бути вивільнені від суб'ек-
тивізму та політичної заангажованості, спиратися саме на наукові 
підвалини. Неоднозначне сприйняття у сучасному суспільстві 
діяльності спецпідрозділів ОУН та УПА або силових структур 
сталінського режиму не повинне стояти на заваді об'єктивному 
вивченню складних проблем минулого вітчизняних спецслужб з 

1 Див.: Малая война. Организация и тактика боевых действий малых подраз
делений. Хрестоматия. — Минск: Харвест, 1998. 
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метою врахування їхнього повчального досвіду та уникнення прик-
рих проявів, які мали місце в історії українського суспільства. 

Важливе неупереджене бачення суспільно-політичних та війсь-
ково-політичних факторів, які спричинили появу національно-виз-
вольного руху та націонал-радикалізму як його складової, обумови-
ли екстремальний характер діяльності за драматичних конкретно-
історичних умов буття українського етносу у XX ст. Гадаємо, що 
приклад українського національного визвольного руху в різно-
манітності проявів може прислужитися прищепленню сучасникам 
навичок тверезого аналізу тих складних явищ національної історії, 
які й досі перебувають у центрі гострих дискусій у суспільстві, 
нерідко використовуються у кон'юнктурному протистоянні 
політичних сил. Не будемо забувати про положения ст. 15 Консты-
тущї України про заборону в державі обов 'язкової ідеології. 

При розгляді проблеми ОУН та УПА необхідно керуватися нор
мами чинного законодавства. Так, згідно з п. 16 ст. 6 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до 
учасників бойових дій віднесені вояки УПА, які брали участь у 
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників і не вчини
ли злочинів проти миру і людства, реабілітовані відповідно до ст. 1 
Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні». Однак частині учасників руху ОУН та УПА, що скоїли зло-
чини проти цивільного населения, у тому числі багатьом співро-
бітникам і керівникам СБ в ОУН та УПА, у реабілітації відмовлено 
згідно зі ст. 2 вказаного Закону України. 

Крім того, маємо розуміти, що базовою причиною обопільного 
насильства, кривавих ексцесів у Західній Україні виступала репре-
сивна політика сталінізму, рішуче засуджена сучасною Українською 
державою в Законі України «Про реабілітацію жертв політичних ре-
пресій на Україні». День скорботи, пам'яті безневинних жертв то
талитарного режиму офіційно відзначається в нашій державі. 

Українська держава докладає зусиль до справедливо!' оцінки ми-
нулого національно-визвольного руху. Зокрема, вийшло доручення 
Президента України № 1-1/253 від 20 квітня 2005 р. щодо зміцнення 
злагоди у суспільстві та досягнення взаєморозуміння і примирения 
між учасниками Другої світової війни. Плідно працює Урядова комі-
с,я з вивчення діяльності ОУН та УПА, її робоча група істориків. 

Плодом роботи фупи істориків стали видані у 2004 р. звіт про ії 
творчі здобутки (27 монографічних і документальних видань обся-
гом 290 друк. арк.) та історичний висновок «Проблема ОУН—УПА: 
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основні тези». В останньому документ! дано характеристику ідео-
логічним постулатам руху українських націоналістів, причинам і 
перебігу його запеклого протистояння радянській владі та ситуа
тивного співробітництва з нацистською Німеччиною, антинімецьким 
акціям УПА, розглядаються такі гострі проблеми як українсько-
польська конфронтація на Волині, утворення дивізії СС «Галичина» 
й інші аспекта складної проблеми українського націоналістичного 
руху Згадані тези глибше розкрито у капітальній підсумковій мо-
нографії «Організація Українських Націоналістів і Українська 
Повстанська Армія. Історичні нариси» (К., 2004), авторами якої 
виступили відомі дослідники проблеми, члени робочої групи істо-
риків — С Кульчицький (керівник групи), Г. Касьянов, А. Кентій, 
О. Лисенко, I. Патриляк та ін. Для тез і монографії робочої групи 
характерні виваженість, опертя на широке коло різнопланових істо-
ричних джерел, прагнення розглянути проблему в широкому кон-
тексп світових військово-політичних реалій першої половини XX ст. 

ОбЧктом дослідження є національно-визвольний рух під 
політичним проводом українських націоналістів. 

Предметом дослідження виступає сукупність розвідувальних, 
контррозвідувальних, оперативно-бойових, військово-поліцейсь-
ких підрозділів (далі — спеціальні підрозділи), котрі функціонували 
у структур! руху українських націоналістів, його мілітарних форму-
вань в Україні та спрямовували свою оперативно-бойову діяльність 
на забезпечення боротьби за незалежність і територіальну цілісність 
Української держави. 

Виходячи з цього, автори визначили основні завдання дослщження: 
дослідити особливості основних напрямів історіографії та дже-

рельної бази студіювання проблеми; 
розкрити зміст міжнародних, соціально-політичних, військових 

та оперативних факторів, які обумовили особливості діяльності 
спецпідрозділів руху українських націоналістів та УПА; 

обґрунтувати особливості ролі й місця спеціальних підрозділів у 
реалізації стратеги й тактики руху українських націоналістів; 

вивчити погляди ОУН на функції органів безпеки в Українській 
самостійній соборній державі; 

дослідити функції та організаційно-штатну побудову, підготовку 
й виховання кадрів спецпідрозділів ОУН та УПА; 

розкрити форми і методи їхньої розвідувальної, контррозвіду-
вальної, бойової, диверсійної та терористичної діяльності; 

виявити тенденції і закономірності діяльності спецпідрозділів — 
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невід'ємного компоненту повстансько-підпільних рухів як исторично
го явиша та поширеної форми збройних конфліктів у сучасному світі. 

Враховуючи усталеність у сучасній літературі й масовій свідо-
мості визначення «ОУН та УПА», це поняття в окремих випадках 
застосовується нами як синонім украшського націоналістичного 
руху XX ст. загалом. При цитуванні документів переважно збереже-
но їхні мовні особливості. 

У дослідженні розглядаються, переважно, спецпідрозділи ОУН 
С. Бандери та політично підконтрольної їм УПА, де структури 
розвідки та контррозвідки діяли найбільш енергійно та масштабно. 

Хронологічні рамки дослщження охоплюють період з 1920 р. (ви-
никнення першої організаційної форми украшського націоналізму — 
Української військової організації з власним підрозділом із розвіду-
вальними й контррозвідувальними функціями) до кінця Другої 
світової війни. 

Дослідниками даної проблеми опрацьовано великий обсяг 
відповідних наукових, науково-популярних, публіцистичних праць 
авторів української діаспори та іноземних держав, радянських ав-
торів, сучасних українських науковців та публіцистів. Творчо вико-
ристано або враховано кращі надбання історіографії українського 
націоналістичного руху та УПА. Аналізові стану наукової розробки 
проблеми відведено окремий розділ монографії. 

Як джерельну базу дослщження нами використано фонди Цент
рального державного архіву вищих органів влади та управління, Цент
рального державного архіву громадських об'єднань України, галузе-
вого Державного архіву СБ України, Архіву Міністерства внутрішніх 
справ та Адміністрації Республіки Польщі (загалом опрацьовано по-
над 30 архівних фондів), відповідні документальні видання, що з'яви-
лися у діаспорі, СРСР, сучасній Україні, мемуарну літературу. 

Положения і висновки дослідження не суперечать усталеним, 
апробованим науковим положениям щодо діяльності руху ОУН та 
УПА, при цьому автори відмовилися від кон'юнктурних, політизо-
ваних концепцій, притаманних радянській та діаспорній історіо-
гтзафії проблеми часів «холодноі війни». 

При написанні книги автори дотримувалися вимог Закону Укра
ди «Про державну таємницю», який, зокрема, забороняє розголо-
Шення відомостей про особистості громадян, що у минулому сприя-
ли правоохоронним органам на конфіденційній основі. Псевдоніми 
негласних співробітників радянських органів держбезпеки, а також 
(У зазначених випадках) псевдоніми учасників ОУ Н та УПА змінено. 
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РОЗДІЛІ 
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

\Л. Основні напрями історіографіі розвддки 
та контррозвідки в ОУН та УПА 

Говорячи про історіографію спеціальних підрозділів руху ук-
раїнських націоналістів та УПА, розглянемо три основні її гілхи: 

• праці авторівукраїнськоїдіаспори; 
• відповідні праці радянських авторів; 
• публікації сучасних авторів в Україні та державах СНД1. 
Окреслимо характерні риси діаспорної гілки історіографії проб-

леми. Одразу ж зазначимо, що, за винятком праць С. Мудрика, в 
діаспорі не сформувався науковий напрям з вивчення історії 
спеціальних підрозділів в ОУН та УПА. Відтак автори фрагментар
но торкалися них проблем у дослідженнях різноманітних аспектів 
минулого ОУН та УПА, про які йтиметься нижче. 

Стосовно персонального складу авторів української діаспори, 
слід відзначити, що їхню більшість становили учасники руху укра-
їнських націоналістів зі значним стажем, колишні вояки УПА, 
котрі опинилися на Заході. Серед них були і співробітники 
спеціальних підрозділів в ОУН та УПА. Частина з них стали актив-
ними функционерами еміграційних політичних угруповань. Зрозу-
міло, що ця категорія авторів поєднувала особисту ознайомленість 
із проблемами повстансько-підпільного руху з беззастережною 
відданістю справі українського націоналізму, категорично негатив-
ним ставленням до радянського режиму, його політики в Україні, 
духом конфронтації з ним як учорашнім противником на полі бою 
й сьогоднішнім — у пропагандистских баталіях психологічної 

1 Див. також: Вєдєнєєв Д.В. Служби безпеки українських націоналістичних 
організацій 1920—1950 рр. Історіографічнийнарис//Пам'ятьстоліть. — 2003. — 
№ 1 . - С 59-69. 
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війни. Як влучно висловився повстанський командир В. Стані-
славів (Макух), «українська еміграція винесла з собою біль свого 
народу... відповідальність за політичні завдання» з відродження су
веренно!" національної держави'. 

На зміст діаспорних студій з проблем історії націоналістичного 
руху та УПА вплинули суперечності між політичними угруповання-
ми української еміграції, обумовлені як перенесениям за кордон 
у післявоєнний період тривалої конфронтації між ОУ Н бандерівської 
та мельниківської гілок, так і серйозним конфліктом між прихиль-
никами баядерівської фракції в ОУН (Закордонні частини ОУН) та 
більш демократичним Закордонним представництвом (ЗП) Укра-
їнської головної визвольної ради (УГВР), згодом - і ОУН за кордо
ном. Проблеми історії ОУН та УПА, включаючи й певні аспекти 
їхньої спеціальної діяльності, стали засобом ідейно-політичного 
протистояння (аж до цілеспрямованої компрометації опонентів з 
націонал-патріотичного табору). 

Діаспорні історики й функціонери націоналістичного руху 
нерідко свідомо приховували факти і матеріали, здатні завдати шко-
ди іміджеві закордонних центрів та їхніх спеціальних підрозділів в 
очах українців діаспори, громадськості демократичних країн и пе-
ребування. Характерною рисою значної частини публікацій діас-
порних авторів є виразна «фігура замовчення» навколо невигідних 
для еміграційних політичних уфуповань проблем. 

У першу чергу це стосувалося таких специфічних проблем, як 
співробітництво спецпідрозділів УВО, ОУН, УПА, закордонних 
центрів ОУН з їноземними спецслужбами, їхнього особливого ста
тусу в середовищі націоналістичного руху, терористичної діяль-
ності, жорстокості проти цивільних противників та «нелояльних» 
соратників, участі у зведенні рахунків між політичними фракціями 
руху націоналістів. На еміграції «виробилася така думка, щоб драз-
ливих справ не зачіпати». Авторів, які порушували гострі питания 
минулого ОУН та УПА, звинувачували у відсутності патріотизму та 
журналістської етики2. При цьому всі екстремістські прояви, до 
яких широко вдавалися як противники ОУН та УПА, так і самі 
повстансько-підпільні сили, приписувалися винятково ворогові. 
Так, дослідник історії повстанського руху Р. Рахманний безапе-

Станіславів В. Ліс приймає повстанців. — Міннеаполіс: Б. в., 1997. — 
^ ' о, 

2 Там с а м о . - С . 10. 
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ляційно стверджує, що «єдинями душогубами були комлартія-ен-
каведісти»1. 

Трафаретним і демонізованим поставало зображення против-
ників націоналістів. Спрощено трактувалося визволення України 
від нацистів («заміна одного окупанта іншим»), замовчувалися по-
зитивні наслідки суспільно-політичних перетворень радянської 
влади на заході України, неоднозначне ставлення його населения 
до методів дій підпілля ОУН та інші проблеми, які не вкладалися у 
концептуальні схеми науковців та пропагандистів політичної 
еміграції або радянологів. 

На повноті й об'єктивності праць діаспорних авторів не могла не 
позначитися обмеженість джерельної бази, що була в їхньому роз-
порядженні, насамперед брак документально пам'яток національ-
но-визвольної боротьби в Україні (про це йтиметься докладніше 
при аналізі джерельної бази монографії). Крім того, структури 
розвідки та контррозвідки націоналістичних закордонних центрів 
реально діяли у післявоєнний період, отже не були зацікавлені в 
розголошенні у відкритих виданнях матеріалів шодо організації, 
форм і методів роботи, «гострих» акцій, даних про особовий склад 
та його підготовку тошо. 

Дефіцит документально! бази спонукав до енергійного залучен-
ня до наукового обігу матеріалів урядових органів іноземних держав 
(документа зовнішньополітичних відомств, спецслужб та ін.), 
повстансько-шдпільних видань, мемуарної літератури, до форму -
вання рукописних зібрань з українознавства (останніх тільки у 
США на початок 1980-х рр. існувало понад 30)2. 

Згодом до лав діаспорних авторів, за словами відомого історика 
Л. Винара, приходить «наймолодша генерація українських дослід-
ників, які здебільшого одержали історичну освіту в американських 
і канадських университетах і які виростали у підсонні американс
кого прагматизму», свій науковий інтерес переважно спрямовували 
на новітню історію України3. До початку 1970-х рр. саме вони ста-
новили більшість професійних українознавців. 

1 Рахманний Р. Чому потрібна реабілітація УПА? / / Визвольний шлях. — 
1993.- № 8 . - С 953. 

2 Варварцев Н.Н. Национализм в обличье советологии. ~ К.: Наук, думка, 
1984.-С. 109. 

3 Винар Л. Двадцятиліття «Українського історика» і завдання українських 
істориків // Укр. історик. — 1983. - № 2-4. - С. 17. 
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Осторонь від згаданих науковців та публіцистів стояла нечисель-
на група авторів лівої, прорадянської орієнтації. їхні праці мали 
гострокритичний, викривальний характер, стимулювалисія спец
службами СРСР з метою компрометації ватажків закордонних націо-
налістичних центрів і минулого руху ОУН та УПА як такого (вида-
валися, зазвичай, в УРСР). Говорячи про організаційний бік науко-
вих досліджень, слід відзначити, що приблизно у 1945—1952 рр. 
вони відбувалися переважно на основі відповідних гтолітичних осе-
редків еміграції. Протягом 1952—1964 рр. розбудовується мережа 
українських наукових установ за кордоном1. 

Водночас ескалація «холодної війни» та «психологічної війни» 
як її важливої складової призвела до активізації студій з історії ОУН 
та УПА з адаптацією їх до проблем пропагандистсько-підривної 
діяльності, здобуття досвіду повстансько-підпільної роботи, опера
тивного забезпечення в інтересах силових структур держав антико-
муністичного блоку. Своєрідне кредо діаспорних науковців доби 
міжблокового протистояння сформулював у 1952 р. відомий уче-
ний-емігрант Р. Смаль-Стоцький: «...Як нові американські грома-
дяни не бажаємо відсиджуватися за лінією фронту, коли долю сво-
боди поставлено в кожній частині світу»2. 

Однак вплив соціального замовлення спільно з цілком зрозу-
мілою антирадянською налаштованістю більшості діаспорних авто-
рів позначилися на об'єктивності наукових праць. Як критично зазна-
чавучений-емігранті. Коропецький, «...деякі люди, навіть з доброї 
волі, стараються замінити науку пропагандою, яка... звичайно кін-
чається черговою компрометацією для українськоїеміграції»3. 

3 1946 р. відновив роботу Український вільний університет 
(УВУ) у «столиці» політичної еміграці'і в Європі - Мюнхені. Того ж 
року при Колумбійському університеті (США) відкривається 
дослідний Російський інститут. 3 ініціативи керівника програм ви-
вчення СРСР та країн Східної Європи, колишнього шефа відділу 
територіальних досліджень Державного департаменту Ф. Мослі 
з кінця 1940-х рр. розгортається проект вивчення новітньої істо-
Рії України (передбачалось і студіювання проблем українського 

Винар Л. На службі історичній науці: 25-ліття «Українського історика» / / 
уКр- історик. - 1988. - № 1- 4. - С. 8. 

^ Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів. — К.: Знания, 1968. - С. 16. 
Коропецький І.С. Чому славісти-українці на еміфації мало цікавляться 

Українськими темами / / Сучасність. - 1972. - № 10. - С 78. 
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націоналізму). У 1970 р. там на кошти фонду Форда відкривається 
«Програма вивчення национальностей СРСР»1. 

Провідним українознавчим центром стає Український науковий 
інститут при Гарвардському університеті (США). Загалом у 1970-х рр. 
у цій країні проблеми українозавства розробляло 29 університетів. 
У 1950—1980-ті рр. відбувся захист 78 докторських дисертацій з укра-
їнознавчої тематики. Потужні центри україністики виникають у Кана-
ді: Український науковий інститут при Альбертському університеті 
(з 1976 р.), осередки в університетахТоронто, Вінніпега, Калгарітаін. 
УФРНтакі студії зосереджуються, крім УВУ, в Мюнхенському, Франк-
фуртському, Геттінгенському, Гейдельберзькому університетах . 

Помітне місце вивчення історії ОУН та УПА посіло у діяльності 
громадських об'єднань науковців діаспори: Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка (Франція, США), Українського історичного това
риства створеного у березі 1965 р. Згадана тематика широко висвіт-
лювалася на сторінках наукового видання товариства «Український 
історик» (радянські пропагандиста стверджували про його фінансу-
вання ЦРУ)3, журналу «Сучасність», а також інших наукових 
періодичних видань еміграційної преси4. 

Таким чином, до очевидних здобутків діаспорної гілки історіо-
графії проблеми можна, зокрема, віднести введения до наукового обігу 
великого масиву документальних матеріалів, повстансько-підпільних 
видань, мемуарної літератури, викриття антиукраїнської політики 
сталінського режиму як складової його злочинів проти народів СРСР, 
поглиблене вивчення різних аспектів бойової та адміністративно-
політичної діяльності повстансько-підпільного руху, включаючи його 
розвідувальну, контррозвідувальну та ояеративно-бойову складові. 
Загалом нею накопичено значний фактичний матеріал, без урахуван-
ня якого неможливе сумлінне й усебічне студіювання проблеми. 

Треба віддати належнедослідникам з діаспори, які своїми праця-
ми з історії визвольних змагань ОУН та УПА інформували світову 
спільноту про опір українців сталінському режиму, прагнення нації 
до розбудови власної держави, незважаючи на численнз жертви. 

1 Варварцев Н.Н. Национализм в обличье советологии. — С. 66—68. 
2 Там само.-С. 79-83. 
3 Див. докл.: Косик В. «Український історик» про ОУН-УПА / / Укр. історик. -

1994. - № 1-4. - С. 82-89; Вовк О. Висвітлення тематики ОУН і УПА в 
журналі «Український історик* // Там само. - С. 90-95; Маланчук Ф. Гниле 
корЫня // Жовтень. - ] 978. - № 4. - С. 92. 

4 Винар Л. На службі історичній науці... - С. 20. 
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3 ретроспективного погляду, зусилля науковців заклали свою цег-
лину Д° сприйняття за кордоном сучасної незалежної Української 
держави. Разом з тим при аналізі цієї групи праць потрібно врахову-
вати притаманні їм ідейно-політичну заангажованість, відчутне 
пропагандистське забарвлення, вплив політичної диференціації на-
ціонал-патріотичного табору за кордоном, емоційну упередженість 
авторів старої генерації. 3 методологічного погляду їм притаманний 
переважяо описовий, з наголосом на емоційний ефект характер. 
Водночас більшості діаспорних авторів бракує серйозного аналізу 
історичних обставин, у яких функціонував нац'юналістичний рух, 
виважених узагальнень історичного матеріалу. 

Проблеми творения й діяльності спецпідрозділів руху українсь-
ких націоналістів та УПА порушуються, як правило, у працях ав-
торів діаспори з такої тематики: 

• виникнення націоналістичного руху та діяльність його першої 
організаційної форми - Української військової організації; 

• становления Організації українських націоналістів у міжвоєн-
ний період; 

• стосунки між різними політичними фракціями в ОУН; 
• бойова діяльність повстансько-підпільного руху в Україні у 

1939-1941 та 1940-1950-х рр.; 
• діяльність закордонних центрів українських націоналістів у 

післявоєнний період; 
■ персоналії керівників і учасників руху ОУН та УПА. 
Кажучи про висвітлення спеціальної діяльності УВО та ОУН у 

міжвоєнний період, слід насамперед звернутися до праць ветерана 
націоналістичного руху, одного з провідних публіцистів ОУН 
(А. Мельника) 3. Книша, автора кількох десятків книг і брошур, 
численних статей з широкого спектру проблем історії УВО та ОУН. 

У числі праць з історії антипольської діяльності українських 
націоналістів у 1920—1930-х рр. він на основі документів польських 
прагюохоронних органів і підпілля УВО та ОУН, матеріалів преси, 
шоземних джерел чимало уваги приділяє питаниям організації, 
пРіоритетів, методів розвідувальної діяльності УВО та ОУН, став
ленник до неї всередині керівництва самого руху, характеризує її окремі 
акЦії, зупиняється на співробітництві націоналістів зі спецслужба-
Ми Німеччини та Литви. Розглядаються терористичні й диверсійні 
заходи УВО та ОУН, питания боротьби з ними польських спец
служб, контррозвідувальні, конспіративні акції націоналістів. 

Исвітлюються програмні настанови ОУН у сфері творения сило-
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вих структур, ідеться про організацію контрольно-розвідувальної 
референтури ОУН, спеціальних підрозділів військового штабу 
ОУН. Автор не тільки наводить цікавий фактичний матеріал, а и на-
магається показати значения розвідувальних та контррозвідуваль-
них заходів у загальній стратеги і тактиці націоналістів, їхні погля
ди на цей специфічний аспект визвольної боротьби1. 

Своєрідною енциклопедією антипольської діяльності УВО та 
ОУН, у якій чимало місця відведено розгляду розвідувальної, 
контррозвідувальної, терористичної активності націоналістів, слу-
гує ґрунтовна праця одного із засновників ОУН В. Мартинця2. 

Пізнавальні статті учасників націоналістичного руху 3. Книша, 
П. Заблоцького та Ф. Яцури (майбутній керівник розвідки Крайової 
екзекутиви ОУН(М) у Кракові) з історії розвіддіяльності УВО про-
ти збройних сил Польщі вміщено у збірнику «Срібна сурма»3. Пи
тания творения й діяльності підрозділів розвідки та безпеки в УВО 
та ОУН порушувалися в узагальнюючих працях відомого дослідни-
ка історії націоналістичного руху П. Мірчука4. Про організацію збору 
інформації силами УВО та ОУН, роль у ньому лідера націоналістів 
Є. Коновальця йшлося у присвячених йому біографічних розвід-
ках5. Згадки про спеціальні заходи УВО та ОУН у протистоянні шо-

1 Книш 3. Дух, що тіло рве до бою. - Вінніпег: Б. в., 1951̂  - 198 с; Його ж. 
Вяасним руслом. - Торонто: Срібна сурма, 1966. — 183 с ; Його ж. Городок — 
Торонто: Срібна сурма, 1973. - 552 с; Його ж. ОУН до Світової війни / / 
Календар-альманах «Нового шляху». - Торонто: Новийшлях, 1979. — С. 39—51; 
Його ж. На життя і смерть: Сторінки з історії Української Військової 
Організації. — Торонто: Срібна сурма, 1980. - 256 с; Його ж. Варшавський 
процес ОУН на підніжжі польсько-українських відносин тієї доби. - Торонто: 
Срібна сурма, 1986. —Т. 1. —674 с; Його ж. Військо у цивільній одежі//Життя 
і смерть полковника Коновальця. — Львів: Червона калина, 1993, — С. 78— 87; 
Його ж. Начальна команда УВО у Львові / / Там само. - С. 88-94; Його ж. 
Становления ОУН. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1994. - 128 с. 

2 Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. Спогади і матеріали 
до передісторії та історії українського організованого націоналізму. — Б. м.; Б. в., 
1949. -535 с. 

3 Див.: Срібна сурма. Спогади й матеріали до діянь Української Військової 
Організації. - Торонто: Срібна сурма, Б. р. — 36. 1. —128 с. 

4 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. — Мюнхен; 
Лондон; Нью-Йорк: Укр. вид-во, 1968. - Т. 1. - 639 с; Його ж. «3 мого духа 
печаттю»: у 25-ліття боротьби ОУН. — Нью-Йорк; Торонто: Ліга визволення 
України, 1954. -30 с. 

*Див., напр.: Мірчук ГГ. Євген Коновалець. —Торонто: Гомін України, 1958. — 
С. 92; Макар В. Когорти хоробрих // Життя і смерть полковника Коновальця. — 
С. 95—103; БойківО. Моя співпрацяз Полковником//Там само.— С. 104—128. 
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віністичній Польщі існують у біографічних нарисах, присвячених 
керівникам націоналістичного руху міжвоєнного періоду1. Агентур-
но-оперативна робота польських спецслужб та протидія їм з боку 
наиіоналістів розглядається у працях 3. Книша й В. Нича2. Широке 
коло проблем спеціальної діяльності У ВО та ОУН (розвідувально-
підривна робота, діяльність провокаторів у її лавах, співробітницт-
Во зі спецслужбами Веймарської республіки) критично висвітлює 
автор лівої орієнтації С. Шевчук3. 

Ще одна цікава історіографічна пам'ятка з історії УВО та ОУН 
так і не побачила світ — підготовлений ветераном націоналістично-
го руху, емісаром ЗП УГВР В. Охримовичем рукопис біографічного 
нарису про Р. Шухевича «Перший серед перших» (праця була напи
сана автором під час перебування у підпіллі в Україні, його роз-
стріляно за вироком військового трибуналу 18 травня 1954 р.)4. 
У нарисі мова йде, зокрема, про підступи польської поліції проти 
середовища УВО та відсіч їм націоналістів^ організацію ними теро-
ристичних актів. 

Вельми обмежена кількість праць, де б висвітлювалися перші 
кроки становления провідної історичної форми спецпідрозділу 
націоналістичного руху — Служби безпеки (СБ) у 1939—1941 рр., а 
також діяльності розвідки та контррозвідки антирадянського 
націоналістичного підпілля в Західній Україні у передвоєнні роки. 
Про розбудову контррозвідувальної мережі ОУН(Б) у регіоні, по
гляди ії керівництва на функції спецпідрозділу йдеться у праці 
С. Мудрика (псевдо Мечник) з історії протиборства СБ та радянсь-
ких спецслужб5. Про успішну операцію СБ з викриття радянського 
агента, запровадженого до закордонного центру ОУН розповідає 
3. Книш у праці «Розбрат», присвяченій передвоенному становищу 
в русі націоналістів6. 

Коссак. Охрімович. Тураш. — Торонто: Ліга Визволення України, 1968. — 190 с. 
Книш 3. Ярослав Барановський — жертва злоби і ненависті. — Париж: 

Перше укр. нац. вид-во у Європі, 1990. - 132 с ; Нич В. Провокатори УВО -
°УН. - Нью-Йорк: Б. в., 1956. - 47 с. 

Шевчук С. Пора сказати правду про наші визвольні змагання. — Торонто: 
Б. в., 1967.- Ц2с . 

Державний архів СБ України (далі - ДА СБУ). - Ф. 2. - Оп. 40. - Спр. 9. -

Мечник С. У боротьбі проти московськоїагентури. — Мюнхен: Укр. вид-во, 
1 9

6
8 0--176с. 
Книш 3. Розбрат. — Торонто: Срібна сурма, Б. р. - 431 с. 
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Значно краще висвітлено роль СБ у міжфракційній боротьбі 
бандерівців та мельниківців1. Згадані праці несуть чіткий відбиток 
гострого лротистояния двох гілок націоналістів, яке супроводжува-
лося застосуванням розвідувальних і терористичних можливостей 
СБ для нейтралізації конкурентів. У свою черту, праці зорієнтова-
них на ОУН(М) авторів усіляко шдкреслюють братовбивчу спрямо-
ваність дій бандерівських есбісгів (замовчуючи при цьому підготов-
ку аналогічних заходів). 

Ряд праць авторів діаспори торкаються діяльності спеціальних 
підрозділів (розвідки, СБ, військово-польовоїжандармерії (ВПЖ)) 
в Українській повстанській армії. При їхньому написанні викорис-
товувалися статутні документи та бойові звіти УПА, що лотрапили 
за кордон. Досвід розвідувально-диверсійної діяльності повстанців 
аналізувався для можливого використання у збройному повстанні 
на західноукраїнських землях проти радянськоі' влади. Тут слід на-
звати узагальнюючі праці з історії УПА А. Бедрія, М. Лебедя, П. Мір-
чука, Л. Шанковського (колишнього співробітника Головного 
військового штабу ОУН та Головної команди УПА), в яких порушу-
ються проблеми організації і ведения повстанцями військової та 
агентурної розвідки, контррозвідувального забезпечення з боку СБ2. 
Згадані праці попри значний фактичний матеріал виконані вкрай 
тенденційно і навряд чи можуть дати об'єктивний виклад минулого 
спецпідрозділів Повстанської армії. 

Заслуговують на увагу праці Г. Бутковського (керівника місії 
УПА при ЗП УГВР), Г. Васьковича, С. Хміля (колишніх офіцерів 

1 Біла книга ОУН. - Б.м., 1941.-103 с; Чому була потрібна чистка в ОУН. -
Теребовля: Б. в., 1941.-Ч. 1. -207 с; МихайлюкБ. Бунт Бандери. - Б. м., 1950. — 
104 с; Організація Українських Націоналістів. 1929—1954: 36. статей. — Париж: 
перша Укр. друкарня у Франції, 1955. — 446 с; Книш 3. В сутінках зради. — 
Торонто: Срібна сурма, 1975. - 659 с; Його ж. Перед походом на Схід. — 
Торонто: Срібна сурма, Б. р. — 185 с; Непогасний огонь віри. Зб. на пошану 
полковника Лндрія Мельника. — Париж: Націоналістичне аид-во в Європі, 
1974. - С. 666-671; Балей П. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року. 
Б. м., б. р. — 118 с. 

2 Бедрій А. ОУН і УПА. — Нью-Йорк; Лондон; Мюнхен; Торонто: Укр. центр, 
інформ. служба, 1983. — 64с; Лебедь М. Українська ПовстанцаАрмія.їїгенеза 
ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу — Б. м.: Вид-во Пресово 
Бюра УГВР, 1946. - Ч. 1. — 126 е.; Мірчук П. Украі'нськя Псвстанська Арм' 
1942—1952. — Мюнхен: Цицеро, 1953. — 319 е.; Його ж. Роман Шухевич. 
Нью-Йорк; Торонто; Лондон: Т-во колишніх вояків УПА, 1970. — 269 с 
Шанковський Л. Українська Повстанча армія // Гсторія українського війська 
1917-1995. - Львів: Світ, 1996. - С 482-695. 
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УПА), відставного майора спецвійськ США П. Содоля, в яких наго-
лошуеться на військово-прикладному аспекті повстанських війн 
(зокрема організації розвідки, диверсійної справи, підготовки 
відповідних кадрів)1. 

Окремо варто згадати капітальну працю відомого военного істо-
рика Ю. Тис-Крохмалкжа, присвячену проблемам стратеги, тактики 
й організації повстанських сил. На відміну від переважно описового 
характеру праць з історії УПА, він на основі широкого кола бойових 
документів УПА, повстанських хронік та мемуарної літератури на-
магався дати кваліфікований військово-теоретичний аналіз різних 
сторін застосування повстанських сил, включаючи розвідувально-
диверсійні дії, роботу контррозвідувальних та воєнно-поліцейських 
підрозділів2. Монографія отримала схвальні відгуки провідних діас-
порних дослідників історії УПА з числа п колишніх вояків3. 

Необхідно зазначити, шо типовою рисою діаспорних студій з мц-
нулого повстанського руху є практично повне замовчування окремих 
його сторін і явищ, котрі мають безпосереднє відношення до історії 
спецпідрозділів УПА — участі в етнічних чистках польського і єврей-
ського населения Волині, Холмщини та Підляшшя, знищенні ра-
дянських військовополонених, представників цивільної адміні-
страції й активу, осіб, що співчували радянській владі, організації 
фізичних чисток у лавах ОУН та УПА, сшвробітництва у розвідуваль-
но-диверсійній сфері зі спецслужбами Німеччини та її сателітів, 
а також бойових діи з Червоною армією, що вела антигітлерівський 
наступ (пропагується теза про бойові дії виключно з «каральними 
військами НКВД», що суперечить численним документальним 
свідченням про бої та диверсійно-терористичні акції проти армійсь-
ких частин). 

Історики пробандерівської спрямованості замовчують і участь 
СБ ОУН(Б) та жандармерії УПА в силових акціях щодо інших 
націонал-патріотичних збройних формувань Правобережної Укра-

Бутковський I. Організаційна структура УПА / / 36. на пошану генерала 
Романа Шухевича. - Мюнхен: Цицеро, 1990. - С. 217-223; Васькович Г. Роман 
Шухевич — провідник повстанських війн / / Там само. — С. 36—64; Хміль С. Ф. 
ухраїнська партизанка: 3 крайових матеріалів. — Мюнхен: Вид. 34 ОУН, 1959. 
~ р 2 с; 8одо1 Р. УРА: ТЬеу Гои§М Ніїіег апсЗ 5га1іп. - N. У., 1987. - 128 р. 

Тіі5-К.гокпта1іик V. ІІРА \УагГаге іп ІЛсгаіпе. 8ігаІе£іса1, Тасїісаі апсі 
Йрпігаїіопаі РгоЫетз оГ \_їкгагііап Яейізїапсе іп ̂ огід \^аг II. - N. У., 1972. -449 р. 

з гг 
Див., напр.: Шанковський Л. Нора праця про Українську Повстанську 

РМ11° // Укр. історик. - 1975. - № 3-4. - С 120-124. 
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їни (мельниківських, Т. Боровця-Бульби, Фронту української рево-
люції, «вільних козаків»), котрі або нейтралізувалися, або під тис-
ком терору включалися до УПА. Натомість на цих малодосліджених 
проблемах акцентують увагу літогіисці повстанського руху — 
політичні противники бандерівців, які були свідками свавілля ра-
дикалівОУН(Б)1. 

На терористичних проявах у діяльності спецпідрозділів ОУН та 
УПА наголошують і діаспорні автори антинаціоналістичної 
орієнтації (наприклад, громадянин Канади В. Поліщук)2. При цьо-
му, наводячи численні правдиві факти знищення ними структурами 
цивільного населения (зокрема польського на Волині), вони не об-
тяжують себе всебічним аналізом глибинних причин драматичних 
явищ та висвітленням репресивної політики комуністичних ре-
жимів проти українського етносу 

Особливе місце в діаспорній історіографії проблеми посідають 
праці згадуваного С. Мудрика — співробітника СБ ОУН з 1940 р., 
одного з и керівників у 34 ОУН, професора УВУ у Мюнхені, актив
ного публіциста (див. додаток А). Його перу належить близько 
30 наукових, науково-популярних, публіцистичних та мемуарних 
праць з минулого руху ОУН та її закордонних політичних осередків 
післявоєнного періоду; значну увагу приділено підрозділам безпе-
ки, історії політичних структур і правоохоронних органів Росії та 
СРСР (останні визначалися для професійної підготовки есбістів та 
роз'яснювально-профілактичної роботи серед емігрантів)3. 

1 Шуляк О. В ім'я прадци: До історії' повстанчого руху в Україні. — Роттердам: 
Б. в., 1947. - 36 с; Житомирська трагедія. - Буенос-Айрес: Б. в., 1949. - 80 с; 
ОУН у війні 1939-1945. - Б. м., б. р. - 109 с; Париж Олсгові Штулеві: 36. 
на пошану О. Штуля-Ждановича. — Париж: Вид-во «Українського слова» 
1986. — 357 с; Верига В. Втрати ОУН в часи Другої світової війни. — Торонто 
Новий шлях, 1991.-206 с; На зов Киева. Укра'шсъкий націоналізмуії світові 
війні: 36. статей, спогадів, документов. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1993. 
658 с; ОУН: минуле і майбутнє. - К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1993. - 303 с 
та ін. 

2 Поліщук В.В. Прка правда-, злочинність ОУН-УПА (сповіяь українця). 
Донецьк: Донеччина, 1996. - 496 с. 

3 Мечник С. У боротьбі проти московської агентури. - 176 с; Його ж. В" 
оприччини до КГБ. - Мюнхен: Укр вид-во, 1982. - 242 с; Його ж. В затяжн' 
боротьбі. - Мюнхен: Укр. вид-во, 1983. - 237 с; Його ж. Вивчаємо воро~ 
Доповіді, лекції, роздумування і спомини. — Мюнхен: Укр. вид-во, 1989. 
317 с ; Його ж. За нашу незалежність (Доповіді, статті, спогади і нариси). 
Мюнхен: Укр вид-во, 1990. - 3 1 6 с ; Його ж. У вирі военного лихоліття: ОУ 
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фактично С. Мудрик започаткував написания спеціальних праць 
з історії органів безпеки націоналістичного руху та їхнього протибор-
ства радянським спецслужбам1. Широкий світогляд у царині минуло-
го націоналістичного руху, власний досвід роботи в СБ, можливість 
користуватися архівом СБ 34 ОУН дали змогу автору окреслити ос-
новні віхи становления спецоргану ОУН бандерівської гілки, його 
участь у протидії нацистським спецслужбам, контррозвідувальному за-
хисті закордонних центрів націоналістів після 1945 р. від розвідуваль-
но-підривних спрямувань МДБ-КДБ СРСР, розвідувальної діяль-
ності СБ проти Варшавського блоку, дати характеристику елементам 
професійної підготовки, вихованню кадрів референтури й іншим 
важливим моментам минулого націоналістичної спецслужби. 

Разом з тим автор ретельно обминає політично невигідні питан
ия репресивної діяльності СБ в Україні у 1940—1950-х рр., її участі у 
протистоянні закордонних центрів націоналістів у повоєнний 
період, співробітництва з іноземними розвідорганами. 3 його праць 
важко скласти уявлення про організаційну побудову Служби безпе
ки, професійний інструментарій есбістів. Він усіляко романтизує 
керівників СБ, які насправді були продуктом того жорстокого часу. 
Відтак праці С. Мудрика не можуть претендувати на об'єктивне та 
всебічне висвітлення історії спеціальних органів ОУН. 

Проблеми діяльності СБ ОУН порушували автори, налаштовані 
опозиційно до бандерівців2, засуджуючи залучения оперативних 
можливостей СБ для тиску на опонентів бандерівців, ії свавілля в 

УПАуборотьбізгітлерівськимиокупантами. — Львів: Край, 1992. — 99 с; Йогож. 
В підпіллі революційної ОУН. - Львів: Фенікс ЛТД, 1993. - 142 с; Його ж. 
ОУН і розбудова української дсржави: роздуми та спостереження довголітнього 
члена ОУН. - Львів: Каменяр, 1993. - 63 с; Його ж. Закордониі частини 
Організації Українських націоналістів (Причинкм до історії). — Львів: Галицька 
йидавнича спілка, 1995. — 149 с; Його ж. ОУН в Україні і за кордоном під про
водом С. Бандери. - Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. - 136 с. та ін. 

Мудрик-Мечник С. Служба безпеки революційної ОУН у боротьбі з 
^КВД-НКДБ-МГБ-КХБ. - Тернопіль: Ред.-вид. відділ обл. управління преси, 
1994.- 132 с. 

Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій 
війні. — Мюнхен: Академічне вид-во д-ра Петра Белея, 1985. — Т. 1. — 427 с; 
^ниш 3. Ярослав Барановський... — С. 119-123; Кричевський Р. Організаиія 
Українських націоналістів в Україні - Організація українських націоналістів за 
кордоном і 34 ОУН. - Львів: Меморіал, 1991. - 116 с.^Камінський А. Василь 
^рімович. Біографічний нарис. - Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Вид-во 
пРезидії ОУН(з), 1999. - 152 с. 
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еміграційному середовищі у перші повоєнні роки. Співробітниит-
во закордонних націоналістичних центрів з іноземними розвідка-
ми викривав у пропагандисте ькому дусі відомий канадський пуб-
ліцист прорадянської орієнтації П. Кравчук (псевдо Марко Тер-
лиця)1. 

Варто зазначити, що для вивчення особливостей біографій 
керівників та окремих співробітників спецпідрозділів ОУН та УПА 
становлять інтерес біографічні довідники, упорядковані П. Содо-
лем2. Дослідник на основі мемуарних джерел, опитувань учасників 
визвольних змагань, документов повстансько-підпільного руху, йо
го періодичних видань уклав численні біографічні довідки на ва-
тажків підпілля та командирів УПА, включаючи їхніх спецслуж-
бістів. Проте брак в упорядника достатньої кількості архівних 
матеріалів, намагання глоріфікувати учасників боротьби знижує 
інформативно-пізнавальну та наукову цінність цього унікального 
на сьогоднішній день довідкового видання. 

У цілому, якщо вести мову про персоналії співробітників спец
служб повстансько-підпільного руху під проводом ОУН, то за діас-
порною літературою практично неможливо скласти про них 
об'єктивну думку. Безпосередні учасники запеклої боротьби, в якій 
сторони застосовували всі доступні їм засоби, включаючи несумісні 
з елементарними нормами людської моралі, постають ідеалізовани-
ми фігурами, «лицарями без страху і докору». 

Свої типологічні риси мала і радянська гілка історіографії руху 
українських націоналістів та УПА. Слід розуміти, що за принци-
повими властивостями вона якщо і відрізнялася від офіційної 
радянської історичної науки, то лише більшою ідейно-пропаган-
дистською загостреністю. За словами визначного українського 
історика О. Оглоблина, «після другої світової війни вільна історич-
на наука на Україні фактично перестала існувати... Українська 
совєтська історіографія цілком підпорядкована політичним цілям і 
наказам комуністичного уряду.. ІДе визначає всю діяльність 
советських істориків — їх ідеологію, методологию, тематику і навіть 

1 Терлиця М. Правнуки погані. Українські націоналісти в Канаді. - К.: Рад. 
письменник, 1960. — 306 с; Його ж. Націоналістичні схорпіони (діяльністьг 
українських буржуазних націоналістів за кордоном). - К.: Рад. письменник,: 
1963.-207 с. 

2 Содоль П. Українська Повстанца Армія. 1943-1949. Довідник 1. - Нью-
Йорк: Пролог, 1994, - 199 с; Довідник 2. ~ Нью-Йорк: Пролог, 1995. - 295 с. 
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фразеологію... диктуе наслідки їхніх дослідів і висновки їхніх 
праць»1. 

Сама ідеологія націоналізму автоматично оголошувалася воро-
жою як небезпечний конкурент офіційній марксистсько-ленін-
ській, потенційна загроза існуванню фактично унітарної радянсь-
кої держави. Приналежність до «буржуазного націоналізму» ставала 
«смертельним вироком» у руках державної ідеологічної машини та 
покірного їй суспільствознавства. 

Певна річ, багатолітній збройний рух опору у Західній Україні, 
який політично надихався ОУН і потребував величезних зусиль режи
му для його придушення, опинився у реєстрі найнебезпечніших про
тивников. Навіть коли регіон був остаточно пацифікований оператив-
но-військовими засобами, ідеологічний апарат продовжував продуку-
вати навколо націоналістичного руху образ ворога. Як справедливо 
зазначає член робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчен-
ня діяльності ОУН та УПАЛ. Гриневич, аналогічна схема поширю-
валася і на «націоналістичні рухи народів Прибалтики та Білорусі... 
Середньої Азії та Північного Кавказу, Поволжя... які мали в своїй 
основі антиімперський, національно-визвольний характер і вбача-
ли перспективи розвитку своїх націй поза межами Союзу РСР»2. 

Зрозуміло, що не варто було й сподіватися на об'єктивне вивчен-
ня причин виникнення українського націоналізму як політичної 
течії та повстансько-підпільного руху за умов, коли радянська 
історіографія «спиралася на догмати офіційної ідеології... спрямо-
вувалась на обслуговування ідеологічних потреб режиму, а не на 
формування наукової точки зору»3. 

Якщо приблизно до початку 1960-х рр. численні публікації на те
му «злочинів ОУН-УПА» носили майже виключно публіцистично-
викривальний характер4, з початку 1960-х рр., відповідаючи на за-
клик компартії до «широкого організованого наступу по всьому 

Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. — 
Нью-Йорк: ОООЧСУ, 1963. - С. 5. 

" Гриневич Л.В. Історія ОУН, УПА на тлі політичної боротьби в сучасній 
Україні / / Протистояння. Звсрнення, заяви, листи громадських організацій, 
політичних партій, громадян України до Комісії з вивчсння діяльності ОУН-
уПд. 1996-1998 рр. - К.: 1н-т історії України НАНУ, 1999. - С. 5. 

Касьянов Г.В. Український націоналізм: проблема наукового переосмис-
-1СННЯ / / УКр. істор. журн. - 1998. - № 2. - С. 39. 

Див. напр.: Здіорук С.1., Гриневич Л.В., Здіорук О.І. Покажчик публікацій 
пРо Діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.). - К.: Ін-т історії України НАНУ, 
ЗД.-С.бЗ-б?. 

35 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г БИСТРУХІН. Меч і тризуб 

фронту» на буржуазну ідеологію й «перекручення історичної прав-
ди»,1 українські радянські історики і суспільствознавці в цілому по-
силили увагу до написания ґрунтовніших праць, спрямованих проти 
«українських буржуазних націоналістів». Із 1961 р. відкривається 
відповідна вчена рада в Інституті історії АН УРСР. Згадана тематика 
посідає одне з провідних місць серед досліджень Інституту суспіль-
них наук АН у Львові. У 1966-1967 рр. партійні інстанцп зобов'язу-
ють цю установу активізувати видавничу діяльність на тему «Ре-
акційна суть і ідеологія українського буржуазного націоналізму»2. 

Висвітлення проблем історії ОУН та УПА стимулювалося і 
цілеспрямованою критикою відповідних наукових доробків учених 
діаспори. У 1968 р. в Інституті історії відкривається відділ за-
рубіжної історіографії, провідним завданням якого і була критика 
«буржуазних фальсифікацій історії України»3. 

На початку 1970-х рр. тиск компартійної номенклатури на розвиток 
історичної науки посилився, набув нових форм і вульгарних проявів. 
Відповідні вказівки отримало провідне фахове видання «Український 
історичний журнал», котрий зобов'язувався здійснювати стосовн 
українського націоналізму «викриття його злочинної суті, прислуж-
ництва зовнішнім агресивним силам, постійної й невикоріненої во 
рожості до українського народу»4. 

«Абсолютна більшість радянських публікацій, присвячени 
різним аспектам історії українського націоналістичного рух̂  
відзначають сучасні аналітики, носила суто пропагандистське спря 
мування та використовувала весь набір таких ідеологічних при 
йомів і методів... які в сучасній соціології вміщуються в поняті 
"маніпулююча інформація". Ставилося за мету фактично міф 
логізувати суспільну свідомість і формувати у радянських людей н 
гативні установки не тільки по відношенню до ОУН-УПА, але й д. 

1 Гуржий И., Сарбей В. Украинская советская историческая наука на нов 
подъеме // Коммунист Украины. — 1964. — № 1. — С. 56; Про планування д 
сліджень з критики «українського буржуазного націоналізму» у цей пері 
див.-. Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР 
1959-1965 рр. - К.: Гн-т історії АН УРСР, 1959. - 62 с. 

2 Ісаєвич Я.Д. Сторінки історії їнституту українознавства ім. I. Кригґякев 
НАНУ / / Укр. істор. журн. - 2002. - № 4. - С. 15. 

3 Санцевич А.В., Комаренко Н,В. Развитие исторической науки в Академ\ 
наук Украинской ССР в 1936-1986. - К.: Наук, думка, 1986. - С. 99, 109. 

4 Гуржій О., Каштан Л. «Український історичний журнал»: з історії вин 
нення та діяльності / / Укр. істор. журн. - 2001. - № 6. - С. 28-30. 
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ідеї самостійної, незалежної України, легітимізуючи тим самим 
існуючий державний лад»1. На висвітлення проблеми цілком поши-
рювалися такі усталені риси радянської історіографії, як цитатно-
ілюстративний метод викладення матеріалу, уніфікація наукового 
стилю на базі офіційних настанов, войовнича термінологія2. 

Крім того, табу на об'єктивну історію ОУН та УПА прирікало на 
забуття, викреслення з історії спеціальних служб в Україні тих їхніх 
оригінальних форм, що утворилися в рамках націоналістичних ор-
ганізацій та повстанського руху. 

Так само як і діаспорна, радянська історіографія слугувала одним 
з генераторів пропагандистських матеріалів для потреб «психо-
логічної війни», компрометації закордонних націоналістичних 
центрів. Цим, зокрема, пояснювалися і присутність серед авторів 
кадровихспівробітників спецслужб, використання органами держ-
безпеки доробків відповідних наукових центрів та публіцистів, про 
що йтиметься нижче. 

Сформувалася низка псевдонаукових, пропагандистських 
кліше, відступати від яких при висвітленні такого складного й супе-
речливого явища, як український націоналізм та його опір, ра-
дянському режиму було «ідейно шкідливо»: 

• твердження про те, що націоналізм — продукт політичної волі 
«експлуататорських класів», «запеклий ворог трудящих», «реакцій-
на» течія; 

• поширення уявлень про рух ОУН та УПА як виключно «кола-
бораційне» явище, прислужників спецслужб держав — противників 
СРСР («фашистські запроданці», «зрадники», «найманці світової 
реакцн» тощо); 

• розгляд повстанського руху (масового військово-політичного 
явища) як політичного або криминального бандитизму, в якому бра
ли участь лише представники заможних верств населения або 
«спантеличені націоналістичною пропагандою» громадянсько не-
розвинуті, а то й взагалі патологічні особи; 

• наголос на ворожому ставленні націоналістів до ряду інших ет-
носів (росіян, поляків, євреїв); 

' навмисне акцентування уваги на ексцесах, репресивно-теро-
ристичних акціях, впровадження у підсвідомість аудиторії виключ-

1
2 Гриневич Л.В. Історія ОУН, УПА... - С. 6 - 7. 

Чортнов А. Українська радянська історіографія: до постановки проблсми / / 
^Учасність. - 2000. - № 6. - С. 114-115. 
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но крайніх проявів збройної боротьби ОУН та УПА («різуни з три-
зубом», «звірі», «відлюдки» тощо). 

При цьому в багатьох випадках радянська історіографія від-
штовхувалася від фактів, заперечувати які (на кшталт багатьох емь 
граційних видань) — антинауково та аморально. Одночасно ра-
дянське суспшьствознавство свідомо замовчувало низку важливих 
обставин, без урахування яких абсолютно неможливо відтворити 
наукову картину минулого націоналістичного руху 1920—1960-х рр. 
У свою чергу, без цього нереально пояснити причини появи в їхніх 
рамках та особливості діяльності (у тому числі екстремістської) 
структур з розвідки, контррозвідки, диверсійно-терористичної ро
бота. 

Поза полем зору радянських авторів залишалася сукупність істо-
ричних причин, що викликали виникнення згаданого руху - втрата 
національної державності, територіальне розчленування україн-
ських земель, утиски у суспільно-економічній, національно-куль-
турній, релігійній сферах. Ігнорувалася або компрометувалася стра-
тегічна мета ОУН та УПА — відродження суверенно!" держави на 
етнічних українських землях. Відкидався насильницький характер 
радянізації Західної України, котрий супроводжувався масовими 
репресіями, замовчувалися численні прояви жорстокості з радян-
ського боку (серед них — і злочини створених органами держбезпеки 
з числа колишніх учасників ОУН та УПА агентурно-бойових груп). 
Украй однобічно висвітлювався перебіг кривавого українсько-
польського конфлікту 1943-1944 рр., заперечувалися факти про-' 
тистояння між ОУН та УПА з німецькими окупантами. Прихову-
вався широкий характер антирадянського руху опору, його 
справжній соціальний склад, наявність солідної бази підтримки се
ред населения. Контакта з іноземними спецслужбами розглядалисй 
не як закономірний за тих воєнно-політичних реалій засіб послаб
ления противників, а майже як основна мета існування й причина 
тривалості руху націоналістів (зрозуміло, шо у той час і мови не 
могло бути про розгляд політичного й військово-технічног 
співробітництва між СРСР та Німеччиною у 1920—1930-х рр., пак 
Молотова-Ріббентропа). 

Радянськими істориками був породжений псевдонауковиЙ 
термін «ОУН-УПА». Тим самим багатотисячний повстанський рух, 
учасники якого взялися за зброю як засіб социального и национально-
духовного протесту проти політики тоталітаризму, ототожнювався 
ОУН як політичною організацією. 
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Якшо врахувати потужність радянської пропагандистеької ма-
шини у сукупності із справді страшними для багатьох тисяч 
співвітчизників наслідками подій у Західній Україні 1939 — середи-
н и ] 950-х рр., то стає зрозумілою живучість у суспільній свідомості 
полярних оцінок руху ОУН та УПА. 

Не можна не помітити, що на відміну від зарубіжних колег, час-
тина радянських істориків в УРСР мала доступ до закритих широ
кому загалу оригінальних документів, літератури й періодики по-
встансько-підпільних формувань, частково — документів органів 
держбезпеки, еміграційних видань зі спецсховищ, шо суттєво 
підвишує інформативну цінність їхніх праць. 

На нашу думку, і зараз без критичного урахування доробків того-
часних радянських авторів неможливе всебічне висвітлення історії 
спеціальних структур руху націоналістів та УПА. 

У радянській історіографії не виникло спеціальних досліджень з 
історії розвідувальних та контррозвідувальних структур 
націоналістичного й повстанського рухів. Згадані проблеми пору-
шувалися, як правило, у наукових, науково-популярних та пропа-
гандистських працях із таких тем: 

• історія українського націоналізму; 
• історія органів та військ державноі' безпеки, внутрішнїх справ, 

їхньої боротьби проти ОУН та УПА; 
• «викриття» українського націоналізму, повстанського руху, ок-

ремих їх проявів або лідерів; 
• праці з дискредитації закордонних центрів українських 

націоналістів, їхніх зв'язків із спецслужбами іноземних держав; 
• публікації щодо стосунків націоналістів з «реакційними клери

калами» Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 
Праці радянських авторів, де знаходили висвітлення певні ас

пекта зазначеної проблеми, можна поділити на дві великі групи: 
відкриті публікації для широкої читацької аудиторії та закриті праці 
службового призначення у виданнях органів державної безпеки та 
інших силових структур СРСР. 

Першу групу праць вирізняла відверто пропагандистська, «викри-
вальна» спрямованість, яка часто камуфлювалася під науковий 
аналіз, стандартна лайлива фразеологія (яка нічого спільного не ма
ла з науковою лексикою), наголос на формуванні емоційного підхо-
ДУ До висвітлених подій, нав'язування заздалегідь визначених оцінок. 

Виходить низка книг, автори яких прагнули дати узагальнюючий 
історичний нарис виникнення та діяльності українського націо-
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налізму1. Слід підкреслити, що дослідники, частина з яких була 
кадровими співробітниками органів держбезпеки, причетними до 
оперативних заходів проти українських націоналістів, використали 
широке коло документально джерел: фонди Партійного архіву 
Інституту історії партії при ЦК КПУ, Центрального державного 
архіву Жовтневої революції УРСР, Центрального державного исто
ричного архіву УРСР у м. Львові, оперативних архівів КДБ УРСР та 
окремих УКДБ, відповідну мемуарну літературу, видання націона-
лістів, не доступні іншим громадянам. 

Розглядаючи основні етапи розвитку націоналістичного руху, 
науковці чимало уваги приділили висвітленню його ідейних основ, 
розвідувально-диверсійноїдіяльності УВО, її співпраці з іноземни-
ми розвідками (Німеччини, Литви, Японії), терористичних акцій. 
Окремо йшлося про розвідувально-інформаційну роботу підпілля 
ОУН на західноукраїнських землях напередодні Великої Вітчизня-
ної війни у контексті піцготовки Німеччиною нападу на СРСР. 
Знайшли відображення розчідувальна та терористична робота, кад-
ровий склад СБ у період війни. Розглядалися контррозвідувальна 
діяльність СБ 34 ОУН, зв'язки закордонних центрів ОУН зі спец
службами країн НАТО в інтересах розвідувально-піцривної діяль-, 
ності проти СРСР. 

Проблем спеціальних служб в УПА торкалися радянські автори 
у працях з історії бойових дій доби Великої Вітчизняної війни, пар-
тизансько-пщпіпьного руху на окупованій території та доробках, 
спрямованих на «таврування» українських повстанців2. Розгляда-

1 Дмитрук К. €. Безбатченки. Документально-публіцистичний нарис. - К: 
Днілро, 1980. - 318 с; Його ж. Жовто-блакитні банкроти; Документально 
нариси, памфлети, публіцистичні статті. - К: Дніпро, 1982. - 399 с ; 
Замлинський В. Шлях чорної зради. - Львів: Каменяр, 1969. - 167 с; Його ж. 
Тавровані лрезирством народу. - К.: Політвидав Укра'ши, 1974. - 96 с; Ржезач Т., 
Цуркан В. Разыскиваются... - М.: Прогресс, 1988. — 326 с; Чередниченко В. 
Націоналізм проти нацп'. - К.: Політвидав України, 1970. - 190 с; Його ж. 
Анатомія зради. - К.: Політвидав України, 1978. — 333 с. та ін. 

2 Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 
1945 рр. - К.: Політвидав України, 1968. - Т. 2. — 518 с; Война в тылу врага. — 
М.: Политиздат, 1974. - Кн. 1. - 447 с; Кучер В. I. Партизанські краї і зони " 
роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944). - К.: Наук, думка, 1974. - 141 с/ 
Войцехович В. О. Фронт на Поліссі. - К.: Політвидав Укра'ши, 1975. - 430 с. 
Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечествен 
ной войне. - К.: Вища школа, 1983. - 237 с; Боротьбатрудящихзахіднихоблас 
тей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війн' 
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лися питания розвідувальної роботи та диверсійно-терористичних 
проявів спецпідрозділів УПА проти Червоної армії та партизанів, 
контакти зі спецслужбами Німеччини та її союзників, терор СБ 
проти цивільного населения та частини повстанців. 

Вельми цікавими з погляду вивчення форм і методів діяльності 
підрозділів розвідки та безпеки ОУН, УПА, закордонних націона-
лістичних центрів, а також організації протиборства з ними ра-
дянських спецслужб є монографічні видання та збірники нарисів і 
статей з історії діяльності органів держбезпеки в західних областях 
УРСР, Але слід мати на увазі, що певні обставини подій у цій літе-
ратурі з різних міркувань змінено, що потребує при науковому ви-
користанні цих праць порівнювати їхні дані з документами органів 
НКДБ-МДБ-КДБ1. 

Крім того, чимало згадок про оперативно-бойові заходи 
спецпідрозділів ОУН та УПА, діяльність емісарів закордонних 
націоналістичних центрів у 1940—1950-ті рр. можна знайти в 
офіційних виданнях з історії Прикордонних та Внутрішніх військ, 
'іхніх підрозділів у Західній Україні2. 

Співробітництво ОУН з розвідками Німеччини та країн НАТО, 

Радянського Союзу. — К.: Наук, думка, 1984. — 235 с; Народная война в тылу 
фашистских оккупантов на Украине. 1941-1944. - К.: Наук, думка, 1985. -
Кн. 2. - 431 с; Военные грозы над Полесьем. — К.: Политиздат Украины, 1985. — 
229 с; Мищенко Г.П., Мигрин Г.П. Задача особой важности (Партизанская 
разведка. 1941-1945 гг.). - К.: Вища школа, 1985. - 206 с; Омельчук Ю. Змова. -
Львів: Каменяр, 1967. - 147 с; Святенник з абвергрупи 209. - К.: Політвидав 
України, 1979. — 127 с; Давиденко В.А. «Українська повстанча армія»: шлях 
ганьби і злочинів. — К.: Знания, 1989. - 48 с. та ін. 

Куманев Г.А., Чайковский А.С. Чекисты стояли насмерть. — К.: Политиздат 
Украины, 1986. — 237 с; Герои незримого фронта: Сб. — Ужгород: Карпаты, 
1978. - 228 с; Из когорты отважных: Сб. - Ужгород: Карпаты, 1987. - 253 с; Со 
щитом и мечем. Очерки и статьи. — Львов: Каменяр, 1988. — 205 с ; 
Безопасность Родины храня. Очерки. — Львов: Каменяр, 1988. — 246 с; 
Шляхами чекістської долі: 36. — К.: Політвидав України, 1988. — 271 с; Ваш 
ход, генерал. - К.: Украина, 1991. - 278 с. 

Боевой путь советских пограничных войск (Краткий очерк). — М.: Изд. 
Полит, управления Погран. войск КГБ при СМ СССР, 1962. - 340 с; Верность 
Долгу: Сб. - М.: Воениздат, 1973. - 96 с; Пограничники: Сб. - М.: Мол. 
гвардия, 1973. — 384 с; Беликов И.Г. Имени Дзержинского. - М.: Воениздат, 
1976. — 206 с; Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных 
войск СССР. - М.: Политиздат, 1983. - 318 с; В карауле бессонном... Сб. - М.: 
Мол. гвардия, 1984. - 224 с; Чугунов А.И. Граница накануне войны. - М.: 
Воениздат, 1985,-256 с. 
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використання з цією метою можливостей УГКЦ, терор СБ проти 
прихильників радянської влади стали постійними сюжетами праць, 
спрямованих на компрометацію уніатської церкви1. Численні пуб-
лікації слугували ідейно-пропагандистському протистоянню з за
кордонными націоналістичними центрами, спрямовувалися на 
компрометацію їх перед іноземною громадськістю та демора-
лізацію2. При їхньому написанні були опрацьовані документи ор
ганов держбезпеки (у тому числі архівні кримінальні справи емісарів 
закордонних центрів, агентів іноземних розвідок, закинутих із за-
кордону для встановлення контактів з підпіллям ОУН в УРСР). 

Багато йшлося про історію встановлення стосунків закордонних 
центрів зі спецслужбами США, Великої Британії, згодом — ФРН та 
інших противників СРСР, залежність від них спецпідрозділів 
націоналістичних організацій. Докладно розглядалася участь закор-

1 Див., напр.: Дмитрук К.Е. Свастика на сутанах. — М.: Политиздат, 1976. — 
192 с; Його ж. В одній імперіалістичній упряжці. — К.: Знания, 1982. — 49 с ; 
Вовк О.Л. Місце і роль нацюналістичних клерикалів в планах реакції. — К,: 
Наук, думка, 1984. - 140 с; Минович И.И. Преступный альянс: О союзе 
униатской церкви и украинского буржуазного национализма. - М.: 
Политиздат, 1985. - 190 с; Римаренко Ю.И. Буржуазный национализм и 
клерикализм. - К.: Политиздат Украины, 1986. - 140 с ; Уткін О.І. Унія: шлях 
ганьби і зради. - Ужгород: Карпат 1987. - 174 с. 

2 Дудикевич Б., Вітошинський Я. Українські буржуазні націоналісти — 
найманці міжнародних імперіалістів. — Львів: Б. в., 1952. — 60 с; Руднев В. 
Українські буржуазні націоналісти — агентура міжнародної реакції. — К.: 
Держполітвидав УРСР, 1955. — 216 с; Беляев В., Рудницький М. Під чужими 
прапорами. - К.: Рад. письменник, 1956. - 245 с; Топольчук Л. За фальшивим 
мандатом. - К.: Політвидав України, 1962. - 75 с; Римаренко Ю.І. На службі 
у світової реакцп. Про антинародну суть українського буржуазного націо-
налізму - К.: Б. в., 1968. - 48 с; Іваненко В. На задвірках історії. - К.: Політ-
видав Украї'ни, 1969. - 70 с; Чубенко В., Тумаркін Я. Людина з табору «Ді — 
Пі». - К.: Політвидав України, 1978. - 190 с ; Дмитрук К. Гітлерівські 
провокатори на службі у нових хазяїв // Пост імені Ярослава Галана. — Львів: 
Каменяр, 1979. - Кн. 6. - С. 82-95; Левенко О.С. Диверсія без динаміту. -
Львів: Каменяр, 1981. - 87 с; Губенко В. Запізніла сповідь. - К.: Політвидав 
України, 1981. - 149 с ; Трощинський В. Агенти гестапо й Абверу на «новій» 
службі / / Безчестя. — К.: Політвидав України, 1983. — С. 115-127; Камінсь-
кий Є.Є. Український буржуазний націоналізм в психологічній війні амери-
канського імперіалізму. - К.: Наук, думка, 1983. — 138 с; Чередниченко В.П. 
Контрреволюция на экспорт: Украинский буржуазный национализм в 
арсенале современного антикоммунизма. - К.: Политиздат Украины, 1985. -
166 с; Горелов М.Є. Криза організацій українських буржуазних націоналістів 
на сучасному етапі. - К.: Наук, думка, 1985. - 131 с. та ін. 
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донних центрів ОУН у психологічній війні проти країн Варшавсько-
го договору, контррозвідувальний контроль та репресії СБ в емігра-
ційному середовищі. Крім того, після оприлюднення у 1960 р. фак-
тів оперативних ігор МДБ-КДБ із закордонними центрами ОУН та 
іноземними розвідками, з пропагандистською метою видано низку 
брошур колишніх есбістів та емісарів-розвідників, які потрапили до 
рук органів держбезпеки й оперативно використовувалися1. 

Нарешті, масово виходили книги, збірники статей і нарисів, 
статті у періодичних виданнях, які в емоційній формі таврували те-
рор, прояви жорстокості повстанців і підпільників, котрих ті при-
пустилися в 1940—1950-х рр. у протиборстві з владою, намагаючись 
відвернути процес радянізації регіону2. Зауважимо, що ці публіцис-
тичні твори базувалися на матеріалах обстежень місць поховання 
жертв, кримінальних процесів над терористами ОУН (як правило, 
співробітниками СБ). Відтак на них треба зважати для відтворення 
об'єктивної картини діяльності спецпідрозділів в ОУН та УПА. 
Проте радянські автори із зрозумілих причин оминали причини 
ексцесів, мовчали про масові репресії сталінського режиму, якими 
супроводжувалося встановлення нової влади у регіоні. 

Специфична ситуація в історіографії українського національно-
визвольного руху утворилася в роки так званої перебудови. На її 
розвиток почали впливати певна лібералізація політичного життя, 
виникнення легітимних громадсько-політичних об'єднань націо-
нал-патріотичної оріентації, котрі швидко еволюціонізували до га-
сел виходу України зі складу СРСР, різке пожвавлення громадсько-
го інтересу до маловідомих або заборонених сторінок вітчизняної 
історії, становления з дозволу КПРС певної свободи слова навколо 
ряду проблем минулого народів СРСР (гласність), а також процес 

Див., напр.: Матвієнко М. Чорні справи 34 ОУН (розповідь колишнього 
націоналіста). — Львів: Книжково-журн. вид-во, 1962. - 71 с; Яремко М., 
Жилавий I., Стефюк Ю. На світлу дорогу (покаяния колишніх оунівців). -
Львів: Книжково-журн. вид-во, 1962. - 48 с; Ті, що канули у пітьму. - Львів: 
Каменяр, 1964.-271 с 

Див., напр.: Мельничук Ю.С. Коли кров холоне в жилах. Нариси, 
памфлети. - К.: Рад. письменник, 1960. - 167 с; Його ж. Плем'я упирів. Нари
си. Памфлети. Фельєтони. - К.: Рад. письменник, 1963. - 354 с; Омельчук Ю. 
Недолюдки (злочини українських буржуазних націоналістів на Рівненшині у 
війну). - Львів: Книжково-журн. вид-во, 1963. — 152 с; Людської крові не зми-
ТИ' — К.: Політвидав України, 1970. — 110 с; Мигаль Т. Знайде їх правда-мста. — 
Львів: Каменяр, 1972. — 229 с; Не забудеться, не проститься. — Ужгород: 
Карпати, 1982.- 117 с. 
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реабілітації жертв незаконних політичних репресій (щоправда, за
кон про реабілітацію був ухвалений в УРСР лише 17 квітня 1991 р.). 

Не буде перебільшенням твердження, що трактування історії ан-
тирадянського руху опору з його курсом на самостійну соборну Ук-
раїнську державу стало в той період справжнім полем бою навколо 
ідеологічних аспектів збереження Союзу РСР. Консервативна по-
зиція тодішнього партийного керівництва республіки, сила стерео-
типів, що накопичувалися десятиліттями у масовій свідомості, не-
однозначне сприйняття ОУН та УПА в суспільстві обумовили 
повільний і болісний процес переведения цієї проблеми минулого 3 
пропаганда стсько-емоційної до наукової площини. Як зазначає 
відомий історик, лауреат Державної премії України С. Білокінь, 
«перманентне конструювання образу ворога» радянською історич-
ною наукою стало однією з причин того, що навіть у 1990 р. не було 
«розгорнуто досліджень з історії Опору в сорокові роки — початку 
п'ятидесятих»1. Тільки у 1991 р. проводяться наукова конференция 
«ОУН-УПА в історії і сучасній політичній боротьбі», міжнародна 
наукова конференція «Національно-визвольна боротьба 1920— 
1950-х років в Україні». 

Періодика західних областей України, видання націонал-
патріотичних організацій активно вміщували власні матеріали або 
передруки з діаспорних видань щодо історії визвольного руху,: 
життепису його діячів, участі земляків у лавах ОУН та УПА, спога-
ди ветеранів антирадянського опору в регіоні. Публікуються ма-
теріали з'їзду ветеранів УПА (квітень 1991 р.)2. Донедавна недоступ „ 
на інформація відчутно впливала на громадськість. Довгі роки за 
мовчування, швидка політизація та зрозуміле з огляду на складн 
історичну долю Західної України емоційне забарвлення проблем 
націоналістичного руху призводили до упередженого висвітлені 
подій, поверховості в аналізі суперечливих обставин появи • 
функціонування націоналістичного руху, підконтрольних йол 
збройних формувань. 

Офіційні ж наука, засоби масової інформації, ідеологічні оп 
ненти націонал-патріотів, взагалі прихильники збереження ра 
дянськоі федерації відповіли хвилею публікацій з компрометаі 

1 Білокінь С. Чи маємо ми історичну науку? / / Наше минуле. - 1993. 
№ 1(6) . -С 8, 14. 

2 Матеріали з'їзду вояків УПА (Львів, 27-28 квітня 1991 р.) / / Визвольн" 
шлях. - 1991. - № 7. - С 817-821. 
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ОУН та УПА, їхніх лідерів (і водночас ініціаторів їхньої реабілітації 
або глоріфікації в Україні). По суті, тиражувалися усталені тези та 
фактичний матеріал (у тому числі щодо співробітництва у розвіду-
вально-підривній сфері зі спецслужбами держав-агресорів у Другїй 
світовій війні, згодом — блоку НАТО), акцентувалося на емоційно-
му засудженні екстремальних проявів протиборства між режимом 
та тією частиною населения, що стала під прапори антирадянської 
опозиції. У зв'язку з цим автори торкалися і спеціальної діяльності 
УВО, СБ ОУН в Україні і за кордоном, повстанської розвідки. Дру-
кувалися тенденційно підібрані документальні матеріали. Це трива-
ло і в перші місяці незалежності1. 

Активно включилися у висвітлення діяльності УПА органи 
держбезпеки УРСР. 11 листопада 1989 р. Колегія КДБ УРСР ухвали-
ла план заходів з утвердження гласності у діяльності органів держ
безпеки республіки. Гласность оголошувалася одним з найваж-
ливіших критеріїв оцінки стану оперативно-ел ужбової діяльності. 
Передбачалися вивчення, оцінка й відбір для публікації у ЗМІ 
архівних документів спецслужб з пропагандистсъкою метою, 
здійснення реабілітації жертв незаконних репресій. Зокрема, пла-
нувалося дати у відкритій пресі публікації за матеріалами оператив-
них заходів «Омут», «Переправа», гри «Звено», що велася із закор-
донними центрами ОУН та їх кураторами — іноземними розвідка-
ми. Виходить й поширюється за кордоном брошура одного з 
керівників розвідки КДБ УРСР В. Цуркана «Холостий хід ОУН», 

Див., напр.'. Західна Україна-. перше десятиліття після війни. — К..4. Ін-т 
історії АН УРСР, 1988. - 32 с; Горовий В.М. Навіщо Бандері п'єдестал? / / 
Комуніст України. - 1990. - № 11. - С. 86-93; Чумак В. Метаморфози ОУН-
уПА// Під прапором ленінізму. - 1990. - № 22. - С. 71-79; № 23. - С. 68-78; 
Давиденко В. Чем занимались «национальные герои» / / Политика и время. — 
1991. - № 6. — С. 83—87; Уколов В. Зачем реанимируют бандеровщину / / 
Коммунист Вооруженных сил. - 1991. - № 11. - С. 78-84; Шевчук В. 
Украинская Повстанческая Армия / / Политика и время. - 1991. — № 11. — 
С 78-84; Горбань А. Кровавые следы бандеровцев / / Правда Украины. - 1989. — 
•0, 11 октября; Давиденко В. Не стануть агнцями вовки: УПА з погляду сього-
Дення // Радянсъка Україна. - 1989. - 27 листопада; 8 грудня; Заречный В., 
І̂астовец О. Бандеровщина: Страницы истории / / Правда Украины. — 1989. — 

у> Ю, 11—13, 15, 17—19 августа; Шепітько Є. Проводирі смерті: Докумен-
талънии нарис// Червоний прапор. - 1989. - 2, 3, 5 вересня; Микитенко В. 
^ати, або про банду УПА «Павла-Миколи» / / Радянсъка Житомирщина. -
т, • ~ 13 лютого; Жигаренко П. Вирванесерце// Червоний прапор. — 1991. — 
12 червня. 
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присвячена 20-літній оперативній грі КДБ та МВС Польщі «Буме
ранг» із 34 ОУН, їхньому співробітництву із зарубіжними розвід-
центрами (перебіг гри було оприлюднено на прес-конференції у 
Києві 14 вересня 1988 р.)1. 

У республіканських та обласних періодичних виданнях вміщу-
ються численні публікації за матеріалами архівів КДБ та У КДБ 
УРСР (нерідко авторами виступали під псевдо кадрові співробітни-
ки держбезпеки), друкуються бесіди з ветеранами органів держбез-
пеки — учасниками боротьби з антирадянськими силами на ЗУЗ2. 
Зрозуміло, що їхній зміст спрямовувався на «викриття» повстансь-
ко-підпільного руху за старими лекалами. Однак за тих умов уве-
дення до публічного обігу матеріалів радянських спецслужб 
об'єктивно сприяло вивченню історії ОУН, УПА, їхніх спеціальних 
структур, накопиченню актуального і донині фактичного матеріалу. 

Вийшло чимало й закритих відомчих праць органів держбезпе
ки, в яких порушувалися питания розбудови та діяльності структур 
розвідки і контррозвідки націоналістичного руху та УПА. їх авторам 
ми, здебільшого, виступали офіцери органів держбезпеки — ор 
ганізатори та учасники оперативних, оперативно-бойових, слідч 
заходів проти повстансько-підпільного руху, а згодом співробітни 
підрозділів, які залучалися до протистояння закордонним центр 
ОУН та нацюнал-патріотичній опозиції в УРСР (дисидентськи"" 
правозахисний рух), розвідки, боротьби з «ідеологічною диверсіє 
науково-дослідних, інформаційно-аналітичних, архівно-облікові 
Зрозуміло, що в них панували такі ж ідейно-політичні оцінки, час 
застосовувалася аналогічна з відкритими публікаціями пропаганди 
ська фразеологія. 

Разом з тим ці праці спиралися на солідну базу матеріалів, що 
ворилася у процесі оперативно-службової діяльності, на докумен 
захоплені в учасників антирадянського руху опору, націоналіс~ 
ну літературу, що перебувала на спеціальному зберіганні. Напис 
професіоналами, вони призначалися для практично! роботи (у то 

1 Цуркан В. Холостий хід ОУН. - Львів: Каменяр, 1989. — 95 с. 
2 Див., напр.: Бандерівщина. 3 прес-конференції в КДБ УРСР // Робітн 

газета. - 1990. - 13 лютого; Будний М. Шрами на серці. Нотатки про У 
Червоний прапор. - 1990. - 6 травня; Мазур С. I. Блукання: 3 архівів 
УРСР// Сільські вісті. - 1990. - 24-28 січня; Зарічний В. Осінені свасти 
альянс ОУН - фашизм: За матеріалами КДБ УРСР / / Робітнича газета. - 1 
29 листопада — 5 грудня; Виноградський В.М., Якименко І.Л. Полко 
Шовкуненко розповідає// КомуністУкраїни. — 1990. — № 1. — С, 73—85. 
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числі контрпропаганди), виховання у відповідному дусі особового 
складу. Відтак наукова продукція спецслужби подавала ґрунтовний 
конкретно-історичний, інформаційний матеріали, ретельно, без 
притаманного «цивільній» літературі надмірного ідейно-емоційно-
го перекручення аналізувала минуле націоналістичного й повстан-
ського рухів, чимало місця відводила розгляду їхніх структур роз-
відки та контррозвідки. 

Було кваліфіковано охарактеризовано сили і засоби органів 
держбезпеки та внутрішніх справ на західноукраїнських землях 
(ЗУЗ), методи протиборства з повстансько-підпільним рухом. Без 
урахування цього неможлива всебічна характеристика факторів 
оперативно!' обстановки, що обумовлювали діяльність спеціальних 
підрозділів ОУН та УПА. 

Авторами відповідних відомчих праць (монографій, підруч-
ників, навчальних посібників, статей у науковій періодиці КДБ 
СРСР та його навчальних закладів, дисертацій, наукових повідом-
лень на конференціях у КДБ СРСР, реферативних матеріалах) були 
представники керівного та оперативного складу підрозділів органів 
держбезпеки у Центрі та в УРСР, науково-викладацькі кадри (на-
самперед — спеціальної кафедри № 9, що викладала історію органів 
держбезпеки), здобувачі Вищої Червонопрапорної школи КДБ 
СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (Москва), Вищих курсів КДБ СРСР 
у Києві, а також навчальних закладів Прикордонних військ КДБ 
СРСР, Головного управління розвідки Генштабу Міністерства обо
рони СРСР. 

Цікаво, що у 1967—1971 рр. у структурі КДБ при РМ УРСР існу-
вав 6-й відділ (науково-дослідної роботи), який розробляв «наукові 
основи організації боротьби проти підривної діяльності українсь-
ких буржуазних націоналістів». Судячи з архівної спадщини під-
розділу, велися, із широким залученням першоджерел, дослідження 
з минулого націоналістичного руху, його співробітництва з інозем-
ними спецслужбами, терористичної діяльністі ОУН та УПА, опера-
тивних ігор як засобу боротьби органів держбезпеки проти сучасних 
закордонних націоналістичних центрів. Підрозділ створив план-
Проспект відкритого збірника документів і матеріалів 1926—1969 рр. 
походження «Зрадницька діяльність українських буржуазних на-
Ціоналістів». До нього передбачалося включити фрагменти публіка-
Ц'й німецьких, польськнх, румунських, угорських видань, документи 
'О-го (обліково-довідкового) відділу КДБ при РМ УРСР, обласних 
Управлінь КДБ, спецфондів обласних державних архівів. Незважа-
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ючи на ідеологічну тенденций ність цього «викривального» науково-
видавничого проекту, він здатен був ввести до наукового обігу чима-
ло значущих документальних пам'яток, котрі, зокрема, надавали б 
додаткову можливість для студіювання минул ого ідеології і чину ук-
раїнського націоналістичного руху, його співробітництва зі спец-
службами Німеччини, Литви, США, Великої Британії, Італії. 

У 1963-1969 рр. науковці КДБ УРСР взяли участь у написанні 
понад 10 монографій та навчальних посібників, 45 статей до відом-
чих вшанъ (нимало з них присвячувалося проблемам протиборства 
з ОУН та УПА, «ідеологічній диверсії» закордонних націоналістич-
них центрів). 3 приходом до керма КДБ України в травні 1970 р. 
консервативно налаштованого В. Федорчука 6-й відділ було 
ліквідовано, а проект створення науково-чекістського товариства 
залишився на папері. Про сумлінне нерозуміння ним важливості 
впровадження результат сучасних наукових досліджень в опера-
тивно-службову практику свідчило і те, що за 7 місяців перебуван-
ня на посаді міністра внутрішніх справ СРСР (1982) В. Федорчук 
встиг скасувати Організаційно-методичний центр з передового 
досвіду, Науковий центр з проблем управління в органах внут-
рішніх справ, Всесоюзний НДІ з проблем безпеки дорожнього рух 
тощо1. 

Проблеми спецпідрозділів націоналістичного й ловстанськоі 
рухів порушувалися в: 

• узагальнюючих роботах, підручниках, навчальних лосібник 
з історії радянських органів держбезпеки, українсько 
націоналізму та боротьби з ним органів держбезпеки, протиборс 
між ними в окремі періоди; 

• працях щодо участі радянських спецслужб у Великій Вітчи 
няній війні (зокрема розгортанні партизансько-підпільного руху); 

• публікаціях стосовно діяльності закордонних націоналісти 
них центрів, їх використання спецслужбами держав НАТО у х 
лодній війні проти соціалістичного табору; 

• роботах щодо оперативно-слідчої розробки, профілактики к 
лишніх учасників ОУН та УПА, у тому числі їхніх спеціальн 
підрозділів. 

Творения відомчої літератури починається ще у 1940-х рр. Пер 
зразки спрямовувалися, зокрема, на висвітлення зв'язків у розв' 

1 Колпакнди А.И., Серяков М.Л. Щит и меч. - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 
С. 516. 
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вально-підривній сфері між ОУН та УПА і спецслужбами держав — 
противників СРСР у Другій світовій війні, організацій оперативно-
військових заходів проти повстансько-підпільних сил1. 

Великий досвід оперативних заходів органів держбезпеки, на-
дбаний у протиборстві з повстансько-підпільним рухом на ЗУЗ, за-
кордонними націоналістичними центрами узагальнювався у на-
вчальному посібнику колишніх керівників відділу 2-Н (коорди-
нація боротьби з націоналізмом) 2-го Головного управління МДБ 
СРСР Л. Бурдина та I. Хамазюка2. У ньому по гарячих слідах дава-
лася, зокрема, характеристика структури та методів роботи 
підрозділів безпеки й розвідки підпілля ОУН 1939 — 1950-х рр. та ії 
закордонних центрів, спеціальних навчальних закладів з підготовки 
емісарів закордонних ОУН, оперативних ігор з ними МДБ УРСР, 
конспіративних заходів підпілля. Об'єктивно аналізувалися причи
ни тривалого опору радянській владі на ЗУЗ. 

Звертає увагу колективна монографія Б. Шульженка (заступни
ка Голови КДБ при РМ УРСР), I. Хамазюка та В. Данька щодо укра-
їнського націоналістичного руху3. Автори викладають історію ста
новления націоналістичного руху, його зв'язків з іноземними 
спецслужбами, діяльності підпілля ОУН у 1939—1950-х рр., його за
кордонних центрів, повстанського руху, спеціальних заходів 
оунівців у радянських концтаборах, дають характеристику опера-
тивно-військовим силам радянської сторони. Вони акцентують 
увагу на терористичній діяльності СБ, влаштованих нею чисток в 
ОУН та УПА. За інформаційно-аналітичним навантаженням мо-
нографія не втратила значения і донині. 

Тематика руху ОУН та УПА висвітлювалася у підручниках 
«Історія радянських органів державно!'безпеки» 1977 та 1980 рр. ви-
Дання. Чимало уваги приділялося діяльності розвідки та безпеки 

Иностранные разведки в Польше. - УНКВД по Ровенской обл., 1940. - 46 с; 
Японская разведка. - М.: Особое бюро при Наркоме внутренних дел СССР, 
1940. - 221 с; Никитинский И. Гитлеровский шпионаж. — М.: Б.в., 1943. — 40 с; 
Гордон А.Л. Германская разведка. - М.: Б. в., 1947. - 134 с; Леонтьев А.М. 
Задачи и организация работы органов НКВД по борьбе с бандитизмом. - М.: 
ВШ НКВД СССР, 1945. - 15 с. та ін. 

Бурдин Л.С, Хамазкж И.В. Подрывная деятельность украинских бур
жуазных националистов против СССР и борьба с нею органов государствен
ной безопасности. - М., 1955. - 162 с. 

Шульженко Б.С, Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные 
"ационалисты. - М., 1963. - 290 с. 
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українських націоналістів, їхньому співробітництву зі спецслужба
ми Німеччини, протистоянню з органами НКВС-НКДБ. 

Різноманітні проблеми історії ОУН та УПА висвітлюються у чис-
ленних відомчих працях з оперативної діяльності органів держбез
пеки в роки війни. Вони характеризують сили і засоби органів та 
військ держбезпеки, що застосовувалися у протиборстві з повстан-
сько-підпільним рухом. Водночас ідеться про розвідувально-дивер-
сійну та терористичну діяльність антирадянського руху опору в Укра-
їні. З'являються і спеціальні праці, присвячені протистоянню орга-
нів держбезпеки та повстансько-підпільного руху. У них докладно 
змальовуються агентурно-оперативні заходи радянської сторони 
проти ОУН та УПА (у тому числі застосування агентурно-бойових 
підрозділів, робота від імені СБ з деморалізації підпілля), чимало 
місця відводиться органам розвідки й безпеки ОУН та УПА. 

Окрема група праць присвячувалася участі органів держбезпеки 
у розгортанні партизансько-підпільного руху. В них, у рамках роз-
гляду оперативного забезпечення органами НКВС-НКДБ парти-
занських формувань, розвідувальних і контррозвідувальних дій ос-
танніх, висвїтлюється розвідувальна робота й підривні акції ОУН та 
УПА. Низка публікацій висвітлювала протидію органів держбезпе
ки диверсійно-терористичній діяльності СБ ОУН у післявоєнний 
період, особливостям оперативного використання перевербованих 
співробітників цієї структури. 

Упродовж десятиліть протидія «українському буржуазному 
націоналізму» вважалася одним з головних напрямів діяльності рес-
публіканського КДБ. Як зазначалося у постанові Політбюро ЦК КПУ 
«Про стан та заходи посилення роботи органів державної безпеки 
Української РСР» від 24 листопада 1959 р., «найголовнішим заедан
иям» КДБ УРСР є «всемірне посилення роботи проти розвідок 
капіталістичних держав та закордонних центрів українських буржу-
азних націоналістів»1. Серед основних форм оперативної роботи 
органів КДБ УРСР проти закордонних центрів українських націо-
налістів, їхніх спецпідрозділів та з протидії акціям останніх в Укра- .. 
їні були заходи з розкладу оперативними й пропагандистськими 
способами закордонних формувань. Органи держбезпеки вдавали-
ся і до пропагандистських методів з підриву єдності еміграційного 
середовища, компрометації закордонних націоналістичних органі-
зацій та їхніх лідерів. При цьому оперативні позиції створювалися 

Літопис УПА. Нова серія. - К.: Вид-во «Літопису УПА». - Т. 3. - С 588. 
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у відповідних, формально неурядових, організаціях. Таким чином, 
поставала задача підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів* 
дослідження ідеології та історії українського націоналістичного 
руху 

Це викликало звернення до історичного матеріалу в публікаціях, 
що- ставили за мету поширення досвіду оперативно-розшукових 
заходів проти них. Не залишилося поза увагою використання іно-
земними розвідками спецпідрозділів та емісарів закордонних ОУН 
у протистоянні з СРСР, оперативна ігри між ними та органами 
МДБ-КДБ СРСР, а також передісторія розвитку зв'язків руху 
українських націоналістів із зовнішніми силами. Аналогічні проб-
леми порушувалися серед закритих дисертацій, захищених в Інсти-
туті історії АН УРСР. 

Разом з тим необхідно враховувати атмосферу і логіку глобаль
ного протистояння Захід-Схід. Приблизно у 1968-1969 рр. спосте-
рігається нове піднесення розвідувально-підривної діяльності за
кордонних центрїв. У 1968 р. IV Великий надзвичайний збір Закор
донних частин (34) ОУН висуває гасло «Київ проти Москви», який 
у перспективі передбачав розпад Радянського Союзу за національ-
ною ознакою. Цей форум закликав вести роботу зі зриву заходів 
КПРС та держави, готуватися до створення озброєних повстансь-
ких угрутіовань. У 1970 р. VII Великий збір ОУН (солідаристів) 
закріпив настанови на творения мережі інформаторів в УРСР, збір 
політичних відомостей та «самвидавної» літератури. 

Використання історичних матеріалів стимулювалося й підготов-
кою заходів із спецпропаганди. 3 1955 р. для компрометації лідерів 
закордонних центрів активно використовувалися можливості коми
тету «За повернення на Батьківщину» зі штаб-квартирою у Берліні. 
Своєрідне піднесення підривної пропаганди з використанням ко-
лишніх активних учасників руху ОУН та УПА спостерігається після 
ухвалення ЦК КПРС 15 жовтня 1959 р. постанови «Про поліпшен-
ня роботи серед переміщених радянських громадян і емігрантів у 
капіталістичних країнах і про зміни, у зв'язку з цим, спрямованості 
Діяльності комітету "За повернення на Батьківщину". За постано
вок* ЦК КПУ від 16 серпня 1960 р. у жовтні того ж року запрова-
ДЖується Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном. 

У 1960 р. було трансльовано по радіо й поширено у пресі (газеті 
Для зарубіжних українців «Вісті з України», виданнях комітету 
*3а повернення на Батьківщину» та ін.) заяви-звернення В. Кука 
(19 вересня) та М. Матвієйка (24 грудня) із засудженням ними своєї 

51 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г БИСТРУХШ. Меч і тризуб 

націоналістичної діяльності. Всього у 1960—196] рр. КДБ УРСР бу-
ло організовано понад 200 викривально-компрометуючих виступів 
колишніх учасників руху опору (у тому числі— арештованих членів 
Центрального проводу ОУН(Б) В. Галаси, М Степаняка та ін.). 
КДБ підготував брошуру «Терор на службі 34 ОУН» та опус 
М. Матвієйка «Чорні справи 34 ОУН» (на основі його ж свідчень 
після захоплення). Останні видання спрямовувалися, не в останню 
чергу, на компрометацію спецпідрозділів закордонного яентру 
С. Бандери і поширювалися через можливості Товариства культур-
нихзв'язків2. 

Практикувалися виступи на прес-конференціях колишніх 
співробітників спешіідрозділів ОУН, що «виявили бажання повер-
нутися на Україну». 2 квітня 1962 р. у Берлінідав прес-конференцию 
співробітник спецслужби Західної Німеччини (БНД), член ОУН(з) 
(за кордоном) О. Вергун, який втік з ФРН до Східної Німеччини й 
попросив радянське громадянство (оприлюднив інформацію про 
співробітництво ОУН з іноземними спецслужбами у сфері розвідки 
радянських військ та у вербовці українців у Австрії). У квітні 1966 р. 
виступив перед журналістами у Кмєві колишній співробітник рефе-
рентури кранового зв'язку та бухгалтер (у 1960—1966 рр.) ОУН(з) 
К. Джугало (зокрема, повідомив про її зв'язки зі спецслужбою 
ФРН), згодом колишній співробітник СБ 34 ОУН у Франції 
С. Бідник2. 

Проте не можна не помічати, що у 1960—1970 рр. агентурно-опе-
ративна робота проти націоналістичних осередків, як це не пара
доксально, багато в чому виливалася у відомчу самоціль. За слова
ми колишнього співробітника 5-го Управления КДБ СРСР О. Ючи-
хіна, органи держбезпеки здійснювали своєрідну «підпитку кадрами» 
ОУН та інших антирадянських угруповань за кордоном: «Заси-
лаючи агентуру в НТС або ОУН, комітет (КДБ. - Авт.) фактично 
обслуговував сам себе. Відповідні підрозділи просто забезпечували 
собі "фронт робіт"»3. Показово, що навіть на оперативній нараді 
керівного складу КДБ УРСР (лютий 1971 р.) констатувалося, що по 

1 Центральний дсржавний архів вищих органів влади України (далі -
ЦДАВОВУ). - Ф. 4629. - Оп. 1. - Спр. 24. - Арк. 9. 

2 ЦДАВОВУ. - Ф. 4629. - Оп. 1. - Спр. 17. - Арк. 23-24; Спр. 22. - Арк. 34; 
Державний архів СБ України (ДА СБУ). - Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 521; 
Іваненко В. На задвірках історії. - К.: Політвидав України, 1969. - С. 47—48. 

3 Млечин Л. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. — М.: Центро-
полиграф, 1999. - С. 504. 
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лінії розвідки «не отримано суттєвих результатів у роботі з проник-
нення до закордонних націоналістичних центрів, їх розкладу, вияв-
ленню конкретних спрямувань цих центрів до республіки і відвер-
ненню їх ворожої діяльності». 

У день проголошення суверенитету України 24 серпня 1991 р. у 
с. Дядьковичі Рівненської області відбулося поховання 67 жертв те-
рору Служби безпеки ОУН часів війни1. Ця сумна подія неначе сим-
волізувала успадкування незалежною Україною складних і болючих 
проблем громадянського протистояння минулого, їхнього відгомо-
ну в суспільній свідомості. 

За нових державно-політичних та суспільних умов буття укра-
їнського народу формується сучасна історіографія націоналістич-
ного руху та УПА. Здобуття Україною державного суверенітету, 
формування демократичних підвалин життя суспільства, заборона 
ст. 15 Конституції обов'язкової ідеології й поширення ідейно-ду-
ховного плюралізму, зростання інтересу до суперечливих проблем 
вітчизняної історії, отримання дослідниками доступу до раніше 
прихованого величезного масиву архівних матеріалів та праць за-
рубіжних авторів створили сприятливі передумови для всебічного 
дослідження різних аспектів проблеми. Тільки у 1991—1998 рр. в Укра-
їні побачило світ близько 1250 публікацій з історії націоналістично-
го руху2. 

Із припиненням глобального протистояння систем з'явилася перс
пектива формування своєрідного единого українського історіо-
графічного простору науковців України та національної діаспори. 
Не зайвим буде навести слова О. Оглоблина, який ще наприкінці 
70-х рр. XX ст. писав: «Хочемо ми того, чи не хочемо — байдуже, чи 
тут на еміграції, чи там, на батьківщині, — українська історична на
ука — одна і едина, а українські історики, якщо вони справді ук-
раїнські історики, — тут і там брати по науці. Це елементарна істи-
на, яка, проте, нерідко забувається»3. 

1 ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 19. - Спр. 14. — Арк. 15; Гужва Е. Колодец смерти. 
О злодеяниях оуновцев в с. Дядьковичи в 1943 г. / / Правда Украины. - 1991. -
22, 23 августа. 

" Гриневич Л.В. Історія ОУН, УГТА... - С. 67. Див. також. Лисенко О.Є., 
Марущенко О.В. Організація Українських Націоналістів та Українська 
Повстанська Армія. Бібліографічний покажчик публікацій 1998—2002 років. — 
К.̂  2002. -201 с. 

Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції / / Укр. історик. — 
1978.-№ 4 . - С 59. 
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Як констатує Л. Гриневич, «у своїй абсолютній більшості новітня 
наукова вітчизняна історіографія націлена на висвітлення позитив
ного досвіду українського націоналістичного руху та зорієнтована в 
ідеологічному плані на активне пропагування ідеї української са-
мостійної держави...»1. Поряд із цим проблема історії ОУН та УПА 
багато в чому стала заручницею ідейно-політичних пристрастей у 
суспільстві, а ставлення до цього феномену історії України XX ст. — 
індикатором політичних уподобань та спрямувань особи або гро-
мадсъкого об'єднання. Зокрема, ця проблема стала одним з 
наріжних каменів пропаганди лівих та проросійських політичних 
організацій України, спрямованих на протиставлення регіонів та. 
дискредитацію націонал-демократів2. ЗМІ західних областей вкри-
ла хвиля публіцистичних виступів, що змальовують учасників анти-
радянського опору ідеалізовано, романтизовано, у відриві від супе-
речливих реалій тих подій3. 

Суперечки навколо минулого українського націоналізму та очо-1 

люваного ним збройного руху антирадянського опору («реабілітацй 
ОУН та УПА»), які точаться між політичними силами, неминуче 
виявляють реальне ставлення цих сил та їхніх лідерів до ідеї, 
національної державності як такої, проблем державно -пол ітичногф 
та суспільно-економічного устрою сучасної України, а нерідко — і 
їхньої зовнішньої орієнтації. Так, у праці полковника КДБ 
відставщ' А. Ткачука (псевдо) «Перед судом истории», присвячені 
участі ОУН та УПА у Другій світовій війні, політичні події 1991 р. 
що спричинили розпад СРСР і фундацію Української держав 
оцінюються як «контрреволюційний переворот», міститься закли 
до громадськості України дати «відсіч націоналістам, викрити ї. 
злочинні цілі і наміриИ. 

Слід враховувати, що ставлення до порушеної проблеми має н 
лише політичне забарвлення. В Україні мешкають багато тисяч гро, 
мадян, котрі свого часу брали з обох сторін безпосередню участь 
збройному конфлікті в Західній Україні, ризикували життям 
пройшли через масовану пропагандистську обробку, зберігають _ 
свідомості «образ ворога». «Війна скінчилася, але не для нас* — наз 

1 Гриневич Л.В. Історія ОУН, УПА... ~ С. 10. 
2 Лосев I. Явище «бандерофобії» в російській свідомості / / Сучасність. 

2 0 0 1 . - № 4 . - С . 53. 
3 Див.: Здіорук С.І., Гриневич Л.В., Здіорук О.І. Покажчик публікацій. 

С. 142-172. 
4 Ткачук А.В. Перед судом истории. — Харьков, 2000. — С. 258. 
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ва одного інтерв'ю з останнім командувачем УПА В. Куком яскраво 
характеризуе це суспільно-психологічне явище. 

Не важко уявити психологічний стан ветеранів радянських сило-
вих структур, які вважали себе переможцями «політичного банди
тизму» в Західній Україні, коли їхні противники взяли гору з погля-
ду історичної перспективи, а стратегічні завдання ОУН та УПА, 
навіть їхня символіка втілилися у відродженій самостійній Укра-
їнській державі. Колишні ж вояки УПА мали підстави для ейфорії 
від звитяги своєї справи, і було б наївним очікувати від усіх сторін 
виваженого ставлення до протилежної сторони. 

Великий контингент мешканців України постраждав від свавіл-
пя сталінського режиму та репресивних акцій націоналістичних сил. 
Властивий цим жертвам лихоліття механізм афективної пам'яті, по-
силений десятиліттями пропагандистського впливу, передається 
наступним генераціям. Даються взнаки й особливості історичної 
пам'яті як складової регіональнрї ментальності1. 

Тутварто навести думку академіка П. Толочка: «... Історія нерід-
ко розводила українців... по різні сторони барикад. Так було і під час 
Великої Вітчизняної війни. На втіху нам скажу, що українці не є у 
цьому відношенні одинокими. Через подібні драматичні випробу-
вання пройшли і інші народи. Інша справа, що у мирний час вони 
находили у собі моральні сили відмовитися від взаємної ворожнечі. 
У нас же це не вдається»2. 

Україна нічим не відрізняється від решти посткомуністичних 
держав Східної Європи, в яких гострі питания минулого опинилися 
у вирі запеклих дискусій. Крах комуністичної ідеології як обов'яз-
кової породив піднесення націонал-патріотичних та націонал-ра-
дикальних настроїв в ідейно-духовному вакуумі, що утворився. 
Складність проблеми ОУН та УПА, перетворення и на фактор 
суспільно-політичного бродіння змусили Президію Верховної Ради 
України ухвалити 1 лютого 1993 р. постанову про перевірку діяль-
ності ОУН-УПА, для чого Кабінет Міністрів створив спеціальну 
комісію. Зараз діє сформована за постановою Кабінету Міністрів 
№ 1004 від 12 вересня 1997 р. Урядова комісія з вивчення діяльності 
ОУНтаУПА. 

Див., напр.: Документальні матеріали збірника «Національне примирения 
чи конфронтація?» - К,: Ін-т історії України НАНУ, 1999. - 541 с. (Упорядник -
Член робочої групп істориків Урядової комісії О. Веселова). 

Толочко П. Без примирения в Украине не будет согласия / / Зеркало не
дели. - 2002. - 2 марта. - С. 19. 
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Розгляд проблеми локалізувався у двох відносно самостійних 
вимірах: відверто політизованому та емоційно-пропагандистському 
і науковому (науково-публіцистичному). 

Для першого з них притаманні суцільна політизація погляду на 
ОУН та УПА, використання пов'язаних з ними фактів з виразно 
пропагандистською метою. Такого роду псевдоісторичні публікації 
вирізняє «політична заангажованість та оціночна агресивність, 
спрощсння та однобокість у висвітленні картини минулого, активне 
використання міфологем тоталитарного періоду... Полярність... ду
мок... відбивається в активно поширюваних лексичних штампах на 
такий штиб: "радянські ветерани — окупанти, втрачене покоління, 
противники української незалежної держави" — "учасники ОУН, 
УПА — зрадники українського народу, фашистські прислужники"»1. 

Таким публікаціям (часто вони претендують на «науковий» 
рівень) характерна непримиренне ставлення до інших думок, про-
зоре підпорядкування політичним потребам, огульне заперечення 
доведених за допомогою історичних першоджерел фактів або їх 
свідоме замовчування. Так, лідер Конгресу українських націонаг 
лістів Я. Стецько бездоказово твердила про відсутність матеріальної 
підтримки закордонних націоналістичних центрів іноземними 
спецслужбами2. У виступах колишніх учасників збройної боротьби 
годі сподіватися на визнання насильства проти цивільного насе* 
лення (як правило, такі прояви приписуються винятково против
нику)3. 

Форуми, які скликають носії протилежних поглядів, навіть 
своею назвою мало спільного мають з науковим пошуком. Так, о; 
ганізації радянських ветеранов провели відверто політизовані коі 
ференції «Справжні і міфічні визволителі України» (1993), «Злочі 
ни ОУН та и формувань проти народів України та інших кра" 
Європи» (1997), їхні опоненти — далекі від справді наукових коі 
ференцій та з'їздів українських «комбатантських» організацій (пе 
ший відбувся у Львові у липні 1997 р.). У листопаді 1996 р. пр 
Раді Організації ветеранів України була створена робоча група іст 
риків та архівістів, котрі на громадських засадах розгорнули «вия 
лення необхідних документів про злочинну діяльність ОУН-УІ 

1 Гриневич Л.В. Історія ОУН, УПА... - С.П. 
2 Меншун В. Після таких років такої боротьби / / Трибуна. — 1993. — № 5. 

С. 5. 
3 Див., напр.: Кук В. «Я хотів би побажати молоді пишатися належністю, 

Шевченкового роду» / / Захист. — 2001. - № 6. - С. 39. 
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(звертає на себе увагу заздалегідь визначений результат роботи 
групи)1. 

Суперечності навколо проблеми не в останню чергу призвели у 
жовтні 1996 р. до розколу руху радянських ветеранів війни, від яко-
го відокремилося Всеукраїнське об'єднання ветеранів Другої світо-
вої війни (визнає необхідність надання статусу ветеранів війни воя
кам УПА). Опоненти намагаються інтернаціоналізувати проблему 
ОУН та УПА, апелюючи до громадсько-політичних кіл іноземних 
держав, що не тільки не сприятиме формуванню виважених оцінок, 
але й завдає шкоди міжнародному реноме України як держави. 

Упередженість і войовнича позиція прихильників політизації 
проблеми перешкоджає її справді науковому вивченню. За словами 
завідувача відділу історії України періоду Другої світової війни 
Інституту історії України НАНУ, д. і. н. О. Лисенка, «наукові конфе-
ренції на тему війни завжди супроводжуються різкими атаками ве-
теранів... нерідко перетворюються не в наукові дискусії, а мітинги, 
безпідставні звинувачення та шельмування науковців, які намага
ються давати об'єктивне висвітлення історичних процесів і подій»2. 
Професійні «борці з буржуазним націоналізмом», від деяких нау-
ковців, публіцистів до окремих колишніх співробітників силових 
структур СРСР, механічно перенесли до своїх сучасних праць від-
працьовані раніше тенденційні оцінки, конфронтаційний дух доби 
«психологічної війни», псевдонаукову лексику («бандерівщина», 
«бандформування» тощо), відверту спрямованість на обслуговуван-
ня певних політичних сил, некоректність стосовно опонентів 
(«оунівські адвокати», «апологети українського націоналізму»)3. 

Наведемо як приклад завдання колективної монографії «Без сро
ка давности»: розкрити «зрадницьку, антинародну сутність українсь-
кого націоналізму, який служив і служить інтересам експлуататорсь-
кої верхівки українського суспільства й ії зарубіжним покровителям, 
котрими довгі роки являлися німецькі фашисти, а у наші дні висту-
пають американські імперіалісти», довести «прислужництво укра-
їнських націоналістів розвідкам США й Великої БританіЬ4. 

1 Гриневич Л.В. Історія ОУН, УПА... - С 18. 
Воєнно-історична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали Круглого 

столу 30 травня 2001 року, м. Київ. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2001. -
С. 50. 

Ткачук А.В. Перед судом истории. — С. 5—6. 
Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. — 

Харьков: Фактор, 2001. - С. 3, 325. 
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Однією з їхніх головних тез є твердження про відсутність масо-
вого характеру, кореня в Україні руху ОУН та УПА, який, мовляв, е 
виключно породженням колабораціонізму або наслідком тиску на 
населения регіону з боку Служби безпеки ОУН, а тривалість анти-
радянського опору пояснюеться там, що підпілля «взяли на утри-
мання розвіцслужби США і Великої Британії»1. 

Упередженість таких праць тим більше прикра, що їхні автори 
справді намагаються залучити широку джерельну базу, нагадати про 
драматизм, людську ціну масштабного збройного конфлікту в Захід-
ній Україні2. Чимало місця відводиться ними діяльності розвідки я 
органів безпеки в ОУН та УПА, закордонних центрів націоналістів, 
особливостям протиборства між ними й радянськими спецслужбами. 

Водночас треба зважати на те, що до науково-інформаційного 
простору суверенної України потрапило чимало діаспорних видань 
(включаючи репринтні) з історії ОУН та У ПА, у тому числі ті, що 
належали перу учасників збройної боротьби або співробітників на-
укових установ, котрі обслуговували ідеологічне протистояння з ко-
муністичною системою. Відтак було репродуковано чимало упере-
джених оцінок, застарілих штампів, однобоко підібраних фактів. 
Крім того, представники різних політичних угруповань діаспори 
почали через публікаторську діяльність (у тому числі через фінансо-
вані ними періодичні видання та зацікавлених українських авторів); 
нав'язувати українським громадянам своє бачення минулрго 
націоналістичного руху й сумнівний фактичний матеріал, ганьбити 
традиційних опонентів (на кшталт «мельниювці — колаборанти, 
бандерівці — принципові борці з нацизмом»). 

Загалом для політизованих праць притаманні й зараз традиційні 
кліше, фігури замовчування, усталена фразеологія, про які йшлося; 
при характеристиці діаспорної та радянської гілок історіографії 
проблеми. 

Отже, політизація вивчення проблеми й перенесения на неї сте-
реотипів часів протиборства з українським націоналізмом та конф-
ронтації суспільних систем можуть розглядатися як основні факто-
ри, що гальмують, ускладнюють об'ективне дослідження історії 
ОУН та УПА, зокрема діяльності їхніх спеціальних структур. 

1 Див., напр.: Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Шульга И.В. ОУН-УПА-
от национальной идеи к сотрудничеству с фашизмом. - К.: Б. в., 2001. -
С. 3-4; Ткачук А.В. Перед судом истории. - С. 258. 

2 Див., напр.: Шелюг М. Правда очі коле! Або УПА «Схщ» на Житомирщині. — 
Житомир: Вид-во газ. «Житомир», 2000. - 27 с. 

58 



Розділ 1 

Саме навколо цього аспекту минулого націоналістичного руху 
накопичилося чи нс найбільше крайніх суджень, упереджених 
оііінок. Характерними е праці авторів націонал-патріотичного табо
ру, присвячені життєпису керівних працівників Служби безпеки 
ОУН1. У них, зокрема, відсутні правдивий опис методів роботи СБ, 
широке застосування нею терору проти цивільного населения й не-
лояльних учасників руху опору, самі постаті есбістів зображуються у 
дусі історичної міфотворчості. Змальовуючи моторошні картини 
репресій радянської влади, масового порушення законності її 
спецслужбами (чого, звісно, не можна знайти у працях їхніх опо-
нентів), вони обходять мовчанкою терор повстансько-підпіль-
них спецпідрозділів, їхні дії під прикриттям уніформи противника, 
участь у насильстві перевербован их вояків ОУН та УПА2. 

Поряд з цим побачила світ значна кількість праць, автори яких 
прагнуть на основі широкого кола джерел (насамперед документів 
колишніх архівних спецсховищ) дати наукове бачення руху ук-
раїнських націоналістів та УПА (зазначимо, що це не позбавило ок-
ремі з цих робіт авторського суб'єктивізму, певної упередженості, 
тенденційного підбору джерел, орієнтації на конкретні концепції 
доби холодної війни). 

Публікаторську діяльність з проблеми активізувала робота згада-
ної Урядової комісії. Над нею працюють і члени створеної у 2001 р. 
Всеукраїнської громадської організації «Український інститут 
воєнної історії» (у ній беруть участь і науковці СБ України). Крім 
інших видань наукової періодики, проблема висвітлюється на сто-
рінках спеціалізованих видань «Сторінки воєнної історії України», 
«Воєнна історія», «Труди» Національної академії оборони України, 
«Військо України». Різноманітні аспекта проблеми розглядалися у 
численних повідомленнях на наукових і науково-практичних кон-
ференціях в Україні протягом останнього десятиліття. Зважаючи на 
велику кількість цієї фупи публікацій, зупинимося лише на тих із 
них, де порушуються питания діяльності спеціальних структур руху 
українських націоналістів та УПА. 

Федів Л. Псевдо — Макомацький. — Трускавець: Франкова криниця, 1994. — 
14 с; АрсеничП. А ворогам не здався//Галичина. — 1997. — 1 лютого; ФедорівО., 
Федорів I. Розвідник «Дальнич» / / Визвольний шлях. - 2000. - № 11. — 
С. 62-78 та ін. 

Див., напр.: Савка Б. Забути не маемо права. - Тернопіль: Джура, 1998. -
252 е.; Крсм'янчанка Н. Було в матері три сини. - Тернопіль: Астон, 1999. - 270 с. 
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На думку авторів, своєрідним взірцсм наукової сумлінності й 
ґрунтовності у висвітленні минулого УВО, ОУН та УПА є серія мо-
нографій учасника робочої групи істориків згаданої Урядової 
комісії, головного охоронця фондів ЦДАГОУ України А. Кентія1. 
Дослідник базує свої праці на документах Центральних державних 
архівів вищих органів влади та управления й громадських об'єднань 
України, Держархіву СБ України, критичному використанні ра-
дянської та діаспорної наукової літератури, мемуарних джерел і то-
гочасної періодики. Він прагне дати виважений аналіз генези ук-
раїнського націоналістичного руху, причин виникнення його 
збройних формувань, особливостей діяльності ОУН та УПА (у тому 
числі спеціальних дій, їхнього співробітництва з іноземними спец
службами), висвітлює різні сторони розвідувально-підривної та те-
рористичної діяльності УВО, ОУН до 1939 р., організацію й роботу 
розвідки СБ ОУН та УПА, контакта націоналістів з іноземними 
спецслужбами у 1920-1950-х рр. 

Окремі аспекта спеціальної діяльності українських націоналістів 
висвітлюються у низці праць з суспільно-політичної історії України 
у XX ст.2 Цікавими й фактологічно насиченими є статті О. Клчеру-
ка з історії розвідувальної діяльності УВО, її співробітництва з іно-
земними спецслужбами3. 

Праці д. і. н. М. Вегеша та інших науковців Закарпаття на ос
нов! маловідомих документов з архівів колишньої Чехословаччи 

1 КентіЙ А.В. Українська військова організація (УВО) 1920-1928 рр.: 
Короткий нарис, - К.: Ін-тісторіїУкраїни НАНУ, 1998. - 82 с.\ Йогож. Нариси 
історії Організацїї українських націоналістів (1929—1941 рр.) — К.: Ін-т історії; 
України НАНУ, 1998. - 201 с; Його ж. Нариси історії Організації українських 
націоналістів (1941—1942 рр.). - К.: їн-т історії України НАНУ, 1999. - 202 с ; 
Його ж. Українська повстанська армія в 1942—1943 рр. - К.: Ін-т історії України 
НАНУ, 1999. - 286 с ; Його ж. Українська повстанська армія в 1944-1945 рр. — 
К.: Ін-т історії України НАНУ. - 1999. - 234 с; Нарис діяльності ОУН 
1946-1956 рр. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1999. - 107 с 

2 Коваль М.В. Україна: 1939—1945: маловідомі і непрочитані сторінки історії. — 
К.: Вища школа, 1995. - 192 с ; Кульчицький С.В. Україна між двома вій 
нами (1921-1939 рр.). - К.: Альтернативи, 1999. - 336 с; Баран В.К., Дани-
лснко В.М. Україна в умовах системно!' кризи (1946-1980-ті рр.). - К.: 
Альтернативи, 1999. - 304 с; Шаповал Ю. Україна XX століття: Особи та по; 
в контексті важкої історії. — К.: Генеза, 2001. - 560 с. та ін. 

3 Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця / / Пам'ять століть. 
2000. - № 5. - С. 59—63; Його ж. Розвідка Української військової організацп 
Осип Думін / / Пам'ять століть. - 2001. - № 4. — С. 43—49. 
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ни розглядають формування органів розвідки та жандармерії 
Карпатської України та «Карпатської січі» у 1938-1939 рр., їхню 
відсіч диверсійно-терористичним спрямуванням Угорщини та 
Польші1. 

Вийшла низка достатньо об'єктивних, підкріплених солід-
ним фактичним матеріалом праць з історії військово-політичної 
діяльності ОУН у міжвоєнний період та роки Другої світової 
війни2. У них, зокрема, порушуються питания творения воєнізо-
ваних структур українських націоналістів, їхніх спеціальних 
підрозділів. 

Виважене висвітлення протиборства силових структур СРСР 
зі збройним рухом ОУН у післявоєнний період, застосування сто
ронами спеціальних заходів подається у розвідці д. і. н. Ю. Шапо-
вала «Війна після війни», яка спирається на широку документальну 
основу3. 

Значну увагу сучасні автори приділяють організації та бойовій 
діяльності УПА. У працях О. Вовка, Ю. Киричука, А. Русначенка, 
В. Сергійчука, Г. Сергієнка, М. Ткаченка4 та інших у рамках дослі-

1 Вегеш М. КарпатськаСіч: сторінки історії (1938— 1939рр.). -Ужгород: Б. в., 
1997. - 23 с; Вегеш М.М., Гиря В.І., Король І.Ф. Угорська іредента на 
Закарпатгі між двома світовими війнами (1918—1939 рр.) —Ужгород.: Б. в., 1998. — 
130 с; Вегеш М. Сторінки історії ОУН-УПА в Закарпатті (1929-1939) / / 
Сучасність. - 2001. - № 2. - С 85-103; Вегеш М.М., Делеган М.В., Довганич О Д 
та ін. Вони боронили Карпатську Україну: нариси історії національно-
визвольної боротьби закарпатських українців. - Ужгород: Карпати, 2002. -
С. 293-312. 

2 Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом 
// Укр. істор. журн. — 1994. — № 2—3. — С. 94—102; Його ж. Правда безнадійних 
змагань / / Політика і час. - 1997. - № 10. - С. 64-73; Кучер В.І. Виклик 
тоталітарній системі: боротьба УПА за незалежну Україну / / Сторінки воєнної 
історії. 36. наук, статей. - К., 1998. - Вип. 2. - С. 243-248; Свідзинський А. 
Про національно-визвольну боротьбу українського народу в роки II світової 
війни // Розбудова держави. - 2001. - № 1-6. - С. 27-44; Патриляк І.К. 
Військово-творчі заходи ОУН(Б) улипні — вересні 1941 р. / / Укр. істор. журн. — 
2001. — № 4. — С. 126—139; ВасютаІ.К. Національно-визвольнийрухуЗахідній 
україні (1918-1939 рр.) / / Укр. істор, журн. - 2001. - № 5. - С. 22-42; № 6. -
С. 35—64 та ін. 

Шаповал Ю. Війна після війни //Літопис УПА. Нова серія. - К.; Торонто: 
вНД-во «Літопису УПА», 2001. - С. 9-40. 

Сергійчук В.І. Наша кров — на своїй землі. - К.: Укр. видавнича спілка, 
1996. - 44 с; Його ж. ОУН-УПА в роки війни. - К.: Дніпро, 1996. - 494 с; 
Киричук Ю. Історія УПА. — Тернопіль: Ред.-видавн. відділ управління по 
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дження минулого повстанського руху идеться і про його структури 
и заходи в галузі розвідки та безпеки, польової жандармерп. 

Зокрема, відомий дослідник національно-визвольного руху в 
Україні XX ст. д. і. н. А. Русначенко у капітальній монографії з 
історії повстансько-підпільної боротьби 1940—1950-х рр. в УРСР та 
республіках Прибалтики окремий підрозділ присвятив Службі без
пеки ОУН. Разом з тим згадані науковці намагаються обминути 
певні моменти діяльності спецпідрозділів ОУН та УПА, які не вкла-
даються у схему «героїчного» висвітлення їхньої історії. 

Низка публікацій на підставі документів архівосховищ України 
та іноземних країн висвітлює питания співробітництва у розвіду-
вальній сфері між УПА, нацистською Німеччиною та її союзника
ми. На відміну від радянських, їхні автори намагаються виявити 
комплекс причин, котрі підштовхнули націоналістів до контактів з 
агресивними державами1. 

До проблем спеціальної діяльності ОУН та УПА, їхніх супро-
тивників із стану польських націоналістів неодноразово зверта-
ються автори праць з історії відносин між цими військово-полі-
тичними силами у Другій світовій війні та у післявоєнний псріод. 
Звертає на себе увагу солідно аргументований документами з 
архівів України та Польщі виклад історії українсько-польського 
збройного конфлікту у монографічних працях д. і. н. I. Ілюшина2. 
пресі, 1991. - 67 с; Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). -
512 с ; Сергієнко Г. М. 3 історії партизанської розвідки ОУН-УПА. - С. 36; 
Вовк О. Вступ / / Літопис УПА. Нова серія- К.; Торонто, 1999. - С. I. -
XXXII; Його ж. Ще раз про Українську повстанську армію / / Захист. — 2001. — 
№ 6. - С. 40-42; Русначенко А. Народ збурений. - К.: Пульсари, 2002. -
519 с. 

1 Бондаренко К. До питания про українсько-німецькі стосунки у 1944 р. / / 
Україна в минулому. — К.; Львів, 1992. - Вип. III. — С. 68—87; Держалок М. 
Взаємини УПА з угорськими військами у 1944 р. / / Пам'ять століть. - 1997. — 
№ 1 . - С . 138-142. 

2 Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на , 
Тернопіллі. 1941-1945. - Тернопіль: Б. в., 1996. - 176 с; Шаповал Ю. ОУН і 
УПА на терені Польщі (1944-1947). - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. -
228 с; Ілюшин I Л. ОУН-УПА і українське питания в роки Другої світової війни 
(всвітлі польських документів).-К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. - 197 с:; 
Иого ж. Протистояння УПА і АК (Армїї Крайовой) в роки Другої світової війни 
на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. - К.: Ін-т історії 
України НАНУ, 2001. — 287 е.; Його ж. Антипольський фронт у бойовій 
діяльності ОУН і УПА (1939-1945) / / Укр. істор. журн. - 2002. - № 3. -
С 94-104 та ін. 
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Зокрема характеризовано розвідувально-диверсійні структури 
Дрмії Крайової, розвідувальну та терористичну діяльність ОУН та 
УПА. 

Певні відомості щодо розвідувально-інформаційної та контрроз-
відувальної роботи підпілля ОУН, протистояння між ним та ра-
дянськими спецслужбами містяться у працях з історії націоналіс-
тичного руху в різних регіонах України1. 

Окремі акції спеціальних підрозділів ОУН та УПА, закордонних 
націоналістичних центрів висвітлюються у персоналіях лідерів 
націоналістичного й ітовстанського рухів2. Проте зазначені праці 
носять доволі тенденційний характер, не порушують питания, що 
дисонують з ідеалізацією ватажків опору. 

Ряд публікацій розтлядає створення та діяльність підрозділів 
розвідки й безпеки українських політичних в'язнів у місцях позбав-
лення волі та у складі нелегальних націонал-патріотичних ор-
ганізацій 1950-1960-х рр. в УРСР3. 

Для розуміння факторів військово-політичної й оперативної 
обстановки, які обумовлювали творения та діяльність спецпід-
розділів ОУН та УПА неабияке значения мають праці з історії діяль-
ності силових структур СРСР та підрозділів розвідки і контрроз-

1 Дем'ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА / / Визвольний 
шлях. - 2000. - № 3. - С. 51-71; Нікольський В.М. Пщпілля ОУН(б) уДонбасі. -
К.: Ін-т історії України НАНУ, 2001. - 178 с ; Вегеш М. Сторінки історії 
ОУН-УПА в Закарпатті (1939—1950-ті рр.) / / Сучасність. - 2001. - № 3. -
С 85-97; Стародубець Г.М. ОУН(б) в українському національно-визвольному 
русі на Волині в раки Другої світової війни (1941-1943). - Тернопіль: 
Підручники і посібники, 2002. — 142 с. та ін. 

2 Бурнашов Г. Полководець УПА. — Івано-Франківськ: Б. в., 1993. — 150 с; 
Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровець: Штрихи до політичного 
портрета. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1995. - 88 с; Його ж. Тарас Бульба-
Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.): 
автореф. дис ... канд. істор. наук, 2002. - 17 с; Галаса В. Штрихи до портрета 
Романа Шухевича - Тараса Чупринки / / Визвольний шлях. - 2000. - № 3. -
С. 47-49; Панченко О. Микола Лебедь (Життя. Діяльність. Державно-правові 
погляди). - Лохвиця: Кобеляки, 2001. - 218 с; Його ж. Держава, право і 
революція у визвольній концепції Анатоля Камінського. - Гадяч: Гадяч, 2001. -
250 с. та ін. 

Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х -
початок 1990-х років. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. - 720 с; Дашке-
вич Я. Кенгірське повстання / / Україна в минулому. - К.; Львів, 1992. -
^ип. ПІ. _ с . 117; Бондарук Л. Кенгірське повстання у московських 
документах / / Шлях перемоги. - 2002. - 8-14 серпня. 
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відки радянських партизан проти повстансько-підпільного руху1. 
У них знаходять відображення сили й засоби радянських против
нике ОУН та УПА — підрозділи контррозвідки та військової 
контррозвідки, їхній агентурно-інформаційний апарат (включаючи 
агентурно-бойові підрозділи), дії Внутрішніх та Прикордонних 
військ, особливості їх застосування. Тим часом у багатьох із них 
зовсім не згадується про те, що і їхні противники в міру можливос-
тей вдавалися до оперативного маскування з метою компрометації 
ворожої влади та и воєнізованих структур. 

Враховуючи плани та дії спецслужб нацистів, їхніх союзників 
щодо залучення розвідувально-підривних можливостей націо-
налістів у війні проти СРСР, їхні подальші силові акції проти укра-
їнського самостійницького руху після проголошення ОУН(Б) 30 черв-
ня 1941 р. відновлення суверенитету України, протидію спецпід-
розділів ОУН тискові окупантів, не можна залишати поза увагою 
праці зі згаданих питань2. 

1 Білас ЬГ. Каральні військові пщрозділи НКВС-МДБ у боротьбі з ОУН-УПА 
/ / Державність. — 1992. — № 4. — С 47—54; Його ж. Каральні підрозділи НКВД-
МГБ / / Військо України. - 1992. - № 2-3. - С 64-65; Його ж. Спеіііальні 
провокативно-розвідувальні групи НКВД-МГБ / / Військо України. - 1992. — 
№ 2—3. - С 66-69; Його ж. Радянський партизанський рух проти ОУН-УПА / / 
Там само. - С. 64-65; Його ж. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 -
1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. — К.: Либідь; 
Військо України, 1994. - Кн. 1. - 432 с; Гриневич В. УПА і Червона Армія 
(1944) / / Українська повстанська армія і національно-визвольна боротьба в 
Україні. Матеріали Всеукраїнської наук, конференції. 25-26 серпня 1992. - К., 
1992. — С. 192-200; Дем'ян Г. Цілі, форми і методи агентурно-провокативних 
дій більшовиків проти УПА / / Там само. - С. 83—96; Чайковський А.С 
Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, 
очима історика). — К.: Україна, 1994. — 255 с ; Лавришук В.І. Українська 
повстанська армія та радянські партизани / / Сторінки воєнної історії України. — 
К., 2000. - Вип. 4. - С. 95-100; Сергійчук В.І. Боротьба совєтської влади ггроти 
ОУН-УПА в післявоенний період / / Визвольний шлях. — 2000. - № 11. — 
С 42-58; Веденеев Д., Ивко В. Оперативно-войсковые группы сшовъзх 
структур СССР в борьбе с УПА (организация, обмундирование, вооружение) //\ 
Однострій. - 2000. - № 5. - С. 18-24; Вєдєнєєв Д.В. Радянські оперативно-■ 
військовісили наЗахіднійУкраїні. 1944 —поч. 1950-хрр.//Труди Нац. академи! 
оборони України. - 2001. - № 31. - С. 361-366; Україна партизанська.-
Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945): Наук. 
довід. видання. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 319 с. 

2 Коваль М. Бандерівське підпілля натериторії третього рейху / / Українська пов-* 
станська армія і національно-визвольна боротьба. — С. 131—136; Медведок П.В.; 
Щодо структури нацистських каральних органів на окупованій території 
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Накопичення фактичного матеріалу, зусилля науковців України 
стосовно вироблення виважених підходів до наріжних аспектів 
історії націоналістичного руху та УПА знайшли відображення у 
капітальній тіраці щодо місця політичного терору у вітчизняній 
історії XX ст. (до складу редакційної ради видання увійшли 
тодішній Голова СБ України генерал армії України В. Радченко та 
ректор Національної академії СБ України генерал-лейтенант 
В. Сідак). У нарисах д. і. н. Ю. Киричука «Терор і тероризм у Захід-
ній Україні», д. і. н. О. Лисенка та к. і. н. Т. Вронської «Друга світо-
ва війна як новий вимір терору та тероризму», О. Лисенка та 
Д. Вєдєнєєва «Прояви терору в протистоянні радянської влади та 
ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні повоенноїдоби»1 чимало 
місця відведено проблемам розвідувальної та диверсійно-терорис-
тичної діяльності УВО, ОУН та УПА, їхнім стосункам із спецслуж
бами іноземних держав, а також висвітленню оперативно-бойових 
сил і засобів противників українських націоналістів (Польщі, 
СРСР, нацистської Німеччини та її союзників). 

Окремо слід сказати, що відчутний внесок у дослідження проб-
леми спецпідрозділів ОУН та УПА зробили науковці Національної 
академії (НА) СБ України. У цьому закладі освіти впродовж остан-
нього десятиліття під керівництвом його ректора генерал-лейте
нанта В. Сідака формується наукова школа з вивчення історії 
спеціальних служб в Україні. При цьому її фахівці виходять з тези, 
що внаслідок специфіки минулого України на її території діяли не 
тільки спеціальні служби державного характеру, а й схожі за 
функціями структури у складі військово-політичних рухів та ор-
ганізацій, що ставили за мету захист або відродження державної са-
мостійності України. 

У працях співробітників НА СБ України Д. Вєдєнєєва2 та 

України / / Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність. 
Матеріали міжнар. наук. конф. (27-28 жовтня 1994 р.). - К.: Ін-т історії 
України НАНУ, 1995. - С 118-123; Вронська Т.В. Україна в полі зору 
регіональних підрозділів Абверу / / Сторінки воєнної історії України. — К., 
2001. - Вип. 5. - С 113-125 та ін. 

1 Політичний терор і тероризм в Україні. XIX — XX ст. Істор. нариси. — К.: 
Наук, думка, 2002. - С. 548-590, 596-698, 744-772. 

2 Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки 
Організацн українських націоналістів / / 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -
1998. - № 1-2. - С. 365-389; 2000. - № 2-4. - С. 485-503; Вєдєнєєв Д. 
Контррозвідувальне забезпечення в Українській повстанській армії / / Сторінки 
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В. Єфименка1 започатковано вивчення історії спеціальних підроз-
ділів руху українських націоналістів та УПА як напрямку історіо-
графії ОУН та УПА. Згадані дослідники намагаються базувати свої 
публікації на розлогому фактичному матеріалі (насамперед — 
архівних джерелах, що стали в останні роки доступні науковцям, 
включаючи фонди Дсржархіву СБ України), враховувати без 
домішки політико-пропагандистської упереджсності усю складну 
сукупність історичних обставин виникнення та діяльності укра-
їнського націоналізму, його військових структур та спеціальних під-
розділів. 
воєнної історії України. - 2000. - Вип. 4. - С. 166-177. Його ж. Зародження 
спеціальних служб руху українських націоналістів в 1920-1930 рр. / / Пам'ять 
століть. - 2001. - № 4. - С. 109-116; Його ж. Спеціальні підрозділи 
Української військової організації / / Проблеми історії України: факти, 
пошуки, судження. — К., 2001. - Вип. 5. - С 142-152; Його ж. 3 історії 
розвідувальної діяльності підпілля ОУН (1943 — початок 1950-х рр.) / / Вісник 
Київського нац. лінгвістичного ун-ту. — 2001. — Вип. 5. — С. 261 - 268; Його ж. 
Загадка Ріко Ярого / / Пам'ять століть. - 2001. - № 6. - С. 149—150; Його ж. 
Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України / / Галичи-
на. — 2001. — № 7—8. — С. 88—90; Його ж. Шдлільна діяльність ОУН в Західній 
Україні у 1939-1941 рр. / / Історія України. - 2001. - № 12. - С. 4-5; Його ж. 
Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (1939 — початок 1950-х рр.) / / 
Наук, записки Нац. пед. ун-ту ім. Драгоманова. — 2001. — Вип. ХНУ — 
С. 188—193; Його ж. Розвідка Української повстанської армії / / Труди Нац. 
академії оборони України. -2001.-Вип. 30. - С . 193-198; Його ж. «Бункерна 
війна» в ЗахідніЙ Україні у 1940-1950-х роках / / Сторінки воєнної історії 
Ухраїни. — 2003. — Вип. 7. — Ч. II. — С. 77—88; Його ж. Диверсійна діяльність 
українського повстансько-підпільного руху (1940—1950-і рр.) / / Труди 
Академії: зб. наук, праць Нац. академії оборони України. — 2004. — № 52. — 
С. 351—358; Його ж. Специальные мероприятия ОУН / / В мире спецслужб. — 
2005. - № 1. — С. 20—26; Його ж. Розвщувальна діяльність підпілля Організаціі 
українських націоналістів у Західній Україні в 1939-1941 роках / / Науков' 
записки ІПЕНД. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203; Його ж. Специальные 
мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы)// В мире спецслужб. — 
2005. — № 2. — С. 32—40; Його ж. Неизвестные учителя Че Гевары и Вьетконга» 
Спецслужбы Украинской повстанческой армии. 1942—1945 годы / / В мирг 
спецслужб. - 2005. - № 4. - С. 58-63; 2006. - № 1. - С. 54-61; Його ж. Война; 
зла — «полюбишь* и третий рейх... О сотрудничестве УПА со спецслужбами 
гитлеровского блока / / В мире спецслужб. — 2006. — № 2. — С. 76—85; Його ж. 
Прояви тероризму в Укра'іні (остання чверть XIX — початок XXI ст.). Навч 
посібник. - К.: Вид-во НА СБУ, 2005. - 162 с. та ін. 

1 Єфименко В. Інформативна робота Служби безпеки ОУН (С. Бандери) /,. 
Друга світовавійнаіУкраїна. Матеріали наук. конф. 27—29квітня 1995 р. — К. 
Ін-т історії України НАНУ, 1996. - С. 102-109; Козенюк В., ЄфименкоВ 
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У центрі уваги авторів — комплекс проблем творения та функ-
ціонування різних форм підрозділів розвідки і контррозвідки руху 
українських націоналістів та УПА у 1920—1960-х рр. як одного з 
історичних типів національних спецслужб, фактори військово-
політичної й оперативно!" обстановки, котрі зумовлювали особли-
вості спеціальної діяльності українських націоналістів, зміст її нор
мативно!' бази, характер організаційно-штатної побудови органів 
розвідки і контррозвідки національно-визвольного руху, спрямо-
ваність основних функціональних напрямів їхньої поточно! опера
тивно! й оперативно-бойовоїдіяльності, специфіка кадрового скла
ду, його професійної підготовки та виховання, співвідношення між 
особливим і загальним у практиці спеціальних служб недержавного 
характеру в Україні, роботи спецпідрозділів аналогічних рухів на-
родів світутощо. 

Таким чином, діяльність спецпідрозділів руху українських націо-
налістів та УПА фрагментарно висвітлювалася різними гілками ук-
раїнської історіографії при дослідженні їхньої військово-політичної 
діяльності. На особливості розгляду проблеми суттєво вплинули 
гостре й багатолітнє протистояння між націоналістами та радянсь-
ким режимом, його відгомін у масовій свідомості, обслуговування 
істориками з різних таборів потреб «психологічної війни», а у сучас-
них умовах — протистояння суспільно-політичних сил в Україні. 
Тим часом, на наш погляд, без неупередженого студіювання згада-
ного аспекту історії ОУН та УПА неможливо всебічно висвітлити 
цю важливу й болючу для сучасників сторінку національної історії. 

Дослідження спеціальних підрозділів стає перспективним на-
прямом історіографії ОУН та УПА. Постає завдання написания уза-
гальнюючої наукової праці, де знайдуть висвітлення становления та 
діяльність розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-бойо-

Служба безпеки ОУН в механізмі УССД / / Незалежність України: історичні 
витоки і перспективи 22 серпня 1996. - К., 1997. - С 66-71; Єфименко В. 
Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН(б). Спроба аналізу / / 3 архівів 
ВУЧК... - 1999. - № 1-2. - С 443-454; Його ж. Тактика і методи роботи 
працівників спеціального підрозділу ОУН(Б) / / 3 архівів ВУЧК... - 2000. -
№ 2-4. - С 504-514; Його ж. Організація діяльності спецпідрозділу ОУН(Б) 
на західноукраїнських землях після Другої світової війни / / 3 архівів ВУЧК... -
2001. - № 2. - С. 502-519; Його ж. Особливості діяльності ОУН(б) на 
західноукраїнських землях на завершальному етапі ІІ-Ї світової війни та 
післявоєнного періоду / / Українське суспільство. Друга половина XX ст. 
Історія та сучасність. - К., 2002. - С. 227-237 та ін. 
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вих, військово-поліцейських структур в різних історичних формах 
руху українських націоналістів. 

Гадаємо, що запорукою поглибленого вивчення проблеми е від-
мова від ідейно-політичного забарвлення, застарілих кліше, що не
суть на собі відбиток протистояння сторін та заангажованості її 
літописців. Історики повинні відчути свою громадянську відпові-
дальність за внесок у подолання конфронтацшного сярийняття 
подій 1939-1950-х рр. у Західній Україні, що важливо для підтрим-
ки злагоди у суспільстві. Серйозною передумовою об'єктивностї, 
високого наукового рівня розгляду проблеми є врахування кращих 
надбань згаданих гілок ії історіографії, комплексне застосування 
сучасних методів наукового дослідження, а також залучення до на
укового обігу и при критичному аналізі широкого кола докумен-
тальних та інших першоджерел. 

* * * 
Треба зважати, що оцінка минулого руху українських націона-

лістів притаманна духовному мікроклімату відносин між українсь-
ким народом та його сусідами. Так, у державі — стратегічному парт
нер! сучасної України — Російській Федерації, ставлення до укра-
їнського націоналізму є складовою громадської свідомості, сприй-
няття української державності як такої (що спричиняє політичну 
актуалізашю проблеми). 

На думку українського філософа I. Лосева, можна говорити про 
«бандерофобію» як складову міфів російської громадської свідо-
мості на українську тематику. Під нею розуміється набір міфологем, 
ірраціональних схем мислення, що склався за радянських часів, 
спрямованих на формування ворожнечі до українського націона-
лізму на рівні фізіологічних рефлексів'. 

Наведемо характерний пасаж із книги пропагандиста відроджен-
ня сильної імперської Росії' з потужним ВПК М. Калашнікова: 
«Ледве не до середини 50-х у густих борах Західної України діяли чу-
дово організовані, законспіровані, озброєні групи слов'янських му
т а н т — бандерівців... Бандерівцями управляв Центральний пров' 
у Мюнхені, який висилав для підтримки дисципліни "есбеков" Н 
загони суперпідготовлених особистів зі Служби безпеки... Пере-
одягнувшися у форму російської армії, вони вирізали цілі селища.. 

Лосев I. «Явище бандерофобпж.. — С. 54—55. 
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Серед них практикувалися темні сатанинські обряди дохристиянсь-
кої епохи... Окремі бандерівці їли людські ссрця, входячи у транс, 
вигукували заклинания на демонічній мові»1. 

Водночас у сучасній Росії намагаються дати виважену оцінку 
власним антирадянським силам (білий рух, антирадянські по-
встанські рухи часів громадянської війни, збройне співробітництво 
з тцистсъкою Німеччиною тощо), одиак аналогічні антибільшо-
вицькі прояви в Україні сприймають стримано або відверто вороже. 
На рух ОУН та УПА переносять ставлення до діяльності незаконних 
збройних формувань чеченських сепаратистів, що штучно формує 
відразу до «бандерівців» серед пересічних росіян, ускладнює тво
рения позитивного мікроклімату у стосунках народів, які мали ба-
гато в чому спільну історію часів Російської імперії та СРСР2. 

Тема ОУН та УПА активно використовується російськими 
наиіоналістами для формування негативного іміджу України3. За-
уважимо, що при цьому ефективно використовуюгься русофобські 
висловлювання окремих українських націонал-радикалів, упере-
джені публікації з історії ОУН та УПА українських авторів. 

Російські спеціалісти з історії спеціальних служб, займаючи за-
галом прогресивні позиції (засуджують, зокрема, злочини 
сталінізму), коли йдеться про спеціальну діяльність УВО, ОУН та 
УПА одразу ж переходять на обвинувальний тон («бандити», «теро-
ристи», противники «братньої сім'ї народів» тощо), застосовують 
войовничі штампи радянських часів, обходять причини появи 
націоналістичного руху, хоча він типологічно нічим не відрізнявся 
від національно-визвольних рухів багатьох інших народів світу та 
колишнього СРСР4. Аналогічну позицію займають і автори публі-
кацій по лінії органів держбезпеки Республіки Білорусь5. 

1 Калашников М. Битва за небеса. - М: Форум, 2001. - С. 142. 
2 Див., напр.: Бандитская армия / / Независимое военное обозрение. — 2002. — 

20 декабря. 
3 Кильчицкий М. Украина: мифы и реальность / / Русский вестник. - 1992. -

№ 15.-С. 8-9. 
4Див., напр.: Колпакиди А.И., Прохоров Д.П. КГБ: Спецоперации совет

ской разведки. — М.: Олимп, Астрель, АСТ, 2000. - 267 с; Колпакиди А.И., 
Серяков М.Л. Щит и меч. Энциклопедический справочник. — М.: ОЛМА-
ПРЕСС, СПб: Нева, 2002. - С. 418; Аптекарь П. НКВД против расшитых со
рочек// Родина. - 1998. - № 8. - С. 126-130. 

Див.: Институт Национальной безопасности Республики Беларусь. — 
Минск: РИЗО КОПИ, 1996. - С. 3; Вестник КГБ Республики Беларусь. Спец. 
выпуск. - Минск, 1997. - С. 47. 
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Отже, ґрунтовні, об'єктивні доробки вітчизняних істориків з ак-
туальних проблем минулого ОУН та УПА здатні стати серйозним 
аргументом у спростуванні публікацій, що спроможні заподіяти 
шкоду репутації нашої держави за кордоном. 

1.2. Загальна характеристика джерельної бази 
дослідження проблеми 

Основними складовими джерельної бази дослідження проблеми 
історії спецпідрозділів руху українських націоналістів та УПА ви-
ступають архівні документальні матеріали, відповідні докумен-
тальні видання та мемуарна література. 

Розглянемо можливості опрацьованих авторами архівних фондів 
із зазначеної проблематики. Незалежно від місця зберігання, відпо-
відні документи за походженням розподіляються на такі основні 
групи: 

• документи, утворені національно-визвольним рухом, включа-
ючи, його розвідку, контррозвідку та інші спеціальні структури; 

• матеріали партійних, урядових, інших офіційних органів ра-
дянської сторони, в яких відображено життєдіяльність повстансь-
ко-підпільного руху; 

• документальні пам'ятки, породжені оперативно-службовою 
діяльністю радянських спеціальних служб та військ; 

• оригїнали та переклади документ офіційних структур іно-
земних держав, польського націоналістичного руху, в яких роз-
глядаються певні аспекти діяльності націоналістичного руху та 
УПА1. 

У Центральному державному архіві вищих органів влади та уп-
равління України (ЦДАВОВУ) документи ОУН та УПА зосереджен' 
у шести фондах, утворених територіальними формуваннями ОУК 
та УПА. 

Вельми продуктивним є фонд 3833 (Крайовий провід ОУН н 
західноукраїнських землях), де зберігаються документи осередкі 
ОУН різних рівнів — від крайового до районного, а також певн] 

1 Авторська класифікація походження документально! бази вивчення П] 
леми в цілому збігається з точкою зору вщомого українсьхого археоірафа, к. і. 
Г. Папакіна: Папакін Г. Передмова / / Фонди з історії Української повстанец^ 
армії в державних архівосховищах України. - К..: Ін-т історії України НАН 
1999.-Вип. 1.-С. 3-4. 
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з'єднань і загонів УПА. Окрема група документов належить СБ і 
розвідці в ОУН та УПА. Серед них машинопис відомої праці В. Кука 
«Пашні буряки» (основи конспірації та контррозвідувального за-
безпечення підпілля, написана у 1930-х рр.)1, документи ОУН 
1940-1941 рр. щодо організації СБ2, інструктивні документи, 
вказівки з агентурно-оперативної роботи, навчально-виховні 
посібники, інформаційно-розвідувальні звіти та протоколи допитів 
референтур СБ Головної команди (ГК) та адміністративно-військо-
вих формувань УПА, матеріали щодо радянських спецслужб тощо3. 
У фонді — цікаві документи щодо організації і тактики повстанської 
боротьби, місця у ній розвідки та заходів конспірацп, звіти розвідки 
УПА, її інформація про радянських партизанів4. 

У фонді 3834 (Львівський обласний провід ОУН на західноук-
раїнських землях) наявні інструктивні документи щодо кадро
вого комплектування СБ, забезпечення конспіративності під-
пілля5. 

Фонд 3836 (З'єднання західних груп Української повстанської 
армії — УПА «Захід») корисний дослідникам проблеми з огляду на 
наявність рукопису посібника «Історія розвідчої і контррозвідчої 
служби», навчальних програм старшинської школи УПА «Лісові 
чорти» та підстаршинської — «Олені» (1943—1944 рр.), які передба-
чали також і опанування навичків польової та агентурної розвідки, 
диверсійної справи, наказів та звітів підрозділу військово-польової 
жандармерії' (ВПЖ) школи «Олені»6. 

Документи з'єднання південних груп УПА (УПА «Південь») зо-
середжені у фонді 3837. Чималий інтерес становлять: наказ щодо 
організацій но-штатного облаштування референтур СБ (1943 р.), 
накази командирів УПА про контррозвідувальне забезпечення 
лінійних підрозділів, несения служби вояками ВПЖ7. 

Змістовністю відзначається фонд 3838 (З'єднання Української 
повстанської армії — УПА «Північ»). У ньому — численні звіти 
розвідників УПА, інструкції, інформаційні повідомлення, зразки 
звітів референтур СБ, керівні та звітні документи ВПЖ округів гру-

' ИДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 2. - Спр. 54. 
Там само. - Ол. 1. - Спр. 233. 

3Там само. - Спр. 224, 226, 227, 229, 233, 234, 238, 243; Оп. 2. - Спр. 118. 
^ Там само. - Спр. 87, 225, 233. 

Там само. - Ф. 3834. - Ол. 1 - Спр. 1. 
Там само. - Ф. 3836. - Оп. 1. - Спр. 29, 30. 
Там само. - Ф. 3837. - Оп. 1. - Спр. 2. 
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пи, широко представлено матеріали військового судочинства по-
встанців1. 

Фонд 3967 коменданта военного району УПА Іскри документів з 
проблеми практично не мае. 

Як правило, всі згадані документи — оригінали, свого часу отриму-
вали від утворювачів грифи обмеженого користування, — за змістом, 
переважно, носять інформативно-службовий характер, до радянсь-
ких архівів потрапили як трофеї протиборства з повстансько-під-
пільним рухом. 

Особливістю зберігання документів з історії ОУН та УПА в 
Центральному державному архіві громадських об'єднань України 
(ЦДАГОУ, колишній Партійний архів ЦК КПУ) є те, що вони не 
об'єднані в окремі фонди. Проте в ряді фондів зосереджена значна 
кількість документів з історії руху українських націоналістів та УПА 
1920— 1960-х рр., котрі містять великий обсяг інформації щодо 
їхньої спеціальної діяльності, протиборства з ними радянських си-
лових структур. Це оригінали та переклади трофейних документів 
ОУН та УПА, німецьких спецслужб, інформаційно-аналітичні, звіт-
ні та інші матеріали радянських органів та військ держбезпеки і внут-
рішніх справ, розвідувальних підрозділів лартизансько-підпільного 
руху, директивні та інформаційні документи ЦК партії більшовиків — 
ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, їхніх регіональних комітетів. Копії окремих 
документов стосовно українських націоналістів надійшли свого ча
су до архіву з КДБ УРСР. ЦДАГОУ виданий тематичний покажчик 
документів з історії України періоду Другої світової війни. 

Найбільша кількість відповідних документов зосереджена у 
фонді 1 (Центральний Комітет Компартії України; Оп. 22 — доку-' 
менти особливого сектора та організаційно-інструкторського 
відділу ЦК КП(б)У про підпільно-партизанський рух в Україні$ 
Оп. 23 - документи загального відділу (особливого сектору) 
ЦК КПУ (секретна частина); Оп. 24—25 — документи загального 
відділу ЦК КПУ (секретна частина); Оп. 46 — документи відділу ор-* 
ганізаційно-партійної роботи ЦК КПУ; Оп. 70 - документи відділу 
агітації і пропаганди ЦК КПУ). До нього ввійшли повідомлення* 
довідки Українського штабу партизанського руху, НКВС-НКДБ 
регіональних партійних органів про розвідувальну, диверсійно 
терористичну діяльність УПА та підпілля ОУН, зокрема — •, 
СБ в останні роки війни та повоєнний період, оригінали й перекла 

1 ЦЦАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 3, 14, 24, 25, 44, 55, 56, 59, 80а, 95. 

72 



Розділ 1 

ди документів ОУН та УПА щодо організації спеціальної діяль-
ності1. 

Великий масив документів другої половини 1940-х - початку 
1950-х рр. (рішення вищих партійних інстанцій, форумів, накази і 
директиви по органах і військах держбезпеки, планова документа
ми, інформаційні повідомлення, звіти), в яких ідеться про партійне 
керівництво оперативно-військовими діями радянської сторони, 
конкретні кампанії та операції проти повстансько-підпільного руху, 
містить багатющу інформацію про його тактику, роль у ії реалізації 
спеціальних заходів ОУН, творения підпіллям агентурно-інфор-
маційної мережі, забезпечення конспірації й контррозвідувальної 
роботи СБ, застосування терору проти цивільної адміністрації та 
активу, спроби зарубіжних спецслужб використати рух опору в інте-
ресах підготовки війни проти СРСР тощо2. 

Незважаючи на конфронтаційний підхід до висвітлення подій у 
регіоні, викривальну фразеологію та інші традиційні риси офіцій-
ного бачення діяльності націоналістичного руху, партійні докумен
ти залишаються цінним джерелом вивчення спеціальної діяльності 
ОУН та УПА. 

До фонду 57 (Колекція документів з історії Комуністичної партії 
України) увійшли справи, сформовані з документів ОУН та УПА, 
німецьких спецслужб, захоплених у ході протиборства з ними радянсь-
ких силових структур та партизан. У деяких добірках перекладів 
німецьких документів містяться відомості з історії націоналїстич-
ного руху періоду 1920—1945 рр., його співробітництва з Німеччи-
ною, Румунією та Угорщиною в розвідувально-підривній сфері у 
цей період, також репресії окупантів проти підпілля ОУН3. Числен-
ні звітно-довідкові документи радянської сторони характеризують 
диверсійно-терористичну діяльність УПА, підпілля та СБ ОУН, 
спрямовану на протидію встановленню радянського ладу в регіоні4. 
Серед справ зберігаються оригінальні документи щодо організації 

Центральний державний архів громадських організацій України (далі -
ЦДАГОУ). - Ф. 1. - Оп. 22. - Спр. 41, 75; Оп. 23. - Сир. 927, 928, 929, 930, 
931, 2968, 4967, 4968, 4969, 4972, 4978, 5354, 5681, 5944; Оп. 70. - Спр. 996 
таін. 

2 Там само. - Оп. 23. - Спр. 1691, 1698, 1700, 2812, 2884, 2958, 2960, 2961, 
2966, 3919, 4081,4970,4974, 5355, 5681; Оп. 24. - Спр. 31; Оп. 46. - Спр. 767, 809 
таін. 

3 Там само. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 121,338,340. 
Там само.— Спр. 329 та ін. 
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СБ ОУН, ВПЖ УПА, дисциплінарної практики повстансько-під-
пільного руху1. Особливий інтерес викликають оригінали інструк-
цій, навчальних програм і матеріалів щодо організації агентурної та 
польової розвідки, дивсрсійної справи, інформаційно-звітної робо-
ти СБ, контррозвідувального захисту лав УГЇА2. 

Окремі відомості щодо дій повстансько-підпільних сил можна 
знайти у документах фонду 7 (Центральний комітет ЛКСМУ; Оп. 10 — 
документи особливого сектора ЦК ЛКСМУ про комсомольсько-
молодіжне підпілля і партизанський рух в Україні)3. 

Документи фонду 62 (Український штаб партизанського руху), 
огтису 1 (відділи УШПР) містять спадщину розвідувального та 
інформаційного відділів цього керівного органу. Вони дають уяв-
лення про завдання партизанської розвідки та контррозвідки, по
ставлен! Наркоматом оборони, НКВС та НКДБ СРСР, ГРУ РСЧА, 
УШПР та розвідорганами Українських фронтів (у тому числі — по 
лінії розвідувально-підривної та контррозвідувальної діяльності, 
спрямовані проти українських націоналістів)4. Велика група доку
ментов являє собою розвідувальні повідомлення та зведення парти-
занських формувань щодо діяльності підрозділів УПА, осередків 
ОУН, характеризує їхню розвідувальну та диверсійну роботи. 
Зберігаються протоколи допитів вояків та розвщників ОУН та УПА, 
трофейні документи повстанських спецпідрозділів5. Проблематика 
боротьби з ОУН та УПА, нейтралізації їхньої розвідувально-підрив- ; 
ної активності широко представлена у листуванні УШПР з ЦШПР, 
НКВС, НКДБ, ГУКР НКО СРСР СМЕРШ та його фронтовими ор
ганами, ЦК КП(б)У, армійськими політичними органами6. 

Зауважимо, шо документи партизанської розвідки, утворені в 
обстановці бойових дій, потребують уточнения й порівняння з більш 
пізніми свідченнями та матеріалами самого повстанського руху.: 
Однак їх відрізняе висока інформативність, достатня об'ективність, 
у тому числі в оцінці ефективності спеціальних заходів ОУН та 
УПА. 

Для дослідження проблеми мають значения і документи фонді» 
окремих партизанських з'єднань в Україні. Так, у фонді 88 (Парти-

1 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 342, 343, 353 та ін. 
2Там само. - Спр. 377, 378, 380, 381, 382, 385. 
3 Там само. - Ф. 7.~Оп. 10. - Спр. 45, Штаін . 
4 Там само. - Ф. 62. - Оп. 1.-Спр. 175, 219, 277 та ін. 
5 Там само. - Спр. 211, 234, 235, 271, 275, 281, 289, 295, 296 та ін. 
6 Там само. - Спр. 220, 229, 253, 293, 294, 1622 та ін. 
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занське з'еднання ім. Л.П. Берія) — листування з командуванням та 
НКВС щодо дій українських націоналістів, їх розвідувальної актив-
ності, окремі документи повстанців1. 

В інтересах дослідження історії Великої Вітчизняної війни було 
сформовано фонд 166 (Комісія з історії Великої Вітчизняної війни 
при АН УРСР, працювала до 1949 р.)- Після ліквідації комісії архів 
прийняв на зберігання документи УШПР та партизанських 
з'еднань. Утворилося унікальне зібрання документальних джерел з 
історії партизансько-підпільного руху. Серед його документів — 
повідомлення про діяльність оунівського підпілля на ЗУЗ, інфор-
мація про зв'язки ОУН з німецькими спецслужбами та її терорис-
тичну діяльність2. 

До ЦДАГОУ на виконання Указу Президії Верховної Ради Укра-
їни від 9 вересня 1991 р. «Про передачу архівних документів 
Комітету державної безпеки України до державних архівів рес-
публіки» було передано з фондів КДБ УРСР на постійне зберігання 
велику кількість архівно-кримінальних справ на осіб, засуджених у 
позасудовому порядку та реабілітованих відповідно до чинного за-
конодавства (фонд 263 — Колекція позасудових справ реабіліто-
ваних). 

Серед них — справи функціонерів націоналістичного руху, окре-
мі з них містять відомості, що становлять інтерес для дослідників 
проблеми. Так, у свідченнях одного з перших членів УВО М. Кураха 
йдеться про розвідувальні акції націоналістів проти Польщі та 
СРСР, їхне співробітництво із спецслужбами Німеччини та інших 
держав, протищю УВО оперативним заходам польської поліщї, 
дисциплінарну практику в організації3. 

Перспективним для далыного опрацювання є фонд ЦДАГОУ 
«Український музей у Празі» (фонд 269 — Колекція документів 
«Український музей у Празі»; ця установа існувала у 1925—1948 рр.). 
V 1988 р. КДБ УРСР передав до Партархіву ЦК КПУ 117 картонажів 
матеріалів Музею визвольної боротьби України, що були вивезені 
органами держбезпеки як складова так званого Празького архіву 
Української політичної еміграції. У ньому, зокрема, знаходиться 
листування засновників та керівників УВО і ОУН Є. Коновальця, 
В. Мартинця, М. Сціборського та інші документи націоналістич-

' ЦДАГОУ - Ф. 88. - Оп. І.-Сгтр. 10, 12таін. 
^Тамсамо. - Ф. 166. - Оп. 3. - Спр. 149, 150, 151, 153. 
Там само. - Ф. 263. - Спр. 33 285. 
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ного руху, які зараз готуються для відвідувачів. Окремі з них вико-
ристано А. Кентієм для написания згаданих праць з історії УВО та 
ОУН1. 

Широкі можливості для опанування документально! спадщини 
спецпідрозділів націоналістичного руху відкривають фонди галузе-
вого Державного архіву СБ України, створеного за Постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. Документ, які 
зберігаються в ньому, за походженням являють власне матеріали 
ОУН та УПА (оригінали, переклади, зроблені співробітниками 
органів держбезпеки), документа, що виникли у процесі розвіду-
вальної, контррозвідувальної, слідчої, інформаційно-аналітичної 
та наухової діяльності НКВС-НКДБ-МВС-МДБ-КДБ СРСР та 
УРСР, а також переклади документов іноземних спецслужб та 
інших державних установ, що становили свого часу оперативний 
інтерес. 

Опрацювання документально! спадщини радянських спецслужб 
потребує ретельної внутрішньої та зовнішньої критики документів, 
«очищения» їх від наслідків підпорядкування діяльності органів 
держбезпеки з настановами партійно-радянського апарату. ГІідбір 
документальних пам'яток з дослідницькою метою повинен бути 
повним, всестороннім, що дає змогу здійснити об'єктивну рекон-
струкцію історичної реальности 

Можна стверджувати, що на сьогоднішній день найбільш інфор-
мативним джерелом з вивчення історії підрозділів розвідки т# 
контррозвідки, військово-польової жандармерії та інших спеціаль? 
них структур в ОУН та УПА виступає фонд 13 ДА СБ України (Ко* 
лекція друкованих видань КДБ УРСР). 

Наприкінці 1960-х рр. групою при Голові КДБ при РМ УРСР, 
дальшого використання в оперативней та науково-пропаган 
дистській діяльності було впорядковано багатотомну справу — Кс 
лекцію документів з історії ОУН та УПА 1940—1950-х рр.2 3 опер" 
тивно-розшукових, літерних, архівно-кримінальних справ, інш 
джерел оперативних архівів КДБ та УКДБ в Україні було відібі 
копії та окремі оригінали документів, які утворилися в лрот 
борстві радянської сторони з націоналістичним рухом, виникли, 
процесі життєдіяльності самих ОУН та УПА, утворені спецслуж* 

1 Кентій А.В. Фонд «Українського музею у Празі» ЦДАГО України як склад 
ва «Празького архіву» / / Архіви України. - 2000. - № 1—3. - С. 43-49. 

2 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. 
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ми інших держав. Документи згруповано по томах за тематичною 
ознакою, частина з якнх безпосередньо присвячена СБ ОУН1. 

Кллекція містить програмні документи, тактичні схеми діяль-
ності націоналістичного підпілля, в яких ідеться про роль і значен
ия спеціальних заходів у забезпеченні дієздатності антирадянського 
руху опору, реалізації його цілей на певних етапах існування2. 

Представлені нормативно-розпорядчі документи СБ в ОУН і 
УГЛА, матеріали стосовно структурно!' побудови ЇЇ референтур 
(інструкції референтам різних рівнів, довідки радянських органів 
держбезпеки про структуру і функції СБ, свідчення керівників та 
окремих функціонерів повстансько-підпільного руху щодо побудо
ви й компетенції цього спецпідрозділу)3. 

Чимало документів справи висвітлює агентурно-інформаційну 
роботу, особливості ведения оперативного обліку (інструкції 3 
розвідки для референтур СБ, її інформаторів щодо розвідки за умов 
можливого початку війни Заходу проти СРСР, збору інформації у 
містах, у східних областях УРСР та СРСР, розвідувальні звіти, ма-
теріали щодо ведения оперативних картотек, довідки радянських 
органів держбезпеки про розвідувальні спрямування та конкретні 
розвідоперації націоналістів, матеріали про організацію конспіра-
тивного зв'язку тощо)4. 

Наявна велика трупа документів щодо контррозвідувальних та 
слідчих заходів СБ (інструкції з виявлення агентури противника, 
тактики, методики, психологічних особливостей ведения слідства, 
навчальні матеріали для слідчих, добірки протоколів допитів 
есбістами представників різних соціальних категорій)5. 

Оперативно-бойова діяльність спецпідрозділів ОУН та УПА мо-
же бути досліджена через опрацювання інструкцій для боївок СБ, 
свідчень окремих їх командирів, спеціальних повідомлень НКДБ-
МДБ УРСР про диверсійно-терористичні заходи СБ6. 

Комплекс матеріалів характеризує керівний склад СБ та інших 
спецпідрозділів ОУН і УПА, організацію навчально-виховної робо-
ти з есбістами7. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 20-23. 
2 Там само. - Т . 1, 28, 29таін. 
Див., напр.: Там само. - Т. 5, 20-23, 54, 56. 

*Там само. - Т. 3, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 40, 42, 92 та ін. 
Там само.-Т. 21-23. 
Там само. — Т. 16, 20, 49 та ін. 
Там само. — Т. 1, 7, 91 та ін. 
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Для аналізу факторів оперативно! обстановки, яка детермінува-
ла діяльність спецпідрозділів ОУН та УПА, становлять інтерес доку-
менти щодо сил і засобів радянських правоохоронних органів у 
регіоні, застосування ними гострих оперативних, оперативно-
бойових та оперативно-технічних методів1. 

Для дослідників проблеми важлива також і низка інших добїрок 
документів справи — переклади матеріалів Імперської канцелярії 
Німеччини щодо українського націоналістичного руху, документи 
про співробітництво останнього з німецькими спецслужбами під 
час війни2, про діяльність ОУН А. Мельника (включаючи і 
спеціальні заходи)3, матеріали про закордонні центри ОУН, 'іхню 
спеціальну діяльність та співробітництво з розвїдцентрами західних 
держав4, 

Як додаток до справи 372 були сформовані багатотомні добірки 
оригіналів документів ОУН. Низка томлв за тематичною ознакою 
об'єднує різноманітні матеріали СБ в ОУН та УПА, інших спеціаль-
них структур повстансько-підпільного руху5. їнші документи харак
теризуют організаційно-штатну побудову референтур СБ, її аген-
турно-розвідувальну роботу6, наводять біографічні дані та ділові ха
рактеристики співробітників референтури, розкривають зміст на-
вчання й виховання есбістів7. Цінними є документи щодо основ 
повстанської розвідки, розвідувальної підготовки команднрів УПА, 
Інструкція розвідувальної і контррозвідувальної служби УПА, 
інструкція щодо організації ВПЖ УГІА8. 

Значним джерелом із вивчення проблеми є документальний маі 
сив тих підрозділів радянських правоохоронних органів, які безпа 
середньо вели боротьбу з ОУН та УПА. Крім документ, прям 
пов'язаних з оперативними заходами та слідчими діями проти по 
встансько-підпільного руху, його підрозділів безпеки, окремих "" 
керівників, у фонді знаходяться переклади й оригінали інстру 
тивних, звітних документов, інші матеріали діловодства ОУН 
їїСБ. 

1 ДА СБУ. - Ф. ] 3. - Спр. 372. - Т. 82. 
2 Там само. - Т. 34, 35. 
3 Там само. — Т. 32. 
4 Там само. - Т. 42, 43, 102 та ін. 
5 Там само. - Спр. 376. - Т. 49-58; Спр. 398. - Т. 22-23. 
6 Там само.- Спр. 376. - Т. 49, 50. 
7Там само. -Т . 50, 6]. 
8 Див. відповідно: Там само. — Т. 63, 63, 6. 
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Інформативним джерелом виступають архівно-кримінальні 
справи фонду 6 (Кримінальні справи на осіб, які знято з оператив
но-довідкового обліку в інформаційних центрах УВС-МВС Укра-
їни). Значний інтерес являють справи на одного з керівників 
розвідки УВО М. Матчака1, одного іззасновників ОУН П. Кожев-
нікова (свідчив про розвідувально-підривну діяльність УВО та 
ОУН, їхні контакти з абвером)2, члена повстанського штабу ОУН 
(1940) Я. Горбового3, лідерів повстансько-підпільного руху В. Кука 
(окремий протокол його допиту стосується СБ ОУН) та В. Галасу4, 
референта СБ 34 ОУН М. Матвієйка та заступника референта СБ 
цієї структури Т. Мороза5, крайовихреферентів СБ Г. Пришляката 
Є. Пришляка. 

Варто враховувати, що архівні кримінальні справи при всій їхній 
інформативній цінності є вельми специфічним джерелом. Як спра
ведливо зазначає архівознавець О. Гранкіна, «...архівно-слідчі спра
ви, напевно, як ніякс інше їсторичне джерело, піддані умисним 
фальсифікаціям», що потребує їх співвідношення з іншими джере-
лами періоду виникнення6. Справді, особливості провадження 
кримінальних справ на активних учасників ОУН та УПА, їхніх 
спецпідрозділів полягали у певному тиску на обвинувачених, нама-
ганні слідчих та оперпрацівників не тільки отримати свідчення про 
конкретні діяння суб'єкта криминального проиесу, але викласти ма-
теріали справи (навіть фразеологічно) так, щоб «викрити українсь-
кий буржуазний націоналізм» як суспільне явище, завідомо ворожу 
силу. Зрозуміло, що і підслідні намагалися приховати певні свої 
вчинки або, навпаки, починали гіпертрофовано засуджувати себе, 
інших учасників руху опору, показово каятися. 

Відтак робота зі загаданою категорією архівних справ потребує 
ретельної зовнішньої та внутрішньої джерелознавчої критики, ме-
тоди і прийоми якої (встановлення умов і обставин появи доку-
ментів, мотивів і призначення їхнього створення, чинників впливу 
на зміст та форму, достовірності тощо) розроблені сучасними 

' ДА СБУ. - ф. 5. - Спр. 47 932. 
' Там само. - Ф. 6. - Спр. 50 778. 
Там само. - Спр. 33 283. 

^ Там само. -Спр. 51 895,74 914. 
мам само. - Спр. 56 232, 33 282. 

Гранкіна О.В. Деякі аспекта джерелознавчого аналізу архівних сдідчих 
^прав репресованих у 1920-х - 1950-х рр. у СРСР// Укр. істор. журн. - 1997. -
№ 4. - с. 49-57. 
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фахівцями з юриспруденции джерелознавства, архівної справи, у то
му числі — активно') участі СБ України в реабілітації жертв незакон-
них політичних репресій1. 

Тематику українського націоналістичного руху, боротьби з ним 
органів держбезпеки широко відображено у справах фонду 16 (Доку-
ментальні матеріали таємного діловодства Секретариату КДБ 
УРСР). В інформаційно-аналітичних документах, доповідних ор-
ганів держбезпеки до вищих партійних інстанцій республіки йдеть-
ся про оперативну розробку закордонних націоналістичних центрів, 
зв'язки останніх з іноземними розвідками у міжвоєнний період2. 

До опрацювання джерельної бази проблеми автори залучали 
відповідні матеріали архівів тимчасового зберігання УСБУ західних 
областей України. У них містяться справи оперативно* розробки на 
крайові, обласні та інші проводи ОУН, окремі референтури та 
боївки СБ, формування УПА, розшукові справи на функціонерів 
С Б тощо. 

Багато документів щодо розвідувальної, диверсійної, оператив-
но-бойової діяльності УПА, референтур та боївок СБ ОУН на тери-
торії Польщі зберігається у фонді ОУН Архіву МВС і Адміністрації 
Республіки Польша. Частина з них опрацьована авторами під час 
службового відрядження. В оригіналах та перекладах представлені 
інструктивні документа, звіти, протоколи допитів, матеріали 
розслідувань референтур СБ, повстанські розвідувальні інструкцііі 
та повідомлення, відомості щодо особового складу та підготовки 
співробітників спецпідрозділів ОУН та УПА3. \ 

Гадаємо, що, крім поглибленого наукового використання роз ; 
глянутих архівних фондів, в інтересах дальшої розробки проблем^ 

1 Шумило Н .Е. Реабилитация жертв политических репрессий в Украине ( 
ловно-процессуальный анализ). — К., 1993. — 241 с; Білокінь С. Про таємни 
мадрвдського двору / / Наше минуле. — 1993. - № 1. — С. 17—38; Калакура Я. 
Особливості джерелознавчої критики архівно-слідчих документів / / Архівно, 
слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. 36. на: 
праць. — К., 1998. - С. 19-23; Пшенніков О.М. Проблеми використан 
архівно-сліичих справ у діяльності Державного архіву Служби безпеки України / 
Там само. — С. 29-34; Папакін Г.В. До питания опрацювання джерельної ба; 
дослідження українських визвольних змагань 1939-1956//Архіви України. 
2000. - № 1-3. - С. 15-21 та ін. 

2 Див., напр.: ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 30. - Спр. 131; Оп. 32. - Спр. 43. 
3 Архів Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польші. 

Ф. IX. - Спр. 5, 7, 17, 25, 30, 33, 34, 42, 48, 51, 55, 58, 60-62, 66, 71, 78, 79, 
95, 97, 98, 106, 126, 131, 171, 187, 188 та ін. 
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доиільно опрацювати фонди державних архівів західних областей 
України, архівні сховища іноземних держав, які вступали у відноси-
ни з націоналістичним рухом (Польщі, Німеччини, Чехії та Словач-
чини, Угорщини та ін.), а також закордонних центрів українських 
націоналістів. 

Розглянемо документальні видання, в яких висвітлено проблеми 
спеціальних структур в ОУН та УПА. За визнанням науковців діас-
пори, за кордоном опинилася «незначна частина», «відносно неба-
гато документів самої УПА»: позначилися обмеженість службового 
діловодства повстансько-підпільного руху, знищення документов з 
конспіративних міркувань або захоплення їх противником. Части-
ну документов ГК УПА та УГВР переправлено за кордон ще за 
німецької окупації, доставлено підрозділами УПА або кур'єрськи-
ми групами ОУН, які пробилися на Захід. Вони переважно зосере-
джені в архівах ЗП УГВР, місії УПА при ньому, закордонних осе-
редків ОУН, у колекціях приватних осіб1. С. Мудрик у своїх працях 
згадуе про ісування «архіву СБ 34 ОУН». 

У 1940—1950-х рр. закордонні націоналістичні центри готують 
низку документальних видань за отриманими з України оригіналь-
ними матеріалами (зберігалися в архіві 34 ОУН) «для користування 
українським революційно-визвольним підпіллям в Україні». У них, 
зокрема, містяться відомості про особливості агентурно-оперативної 
роботи радянських органів держбезпеки, методи контррозвідуваль-
ної протидії підпілля, організацію розвідувально-диверсійної діяль-
ності УПА2. Звісно, до видань не ввійшли матеріали щодо терору 
проти цивільного населения або чисток СБ у середовищі підпілля. 

Чималий інтерес становлять програмні документи, матеріали 
зборів та конференцій ОУН в Україні та за кордоном, документи 
УГВР3. У них можна знайти відомості про настанови у сфер! забез-

1 Літопис УПА. - Торонто: Вид-во «Літопису УПА», 1987. - Т. 3. - Кн. 1. -
С 6-7. 

2 Див., напр.: Організація і праця штабів. - Б . м., 1947.- 182 с; УПАвсвітлі 
Документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну державу 1942— 
1950 рр. (Зб. док.). - Мюнхен: Видання 34 ОУН, 1957. - Ч. 1. - 446 с; 1960. -
Ч. 2. - 441 с. 

Див., напр.: ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференций та інших 
Документів з боротьби 1929-1955 рр. - Б. м.: Видання 34 ОУН, 1955. - 371 с; 
Українська Головна Визвольна Рада. Збірка документів за 1944— 1950 рр. — Б. м.: 
Видання 34 ОУН, 1956. - 353 с; Шоста конференция 34 ОУН. - Б. м.: Видан
ня 34 ОУН, 1964.-80 с. 
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печення безпеки та розвідувального супроводження змагань ук-
раїнських наиіоналістів, конкретні завдання СБ> що випливали з 
тактичних міркувань на певному етапі діяльності ОУН. При цьому 
частина документов не друкувалася з конспіративних міркувань, що 
потребує ретельної звірки ояублікованих матеріалів з іншими дже-
релами. 

Провідним документальним діаспорним виданням документів з 
історії руху ОУН та УПА став «Літопис УПА», заснований у 1975 р. 
як серійне видання документів і матеріалів за тематичним та тери-
торіально-хронологічним принципами. Хоча при цьому декларува-
лася незалежність підбору документів від політичних уподобань', у 
цьому капітальному виданні не знайшлося місця матеріалам, які б 
усебічно висвітлювали складність ситуації в регіоні, обопільний 
екстремізм у діях протиборчих сторін. Характерно, що в «Літописі» 
не вміщено жодної добірки документів про діяльність розвідуваль-
них, контррозвідувальних та інших спеціальних підрозділів УПА. 
Щоправда, оприлюднено окремі документа стосовно організації 
розвідувальної роботи повстанських штабів і підрозділів2. Для ви-
вчення діяльності спецпідрозділів повстансько-підпільного руху, 
протиборства між ними та спецслужбами Німеччини й Польщі у 
1940-х рр. пізнавальними є тематичні томи «Літопису», присвячені 
висвітленню історії УПА крізь призму документів силових структур 
згаданих держав3. 

3 поглялу дослідження проблеми, змістовними є матеріали 
збірника «Причинки до суспільного мислення»4. У ньому, зокрема, 
вміщено низку інструктивних і навчальних документів серії УПА 
«Ратник», в яких розкриваються місце розвідки у тактиці повстан
ських дій, вимоги до п організації, критерії оцїнки ефективності, 
також питания контррозвідувального захисту власних лав. Цікаві 
приклади таких операцій наводяться у документах серії «3 архів' 
С Б в Краю». 

Серед окремих документально видань заслуговує на ува 
збірник документів з історії України доби Другої світової війни 

1 Літопис УПА. - Торонто, 1989. - Т. 1. - Кн. 1. - С. 5. 
2Див., напр.: ЛітописУПА. - Т . 1. - Кн. І . - С . 157. 
3 УПА в світлі німецьких документ / / Літопис УПА, 1983.- Кн. 1.-256с, 

Т. 7. - Кн. 2. - 272 с; Т. 21. - Кн. 3. - 271 с; УПА в світлі польських документов. 
Торонто, 1992. - Т. 22. - Кн. 1. - 631 с. 

Причинки до суспільного мислення. (36. статей). — Торонто: Студіум, \ 989-
524 с. 

82 



Розділ 1 

архівосховищ Німеччини, впорядкований колишнім учасником 
бандерівського щдпілля, профессором Сорбонни В. Косиком1. Не-
зважаючи на виразно тенденційний підхід до висвітлення історич-
них подій, документи видання розкривають питания творения 
ОУН(Б) української міліції та Української служби безпеки на почат
ку війни, підготовки кадрів для них, ведения націоналістами 
розвідувальної діяльності, застосування СБ у поборюванні бан-
дерівцями своїх політичних конкурентів, репресії проти ОУН з бо
ку нацистських спецслужб. 

До вивчення проблем спеціальної діяльності українських 
націоналістів та УПА варто залучати й матеріали радянських 
відкритих документальних видань. У них відповідні документи уря-
дових і партійних інстанцій, силових структур, партизанського руху 
щодо українських націоналістів публікувалися, як правило, у зв'яз-
ку з висвітленням історії Другої світової та Великої Вітчизняної 
війн, їхніх подій в Україні2. 

Чимало згадок про розвідувальну, диверсійно-терористичну 
діяльність УПА, СБ ОУН міститься у документальних виданнях з 
історії військ органів держбезпеки та внутрішніх справ3. Уміщені 
документи (вказівки щодо боротьби з ОУН та УПА, орієнтування, 
звіти про бойові операції тощо) мають переважно об'єктивістсько-
інформативний характер, і це підвищує їхню джерелознавчу 
цінність. 

У 1950-1980-х рр. в УРСР відбулися судові процеси над ко-
лишніми співробітниками СБ та іншими учасниками повстансько-
підпільного руху, які звинувачувалися у скоєнні тяжких злочинів 
стосовно цивільного населения. У ході досудового слідства як дже-
реладоказів розглядалися архівні кримінальні справи, інструктивні 
та інші документи СБ. Так, за справою групи есбістів на чолі з Філо-

1 Україна в Другій світовій вїйні у документах. 36. німецьких архівних ма-
теріалів. — Львів: Ін-тукраїнознавстваім. I. Крип'якевича, 1997. — Т. 1. — 384 с; 
Т. 2. - 384 с 

Див., напр.: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными 
преступниками. Сб. материалов. - М: Гос. изд. юрид. лит., 1958. - Т. 2. - 863 с; 
Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. Док. и 
материалы. - К.: Наук, думка, 1980. - Т. 3. - 591 с. 

Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны. Сб. док. — М.: 
Наука, 1968. - 707 с; Пограничные войска СССР. Май 1945-1950. Сб. док. 
м материалов. — М.: Наука, 1975. — 676 с ; Внутренние войска в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. Док. и материалы. — М.: Юрид. лит., 
'975.-728 с. 
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ником (1982-1984 рр., Рівненська область) слідчими було оглянуто 
близько 2 тис. кримінальних справ активних учасників ОУН та 
УПА, осіб, що надавали їм підтримку, вивчено «Інструкцію СБ». 
Відповідні документи щодо ведения СБ слідства виявлялися в 
Центральному архіві КДБ СРСР і друкувалися у відомчих виданнях. 

Науковці КДБ СРСР видали низку закритих документальних 
збірників з історії діяльності органів держбезпеки напередодні та в 
роки Великої Вітчизняної війни, які базуються переважно на ма-
теріалах оперативних архівів КДБ СРСР, союзних республік та 
регіональних органів КДБ і донині зберігають цінність як джерело 
дослідження проблеми. 3 документально'! спадщини органів 
НКВС-НКДБ можна отримати чимало відомостей про спеціальну 
діяльність ОУН та УПА, контакти їхніх спецпідрозділів з іноземни-
ми спецслужбами, сил и і засоби радянської сторони, що їм проти-
стояли. 

Окремо слід сказати про фундаментальне документальне видан-
ня «Советские органы государственной безопасности в Великой 
Отечественной войне». За рішенням керівництва КДБ СРСР, до 40-Ї 
річниці Перемоги розгорнулася подготовка шеститомного збірника 
документів на згадану тему. Упродовж кількох років було відібрано 
тисячі документов з оперативних архівів КДБ, включаючи фонди 
10-го (архівно-облікового) відділу КДБ УРСР, архівів ЦК КПРС та; 
компартій союзних республік, підібрано трофейні матеріали, укла-
дено змістовний науково-довідковий апарат. 

До цього видання включено чисельні документи — накази й ди-
рективи, орієнтування, звіти та інші матеріали, де характеризуют 
сили і засоби, форми і методи роботи органів і військ НКВС 
НКДБ, партизанських формувань, спрямованих на протидію повс* 
тансько-підпільному рухові під проводом ОУН у передвоєнни 
період, на окупованій територп, під час звільнення України в' 
гітлерівців. Чимало документів характеризує діяльність СБ О̂  
повстанської розвідки, методи конспірації піапілля, зв'язки ОУН 
УПА зі спецслужбами держав-агресорів. У скороченому вигл̂  
збірник відкрито видано у 1995 р.1 

Потужного поштовху до оприлюднення документів 3 ІСТОЇ 
національно-визвольного руху, його різноманітних складових і а 
пектів діяльності надали кардинальні зміни у житті українсько 

1 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественн 
войне. Сб. док. - М.: Книга и бизнес, 1995. - Т. 1. - 451 с ; Т. 2. - 398 с. 
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суспільства після 1991 р., відкриття доступу до раніш волюнта
ристски засекречених архівних масивів. Введения до наукового 
обігу відповідних радянських документів та матеріалів ОУН і УПА з 
архівосховищ колишнього СРСР радикально доповнило джерельну 
базу вивчення проблеми. Розпочалося активне науково-публіка-
торське використання відомчих архівних фондів, чому зокрема, 
сприяє підготовлений заступником начальника ДА СБ України, 
к. і. н. С. КокіниманотованийпокажчикдокументівзісторіїОУН 
та УПА1. 

В Україні спільно з канадською редакцією започатковано нову 
серію «Літопису УПА», де публікуються документи з архівів нашої 
держави (станом на вересень 2003 р. побачили світ п'ять томів 
серії). ЇЇ упорядники звертаються до відповідних фондів ЦДАВОВУ, 
ЦДАГОУ, обласних державних архівів, ДА СБ України з метою вве-
дення до наукового обігу раніше недоступних дослідникам доку-
ментальних пам'яток визвольного руху, документів радянських дер
жавних і партійних органів. Заслуговують на високу оцінку 
кваліфіковані вступні статті й науково-довідковий апарат видання, 
що становлять самостійну цінність для дослідників ОУН та УПА. 
На відміну від «класичноЬ серії, її упорядники намагаються пода
ти документи так, щоб відтворити цілісне уявлення про різно-
манітні аспекти існування «лісової армії» та націоналістичного 
підпілля. 

Продуктивным з погляду дослідження проблеми є другий том 
серії, присвячений бойовим та тиловим структурам у «колисці 
УПА» — Волині та на Поліссі у 1943—1944 рр.2 Серед вміщениху ньо-
му документів Центральних державних архівів та ДА Рівненської 
області — накази та звіти розвідувальних підрозділів штабів Війсь-
кових округів УПА «Північ», інструкції та звіти референтур СБ ГК 
та округів УПА, організаційно-штатні документи спецпідрозділів, 
окремі звіти комендантів ВПЖ, вказівки щодо забезпечення 
конспіративності у поведінці вояків, діловодстві та користуванні 
зв'язком, матеріали з організації та проведения військового судо-
чинства3. 

1 Кокін С.А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах 
Державного архіву СБУ. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. - Вип. I. - 207 с 

Літопис УПА. Нова серія. - К.; Торонто, 1999. -1.2- 723 с. 
Див. також: Вовк О.Д. Колекція документальных матеріалів ОУН та УПА, 

Діявших на території Рівненської обл. / / Фонди з історії Української повстан-
ськоїармії...-С. 35-38. 
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У третъому томі оприлюднено директивні документи ЦК Ком-
партії України щодо боротьби проти УПА й націоналістичного 
підпілля уЛ943—1959 рр.1 Вони мають високу науково-пізнавальну 
цінність, докладно розкривають процес організації боротьби з ОУН 
та УПА, харакгеризують оперативно-військові сили радянської сто-
рони, їхній кадровий склад, відверто ловддомляють про брутальні 
прояви влади та силових структур по відношенню до місцевого на
селения. Детально аналізується стан агентурно-оперативної роботи 
органів держбезпеки. У багатьох документах розглядаеться тактика 
повстансько-підпільного руху, місце у ній спеціальних акцій (у тому 
числі терористичних), спрямованих на зрив радянізації ЗУЗ. 

Для дослідження оперативно-військових сил радянської сторо-
ни, методів їхніх дій проти повстансько-підпільного руху, окремих 
операцій розвідки та СЪ УПА вельми корисні документи Централь-
них держархівів, ДА МВС та інших архівосховищ України, видані 
д. і. н. I. БіласомтаВ. Сергійчуком2. 

Крім збірників, у науковій періодиці та популярних виданнях 
побачили світ численні документальні добірки з історії націона-
лістичного руху3, окремі радянські документи щодо «гострих» аген-
турно-оперативних заходів НКДБ-МДБ проти повстансько-під-
пільного руху, окремих оперативних комбінацій СБ ОУН4. 

В окремих збірниках і добірках документів знаходяться певні 
відомості щодо творения і діяльності спеціальних підрозділів ук-
раїнських політв'язнів у таборах, деяких нелегальних національно-
політичних організацій на ЗУЗ у постсталінський період5. 

1 Літопис УГЛА. Нова серія, 2001. - Т. 3. - 650 с. 
2 Білас 1.Г. Репресивно-каральна система в Україні. — К.: Либідь; Військо Укра-

їни, 1994. - К н . 2. -688с.;СергійчукВ. ОУН-УПАарокивійни: новідокумен-^ 
ти й матеріали. — К.: Дніпро, 1996. — 494 с 

3 Див., напр.: ОУН і УПА у Другій світовій війні / / Укр. істор. журнал. - 1994. -
№ 2 - 3 . - С . 102-129. 

АДив., налр.:БіласІ. Документи КДБ. Вовкулаки//ЛітописЧервоної Ка-;. 
лини. - 1992. - № 3-4. - С. 53-58; Його ж. Комуністична партія, НКГБ, Мак-* 
сим Рильський і служба безпеки Організації українських націоналістів / / Літ. 
Україна. — 1994. — 24 березня; Доповідна записка про використання спеціаль-
них агентурно-бойових груп для ліквідації підпілля ОУН / / ВисокиЙ замок. — 
1993. - 6 лютого. 

5Див., напр.: Кенгирское восстание Ібмая — 26июня 1954 года. Док. и вос
поминания / / Воля. - 1994. - № 2-3. - С. 307-322; Український Національ-
ний Фронт. Документи. Матеріали. - Львів: Ін-т українознавства ім. I. Кри-; 
п'якевича, 2000. - 680 с 
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3 погляду висвітлення факторів оперативней обстановки, котрі 
обумовлювали спеціальну діяльність підпілля ОУН, становлять 
інтерес документи щодо польського підпілля, його розвідуваль-
ної роботи на ЗУЗ у 1939—1941 рр., умішені у першому томі укра-
їнсько-польського науково-документального видання «Україна 
і Польша в 30—40-х рр. XX століття. Маловідомі документи з 
архівів спеціальних служб»1 (воно є результатом сггільної праці га-
лузевого ДА СБ України та Архіву МВС і Адміністрації Республіки 
Польщі). 

Нарешті, першим відкритим, змістовним документальним ви-
данням з історії спецпідрозділів ОУН та УПА став впорядкований 
О. Лисенком та I. Патриляком збірник документів Служби безпеки 
територіальних формувань ОУН та УПА з фондів ЦДАВОВУ2. 

Архівні та опубліковані документальні матеріали можуть бути 
доповнені відомостями з мемуарної літератури. Вважаємо слушною 
думку одного з провідних дослідників українського національно-
визвольного руху Д. Решетаря (США): «історія націоналістичного 
руху повинна відтворюватися точно... мае базуватися на свідченнях 
людей, які уможливили його існування»3. Розглянемо ті видання, де 
лорушувалися різноманітні аспекти спеціальної діяльності по-
встансько-підпільного руху. 

Публікаціям споминів колишніх учасників ОУН та УПА значну 
увагу приділив «Літопис УГЛА». Серед них спомини шефа розвідки 
групи УПА «Південь» А. Дольницького (Голубенка) «Договір про 
ненапад між УПА. й Угорською армією»4. Як офіцер зв'язку від 
повстанців на переговорах з угорськими представниками, він до-
кладно висвітлює хід контактів між сторонами в Україні та Буда
пешт!, розповідає про домовленості щодо співробітництва в 
розвідувальній сфері. У мемуарах начальника оперативного відділу 
штабу УПА «Північ» полковника М. Омелюсіка «УПА на Волині в 
1943 році»5 йдеться про організацію розвідувальних підрозділів 
штабу, підготовку кадрів диверсантів. 

1 Польське підпілля 1939-1941. - Варшава; К., 1998. - Т. 1. - 1039 с. 
2 Матеріали та документи Служби безпеки ОУН(Б) у 1940-х рр. Зібрали й 

Упорядкували О.Є. Лисенко та І.К. Патриляк. - К., 2003. - 251 с. 
Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів. — С. 21. 

4 Дольницький А. Договір про ненапад між УПА й Угорською армією / / Літо-
пис УПА. - Торонто, 1984. - Т. 5. - Кн. 3. - С. 33-65. 

Омелюсік М. УПА на Волині в 1943 році / / Літопис УПА. — Торонто, 1989. — 
Т. І . -Кн . 1.-С. 19-41. 
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Певні відомості про творения, завдання й оперативно-бойову 
діяльність «відділів спеціального призначення» в УПА, стосунки 
її' вояків зі співробітниками СБ ОУН висвітлюються у «Спогадах 
командира відділу особливого призначення УПА «Схід» К. Гім-
мельрайха', мемуарах інших повстанських командирів2. 

Чималу увагу діяльності повстанської розвідки, системи зв'язку, 
СБ,характеристициі вщомихфункщонерівБ. Козака, П Пришля-
ка, антипідпільним заходам радянських органів держбезяеки 
приділила у виданих «Літописом» спогадах активна учасниця руху 
опору М. Савчин (Марічка, дружина члена ЦП ОУН В. Галаси)3. 
Слід зазначити, що авторка намагається дати об'єктивну оцінку ор
ганам безяеки ОУН, не унихає проблеми безпідставних репресій 
СБ у лавах УПА й підпілля, визнає її згубні наслідки, насамперед 
розкол лідпілля Волині у 1945 р. 

«Літописом» були видані також мемуари відомого повстанського 
командира Я. Грицая (Чорноти). 3 них можна дізнатися про веден
ия підрозділами УПА розвідувально-диверсійних заходів, забезпе
чення конспіративності, протистояння повстансько-підлільних 
сил з радянськими, польськими, чехословацькими спецслужбами4. 

На жаль, мемуарна література подає обмежені відомості про спе-
ціальні заходи підпілля УВО та ОУН у 1920-1941 рр. Так, 3. Книш, 
згадуючи події часів «пацифікації» Галичини початку 1930-х рр., тор-
кається терористичної діяльності ОУН, заходів щодо забезпечення 
безпеки націоналістичних осередків вщ оперативних ударів польської 
сторони5. Окремо слід згадати спогади С Мудрика, де йдеться про 
організаційно-кадрове облаштування СБ ОУН(Б) напередодні війни, 
їі розвідувальні та контррозвідувальні заходи антирадянської спрямо-
ваності, про одного з фундаторів і керівників СБ М. Арсенича, йога 
погляди на розбудову й завдання підпільної спецслужби6. 

1 Гіммельрайх К. Спогади командира відділу особливого призначення УПА 
«Сад» /У Літопис УПА. -Торонто: Вид-во «Літопису УПА», 1987-Т. 15.-345с.\ 

2 Літопис УПА. - Торонто, 1984. - Т. 5. - Кн. 3 - С. 69-70, 105. 
3 Савчин М. Тисяча доріг (Спогади). - Львів - Торонто: Вид-во «Літопису 

УПА», 1995. -600 с. 
4 Грицай Я.-Чорнота, Грицай П. А рани не гоїлися. Спомини Чорноти. -

Львів; Торонто: Вид-во «Літопису УПА», 2001. - 330 с. 
5 Книш З.ДрижитьпідземниЙгук (Спогади з 1930 і 1931 років у Галичині). -

Вінніпег: Б. в., 1953. - 338 с. 
6 Мудрик-Мечник С, Шляхами підпілля революційної ОУН. — Львів: Універсум, 

1997.-114 с. 
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Біпьшість мемуарів безпосередніх учасників національно-виз-
вольного руху торкається військово-політичних подій в Україні до-
би Другої світової війни та перших повоєнних років на землях 
Західної України та Закерзоння. Вже у 1957 р. у США видаеться збір-
ник спогадів «В рядах УПА»1, де міститься нимало відомостей про 
розвідувально-інформаційне забезпечення бойових дій повстанців, 
роль у ньому агентурное мережі СБ, контррозвідувальний захист 
повстанських лав, окремі прикметні оперативно-бойові акції УПА 
(наприклад, напад у 1947 р. на кортеж заступника міністра оборони 
Польщі К. Сверчевського). 

У споминах учасників повстансько-підпільного руху Ю. Борця, 
М. Гордієнка,Д. Грицька, М. Климишина, О. Печеня, С. Стебель-
ського (Хріна), В. Яшана та ін.2 відображено питания ведения 
повстанської розвідки, діяльності СБ, військово-польової жандар-
мерії, висвітлюються конспіративні засади життєдіяльності 
підпілля, його протистояння спецслужбам Німеччини, СРСР, 
Польщі. При цьому авторами згаданих спогадів виступали при-
хильники ОУН С. Бандери, що обумовило певну апологетику ав-
торів, ідеалізацію власних дій, трафаретність і емоційну упере-
дженість по відношенню до противників або конкурентів з 
націонал-патріотичного табору. Оминаються увагою терористичні 
прояви по відношенню до цивільних осіб, надуживання СБ та інші 
обставини, що суперечать глоріфі кованому зображенню сорат-
ників. 

Виняток становлять переправлені у 1970-х рр. на Захід і видані там 
мемуари Д. Шумука (політпрацівника УПА, який 42 роки провів у 
польських і радянських місцях позбавлення волі) та командира 

1 В рядах УПА. Збірка споминів. — Нью-Йорк: Б.в., 1957. — 352 с; Грицько-
Цяпка Д. Горить ліс! Спомини колишнього вояка УПА. — Лондон: Укр. видав-
нича спілка, 1975. — 395 с; Гордіенко М. 3 волинських і поліських рейдів. — То
ронто: Українське ехо, 1959. — 159 с; Казанівський Б. Шляхом легенди. Спо-
мини. - Лондон: Укр. видавнича спілка, 1975. — 292 с; Климишкн М. В поході 
До волі. Спомини. — Торонто: Вид-во ліги Визволення України, 1975. — Т. 1. — 
429 с; Печень О. Дев'ять років у бункері. Спомини вояка УПА. — Мюнхен: Су-
часність, 1987-216с.;ХрінС. Крізь сміх заліза: Спогади-хроніка. 1944/1945. — 
Мюнхен: До зброї, 1952. - 160 с; Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька 
окупація Станіславщини у Другій світовій війні. 1941—1944. - Торонто: Б.в., 
1989.-284 с. 

Борець Ю. 3 найкращими. — Лондон: Укр. видавнича спілка, 1986. — 
384 с.; 
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УПА, політв'язня Л. Павлишина1. Спираючись на особисті вра-
ження від наслідків діяльності СБ ОУН на Волині, вони засуджують 
безконтрольність вчинків її співробітників, безглузду жорстокість 
до місцевого селянства, вояків УПА, участь націоналістичної 
спецслужби у винищенні місцевих поляків, негативно змальовують 
образи керівників СБ М. Арсенича, I. Турковського, Б. Козака, 
А. Ковальчуха, рядових есбістів, які протиставили себе повстан-
ській масі. На думку авторів, зловживання СБ спричинялися до де-
моралізації учасників опору, підштовхували частину населения до 
співробітництва з радянською владою. 

Представники повстансько-підпільних формувань, створених 
під політичним контролем ОУН(М), ДЦ УНР в екзилі («Поліська 
січ» — УНРА Т. Боровця-Бульби) та деяких інших, що відчули воро
хе ставлення й терор бандерівців, під тиском були включені до. 
УПА, у різкій емоційній формі наголошують на терорі СБ та ВПЖ 
проти цивільних мешканців і представників інших гілок націонал-
патріотичного повстанського руху, залякуванні ними населения, 
переслідуванні певних релігійних конфесій, навонять приклада; 
збройного протистояння повстанців репресивним структурам ОУН 
та УПА. Автори споминів подають лравдиву картину виру насиль-
ства, що охопив Волинь у 1943—1944 рр., без розуміння якої важко 
зрозуміти окремі сторони діяльності спецпідрозділів націоналістич-
ного руху У цих же працях можна знайти відомості про діяльність 
розвідки та оперативно-бойових підрозділів згаданих повстанських 
формувань, їх протистояння СБ ОУН(Б)2. Разом з тим, викриваючи 
екстремальні прояви у діяльності спецпідрозділів, автори не поміча-
ють проведеної ними роботи з розвідувального й контррозвідуваль-
ного забезпечення національно-визвольних змагань. 

1 Шумук Д. За схіцним обрієм. Спомини. — Балтимор: Смолоскип, 1974. —' 
447 с; Його ж. Пережите і передумане. - Детройт: Укр. вісті, 1983.- 536 сіі; 
ЩеглюкВ. «... Як роса на сонці». Роман-хроніка за споминами Л. Павлишина. 
Львів: Фенікс Лтд, 1992. - 157 с. 

2 Див., напр.: Данилюк М. Повстанський записних. - Нью-Йорк: Свобод*, 
1968. - 287 е.; Дмитрів Г. Проти хвиль (Спогади лікаря). - Б.м., 1964. - 464 с.| 
Куделя М.П. Крізь бурі лихоліть. Спогади. - Міннеаполіс: СВУР, 1999. - 117 с." 
Скорупський М. Туди, де бій за волю: (Спогади курінного УПА Максима Ско 
рупського-Макса). - К.: Козаки. 1992. - 352 с; Стецюк Г. Непоставлен 
памятник (Спогади). - Вінніпег: Б.в., 1988. - 155 с; Подворняк М. Вітер з Во
лин!. Спогади: Вінніпег, 1981. - 242 с; Філоненко П. Збройна боротьба н 
Волині (Спомини учасника). - Вінніпег: Волинський видавничий фоі 
1958. - 56 с. 
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Спогади Ю. Борця, П. Кравчука, В. Мартинця, С. Мудриката 
іншйх діаспорних авторів висвітлюють долю вояків УПА та інших 
емігрантів на Заході, окремі аспекти діяльності закордонних 
центрів ОУН1. Зокрема, йдеться про діяльність структур безпеки в 
єміграційному середовищі, їх протистояння заходам радянських 
спецслужб, використання можливостей СБ у боротьбі за вплив між 
різними осередками націоналістів в еміграції. 

Окремо слід згадати мемуари, упорядковані співробітниками С Б 
або присвячені їм. Серед них, крім згаданих уже спогадів С. Муд-
рика, можна назвати мемуари командира боївки СБ Д. Куп'яка, 
діячів ОУН в еміграції Я. Пришляка (він відтворює образ свого бра
та — крайового референта СБ Є. Пришляка) та В.Макара (пише 
про брата Василя — одного з референтів СБ Волині)2. Ці праці 
змальовують чимало епізодів діяльності органів безпеки ОУН, цікаві 
з погляду вивчення біографій та морально-психологічного образу 
керівних кадрів. Однак постаті есбістів романтизуються, поза ува-
гою залишається організація ними терористичної діяльності (Д. 
Куп'яка в СРСР звинувачували у вбивстві понад 200 громадян, пе
ред урядом Канади тричі безуспішно порушувалося питания про 
його видачу). 

Діяльність спецпідрозділів націоналістичного повстансько-
підпільного руху відображено у спогадах учасників протиборства з 
радянської сторони — червоних партизанів, співробітників органів 
держбезпеки та інших силових структур, партійно-радянських 
функціонерів тощо. Так, колишній начальник штабу 1-Ї партизан-
ської дивізії ім. С. Ковпака (це з'єднання згодом було перепідпо-
рядковане НКВС та направлене на антиповстанські операції), 
змальовує розвідувально-диверсійну діяльність УПА та боївок СБ, 
розповідає про агентурно-оперативні заходи з використанням пе
ре вербованих повстанців3. 

1 Борець-Чумак Ю. Рейд без зброї. УПА на Заході. Спогади. - К.: МНТП 
Імпакт, 1992. — 215 с; Кравчук П. Без недомовок. Спогади. — К.: Літ. Україна. 
1995. - 288 с; Мартинець Б. Шляхом таборів Д.Р. Спогади з скитальщини. — 
Вінніпег: Новий шлях, 1950. - 380 с; Мечник С. Початок невідомого. Спогади 
1945-1954. - Мюнхен: Укр. вид-во, 1984. - 264 с. 

Куп'як Д. Спогади не розстріляного. — Львів: Каменяр, 1993. — 431 с; 
Пришляк Я. Два брата-ідеалісти. Біографії, спогади, нариси, епізоди з життя й 
праці. - Нью-Йорк; Монреаль: Воля, 1990. — 318 с; Макар В. Бойові друзі. 36. 
спогадівздійОУН. -Торонто: Гомон України, 1980.-Т. 1.-415 с. 

Войцехович В.О. Партизани ідуть на захід. — К.: Політвидав України, 
1982.-256 с. 
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Чимало відомостей про СБ ОУН, спеціальні заходи антира-
дянського підпілля, спрямовані на їх відвернення оперативні захо
ди органів держбезпеки містяться у збірках мемуарів ветеранів ра-
дянських правоохоронних органів1. Згадані спогади використовува-
лися при підготовці науково-популярних і публіцистичних збір-
ників, про які йшлося при характеристик радянської історіографії 
проблеми. Відомості чекістських мемуарїв дозволяють поповнити 
емпіричний матеріал щодо «таємного фронту» запеклого протисто-
ялня спецслужб СРСР із спецпідрозділами ОУН та УПА. Проте 
їхню інформаційну якість знижує конфронтаційне сприйняття ав-, 
торами історичних подій, застосування традиційних ідеологізова-
них підходів, замовчування обопілшого характеру насильства. Як 
правило, на перший план висувається емоційне зображення теро-
ристичних акцій СБ без объективного пояснения причин загост-
рення ситуащї' у регіоні. 

На жаль, у сучасній Україні не з'явилося мемуарів ветеранів ор-
ганів держбезпеки, які б сприяли всебічному висвітленню різни^ 
аспектів збройного конфлікту 1940— 1950-х рр. на заході Україниі 
Про потенційну пізнавальну цінність таких праць свідчать видані у 
Москві спогади ветерана-чекіста, співробітника МДБ-КДБ УРСР 
початку 1950-х рр., учасника оперативних заходів на ЗУЗ Г. Санні-
кова2. Останній розповідає про операції проти окремих референтур1 

СБ, змальовуе епізоди, пов'язані із засланням в Україну, захоплен-* 
ням й оперативним використанням емісарів спецпідрозділів за !: 
кордонних наццентрів М. Матвієйка та В. Охримовича. Н# 
відмовляючись від ворожого в цілому ставлення до оунівців, авто-** 
намагається дати реалістичне бачення тих військово-політичию$ 
подій. 

Певні відомості про розвідувально-терористичну діяльніс 
ОУН, протиборство націоналістичному рухові радянської зов 
нішньої розвідки можна отримати з виданих у Російській Федераці 
спогадів відповідальних співробітників і керівників органів держ 
безпеки3. 

' Див., напр.: Рыцари долга: воспоминания чекистов. — Донецк-. Донбасс 
1982. - 9 2 с. 

2 Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западн* 
Украине. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 512 с. 

*Див„ напр.: Бобков Ф. КГБ и власть. - М.: Ветеран МП, 1995. - 382 с* 
Модин Ю.И. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. — М.: ОЛМА-? 
ПРЕСС, 1997. - 428 с. 
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Отже, пошук і відбір емпіричного матеріалу для дослідження 
проблеми яотребує цілеспрямованого й комплексного опрацюван-
ня кращих надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, зазначе-
них груп джерел, співставлення і взаємодоповнення відомостей з 
документів, матеріалів, науковоїлітератури. 

* * * 
Аналіз стану наукової розробки порушено!" проблеми дозволяє 

дійти висновку, що діяльність спецпідрозділів українських 
націоналістів та УПА лише фрагментарно висвітлювалася різними 
гілками української історіографії військово-політичноГ діяльності 
українського національно-визвольного руху. На особливості роз-
гляду проблеми суттєво вплинули гостре й багатолітнє протистоян-
ня між націоналістами та радянським режимом, його відгомін у ма-
совій свідомості, обслуговування істориками з різних таборів по
треб «психологічної війни», а у сучасних умовах — протистояння 
суспільно-політичних сил в Україні. Тим часом, на наш погляд, без 
неупередженого студіювання згаданого аспекту історії ОУН та УПА 
неможливо всебічно висвітлити цю важливу й болючу для сучас-
ників сторінку національної історії. 

Дослідження спеціальних підрозділів стає перспективним напря-
мом історіографії ОУН та УПА. Слід підкреслити, що до сьогодні 
відсутні комплексні, узагальнюючі наукові праці з проблеми. По
сте завдання написания узагальнюючої наукової праці, де знайдуть 
висвітлення становления та діяльність розвідувальних, контррозві-
дувальних, оперативно-бойових, військово-поліцейських структур 
в різних історичних формах руху українських наніоналістів. 

Гадаємо, що запорукою поглибленого вивчення проблеми є 
відмова від ідейно-політичного забарвлення, застарілих кліше, що 
несуть на собі відбиток протистояння сторін та заангажованості її 
літописців. Історики повинні відчути свою громадянську відпові-
Дальність за внесок у подолання конфронтаційного сприйняття 
подій 1939-1950-х рр. у Західній Україні, що важливо для підтрим-
ки злагоди у суспільстві. Серйозною передумовою об'єктивності, 
високого наукового рівня розгляду проблеми є врахування кращих 
надбань згаданих гілок ЇТ історіографії, комплексне застосування 
сучасних методів наукового дослідження, а також залучення до на-
Укового обігу та критичний аналіз широкого кола документальних 
та інших першоджерел. 

93 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХШ. Меч ітризуб 

Грунтовні, об'єктивні доробки вітчизняних істориків з актуаль-
них проблем минулого ОУН та УПА здатні стати серйозним аргу
ментом у спростуванні публікацій, шо спроможні заподіяти шкоду 
репутатп'ї нашоїдержави за кордоном. 

Пошук і відбір емпіричного матеріалу для дослідження пробле-
ми потребує цілеспрямованого й комплексного опрацювання кра-
щих надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, критичного 
використання архівних джерел, породжених як самим націона-
лістичним рухом, так і його противниками, локументальних видань 
і мемуарної літератури. 
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Р03ДІЛ2 
ПЕРШІ ОРГАНІЗАЩЙНІ ФОРМИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УКРАЇНСЬКОМУ 
НАЦЮНАЛІСТИЧНОМУ РУСІ 

(1920 - червем, 1941 р.) 

2.1. Розвідувально-підривна та контррозвідувальна 
діяльність Української військової організації 

(1920 — початок 1930-х рр.) 

Виникнення організованого руху українських націоналістів ста
ло реакцією радикально налаштованої частини українського етносу 
на поразку національно-визвольних змагань 1917—1921 рр., ліквіда-
цію національної державності, територіальне розчленування захід-
ноукраїнських земель між Польщею, Румунією та Чехословаччи-
ною. Водночас його поява стала і проявом глобальної тенденції до 
радикалізації національно-визвольних рухів у Європі після Першої 
світової війни1. За цих умов активні учасники збройної боротьби за 
незалежність і соборність України з числа військовослужбовців Укра-
їнських січових стрільців (УСС) та Української галицької армії 
(УГА) вживали заходів щодо створення опозиційноі' окупантам 
воєнізованої структури для відновлення збройної боротьби за дер-
жавний суверенітет і територіальну цілісність України. 

1з середини 1920 р. у Галичині існувала нелегальна організація 
колишніх військовиків-українців «Воля», що складалася з головної 
колегії та шести окружних і підпоряд кован их їм повітових колегій. 
Останні керували роботою таємних військових організацій, вели 
облік українських офіцерів та солдатів запасу 18—35 років, збирали 
зброю та амуніцію. На засіданні стрілецької ради у липні 1920 р. 
та на з'їзді представників військово-патріотичних організацій 
31 серпня того ж року у Празі ухвалюється рішення заснувати 
Військову організацію (після 1924 р. утверджується назва Українська 
військова організація (УВО), щоб «зберегти в організованій формі 

Касьянов Г.В. Український націоналізм... / / Укр. істор. журн. - 1998. -
№2. - С. 51. 
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існуючі поза територією України військові частини й об'єднати їх 
ідейно між собою». Із липня 1921 р. їі очолив полковник Є. Коно
вал ець1. 

Формується Начальна колегія (з 1922 р. — Начальна команда) 
організації. У структур! ксрівного органу створюються функціо-
нальні підрозділи — референтури: організаційно-кадрова, бойова, 
розвідча (розвідувальна), пропагандистеька. Від жовтня 1922 р. 
Начальна команда переносить свою діяльність за кордон, а роботу 
УВО на Галичині очолює Крайова команда під проводом полковни
ка А. Мельника (проіснувала до 1931 р.). У Галичині запроваджуєть-
ся поділ УВО на 13 військових округів із власною командою кож-
ний, котрі поділялися на повітові осередки (повітові команди), за-
гальна чисельність. яких досягала 58. Пріоритетним напрямом 
діяльності стає підтримка військово-мобілізаційної готовності 
(планувалося розгорнути 6 дивізій), щоб «у слушному часі провести 
збройний виступ з метою визволення українського народу»2. 

Не маючи чітко окреслених політико-концептуальних підвалин, 
поряд із пропагандою державного відродження України У ВО оби-
рае терористичну діяльність проти найодіозніших представників 
польського режиму, а також розвідувально-підривні акції, щоб де-
стабілізувати громадянський лад і боєздатність противника. Проте 
було б невірно вважати ЇЇ винятково терористичною організаціею. 
Як підкреслював друкований орган націоналістів «Сурма», «УВО не 
ставить терористичної діяльності як виключного завдання... Бона ё 
революційною організацією, якої основним завданням є пропагу-
вати думку загального революційного зриву українського народу з 
остаточною метою — створити власну національну самостійну держа- • 
ву»3. Першим терористичним актом стає невдалий замах бойовика 
УВО С. Федака 25 вересня 1921 р. на життя керівника Польської 
держави Ю. Пілсудського та львівського воєводи К. Грабовського. 
У 1924 р. відбувається замах на президента Польщі С. Войце-
ховського4. 

1 Кульчицький СВ. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). - С. 305; 
Кентій А.В. Українська військова організація. - С.14; Васюта І.К. Національ-
но-визвольний рух у Західній Україні / / Укр. істор. журн. — 2001. - № 6. -
С. 36-37. 

2 Книш 3. Начальна команда УВО у Львові // Життя і смерть полковника Ко-
новальця. - С. 80,90-91,93; Васюта І.К. Національно-визвольний рух... - С. 37-

3 Книш 3. Становления ОУН. - С. 19-20. 
4 Матвеев Г. Четыре выстрела Дракона / / Родина. - 1998. - № 8. - С. 118. 
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Потреба всебічного вивчення свого основного противника, ін-
формаційного забезпечення підпільно-підривної діяльності та май-
бутнього масштабного збройного виступу проти поневолювачів, 
захисту від силових структур ворога обумовлювали неодмінність 
оперативного супроводження діяльності УВО, налагодження роз-
відувальної та контррозвідувальної активность Першим спеціаль-
ним підрозділом в організації українських націоналістів стала 
згадана «розвідча» (розвідувальна) референтура УВО. її очолив ко-
лишній співробітник розвідки австро-угорської армії та розвіду-
вального відділу штабу корпусу Січових стрільців Я. Чиж, а згодом — 
сотник М. Колтуняк. 

Навесні 1922 р. керівником став колишній заступник командира 
Коша січових стрільців О. Думін1. Через недостатню увагу до 
розвіддіяльності та брак потрібних здібностей його попередників 
розвідка УВО перетворилася на «найбільш занедбану» ділянку. Са-
ме з приходом О. Думіна, «людини здібної, енергійної і з кожного 
боку сильної індивідуальності», розвідка в УВО набуває статусу са
мостийного та важливого напряму, визначається пріоритетність її 
завдань, розбудовується структура розвідувальних осередків й ін-
форматорської мережі. Оскільки досвідчені військовики організації 
ставили за мету збройний виступ проти Другої Речі Посполитої, то 
першочергове значения надавалося збиранню відомостей про 
збройні сили, воєнно-промисловий потенціал, засоби транспорту і 
зв'язку противника. Добуванню й обробці підлягала інформація 
про дислокацію військових з'єднань ї частин, їх озброєння, систему 
підготовки, командний склад та морально-політичний стан війсь-
ковослужбовців, систему постачання тощо2. Як основні джерела 
розглядалися патріотично налаштовані українці — призовники до 
Війська Польського, мешканці районів, де розміщувалися військові 
та військово-промислові об'єкти, державні службовці, які надавали 
націоналістам конфіденційні відомості з корисливих міркувань. 
Оброблялася і систематизувалася військово-навчальна література, 
польська та іноземна преса3. 

Приклад організації розвідувальної роботи у польській армії на
водить у споминах член УВО П. Заболоцький. Завдання встанови-

Кучерук О. Розвідка Української військової організації та Осип Думін / / 
Пам'ять століть. - 2001. - № 4. - С. 117. 

Книш 3. Власним руслом. — С. 91. 
Там само. - С. 97; Кучерук О. Розвідка військовоі організації... — С. 124. 
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ти розташування і структуру командування армійського корпусу у 
Перемишлі, зібрати дані про командний склад місцевих військових 
частин та переміщення військ він виконав як завдяки залученню до 
співробітництва штабних вояків-українців, так і підкуповї військо-
вослужбовців-поляків. Були добуті відомості про мобілізаційну 
систему Конфіденти розвідника УВО фотографували мобілізаційні 
плани, таємні накази Міністерства оборони, документацію пере-
мишльського арсеналу1. 

Співробітники О. Думіна з літа 1922 р. у Галичині та на тери-
торії Великопольщі розгортають розвідувально-інформаційну ме
режу інформаторів, чиї повідомлення надходили в розвідувальні.. 
осередки повітових і окружних команд УВО, де й оброблялися. 
Для конспірації горизонтальні зв'язки між ними не заохочували-
ся. Натомість кожен з розвідувальних осередків мав конспіратив-
ний канал з'єднання з Крайовою командою у Львові. «Поштов* 
скриньки» у центрі Галичини контролював особисто керівник 
розвідки. 

За словами функціонера УВО 3. Книша, розвідпідрозділ УВО* 
«покрив розвідувальною сіткою всі українські землі під Польшею г 
запустив свої щупальці глибоко в корінну польську територію» 
Крім центрів Галичини, розвідувальні осередки працювали у Вар̂  
шаві, Кракові, Вроцлаві, Любліні, Туруні й інших великих польсь-т 
ких містах, а також білоруських — Бресті, Гродно тощо2. 

Польська влада й силові структури визнавали активність та не^ 
безпеку таємної діяльності УВО. Як зазначалося у підручни: 
«Розвідка», підготовленому Генеральним штабом Польщі, «розвідча 
сітка УВО була найбільшою і найкраще зорганізованою цього ро; 
сіткою в Європі»3. Уже в березні 1925 р. відбувається гучний судо' 
вий пронес над членами УВО за звинуваченнями у розвідувальн( 
підривній діяльності (так звана «Справа басарабівців» — від імеі 
зв'язкової УВО О. Басараб, що загинула у в'язниці під ч* 
слідства). За ним проходило 10 осіб на чолі з А. Мельником, яко' 
було засуджено до 4 років ув'язнення. Загалом до 1928 р. близько 
100 українських націоналістів відбувало покарання «за шпигун-
ство». 

1 Срібна сурма... - 36. 1. - С.93-95. 
2 Книш 3. Власним руслом. - С. 92; ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 7449. А 

Арк. 8. 
3 Мартинець В. Українське підпілля... — С. 171. 
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Високу оцінку дієздатності розвідки УВО дав згодом її про-
відний історіограф і учасник 3. Книш: «Розвідка — військова, полі-
тична, економічна — була й буде необхідною частиною загальної 
боротьби народу за його визволення, а пізніше для його безпеки». 
УВО «ані мала змоги, ані потреби розгортати розвідку на широку 
скалю. Але те, що вона в тій ділянці зробила, зовсім не було гірше, 
як в інших народів... ЇЇ члени виконували накази своєї організа-
ційної клади, працювали ідейно і жертовно»1. 

Однак з приходом у червні 1930 р. до керівництва Крайовою коман
дою Ю. Головінського, колишнього командира 6-Ї бригади УГА, 
чудового конспіратора й організатора підпільно-бойової діяль-
ності, успішна праця розвідки УВО в Галичині була поставлена під 
загрозу згортання. Ю. Головінський «зажив собі слави основопо
ложника модерної тактики бойового українського підпілля» тим, 
що наголос робив на терористичних актах і силових експропріаціях 
грошей (ексах), нападаючи на банківські та поштові установи. 
Створені ним «летючі» бригади бойовиків добули коштів більше 
ніж за 10 попередніх років. 

Разом з тим він вважав недоцільним добувати розвідувальні дані, 
«потрібні генеральним штабам чужих армій для використання в ре-
гулярній війні», а натомість пропонував обмежитися забезпеченням 
безпосередніх акцій УВО шляхом «локальної розвідки для потреб 
партизанки». На його погляд, збір інформації відволікае від основ-
них (силових) акцій, завдає зайвих втрат особового складу від опе-
ративних ударів польських правоохоронних органів, а сама ор-
ганізація ризикує перетворитися на знаряддя іноземних розвідок і 
ском про мету вати себе в очах населения. Від Є. Коновальця він 
«домагався цілковитої ліквідації розвідочного реферату», а в разі не-
виконання його вимог погрожував піти з посади2. 

Додавали авторитету Головінському і зміни кадрового складу 
УВО, до лав якої після масових арештів 1925—1926 рр. прийшло чи-
мало молодих людей, що не служили в українських збройних силах 
часів визвольних змагань, виховувалися у радикальному дусі про
тесту проти політики польського режиму. На момент створення 
РУН у 1929 р. вони становили більшість у Крайовій команді УВО та 
и низових ланках. «Молоде покоління, — писав про цю генерацію 
сучасник, — рушило в боротьбу просто з шкільної лави чи універси-

Срібнасурма... — 36. 1. — С. 66. 
Там само.-С. 61-63. 
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тетської аудиторії і свою життєву школу проходило не в паргійній 
роботі, а на полі бою, відчувало повну зневіру в старих богах і по
требу переоцінки дотеперішніх цінностей ідейного і практично-
политичного характеру»1. 

Слід визнати, що певні міркування представника радикально! 
течії в УВО були слушними. Однак їх повна реалізація сприяла б ос̂  
таточному перетворенню руху націоналістів у вузькосектантську 
організацію, позбавила б її інформаційного потенціалу на перепеку 
тиву. Проте керівна діяльність Ю. Головінського тривала недовгсй 
(1924—1926). Він був захоплений поліцією та загинув при нез'ясова*| 
них обставинах під час проведения слідчого експерименту 30 веі 
ня 1930 р. під м. Бібрка. 

Члени УВО вдавалися і до диверсійно-терористичних акцій. Ук 
їнські націоналісти у 1921—1939 рр. здійснили 63 терористичні 
проти представників влади та українців, які активно, на дз 
УВО-ОУН, співпрацювали з окупантами. За таких обставин загиі 
ло 63 особи2. 

3 жовтня 1921 р. по серпень 1922 р. МВС Польгді зареєстр) 
8 нападів на державні установи й урядовців, 24 акції саботажу та иЦ 
пади на об'єкти зв'язку, 7 підпалів майна польських колоністів. 
ше протягом 1922 р. УВО здійснила в Західній Україні 38 диверсі 
знищення артилерійського складу в Ряшеві, залізничного мостам 
Яворові, псування телеграфних ліній, підриви на залізницях і на(| 
топромислах та інших об'єктах. У пресі навіть набуло поширеі 
визначення «балканізація Галичини»3. 

Слід підкреслити, що радикальні антиурядові акдії, до яких 
валися націоналісти, були лише крайньою формою протесту 
їнської більшості проти політики шовіністичних польських 
жимів на західноукраїнських землях (ЗУЗ). Тільки після рішеі 
про анексію Польшею цього регіону 14 березня 1923 р. до кінця 
ку відбулося 4630 заворушень і акцій протесту, 500 підпалів ма« 
польських землевласників, 256 страйків, майже 5 тис. випадків 
зертирства з армії4. Реакційний характер офіційного курсу посилі 
ся після державного перевороту у травні 1926 р. і запровадження' 

1 КнишЗ. Військо у цивільному//Життя і смерть полковника Коновальця»] 
С. 81; Йогож. Становления ОУН. - С. 8. 

2 Кульчицький С.В. Україна між двома війнами. - С. 309. 
3 Чередниченко В. Націоналізм проти нації... - С. 46; Васюта І.К. Націона 

но-визвольний рух... - С. 38; Срібна сурма... - 36. 2. — С. 145—152. 
4 Васюта І.К. Національно-визвольниЙ рух... - С 42. 
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званого санаційного режиму адміністрації Ю. Пілсудського. Було 
висунуто концепцію «державної асиміляції» непольських етносів, а 
прем'єр-міністр К. Бартель заявив про відмову уряду від компро-
місів з національними меншинами'. 

Особливої брутальності політика режиму набула під час акцій 
«пацифікації» українського населения й у серпні-грудні 1930 р. до-
сягла кульмінації. У силових акціях брали участь не тільки поліційні 
сили, а й армійськї; закривалися національні культурно-просвітні 
заклади, під суд віддано 909 українців, у тому числі 5 депутатів Сейму, 
різко зросла частка «українських» політичних судових процесів: 
якщо у 1929 р. вони становили 22,5 % (7 процесів) від загальної 
кількості, то у 1930 р. - 33,3 % (9), у 1931 р. - 66,6 % (28), у 1933 р. -
68,3 % (54 процеси). Упродовж цих років украшці отримали за 
політичними справами 4 смертні вироки, 13 довічних термінів 
ув'язнення, та у сукупності 1215 років суворої тюремної ізоляції2. 

Кажучи про розвідувальну діяльність УВО, слід зупинитися і на 
співробітництві спецслужб іноземних держав з українськими 
націоналістами, у програмних матеріалах яких підкреслювалося, 
що їхнім «обов'язком є шукати собі союзників» серед держав — гео-
політичних противників Польщі й інших «окупантів України»3. 
Зазначимо, що в історії національно-визвольних рухів XX ст. доволі 
поширеними були випадки співпраці між націонал-патріотичними 
силами пригноблених (колоніальних) народів і противниками їхніх 
метрополій, конкретні приклади чого буде наведено нижче та в нас-
тупних розділах праці. 

Зрозуміло, що українські націоналісти за тих історичних умов не 
могли плекати надію на повалення власними силами окупаційних 
режимів, а також справедливе ставлення до проблеми західно-
українських земель провідних держав Заходу, зі згоди яких Поль
шею було остаточно анексовано Східну Галичину і Західну Волинь. 
Подальші утиски польської влади у національно-культурній та 
суспільно-економічній сферах лише додали радикалізму діям 
націоналістів. 

Комар В.Л. «Українське питания» в політиці урядів Польщі (1926—1939 рр.) // 
укр. істор. журн. - 2001. - № 5. - С 121. 

До статистики політичних процесів у довоєнній Польщі на українських 
землях// Календар-альманах «Нового шляху». — Торонто: Новий шлях, 1979- — 
СМ53-155. 

Дещо про діяльність і плани УВО / / Сурма. — 1928. — Квітень. — С 19; 
Книщ з. Становления ОУН. - С 98. 
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За визнанням одного з фундаторів УВО М. Кураха, після анексії 
репону Польщею Є. Коновалець скликав нараду провідних 
функціонерів організації і повідомив про крах сподівань щодо мож-
ливості порозумітися з режимом Пілсудського і стосовно майбут-
нього курсу на співробітництво з його запеклим противником -
Нїмеччиною. Сам лідер УВО вельми прозоро повідомив про моти-
ви співпраці з Німеччиною у листі митрополиту А. Шептицькому: 
«Нехай сьогодні ми знаходимося на слугуванні німецьким держав-
ним урядовцям. Але завтра ми маємо надію з її допомогою і під 
їхнім керівництвом здобути власнудержавність»'. 

Характерно, що громадська думка регіону в цілому з розумін-
ням ставилася до потреби вдаватися до співлраці з зовніпініми си
лами в інтересах побороти шовіністичний польський режим., 
Якзасвідчивнадопиті 15 лютого 1948 р. у радянських органах дер
жавно! безпеки заарештований співробітник референтури пропа-
ганди Центрального проводу ОУН В. Порендовський, про контак-
ти Є. Коновальця з німцями було широко відомо в Галичині 
однак вони сприймалися як цілком природній засіб боротьби 
Польщею2. 

Із 1921 р. розпочинаються контакти УВО з військовою роз-, 
відкою Німеччини — абвером. Посередником у встановленні сто-; 
сунків виступив агент абверу Консул-ІІ — Ріхард (Ріко) 
(Ярий)3. Колишній офіцер австро-угорськоїта Галицькоїармій, щ 
був платним негласним співробітником німецької розвідки та про
водив у и інтересах оперативну розробку інтернованих украшсы 
вояків, сам перебуваючи на зв'язку в майора абверу Фосса. Згодо" 
він був не тільки посередником у контактах між УВО, ОУН 
німецькими спецслужбами, але й контролером материально-фінан 
сових розрахунків між ними. За словами сучасників, це 
«людина військового фаху, веселої вдачі, зручний та хитрий ди 
ломат, репрезентативний, коректний у поведінці... у зносинах 
людьми - симпатичний»4. До початку радянсько-німецької вій 
1941—1945 рр. Р. Ярі виступав провідним посередником у контаі 

1 ЦДАГОУ - Ф. 263. - Спр. 33285 фп. - Арк. 48; КентіЙ АВ. Українсї 
військова організація. — С. 51. 

2 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 1. - Арк. 199. 
3 Див. докладніше: Вєдєнеєв Д.В. Загадка Ріко Ярого / / Пам'ять століть. 

2 0 0 1 . - № 6 . - С . 149-150. 
4 ДА СБУ - Ф. 6. - Спр. 50778. - Т. 1. - Арк. 74; Шевчук С. Пора сказа 

правду про наші визвольні змагання. - Торонто, Б. в., 1961. - С. 67. 
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УВО-ОУН з німецькими спецслужбами, відав фінансовими ресур
сами організації1. Крім того, у 1926—1929 рр. він очолював і роз-
відку УВО. 

Віж німецької сторони співробітництвом з УВО опікувалися шеф 
абверу полковник В. Ніколаї, колишній начальник Київського 
гарнізону кайзерівських військ (1918) генерал Гренер, полковник 
контррозвідки Гемп і співробітники розвідцентру, що діяв у Львові 
під прикриттям гданської фірми «Хартвіг», офіцери розвідувально-
го відділу штабу 1-ї німецької піхотної дивізії у Східній Пруссії та 
інші представники спецслужб Веймарської республіки. 

У 1923 р. керівник німецької контррозвідки Гемп підписав з 
керівником УВО угоду про ведения націоналістами розвідки у 
Польщі на користь Рейхсверу та здійснення ними у разі війни між 
Польшею та Німеччиною диверсійних акттв. Натомість УВО отри-
мувала щомісячно 9 тис. марок та матеріальну допомогу2. 

В обмін на збір розвідувальних даних проти Польщі та підрив-
ну роботу УВО одержувала грошові субсидії, матеріальну допо
могу, підтримку в підготовці кадрів таємної війни. Як повідомив 
Є. Коновалець одному із засновників ОУН П. Кожевнікову, у 
1923—1928 рр. абвер передав УВО близько 2 млн марок3. Лише через 
передаточний пункт у Гданську націоналістичному підпіллю 
надійшло від німців 200 револьверів, 500 кг вибухівки, тисячі дето-
наторів тощо4. 

Зазначимо, що на хід співробітництва між Німеччиною та УВО-
ОУН намагалися вплинути і політичні конкуренти націоналістів. 
Так, інтриги «гетьманського руху* (прйхильників на еміграції 
П. Скоропадського), який також базувався на матеріально-фінан-
совій підтримці Німеччини, призвели до тимчасового припинення 
Веймарською республікою фінансового постачання націоналістів. 
Однак наприкінці 1932 р. на спеціальній нараді Є. Коновальця та 
Р. Ярі з німецькими представниками було досягнуто домовленості 
про відновлення угоди щодо фінансування УВО-ОУН (7 тис. марок 
щомісячної дотації та виплати на окремі акції в обмін на розвіду-
вально-підривні акції проти Польщі)5. 

»ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 50778. - Т. I. - Арк. 74. 
2 ДДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340, - Арк. 5. 
3 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 50778. - Т. 1. - Арк. 77; Ф. 11. - Спр. 7449. -

Арк. 13. 
4 Чередниченко В. Націоналізм проти нації. — С. 42. 
5 38 ЦДАГОУ - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 6-7. 
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На початку січня 1923 р. у Мюнхені відкриваються розвідувальні 
курси для членів УВО, із 1924 р. — аналогічні в Нідерландах. Протя-
гом 1924—1928 рр. абвер організував розвідувально-підривні на-
вчання «шефів українських розвідчих бригад» у Берліні, Гданську та 
Східній Пруссії1. У свою черту, УВО цілеспрямовано збирала відо-
мості про польські збройні сили. Крім того, на нараді керівників 
УВО в Берліні 6 липня 1926 р. було ухвалено рішення поширити 
розвідувальні спрямування і на інших потенційних противників 
Німеччини, у тому числі СРСР, Велику Британію, Францію, США, 
Канаду2. 

У Берліні для УВО видавалася навчально-методична література з 
проблем розвідувально-диверсійної справи та конспірації: «Техніка 
партизанської війни», «Дещо про залізниці», «Хімічна і бактеріо-
логічна війна», «Методи конспірації» та інші брошури3. 

Широке співробітництво налагоджується між УВО та спецслуж
бами Литви (розвідувальним відділом Генерального штабу, поліцією 
державної охорони, прикордонною поліцією, розвідкою воєнізова-
ної організації «Союз стрільців»). Частину території цієї держави 
(так званий Віленський край) Польша окупувала у 1920 р. Є. Коно-
валець та прем'єр-міністр Литви Вальдемарас у 1923 р. домовилися 
про співробітництво в галузі обміну інформацією про Польщу та 
СРСР. У 1925 р. гданська філія УВО - один із найрезультативніших 
її розвідцентрів — посприяла литовській розвідці в організації 
транс портування до литовського порту Клайпеди двох закуплених у 
Німеччині підводних човнів4. 

Наступного року українські націоналісти спромоглися добути 
план польської агресії Литві. Про деталі наступальної операції 
Є. Коновалець попередив уряд цієї країни, а через зв'язкового УВО 
А. Федину (гданська філія) відповідну інформацію доведено уря
дам Англії та Німеччини, що ставило Польщу перед загрозою мож-
ливої інтернаціоналізації конфлікту. Співробітництво було закріп-
лено підписанням у квітні 1928 р. у Берліні угоди між УВО та пред-
ставником Литви, колишнім керівником зовнішньополітичного 
відомства Й. Пуріцкасом. Українська сторона зобов'язувалася на-

^ДАСБУ. - Ф . 13.-Спр. 403.-Т. 1.-Арк. 90. 
2 Там само. - Ф. 13. -Спр. 403. — Т. 1. -Арк. 90; Чередниченко В. Націона-

лізм проти наци. — С. 45. 
3 Война в тылу врага. — М.: Политиздат, 1974. - Кн. 1. — С. 399. 
4 Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця / / Пам'ять століть. -

2000. - № 5. - С. 59-60. 
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давати литовцям відомості про військово-політичні плани Польші, 
пересування її військ у прикордонній смузі1. 

У столиці Литви Каунасі розташовувалася резидентура УВО на 
чолі з сотником Й. Рев'юком (Йонасом Братвічусом). До и складу 
входило 15 співробітників, що володіли, крім польської, литовсь-
кою та білоруською мовами. Вони збирали інформацію в регіоні 
Вільнюс—Гродно—Ліда—Шнськ, сприяли закупівлі та переправі 
до Галичини зброї, підтримували зв'язок з осередками УВО в 
Берліні, Відні, Парижі2. У Литві в 1928—1934 рр. видавався цент-
ральний друкований орган УВО — часопис «Сурма», інша нелегаль
на пропагандистська та навчальна література. В останні роки життя 
Є. Коновалець використовував для прикриття саме литовський 
паспорт. 

Зрозуміло, що правоохоронні органи Польщі намагалися при-
боркати розвідувально-підривну діяльність українських націона-
лістів. Акцентувалося на створенні власних агентурних позицій у 
середовищі УВО, зануренні в нього провокаторів та інформаторів, 
які б працювали на основі матеріальної залежності або загрози ре-
пресій. Треба зважати на те, що характерними рисами професійно-
го «почерку» тогочасних польських спецслужб були пріоритет аген-
турної розвідки, наголос на масовість агентури у ворожому середо-
вищі в поєднанні з її високою кваліфікаціею, цілеспрямованість та 
наполегливість у досягненні мети. 

«Польська поліція, — згадував член УВО I. Макух, — заповнила 
організацію провокаторами і конфідентами». Більше того, після 
державного перевороту 1926 р. спецслужби Польщі починають ви-
користовувати свою агентуру в УВО, щоб отримати добуту 
розвідкою націоналістів інформацію, у тому числі про події в іно-
земних державах3. У 1929 р. розвідувальні підрозділи генштабів 
Польщі та Чехословаччини створюють координаційний орган по 
лінії робіт проти Німеччини. У рамках співробітництва польська 
сторона добула відомості про тісні контакти УВО з абвером та 
сильні осередки націоналістів у Празі4. 

' Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця. — С 61; Бойків О. Моя 
співпраця з Полковником / / Життя і смерть полковника Коновальця. -
С. 123. 

2 ДАСБУ. - Ф. 26. - Оп. 2. - Спр. 1. - Т. 3. - Арк. 145-148. 
3 Мірчук П. Нарис історії ОУН. - Т. 1. - С. 296; Чередниченко В. Націоналізм 

проти нації. - С. 63. 
4 Балей П. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. - С. 41. 
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Промовистим прикладом занурення ворожої агентури до 
керівних кіл підпілля може слугувати випадок з крайовим бойовим 
референтом Романом Барановським, котрий з 1929 р. за 200 злотих 
щомісяця й окрему винагороду за особливо цінні відомості співпра-
цював з полъською поліцією. Як свідчила інформація, оприлкщне-
на під час Самборського судового процесу над учасниками ОУН 
(вересень 1933 р.), із 20 червня 1929 р. Р. Барановський перебував 
на зв'язку в начальника слідчого відділу з українських справ 
політичної поліції у Львові Ю. Чеховського — вмілого агентуриста і 
майстра оперативних ігор з націоналістичним підпіллям. 

Високу оцінку професіоналізмові цього оперпрацівника дав зго-
дом один із ветеранів націоналістичного руху В. Охрімович: «...бу
дучи чудово орієнтованим у всіх українських справах, він зі своїми 
поліційними подробицями ставав одним з найбільш небезпечних 
приборкувачів українського підпільного революційного руху»1. 
Вважається, шо саме згаданий агент видав полякам Ю. Головінсь-
кого та організаційного референта ОУН 3. Косака (24 червня 
1932 р. засудженогодо7роківув'язнення), отримавшизаце 1,5 тис. 
злотих2. 

Зрозумїло, що за умов кваліфікованих оперативно-розшукових 
заходів польських спецслужб в УВО великого значения надавалося 
дотриманню конспірації, яка в перші два-три роки була незадовіль-
ною, навіть запроваджені псевдоніми застосовувались рідко. Колиш-
ні бойові офіцери важко сприймали підпільні «декорації», особисто 
знали один одного по службі в січовому стрілецтві й УГА, 
еміграційних земляцтвах. Однак завдяки вжитим заходам і ро-
зумінню небезпечності противника у 1923—1928 рр. конспірація в 
УВО була «найліпше поставлена й найсильніше збережена як ніко-
ли перед тим або потім»3. Посилену увагу приділялося вихованню у 
націоналістів відповідних особи стих якостей та озброєнню їх знан
иями щодо методів оперативно!* роботи противника, повчальним 
досвідом аналогічних антиурядових рухів й організацій. У свідо-
мості членів підпілля міцно закарбовувалися такі постулати, як 
«конспірація», «мовчазність», «безоглядний послух і дисципліна», 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 40. - Спр. 9. - Т. 9. - Арк. 190. 
2 Барановський-Азев / / Новий час. — 1933. - 28 вересня; Самбірський про-

цес// НовиЙ час. — 1933. — 21 вересня. 
3 Книш 3. Військо у цивільному... / / Життя і смерть полковника Коновальця. — 

С. 79, 83. 
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«негайне виконання всіх наказів», неминучість «кари за зраду 
тайни»1. 

У типографіях Німсччини та Литви друкувалися «вишкільні» 
(навчально-інструктивні) брошури «Метода конспірації», «Значен
ия розвідки», «Хто працює в розвідці», «Що загал знає про роз-
відку», методичні матеріали з диверсійної справи та партизанської 
війни. На шпальтах «Сурми» регулярно вміщувалися матеріали з 
досвіду діяльності революційних або екстремістських рухів («Як 
російські революціонери втікали з тюрем», «Шґїлісти», «Орсіні»), 
щодо методів протидії польській поліції («3 практик ляцької 
поліції», «Зізнання», «Техніка слідства») тощо2. 

Незважаючи на серйозну загрозу польської поліції та контрроз-
відки, УВО так і не створила самостійний орган контррозвідуваль-
ного захисту своїх лав. На відміну від тих же російських народо-
вольців вона не спромоглася заснувати власних інформаторських 
позицій у правоохоронних органах противника. Крім згаданих па-
сивно-вишкільних методів самозахисту, застосовувався терор проти 
агентів та співробітників польської поліції. Дисциплінарний суд ор-
ганізащї у 1922—1928 рр. засудив до смертної кари п'ятьох зрад-
ників, ще чотири покінчили з собою після викриття. Характерним 
прикладом фізичного усунення зрадника є випадок з членом УВО 
М. Дзіковським, заарештованим поляками за участь у теракті над 
учителем української гімназії у Львові. Будучи залученим до спів-
робітництва з пол'щією, він намагався після звільнення (втечі з в'яз-
ниці) проникнути до осередку ОУН у Празі, однак був викритий і 
втік до СРСР. Суд УВО вирішив знищити його. У Москві М. Дзі-
ковського вистежили бойовики УВО брати Сокольські і виконали 
присуд3. 

Така практика зберігалася й надалі. Упродовж 1930—1939 рр. 
бойовики-націоналісти знищили щонайменш 11 «конфідентів» 
польської поліції4. Застосовувалися теракти проти найнебез-
печніших представників силових структур противника. БойовиЙ 
загін УВО Дзвона (Р. Шухевича) підготував «атентант» (замах, 
убивство) на згаданого Чеховського, який був ліквідований бойови-
ком Ю. Березинським 22 березня 1932 р. 

5 Книш 3. Дрижить пщземний гук. — С. 51. 
2Див., напр.: Сурма. - 1928. - Жовтень-листопад. 
3ІІДАГОУ. - Ф. 263. - Спр. 33285. - Арк. 46-47. 
4Мірчук П. Нарис історіі'ОУН. - Т. 1. - С 366-367. 
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Проте поодинокі теракти, звісно, не могли захистити УВО вїд 
ударів спецслужб Польщі. Було, як констатував 3. Книш, лише 
«усунуто трохи дрібної поліційної рибки»1. 

Отже, від початку існування організованих форм руху укра'шсь-
ких націоналістів в їх рамках виникає спешалъний підрозділ — роз-
відувальна референтура УВО, на яку покладаються завдання добу-
вання інформації про військовий та військово-промисловий потен-
ціал Польщі, створкуетъся розгалужена мережа розвідуьальних філій 
та інформаторів. Загалом розвідувально-інформаційна діяльність 
розглядається як одна з важливих передумов до збройного повален-
ня окупаційної влади та відновлення національної державності. Із 
прагматичних міркувань розвідка націоналістів починае співпра-
цювати зі спецслужбами противників Польщі (Німеччини, Литви), 
використовуючи ці контакти для розширення власних можливос-
тей, підготовки кадрів для спеціальної діяльності. 

Порядз цим керівники націоналістичного підпілля ше не усвідо-
мили потреби створити орган контррозвідувального захисту влас-
ного середовища від розвідувально-підривної діяльності против
ника. 

2.2. Виникнення спеціальних підрозділів Організації 
українських націоналістів (1932—1940) 

Розвиток руху українських націоналістів призвів до об'єднання 
УВО та низки молодіжних організацій націоналістів (Групи укра-
їнської національної молоді, Ліги українських націоналістів, Союзу 
української націоналістичної молоді й інших) у єдину Організацію 
українських націоналістів (ОУН). Установчий конгрес ОУН, який 
відбувся у Відні з 28 січня по 3 лютого 1929 р., обрав Провід ОУН 
(ПУН) на чолі з €. Коновальцем, ухвалив статут та основні підва-
лини політичної лінії ОУН. ЇЇ головною метою оголошувалося вста-
новлення Української самостійної соборної держави (УССД) на 
всій укрзїнській етнічній території. Проголошувався курс «союзу з 
народами, які вороже відносяться до окупантів України». 

У складі ПУНу запроваджувалася військова референтура, до 
функцій якої віднесено тільки питания військово-політичного 

1 Книш 3. ОУН до світової війни / / Календар-альманах «Нового шляху». - 1979. -
С. 45. 
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будівництва, з якого спеціальна діяльність не виокремлювалася. 
Серед виголошених на конгресі 39 рефератів чотири присвячували-
ся військовій проблематиці, але питания розвідки та контррозвідки 
в них не порушувалися. Висуваючи гасло створення збройних сил 
суверенної української держави, суспільно-політична думка націо-
налістів ще не дійшла висновку про неодмінність творения націо-
нальних спеціальних служб. Не було спецпідрозділів у першому 
складі крайової екзекутиви (КЕ, виконавчого органу) ОУН на ЗУЗ 
начолізБ. Кравцівим1. 

Проблеми дальших функцій УВО обговорювалнся на конфе-
ренціях провідників-націоналістів у Львові (травень) та Празі (чер-
вень 1930 р.). Дебатувалися два погляди - ліквідація УВО з переда
чею її бойових функцій до ОУН або збереження її як автономного 
елемента Організащї. Є. Коновалець затвердив рішення, згідно з 
яким УВО залишається в ОУН, зберігає організаційну самостій-
ність, виступаючи бойовим механізмом ОУН, «збройним рам'ям, 
але акцію веде в повній організаційній незалежності від ОУН... Апа-
рат УВО буде звужений до мінімуму і якнайсуворіше законспірова-
ний»2. 

Станом на 1930 р. мережа ОУН краю складалася зі «звен» (ниж-
чих ланок по 3—5 учасників), об'єднаних у кущі або станиці (у насе-
леному пункті). На цьому рівні запроваджувалися посади спеціаль-
них розвідників. Три кущі утворювали підрайон, три підрайони — 
районну організацію, далі йшли надрайонні, повітові (75—80 се
лищ) та окружні екзекутиви (останніх було шість за кількістю 
воеводств). Із двох тисяч членів УВО рух націоналістів до 1939 р. 
зріс кїлькісно в десять разів3. 

Не випадково саме в період різкого піднесення терористичної, 
саботажної та пропагандисте ької активності ОУН в регіоні фор-
мується її спеціальний підрозділ, котрий уперше наділено 
функціями розвідки та контррозвідки. Із липня 1932 р. на Празькій 
конференції ОУН створюється контрольно-розвідча референтура 

1 Книш 3. Становления ОУН. — С. 72—73; Мірчук П. Нарис історії ОУН. — 
Т. 1.-С. 119. 

2 Пірович В. Місце та роль УВО в утворенні Організації українських націо-
налістів / / 1939 рік в історичній долі Украіни і українців: Матеріали міжнар. наук, 
конф. 23-24 верес. 1999 р. - Львів: Вид. центр ЛНУ імені I. Франка, 2001. -
С. 76. 

3 Федорів О., Федорів I. Розвідник «Дальнич» / / Визвольний шлях. — 2000, — 
№11. - С 65-66. 
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на чолі зі студентом-медиком Я. Макарушкою і його заступником 
О. Пашкевичем. На підрозділ покладено завдання зовнішньої 
розвідки (збору інформації про збройні сили, правоохоронні орга~ 
ни та структури влади Польщі, створення в них агентурних по-
зицій) і внутрішньої розвідки (контррозвідувального захисту під-
пілля, перевірки його членів на лояльність). Вживалася і назва 
«ревізійно-розвідочний реферат». Я. Макарушка виступав курато
ром підпілля Львова, а його заступник — периферії регіону. Один із 
перших розшукових заходів референтури — розслідування причин 
зриву демонстрапії протесту українських студентів перед радян-
ським консульством у Львові1. 

У структурі КЕ запроваджується референтура розвідки, в окруж-
них екзекутивах — розвідницько-зв'язкові референтури. Крім того, 
при бойових організаціях підпілля у Львові створюється бойово-
розвідувальний жіночий підрозділ2. 

На зазначеній конференції визначено статус УВО як референту
ри військових справ КЕ. Відтепер вона склалася з кадрового та 
бойового підрозділів й отримувала право у разі потреби створювати 
власний розвідувальний орган3. Фактично ж у 1932 р. УВО остаточ-
но розчиняється в ОУН4. 

При ПУН ОУН на чолі з А. Мельником (згодом — генералами 
В. Курмановичем та М. Капустянським) організовується Військо-
вий штаб, який мав розвідувальний відділ під керівництвом полков
ника Р. Сушка й особливу групу для зв'язків з німецькими спец
службами. Завдання розвідки полягало у ретельному вивченні 
збройного потенціалу іноземних армій. За розробленим М. Капус-
тянським у 1934—1935 рр. «Нарисом плану військових дій» першо-
черговим завданням у період підготовки антипольського повстання 
було вивчення збройних сил противника, його мобілізаційної си-
стеми, організації постачання, комунікацій5. 

Розглянемо особливості розвідувальної діяльності ОУН у 1930-х рр. 
За даними дефензиви (контррозвідки, підпорядкованої 2-му від-
ділові генштабу Польщі), у 1929—1935 рр. майже 630 українців зби-
рали розвідувальні відомості (від 21 особи станом на 1929 р. до 91 

1 Мірчук П. Нарис історії ОУН. - Т. 1. - С. 296. 
2 Там само. - С. 323-324. 
3 Історія Української Військової Організації // Новий час. — 1935. — 20 лис

топада; Книш 3. Варшавський процес ОУН... — Т. 1. — С. 132. 
4 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 40. - Спр. 1. - Т. 9- - Арк. 191. 
5 Там само. - Ф. 13. -Спр. 372. - Т. 35. -Арк. 22. 
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у 1935 р.), що стан овило 26 % від обґрунтовано підозрюваних у 
шпигунстві1. 

Тогочасну розвідувальну активність ОУН можна умовно поділи-
ти на два основних напрями: добування інформашї для збройного 
виступу проти Польщі (у тому числі в інтересах потенційних зов-
нішніх союзників у боротьбі з Варшавою) і розвідувальне забезпе
чення бойових акцій підпілля або інших українських національно-
патріотичних сил. 

Як уже йшлося, установчий конгрес ОУН заклав концептуальне 
підґрунтя для дальшого співробітництва з іноземними спецслуж
бами у розвідувальній сфері, що було важливим джерелом ма-
теріально-фінансового забезпечення націоналістичного руху. Так, у 
бюджетіОУН (Визвольномуфонді) на 1936—1937 рр. іззагальної су-
ми, еквівалентної 126 тис. 282 доларам США, 50 тис. надійшло від 
Німеччини, а 30 тис. — від Литви. Безпосередньо на організацію 
розвідувальної роботи витрачено 20 тис. доларів2. 

Як і раніше, головним партнером розвідки ОУН залишається 
Німеччина. Документи Імперської канцелярії ціеї країни свідчать, 
що наприкінці 1932 р. співробітник абверу капітан Патциг, Є. Ко-
новалець та Р. Ярі досягли домовленості стосовно постачання 
націоналістами інформації про збройні сили та військовий по-
тенціал Польщі, збройну допомогу підпілля у разі польсько-
німецької війни. Передбачалося, що активні диверсійно-терорис-
тичні дії націоналістів суттєво скують 2-й армійський корпус 
Польщі. Ухвалюється рішення налагодити навчання членів ОУН з 
диверсійної справи та володіння короткохвильовими засобами 
зв'язку3. 

Із 1932 р. абвер активніше наполягае на отриманні від розвідки 
ОУН відомостей про оборонний потенціал СРСР. У грудні 1933 р. 
на зустрічі в Берліні німецький генерал Рейхенау й інспектор геста
по Дільс рекомендували Є. Коновальцю розгорнути розвідку та 
підривну пропаганду в радянській Україні4. А з 1936 р. Німеччина 
активізує розвідувально-диверсійну підготовку до майбутньої 

'Иностранные разведки в Польше. — УНКВД по Ровенской области, 1940. — 
С. 11. 

2ДАСБУ. - Ф . 26. -Оп. 2.-Спр. 1.-Т. З.-Арк. 185. 
3 Там само. - Ф, 13. - Спр. 372. - Т. 34. - Арк. 33-34. 
4 ЦДАГОУ. - Ф. 263. - Спр. 33285 фп. - Арк. 98; Балей П. Фронда Степана 

Бандери в ОУН 1940 р. - С. 46. 
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війни, у 1937 р. в абвері запроваджується 7-й, диверсійний, відділ. 
На початку 1938 р. полковники Лахузен і Штольце, куратори ОУН 
від абверу в 1937—1945 рр. отримують від шефа німецької військовоі 
розвідки адмірала Канаріса вказівку перевести агентуру з українсь-
ких націоналістів на діяльність проти СРСР1. 

Важливість інформаційних джерел ОУН усвідомлювала і керівна 
націонал-соціалістична партія Німеччини, зЧ'зд якої (Штутгарт, ве-
ресень 1937 р.) після доповіді представника ПУН Т. Порадовського 
висловився за пожвавлення контактів з націоналістами «шляхом 
взаємної інформації зсередини і зовні»2. 

Окрім зрозумілого інтересу Німеччини до СРСР, у самій ОУН 
зростали антирадянські спрямування, причини яких корінилися в 
політиці сталінізму. голодомор в Україні 1932—1933 рр., згортання 
українізації, фабрикація політичних процесів кінця 1920-х— почат
ку 1930-х рр. Злочини тоталітарного режиму були досить відомими 
серед населения західноукраїнських земель. Як згадував один з ко-
мандирів боївок СБ ОУН(Б) Д. Куп'як, «читаючи вільну пресу, в 
якій часто були репортажі про життя у СРСР, західні українщ' доб
ре знали про масові розстріли в казематах ЧЕКА, ГПУ... НКВД, 
вивезення мільйонів свідомих укра'шців-патріотів на Сибір та про 
недавній штучний голод, що забрав у 1933 р. мільйонів укра-
їнців...»3 

У 1930 р. виношувався намір організувати вибух у радянському 
генконсульств! у Львові4. Бойовик ОУН М. Лемик 21 жовтня 1933 р. 
за наказом ПУНу вбив завідувача канцелярії генконсульства СРСР 
у Львов! О. Майлова, сплутавши з генеральним консулом Г. Лап-
чинським (терориста видав правоохоронним органам член ОУН, 
агентрозвідувального відділу Генштабу Ю. Заблоцький). У націона-
лістичній літературі теракт трактувався як акція протесту на голодо
мор в УСРР 1932—1933 рр. Планувався замах і на повноважного 
представника СРСР у Варшаві В. Антонова-Овсієнка. Як повідом-
ляв уже в 1970-ті рр. ветеран зовнішньої розвщки П. Судоплатов в 
особистому листі заступникові Голови КДБ СРСР Ф. Бобкову, у 
1933 р. ОДПУ СРСР отримало від агента «82» в оточенні С. Коно-
вальця інформацію про відрядження ним до США п'ятьох бойо-
виків на чолі з Мишугою для теракту проти наркома закордонних 

1 ДА СБУ - Ф. 7. - Оп. 9. - Спр. 16. — Т. 1. ~ Арк. 31-32, 
2 Там само. - Ф. 26. - Оп. 2. - Спр. 1.-Т. 3. -Арк. 173. 
3 Куп'як Д. Спогади нерозстріляного. - С. 97-98. 
4 ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 9079. - Т. 5. - Арк. 286. 
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справ СРСР М. Литвинова (терористів заарештовано)1. Улітку того 
ж 1933 р. на розповсюджену С. Бандерою серед членів ОУН анкету 
щодо доціггьності теракту проти радянського представника 75 % 
опитаних висловили готовність це зробити2, що свідчить про анти-
радянські настрої націоналістичної молоді. 

Доцільно зупинитися на проблемі про те, чи вела ОУН у 1930-ті рр. 
розвідувально-підривну роботу безпосередньо на території СРСР. 
Історики націоналістичного руху як бандерівської, так і мель-
никівської орієнтацій у своїх працях стверджують: УВО-ОУН тоді 
мала оперативні позиції в радянській Україні. За словами 3. Кни-
ша, усі зв'язки з УСРР «збігалися в руках полковника Євгена Ко-
новалыдя». Сучасники свідчать, що він часто приймав кур'єрів з 
України, залишившись з ними в кімнаті, «говорив довго в чотири 
очі, без свідків». Організаційні контакти з людьми УВО-ОУН в 
УСРР відбувалися, начебто, через Румунію або балтійські 
країни та Фінляндію. 3. Книш указує на наявність масових 
«націоналістичних організацій» у Червоній армії. П. Мірчук у 
1937 р. також пише про глибоко законспіровані контакти про-
відника УВО-ОУН з націоналістичними елементами в УСРР і 
стверджує, що у 1937—1938 рр. «існувало на Наддніпрянщині що-
найменш п'ять таких самостійно діючих центрів революційно-
підпільних організацій, з якими полковник Коновалець за посе-
редництвом окремих крайових зв'язкових держав мав безпосе-
редній зв'язок»3. 

На нашу думку, ми маемо справу якщо не зі свідомими припис
ками, то, принаймні, із самообманом відомих істориків. За вели-
чезної карально-репресивної системи сталінізму із всюдисущим 
інформативним апаратом важко уявити можливість існування ре-
альних націоналістичних організацій (особливо в репонах, де 
націоналізм як ідейно-політичнатечія практично не був представ-
лений). Імовірно, грунтом для зазначених тверджень стали по-
відомлення радянських ЗМІ про «викриття» сфабрикованих орга
нами держбезпеки націоналістичних організацій. Із посиленням 
репресивного характеру панівного режиму в СРСР та УСРР усе 
частіше гучно оприлюднювалися такі матеріали. Від грудня 1932 р. 
в УСРР починаються арешти за справою «великої, широко розга-

1 Бобков Ф. КГБ и власть. - С. 91-92. 
2 ЗамлинськиЙ В. Шлях чорної зради. — С. 31—32. 
3 Книш 3. ОУН до Світової війни. - С. 45-46; Мірчук П. Євген Коновалець. -

С. 92. 
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луженої контрреволюційної Української військової організації», 
яка, начебто, ставила за мету повалити радянську владу й устано
вите фашистську диктатуру. За причетність до цієї «гумової» 
структури протягом 1933-1934 рр. засуджено близько 150 осіб, у 
тому числі військовослужбовців — уродженців Галичини. Політич-
ний лроцес у перші дні «Великого терору» відбувся 13—15 грудня 
1934 р. у Києві над 37 «учасниками» вигаданого «Об'єднання ук-
раїнських націоналістів» із філіями в Москві, Ленінграді, Мінську 
і Києві1. Отже, звинувачення в належності до «українських 
націоналістів» ставало стандартним тавром для фабрикації ре-
пресій. Зрештою, приводами були оперативні ігри радянської 
спецслужби із закордонними центрами націоналістів (окрема 
імітація існування в СРСР націоналістичного підпілля, відря-
дження від його імені емісарів за кордон), до розгляду яких ми по-
вернемося. 

У січні 1934 р. за наказом керівника інспекторської служби 
німецької Служби безпеки (СД) Дільса, берлінська філія ОУН отри-
мує статус підрозділу німецької спецслужби2. Запроваджується ме
режа навчальних закладів для підготовки розвідувально-ди-
версійних кадрів із членів ОУН. Серед них — засновані у 1934 р. 
розвідувальні школи у Вільгельмсдорфі й Тегелі під Берліном, 
піврічний навчальний табір, відкритий у 1938 р. у Хімзеє (Баварія). 
Його кращих вихованців переводили до табору Обер-Траум 
(Австрія) з поглибленим вивченням диверсійної справи. Напере-
додні Другої світової війни у розвідувально-диверсійних формуван-
нях і спеціальних навчальних закладах Німеччини перебувало до 
4 тис. українців (зокрема, близько 300 у спецшколах)3. 

Питания створення українськими націоналістами в 1930-ті рр. 
бойових підрозділів спеціального призначення в науковій літера-
турі практично не висвітлено. У документальних і мемуарних дже-
релах збереглися лише обмежені згадки. Думка про формування та-

1 Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. — 
К.: Стилос, 2002. — С. 204-209; Етнонаціональний розвиток України. Терміни, 
визначення, персоналії. - К.: Друк. МВС України, 1993. — С. 83-84. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Сир. 490. - Арк. 69. 
3 Там само. - Арк. 70; ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 4; Зам-

линський В. Тавровані презирством народу. — К.: Політвидав України, 1974. — 
С. 17-18; Васюта І.К. Нацюнально-визвольний рух... — С. 60; Русначенко А. 
Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни / / Сучасність. — 
2001.-№ 10.-С. 90. 
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ких підрозділів виникла в середовищі КЕ ОУН. Функціонер ОУН 
Я. Гайвас у 1930—1931 рр. (згодом один із керівників спецпідрозділів 
ОУН(М) за кордоном) організував так звану чорну сотню для 
розвідувально-диверсійної роботи на території УСРР. На перетині 
кордону її розгромлено радянськими прикордонниками1. Майбутні 
відповідальні співробітники СБ ОУН(Б) В. Макар та П. Башук 
навесні 1937 р. організовують диверсійно-терористичну трупу «Вов
ки», її першими акціями стали погроми польських маєтків у Сокалі 
в липні 1937 р. та вбивство агента поліції Я. Душка. Один із 
керівників ОУН на Волині, В. Сидор, улипні 1937 р. створює під 
такою ж назвою конспіративну бойову групу, що складалася, за 
різними даними, з 25—37 найкраще підготовлених бойовиків. У ве-
ресні 1939 р. «Вовки» роззброїли декілька дільниць польської 
поліціі"2. 

Спецпідрозділи з учасників ОУН та збройні групи націоналістів 
на ЗУЗ відіграли певну роль у польсько-німецькій війні 1939 р. (при 
цьому тисячі етнічних українців мужньо протистояли агресорові в 
лавах Війська Польського). Ще влітку 1939 р. дефензива повідомля-
ла про інтенсивний збір націоналістами в інтересах Німеччини 
військової інформації у південно-східних районах Польщі, фото-
зйомку залізниць та інших об'єктів. Напередодні війни зростає 
напруга в українсько-польських взаєминах. 3 15 вересня 1938 р. до 
15 березня 1939 р. з українського боку відбувається 397 демон-
страцій, 47 саботажних і 34 терористичних актів. У відповідь тільки 
21-22 березня 1939 р. поляки заарештовують 240 українців, у тому 
числі трьох членів КЕ ОУН, а націоналісти влітку вдаються до 
«відплатних» терактів3. 

3 початком війни два курені націоналістів (під командою 
Р. Сушка та Й. Бойдуника) та диверсійна трупа колишнього сотника 

1 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 33282. - Арк. 42. 
2 Макар В. Бойові друзі. Збірка спогадів з дій ОУН. 1929-1945. - Торонто: 

Гомон України, 1980. — Т. 1. - С. 246; Мостепан Я. Василь Сидор-Шелест-Ви-
шитий-Сталь / / Визвольний шлях. - 2001. — № 1. - С 78. 

33амлинський В. Таврованіпрезирством... - С . 11-12; Висоцький Р. Спроба 
ліквідації ОУН польськими владами напередодні Другої світової війни на тери-
торії Галичини та Волині / / 1939 рік.... - С. 82-85; Швагуляк М. 3 історії 
українсько-польських взаємин напередодні та під час німецько-польської 
війни 1939 / / Україна-Польша: історична спадщина і суспільна свідомість: 
Матеріали міжнар. наук. конф. - Кам'янець-ПодільськиЙ, 29—31 травня 
1992 р. - К.: Либідц 1993. - С 233. 
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«Карпатської січі» Й. Карачевського у складі 14-ї німецької армії 
групи армій «Південь» здійснювали розвідувально-диверсійну 
діяльність, дійшовши до району Стрия. Диверсанта-націоналісти 
31 серпня 1939 р. вчинили велику диверсію на станції Підмона-
стирськ поблизу Тернополя, щоб ускладнити перекидання польсь-
ких військ на Захід. Перша половина вересня 1939 р. лише у райо
нах на південь від Львова вїдзначилася збройними сутичками, в 
яких з польської сторони брали участь по 500—1000 осіб та 500—700 
з української1. Загалом на початку війни 1939 р. збройні формуван-
ня ОУН (близько 7,7 тис. учасників) із 29 липня до 23 вересня 
роззброїли майже 3,6 тис. польських військовослужбовців і 
поліцейських, захопили танк, 8 літаків, 7 гармат, 23 кулемети, понад 
3,7 тис. одиниць стрілецької зброї2. 

Свідченням того, що ОУН намагалася вести самостійну розвіду-
вальну діяльність і не обмежувати її взаємодією з Німеччиною, мо-
жуть слугувати, на нашу думку спроби розвинути взаємини зі 
спецслужбами інших держав. У 1931 р. емісари УВО-ОУН встано-
вили контакт з представником британської спецслужби Сікрет 
інтелідженс сервіс через п кадрового співробітника в представ-
ництві Англії у Варшаві Д. Росса3. 

У серпні 1937 р., за даними 7-го відділу Головного управління 
державної безпеки (ГУДБ) НКВС СРСР (зовнішня розвідка), у 
віденському готелі «Брістоль» відбулася зустріч Є. Коновальця, 
членів Військового штабу ОУН генералів В. Курмановичата М. К.а-
пустянського з японським воєнним аташе у Берліні, радником по- { 
сольства Японії у Парижі кадровим розвідником Іто та двома 
офіцерами японського генштабу. Обговорювалися можливості ве- • 
дення розвідувальної роботи проти СРСР із позицій української 
діаспори в Маньчжурії. Результати консультацій задовольнили і 
обидві сторони4. 

Стосунки між японською розвідкою та українськими 
националистами в Маньчжурії, де мешкало понад 70 тис. політичних 
емігрантів з колишньої Російської імперії, активізувалися після ви-
ходу в 1927 р. меморандуму прем'єр-міністра Танакі з рекомен-

1 Пурат А. Українці у вересневій кампанії// 1939 рік... - С 139. 
2 Україна партизанська. - С 5; Кучерук О. Українське повстання 1939 року 

на Західній Україні / / Пам'ять століть. - 2000. - № 5. - С 148-149. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 263. - Спр. 33285 фп. - Арк. 41. 
4ДАСБУ.-Ф. 16.-Оп.30.-Спр. ІЗІ.-Арк. 207. 
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даціями шодо війни проти СРСР. На початку 1930-х рр. розроб-
ляється план бойових дій Квантунської армії проти СРСР — «Оцу», 
який передбачав широкі розвідувально-підривні акції. Після ство-
рення Японією в Маньчжурії маріонеткової держави Маньчжоу-Го 
(1931) Р. Ярі відрядив туди своїх представників Федорова і Митни-
ка, котрідо 1933 р. створили у Харбіні «Далекосхідну січ» та встано-
вили контакти з японською розвідкою. 

Третій відділ заснованого японцями у 1934—1935 рр. «Бюро у 
справах російських емігрантів» вів облік, підбирав і вивчав серед 
емігрантів кандидатів на розвідувально-диверсійну роботу та про
водив контррозвідувальну діяльність у цьому середовищі. «Україн-
ська націоналістична громада» у Харбіні, працюючи під контролем 
місцевого японського розвідоргану (військової місії), відправляла 
своїх членів на розвідувально-диверсійні курси з перспективою ро
бота на радянській території1. 

У 1934 р. японський воєнний аташе у Стамбулі встановив кон
такт із представниками українських націоналістів для збору інфор-
мації про СРСР2. Вилучені німцями 1940 р. документи розвідуваль-
ного відділу генштабу Франції містили відомості про співробіт-
ництво з французькою розвідкою лідерів ОУН М. Сціборського та 
В. Мартинця3. У 1935—1937 рр. до деяких європейських країн 
відряджені представники ПУН: М. Капустянський (Франція), 
I. Габрусевич (Італія), Мошинський (Іспанія), Кентжинський 
(Фінляндія), які шукали можливого порозуміння зі спецслужбами 
цих держав, а також Туреччини і Югослава. 

Торкнемося питания терористичної діяльності ОУН у 1930-х рр. 
На кампанію «пацифікації» ОУН відповіла посиленням індивіду-
ального терору. Найрезонанснішими терактами початку 1930-х рр. 
стають убивства 1931 р. директора Української державної гімназії 
I. Бабія, 29 вересня того ж року у Трускавці — депутата сейму 
Т. Голувка, 27 серпня 1932 р. - комісара поліції Львова Е. Бачинсь-
кого. 1934 р, стає кульмінаційним: ліквідовано 3 поліцейських, 
3 громадських старост, декількох агентів поліції, вчинено два вибу-
хи у громадських місцях4. На сходинках «Товариського клубу» у 

1 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 50778. - Т. 1. - Арк. 165; Японская разведка: Учеб
ное пособие. — М., 1963. — С. 15—23. 

2 Японская разведка. — М: Особое бюро при Наркоме внутренних дел СССР, 
1940. - С. 23. 

3 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 50778. - Т. 1. - Арк. 165. 
4 Книш 3. Варшавський процес ОУН... - Ч. 1. - С. 98. 
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Варшаві 15 червня 1934 р. бойовик ОУН Г. Мацейко застрелив 
міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького, провідного теор
ия політики «пацифікації». 

Терористичні та диверсійні акції потребували відповідного роз-
відувального забезпечення. Прикладом може слугувати розвідуваль-
не супроводження підготовки замаху на Б. Перацького. Його орга-
нізатор Микола Лебедь створив через можливості розвідки К.Е ОУН 
жіночу розвідку, яку очолювала і майбутній шеф зв'язкових коман-
дувача УПА Р. Шухевича К. Зарицька, член ОУН з 1932 р. Упродовж 
1933—1934 рр. за міністром встановлювали зовнішнє спостережен-
ня, вивчали маршрута пересування, звички. Як результат, замах 
вдався, а його виконавець утік1. 

Окремо слід сказати про такі історичні форми спеціальних 
підрозділів націонал-самостійницького руху, як розвідка та жандар-
мерія «Карпатської січі». Після Мюнхенської угоди 25 травня 1938 р. 
уряд Чехословаччини погодився визнати автономію Закарпаття 
(8 жовтня 1938 р. утворився перший уряд). Проте на землі цього 
краю, використовуючи складну міжнародну обстановку в Європі, 
зазіхали Угорщина й Польща. 

1 жовтня 1938 р. прем'єр-міністр Угорщини Б. Імреді, щоб де-
стабілізувати становище у регіоні і створити передумови для окупа-
ції Закарпаття, таємно доручає керівникові МВС В. Козмі сформу-
вати диверсійні групи «Сабатчапат» («Обірванці», близько 600 доб
ре озброєних бойовиків). Відомо і про формування на території 
регіону місцевими сепаратистами 20 спецзагонів «Рондьош гарді» 
(майже 800 бойовиків), груп «чорносорочечників» С. Фенцика. 
Загальні сили угорських терористів англійський журналіст Гендер-
сон оцінював у 2 тис. осіб. Першу їхню диверсію зафіксовано 
5 жовтня 1938 р. Лише на початку листопада вони здійснили не 
менше 18 нападів на прикордонні населені пункти. Добре налаго-
джена розвідка давала змогу бойовикам вдало маневрувати й завда-
вати несподіваних ударів. 3 жовтня розпочинають дії польські 
спецгрупи, підривають мости і вчиняють теракта. Регіон зазнав 
людських жертв і величезних матеріальних збитків2. 

Ще 4 вересня 1938 р. з ініціативи ОУН проходять збори делегатів 
1 Книш 3. Варшавський процес ОУН... — Ч. 1. — С. 65. 
2 Стерчо П. Карпато-Украшська держава. - Торонто: Наук, т-во ім. Тараса 

Шевченка, 1965. - С. 63—65; Вегеш М.М., Гиря В.І., Король І.Ф. Угорська іри-
дента на Закарпатті... — С. 99—103. 
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молоді Закарпаття, утворюється воєнізована «Українська нацио
нальна оборона», яка на початку листопада 1938 р. реорганізується 
в «Карпатську січ» з Гснеральним штабом на чолі з полковником 
М. Колодзінським. Для оборони регіону з Галичини прибуло майже 
2 тис. націоналістично настроєної молоді. Січовики вели збройну 
боротьбу з іноземними диверсантами (нерідко — разом із частинами 
чехословацької армії), охороняли кордони і населені пункти. Роз-
горнулося формування жандармерії Карпатської України, до якої 
лише протягом лютого — березня 1939 р. добровільно вступило 
278 місцевих українців. Але через агресію Угорщини вона (як 
спеціальний орган) сформуватися не встигла, хоча можна впевнено 
говорити про відчутні уепіхи січовиків і жандармів у протидй' іно-
земному збройному втручанню (до 25 лютого 1939 р. угорські теро-
ристи втратили тільки полоненими 345 чоловік)'. 

У березні 1939 р. міністр національної оборони Карпатської 
України С. Клочурак доручив полковникові армії УНР Є. Камінсь-
кому розробити, враховуючи досвід військового будівництва (що, 
звичайно, передбачало і творения структур розвідки), проект штату 
міністерства й організації збройних сил як частини майбутньої армії 
«великої Української Держави»2. 

3 березня 1939 р. у складі головної команди «Карпатської січі» 
запроваджується розвідувальний підрозділ (другий відділ) на чолі з 
членом ОУН Є. Врецьоною (Волянським). Ним, зокрема, було до-
буто інформацію щодо концентрації угорських військ на кордонах 
Карпатської України, плани чехословацького військового контин
генту в регіоні. Окрім власне розвідувальних функдій, цей осередок 
розгорнув й іншу специфічну діяльність. Річ у тім, що у Головній 
команді «Карпатської січі» утворилася радикально-націоналістич-
на опозиція президентові автономії А. Волошину. Опозиціонери 
дорікали йому недостатньою рішучістю у досягненні повної дер
жавно! самостійності Закарпаття. Другий відділ виступав конспіра-
тивним осередком з подготовки державного перевороту, шо плану-
вався на 14-15 березня. Важко судити, чи вдався б заколот, якби не 
агресія угорських військ, адже чехословадька контррозвідка нама-

3 Вегеш М. Карпатська Січ: сторінки історії. — С. 6—7; Докладніше про бо
ротьбу з угорськими та польськими бойовиками див.: Вегеш М.М., Деле-
ган М.В,, Довганич О.Д. та ін. Вони боронили Карпатську Украшу... — 
С. 293-312. 

2 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 74946. - Т. 2. - Арк. 26. 
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галася відстежувати дії радикалів та інформувати про них А. Воло
шина1. 

Уночі з 13 на 14 березня 1939 р. до Закарпаття вторгається 40-ти-
сячна уторська армія. Незважаючи на опір «Карпатської січі», їй 
удалося 18 березня захопити столицю Карпатської України Хуст. 
Розвідка січовиків переходить до формування партизанських за-
гонів, які вели боротьбу з окупантами до кінця травня. Окремі гру-
пи січовиків у горах не складали зброї упродовж всієї угорської оку-
пації2. 

Активізація у 1930-х рр. терористичної, розвідувальної, пропа- * 
гандистської діяльності ОУН призвела до сильних оперативних 
ударів польських правоохоронних органів по її середовищу. Як і 
раніше, наголос робився на створенні агентурно-інформаційної ме
реж! з-поміж членів ОУН, їхніх близьких ділових або родинних 
зв'язків. Так, комісаріатом державної поліції м. Стрия був завербо-
ваний як інформатор рідний дядько лідера підпілля Галичини 
Йосип Бандера3. Одним із провідних організаторів агентурного 
спостереження за ОУН виступав старший поліцейський комісар 
Львова Білевич, якого тогочасна преса іменувала «центром усієї 
розвідувальної служби львівської поліції». При створенні агентур-
них позицій у середовищі націоналістів польські спецслужби нама-
галися використати суперечностї, суперництво між окремими його 
учасниками, їхні негативні особисті риси. Зовнішньополітичний 
відділ Націонал-соціалістичної партії Німеччини у документах на
водив приклад керівника осередку ОУН у Трускавці М. Мотики, 
котрий став платним інформатором поліції і «з такою енергією ви-
кривав своїх, що слідчі знаходили єдине пояснения — в ОУН дуже 
розвинуті заздрість і суперництво. Крім того, він хотів, щоб його 
відновили у гімназії»4. 

Серйозним успіхом польських силових структур стало отриман-
ня від Чехословаччини (у рамках антинімецького співробітництва) 
документальних матеріалів, вилучених співробітниками МВС цієї 

1 Вегеш М. Сторінки історії ОУН-УПА в Закарпатті (1929-1939) / / Су-
часність. — 2001. - № 2. - С. 95-96; Росоха С Військо Закарпатської України / / 
Гриневич В., Гриневич Л., Якимович Б. та ін. Історія українського війська 
(1917-1995). - Львів: Світ, 1996. - С 472. 

2 Стерчо П. Карпато-Українська держава. — С. 219; Росоха С. Вїйсько Закар-
патської України. - С. 479—480. 

3 ДА СБУ. - Ф. П. - Спр. 19П7. - Т. 3. - Арк. 13. 
4Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 34. - Арк. 40-41. 
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держави у 1933—1934 рр. під час обшуків місць проживания лідерів 
ОУН О. Ссника, Я. Барановського, В. Мартинця (так званий 
архів Сеника з 418 оригіналів та 2055 копій документів УВО-ОУН). 
Документи вдалося ефективно використати у ході Варшавського 
процесу 1935 р. за справою вбивства Б. Перацького та Львівського 
пронесу 1936 р. над членами КЕ ОУН. При цьому у липні 1936 р. 
МВС Польщі надіслало начальников! слідчого відділу Львівського 
окружного суду матеріали зі згаданого архіву та розшифровки псев-
донімів і місць перебування 62 функціонерів ОУН, умов їхнього 
конспіративного зв'язку та про становище в організації1. 

Окремого розгляду заслуговує і розвідувально-підривна робота 
радянських спецслужб проти ОУН. У 1920-1930-х рр., як відомо, 
серед закордонних антнрадянських угруповань найоперативніший 
інтерес для зовнішньої розвідки ОДПУ-НКВС становили форму-
вання російської військово-політичної («білої», монархічної) 
еміграції, які відверто висували завдання диверсійно-терористичної 
діяльності в СРСР та організації збройних виступів. Із посиленням 
антирадянської спрямованості УВО-ОУН зростала увага і до 
націоналістів. Одним із центрів збору розвідінформації про 
націоналістичний рух було генконсульство СРСР у Львові. Остан-
ній його керівник — кадровий розвідник Є. Синіцин — згодом став 
генералом держбезпеки2. 

Просування оперативних джерел у закордонні центри УВО-
ОУН часто здійснювалося під приводом відрядження «націона-
лістичним підпіллям в УСРР своїх учасників по каналах зв'язку» за 
межі СРСР. Оперативним позиціям радянської розвідки в закор
донних націоналістичних колах була притаманна наближеність до 
їх вищого керівництва. Так, оперативне джерело «Лоцман», що по
ходив з родини одного з лідерів українських соціалістів-рево-
люціонерів і нагороджений у 1936 р. за виконання важливих зав-
дань НКВС орденом Червоної Зірки, особисто знав Є. Коноваль-
ця, а його родичка стала дружиною одного з керівників розвідки 
ОУН (!)3. 

На початку 1930-х рр. до Проводу ОУН був вдало підведений 
«керівник націоналістичного підпілля в Україні» В. Лебедь, відо-

1 Книш 3. ВаршавськиЙ пропсе ОУН... - Ч. 1. — С. 122. 
2 Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.€. 1939. Західні землі України. -

Львів: Ін-тукраїнознавства ім. I. Крип'якевича НАНУ, 1999. - С 57. 
3 Див. докладніше: ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 32. - Спр. 43;.Ф. 2. - Оп. 8. -

Спр. 10. 
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мий в ОУН як Хом'як. Саме його небожа удавав співробітник 
розвідки П. Судоплатов, який і здійснив теракт проти Є. Коно-
вальця. Значний обсяг інформації добув радянський розвідник 
К. Лолуведько, спромігшись очолити осередок ОУН у Фінлян-
дії та контролювати канали зв'язку нашоналістів із північчю 
Європи1. 

У 1926 р. до співробітниитва залучено талановитого художника-
еміфанта М. Глушенка, який мешкав у Парижі. Розвідника Ярему 
одразу ж було скеровано на «добування інформації про ворожу 
діяльність і наміри закордонних антирадянських і націоналістич-
них організацій, а також розширення контактів з їх керівниками»2. 
М. Глущенко здобув відомості про контакти ОУН з німецькими 
спецслужбами, сприяв придбанню Іноземним відділом ГУДБ 
НКВС декількох оперативних джерел «серед впливових чиновників 
із закордонних антирадянських націоналістичних організацій, що 
дозволило значною мірою локалізувати їхню ворожу діяльність 
протиСРСР...»Улипні 1936 р. Ярема повернувся до СРСРіпродов-
жив співпробітництво з органами держбезпеки. За здобутки в обра-
зотворчому мистецтві був відзначений Державною премією УРСР 
ім. Т.П Шевченка. 

Крім збору інформації про спрямування націоналістів, радян-
ська спецслужба намагалася усунути їхніх лідерів. Так, у 1936 р. 
поліція Швейцарії викрила у Женеві групу радянських агентів Нор
мана, яка готувала замах на Є. Коновальця3. 

Протиборство з правоохоронними органами вимагало від ОУН 
суворої конспірації та контррозвідувального захисту власного середо-
виша. Шостий пункт морального кодексу націоналістів «Декалога» 
наголошував, що говорите про справи організації можна лише з 
тим, із ким потрібно в інтересах справи. Підпільник, визначала на-
вчальна література підпілля, повинен бути мовчазним, холодно-
кровним, уміти виробляти бездоганне алібі4. 

Для конспірації кожний підпільник мав псевдонім, який був не 
співзвучним зі справжнім іменем людини, не нагадував рис зов-
нішності і характеру та змінювався залежно від місця перебування 

1 КолпакидиА.И., Прохоров Д.П. КГБ: Спецоперации советской разведки. — 
С. 234-237. 

2 Попик В. Ателье на вулиці Волонтерів // Україна. — 1990. — № 30. — 
С. 20-22. 

3 Мірчук П. Євген Коновалець. — С. 93. 
4ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 35. 
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або при загрозі викриття. Провідник (керівник) будь-якого рівня не 
повинен був знати псевдоніми підлеглих нижче, ніж на два ступені. 
Вимагалося ретельно підбирати конспіративні та явочні квартири, 
готувати зустрічі. їз виникненням контрольно-розвідочної рефе-
рентури при ній запроваджується «розвідочно-конспіративний 
вишкіл» для молодіжного резерву ОУН — «Юнацтво»'. 

Широко розповсюджувалися навчальні матеріали на зразок бро-
шури з основ конспірації «Пашні буряки», написаної 1937 р. під 
псевдонімом «агроном-інженер Лука Лемішка» функціонером ОУН 
на Тернопільщині В. Куком і виданої у підпільній типографії. Фак-
тично це підручник з широкого кола питань нелегального буття: 
дотримання конспірації у повсякденному житті та проведенні теро-
ристичної діяльності, організації конспіративних зустрічей та квар
тир, зі зберігання архівів, уникнення спостереження поліції, пере-
тинання кордону, виготовлення фальшивих документів, з методів 
тайнопису2. 

Вживаються заходи для підтримки внутрішньої безпеки та по
рядку в організації. Після установчого конгресу в ОУН запрова-
джується посада головного контролера, доглядача за фінансово-
технічною діяльністю. Голова та члени ПУН отримували дис-
циплінарні права стосовно членів ОУН, могли накладати особисті й 
публічні зауваження, залучати до праці в штересах організації на 
тиждень, тимчасово або повністю відсторонювати учасника ОУН 
від обов'язків, нарешті — віддавати його під суд організації, що 
складався з головного судді (його обирав Збір — з'їзд, вищий орган 
ОУН) та двох членів, котрі призначалися ПУН із фахівців від-
повідного профілю. Суд міг виправдати або у разі доведения прови-
ни накласти на члена ОУН усне зауваження чи в підпільній пресі, 
догану перед судом, призначити роботу на користь ОУН до місяця, 
усунути від обов'язків, перевести до кандидатів у дійсні члени ор-
ганізації, виключити з ОУН3. 

Поповнення лав підпілля супроводжувалося ретельною пе-
ревіркою. Як згадував його учасник з 1937 р. С. Мудрик (Мечник), 
кандидат до вступу в ОУН «проходив підготовку і перевірку: чи є 
правдомовний, чи не мае поганих звичок і лихих намірів, які нега-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 34; Книш 3. Варшавський про-
цесОУН...-Ч. 1.-С. 171. 

2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 2. - Спр. 54. - Арк. 2-29; Коваль Р. Щастя і 
трагедія Василя Кука / / Незборима нація. — 2003. — № 1. 

3 Книш 3. Становления ОУН. - С. 118-119. 
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тивні риси йому притаманні. За мною, крім явної перевірки, непомітно 
спостерігав хтось, мені невідомий...» Неофіту влаштовувалися нестан- 1 
дартні ситуації, покликані перевірити його витримку і відданість. Про 
одну з таких С. Мудрик дізнався лише через декілька років: «...я 
довідався, що тієї ночі в лісі я мав справу не з польською поліцією, а з 
переодягненими членами ОУН, які мали мене перевірити...»1 

Кваліфікованішими стають і методи контррозвідувального за-
хисту Однією з його форм було вкорінення власних інформаторів 
до силових структур Полыш, щоб добувати відомості про їхню аген-
турну мережу, методи антипідпільної діяльності та дезінформувати 
противника. 

Приклад таких контрзаходів — використання ОУН свого члена 
Я. Кравчука, котрий, навчаючись у 1932-1937 рр. у богословському 
закладі Парижа, зблизився з відомими діячами націоналістичного 
рухуО. СеникомтаМ. Сціборським, вступив до ОУН. Отримавши 
завдання зануритися до агентурної мережі 2-го відділу польського 
генштабу, Я. Кравчук ініціативно запропонував «двуйці» свої по-
слуги і погодився за півтори тисячі франків на місяць стати аген
том Димитровим у резидентурі Леконта. Подвшний агент просову-
вав до спецслужби дезінформацію про обстановку в керівних колах 
ОУН та €. Коновальця, зокрема передав понад 200 аркушів «аген-
турних повідомлень». 3 часом поляки змогли встановити неправ-
дивий характер ведомостей Димитрова, однак припиняти співпра-
цю з ним не стали і повели оперативну гру з націоналістами аж до 
війни 1939 р.2 

Кажучи про становления спеціальних підрозділів націоналістич-
ного руху в 1920—1930-х рр., не можна обійти увагою процес фор-
мування специфічних морально-психологічних якостей його 
учасників, частину з яких залучали до розвідувальних та контрроз-
відувальних заходів- У цей період до національно-визвольних 
змагань приєдналися переконані українські націоналісти, майбут-
ні організатори й відповідальні функціонери провідної істо-
ричної форми спеціального органу ОУН — Служби безпеки — 
М. Лебедь, М. Арсенич, Б. Козак, В. Лівий, С. Янишевський, 
М. Матвієйко, I. Кашуба, В. Макар, С. Мудрик та багато інших. 
Без урахування світогляду тієї генерації навряд чи можливо 

1 Мудрик-Мечник С. ОУН в Україні і за кордоном під проводом С. Бандери. -
Львів: Галицька вид. спілка, 1997. - С. 5. 

2 Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. 2185. 
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всебічно зрозуміти характер дій та роль спецпідрозділів в ОУН та 
УПА. 

Своєрідність ідейно-психологічних настанов була притаманна 
УВО від початку її існування. Заснована прихильниками держав
но! самостійності України, загартованими у ході військових дій 
1917—1920 рр., вона відзначалася «сильною дисципліною, відда-
ністю та жертовністю... традицією продовження збройної боротьби... 
була зайнята безпосередньо чинною боротьбою...»1 Діяльність пер
ших «організованих» націоналістів відбувалася на тлі зневіри у на-
ціонально-демократичних формах державного й суспільного вряду-
вання після воєнної поразки УНР та ЗУНР, підписання лідером 
Директора УНР С. Петлюрою Варшавської угоди 1920 р., котру в 
Галичині сприйняли, насамперед, як акт національної зради. Поши-
рилася зневага до народно-демократичних, соціалістичних, лібе-
ральних постулатів з їхнім раціоналізмом, пацифізмом, тяжінням 
до суспільно-політичного компромісу, відсутністю «егоїстичної су-
веренно-національної правди»2. 

Якраз у другій половині 1920-х рр. оформлюються основні поло
жения теорії «інтегрального націоналізму» Д. Донцова, «який хоч 
завжди стояв осторонь ОУН, вважався, проте, провідним теорети
ком та ідеологом націоналізму» як руху3. Виникнення теорії Д. Дон
цова, яка увібрала елементи ніцшеанства, філософського ірра-
ціоналізму і волюнтаризму, теорій еліти, фашизму, націонал-
соціалізму, було цілком закономірним явищем у Європі після шоку 
Першої світової війни, поширення в ній авторитарних, диктатор-
ських режимів. «Донцов, — пише сучасний філософ I. Лосев, — 
співає правдивий гімн фанатизмові як обов'язковому чинникові 
національних змагань... міфоідеології, яка вимагае релігійного до 
себе ставлення, що не терпить найменшого сумніву... Нетерпимість 
є необхідним чинником переможної боротьби... Учений обґрунто-
вує ідею так званого революційного аморалізму.. Велика ідея мае 
право розчавити окрему людину з її нікчемними потребами... Ця 
мораль «кращих людей» нації, лицарської касти перебуває по той 
бік добра і зла... Донцов виступає як послідовний супротивник уся-
кого лібералізму, що стверджує примат права одиниць над правами 
людських спільнот... Людина є засіб, нація — мета»4. 

1 Книш 3. Становления ОУН. - С. 18, 22. 
2 Там само. — С. 9. 
3РебетЛ. Світлаітіні ОУН. - Мюнхен: Б.в., 1964. - С . 38. 
4 Історія філософії України. - К.: Вища шк,, 1994. - С. 328—329, 332. 
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«Інтегральний націоналізм» знайшов сприятливе середовище 
серед галицької молоді, громадське становления якої припало на 
період бездержавності, територіального розчленування, утисків з 
боку адміністрації Друтої Речі Посполитої. Треба зважати на те, що 
пригнічене суспільно-економічне становище української більшості 
населения регіону, утиски в національно-культурній сфері (приму-
сова полонізація), репресії в рамках «пацифікашї» призводили до 
радикалізації громадської думки й екстремальних форм протесту. 
Як визнає сучасний польсъкий історик Є. Томашевський, «польсь-
ка держава виховувала собі загони запеклих ворогів, які з нетерпе-
ливістю чекали на момент відшіати»1, 

Квінтесенцією радикальних настроїв виступали погляди ОУН на 
підвалини життя самої організації, їі програмні завдання та риси 
майбутньої Української соборної самостійної держави (УССД). 
У вказівках керівництва ОУН довоенного періоду зазначалося: 
«Формою державної влади повинна бути політико-мілітаристська 
диктатура ОУН. Наша влада повинна бути страшною... Терор для 
чужоземців-ворогів і своїх зрадників повинен бути в кожному ви-
падку і на кожному кроці пробиватися... Ні один вирок не оскар-
жується, а виконуеться зразу. Кодексом є власна націоналістична 
совість»2. 

Загальні теоретичні положения націоналізму конкретизувалися 
в розробленому С. Ленкавським «Декалозі», у «12 прикметах укра-
їнського націоналїста» Д. Мирона, а також у «44 правилах життя» 
члена ОУН 3. Коссака. Красномовне пояснения історичних обста-
вин виникнення такого зведення моральних правил борця-
націоналіста, яким був «Декалог*, дала член руху з тринадцяти років 
I. Козак: «...Декалог творили молоді люди... вони пізніше визнава-
ли, що за деякі пункти їм незручно, а один мені сказав просто: 
"Мені соромно". Декалог творився тоді, коли український націо-
налізм щойно ставав на ноги, а він зродився наслідком програної 
війни і втраченої держави. Цим можна багато пояснити»3. Крім зга-

1 Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на 
Тернопіллі... — С. 5. 

^ Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.). - Чернівці: 
Знания, 1995. - С. 84. 

3Літопис УПА. Українська головна визвольна рада. Документа, офіційні 
публікації, матеріали. — Торонто; Львів: Вид-во «Літопису УГЛА», 2001. — Кн. 4. — 
С. 35; Українська головна визвольна рада: Матеріали конференції, присвяченої 
50-річчїо створення. — К.: Укр. республ. партія, 1994. — С. 77—78. 
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дуваного шостого пункту «Декалогу», низка інших його позицій да
вала своєрідний карт-бланш на таємну війну «Не завагатимешся 
виконати найбільший злочин, якщо вимагатиме добро Справи», 
ішлося в сьомому пункті, а восьмий закликав: «Ненавистю і підсту-
пом прийматимеш ворогів Твоєї наци'». 

Як писав С. Мудрик, в організації зростало усвідомлення потре
би творения спеціального підрозділу з «підготованих людей, що 
могли б паралізувати ворожі пляни» з агентурно-оперативної діяль-
ності1. Наприкінці 1930-х рр. з'являється нова форма спещально
го підрозділу в ОУН. У лютому 1939 р. мережу підпілля в Західній 
Україні очолив М. Тураш (Грабовський), який висунув завдання 
активізащї як нелегальної, так і пропагандистської діяльності 
націоналістів. Утворюється замість розгромленої польськими спец
службами нова крайова екзекутива (КЕ) ОУН. У її складі впер-
ше заснували референтуру Служби безпеки (СБ) під проводом 
Б. Рибчука. 

Дальша діяльність СБ була пов'язана з організаційним розколом 
в ОУН. Передумови до нього накопичувалися ще з першої полови-
ни 1930-х рр., коли КЕ ОУН всупереч вказівкам €. Коновальця все 
більше схилялася до самостійної тактики, основаної на екстремаль-
них діях. Ув'язнення верхівки галицького підпілля на чолі з С. Бан-
дерою та близько 150 функціонерів підпілля в краї лише віддалили 
організаційне оформления тенденції розпаду на два центри — кра-
йовий та закордонний. 

Відкрите протистояння між ПУН та КЕ ОУН виникло у 
1938—1939 рр. з приводу надання збройної допомоги Карпатській 
Україні. Не бажаючи псувати стосунки із союзною Німеччині Угор-
щиною, А. Мельник (який очолив ПУН після загибелі 23 травня 
1938 р. Є. Коновальця) заборонив членам організації втручатися у 
воєнний конфлікт, і група членів ОУН взяла у ньому участь без 
санкції Проводу2. 

Ь крахом Польщі 1939 р. молоді лідери-радикали опинилися на 
свободі. Кризові явища в організації знову виринули на поверхню. 
«ОУН була одночасно армією у підпіллі та політичним рухом-
партією, - писав відомий історик і політолог Г. Лисяк-Рудниць-
кий, — проте націоналізмові не пощастило гармонійно сполучити ці 

1 Мечник С. У боротьбі проти московської агентури. — С. 13. 
2 Мірчук П. Нарис історії ОУН. - Т 1. - С. 567; Брицький П.П. Україна у 

Другій світовій... — С 80. 
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два аспекти своєї діяльності... Багатьом нащоналістам важко було 
розрізнити тактику і методи, стосовані супроти окупантського ре
жиму та українських політичних супротивників. Морально-пол і-
тичний капітал, здобутий проти зовнішнього ворога, ставав засо-
бом у змаганні до гегемонії над власним громадянством, внут-
рішньо-політичні мотиви свідомо або несвідомо впливали на рево-
люційну стратегію ОУН»1. 

Хоча II Великий збір ОУН у Римі (серпень 1939 р.) одноголосно 
обрав А. Мельника головою ПУН, радикальне угруповання 
С. Бандери визнало неправомірними рішення форуму, оскільки на 
ньому були представлені майже винятково діячі еміграційних кіл 
націоналістїв. 

Тим часом у словацькому містечку Піщани Р. Ярі зібрав близько 
100 прихильників С. Бандери й проробляв деталі розколу. В січні 
1940 р. у Римі відбулася зустріч А. Мельника з С. Бандерою та 
крайовим провідником В. Тимчієм (Лопатинським). Голова ПУНу 
відхилив вимоги про усуненнязі складу Проводу О. Сеника,Я. Бара-
новського, включения до нього представників молодіжно-ради
кального крила. На думку А. Мельника, на поточний момент ак-
тивізація нелегальної роботи в регіоні була б передчасною, хоча 
С. Бандера вважав її доцільною без огляду на зовнішні умови та на-
явність союзників2. 

9—10 лютого 1940 р. у Краков! конференция прихильників С. Бан
дери проголошує створення Революційного проводу ОУН, що піз-
ніше оформилася як революційна ОУН або ОУН самостійників-дер-
жавників (ОУН С. Бандери, або ОУН(Б)). Водночас на таємному 
засіданні створюється Служба безпеки Проводу на чолі з М. Лебе
дем та його заступником М. Арсеничем (Михаилом). 3 березня 1941 р. 
Михайло стае керівником СБ. 

На думку М. Арсенича, необхідно було творити «схему будови 
референтури СБ і план праці на взір державних таємних служб, 
допасовану до вимог нашої боротьби»3. «Кожен член підпільної 
організації, — казав шеф референтури СБ, — повинен розуміти по
требу власних органів цієї служби, бо коли ми ЇЇ не розбудуємо, то 
будемо вічно сліпі, мов котенята, а вишколені ворожі провокатори 

1 Лисяк-Рудницький I. Між історією і політикою. — Мюнхен: Сучасність, 
1973.-С. 242. 

2 Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів. — 
С. 127-128. 

3 Мечник С. Початок невідомого. — С. 26—27. 
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водитимуть нас за ніс і постійно винищуватимуть. Ми мусимо зна
ти ворога Й його плани... Наша Служба безпеки з метою розкрива-
ти ворожі плани й паралізувати їх та ліквідувати агентів мае серед 
своїх членів чесних і відважних патріотів, які мусять бути прикла
дом чесноти і справедливості для інших»1. 

На новий спсцпідрозділ одразу ж покладається завдання зни-
щення лідерів мельниківської частини ОУН. Конфлікт в ОУН на
бирав дедалі гострих форм. 6—7 квітня 1940 р. А. Мельник повідо-
мив листами С. БандерутаЯ. Стецька: «Ставлю Вас перед Голов-
ним Революційним Трибуналом ОУН*. Однак «диверсантів» (як 
іменувалибандерівцівконкуренти) ценезупинило. Юлипня 1940р. 
широка нарада активу підпілля Західної України висловилася за 
передачу С. Бандері керівництва організаційними справами ОУН і 
керма Револкщійного проводу. У відповідь 27 квітня 1940 р. Голов-
ний революційний трибунал ОУН вивів С. Бандеру з лав орга-
нізації2. 

Протистояння між фактично відокремленими організаціями 
націоналістів відбувалося в жорсткій формі, і СБ бандерівців віді-
гравала тут провідну роль. «Тільки одне, кровожадне крило засліп-
лених фанатиків, — викривав опонентів-бандерівців 3. Книш, — 
перло до безоглядного й на велику шалю братовбивства. Більшість 
їх гуртувалася довкола служби безпеки»3. 

Захоплені мельниківцями документи ОУН(Б) засвідчили, що її 
СБ негласно стежила за близьким соратником А. Мельника, 
керівником розвідки його Проводу, шефом мельниківського 
підпілля на окупованих Німеччиною польських землях Р. Сушком 
(Сичом) «при допомозі спеціальних шпигів-агентів»4. 

Відповідно СБ бандерівців підготувала «Записку в справі подо-
лання внутріорганізаційної кризи в ОУН». У ній, посилаючись на 
документи СБ, лідери ОУН(М) звинувачувалися у співробітництві з 
польською поліцією та НКВС. Висувалися завдання «переведения 
строгої ізоляції небезпечного в організації елемента», «безоглядно!" 
чистки від шкідливих і непевних елементів». 10 листопада 1940 р. 
Революційний провід видає «Постанову в справі диверсії полков
ника А. Мельника». У ній в категоричній формі вимагалося припи-
нити виступати від імені ОУН і попереджалося, що «кожне відхи-

1 Мечник С. У боротьбі проти московської агентури. - С. 47-48. 
2 Біла книга ОУН. - С. 6; НепогасниЙ огонь віри. - С. 666-671. 
3 Книш 3. В сутінках зради. - С. 628. 
4 Біла книга ОУН. - С. 19. 
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лення від ціеї перестороги Організація поборюватиме як диверсію». 
Більше того, «Політичні настанови» бандерівців зараховували до 
політичних сил, яких треба «поборювати», ще й еміграційні орга-
нізації українських соціалістів-революціонерів, соціал-демокра-
тів, Державний центр УНР в екзилі, Українське націонал-демокра-
тичне об'еднання, гетьманців-державників, клерикальні органі-
зації1. 

Відповідні завдання отримували і територіальні референтури СБ 
ОУН(Б). Як засвідчив тодішній референт СБ Берлінського крано
вого проводу Г. Пришляк (Вайс), навесні 1941 р. йому було 
доручено протидіяти впливу мельниківців на еміграційні політичні 
організації2. До червня 1941 р., за свідченням I. Бісаги, колишнього 
ад'ютанта Р Сушка, у протиборстві двох гілок ОУН загинуло 
близько 400 мельниківців та майже 200 бандерівців3. 

Керівники ОУН поінформували високих німецьких чиновників 
про готовність СБ співпрацювати з відповідними німецькими ор
ганами4. 

Причиною жорсткого характеру дій СБ ОУН(Б) проти вчо-
рашніх соратників були й особисті якості її керівників. 3. Книш 
згадує, як став свідком допиту М. Лебедем людини, підозрюваної у 
співробітництві з поляками до 1939 р. Коли тригодинний допит не 
дав підтверджень цьому, 3. Книш запропонував відпустити під-
слідного. «Неможливо, — відповів М. Лебедь, — раз ми його ареш-
тували, мусимо довести діло до кінця... Не така-то легка справа бу-
ла в тих роках вирватися з рук Лебедя»5. 

За словами функционера ОУН В. Дьячука-Чижевського, той же 
М. Арсенич зовні справляв враження дуже ввічливої, м'якої люди
ни з постійною посмішкою на обличчі. Однак у справах своєї служ-
бової компетенції — жорстокий, упертий, мстивий, за дрібною 
підозрою вживає суворих заходів, віддаючи перевагу знищенню лю
дини6. 

Таким чином, у перше десятиліття існування ОУН у її складі вини-
кає низка підрозділів спеціального призначення (УВО як тимчасо-
вий бойовий компонент, контрольно-розвідочна референтура, 

1 Бша книга ОУН. - С. 20; Причинки до суспільного мислення. — С. 36, 47. 
2ДАСБУ.-Ф. 11. — Спр. 9111- —Т. 1.-Арк. 19. 
3 Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются... - С. 120. 
4ДАСБУ.-Ф. 26.-Оп. 2.-Спр. 1.-Т. 1.-Арк. 62. 
5 Книш 3. Перед походом на Схід. — С. 167. 
6ДАСБУ.-Ф. 13.-Спр. 372.-Т. 6.-Арк. 15. 
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розвідувальний відділ Військового штабу, Служба безпеки крайової 
екзекутиви). При цьому, приділяючи суттєву увагу організації 
спеціальної діяльності, лідери ОУН ще не ставили на теоретичному 
рівні питания про місце і роль спецслужб у структурі Української 
держави. 

Відчутну активність виявляє розвідка націоналістів, важливими 
об'єктами спрямувань якої стають СРСР та інші потенційні про
тивники Німеччини. Поглиблюється співробітництво з нею в га-
лузі постачання інформації, підготовки розвідувально-дивер-
сійних кадрів. Водночас ОУН намагається подолати однобічну за-
лежність у розвідувальній сфері від Німеччини та намагається 
встановити ділові стосунки зі спецслужбами інших держав. Вдос-
коналюється розвідувальне супроводження бойових заходів 
підпілля. 

Більше уваги приділяється контррозвідувальному захисту, де за-
стосовуються активні заходи з формування власних позицій у спец
службах Польщі. Поліпшуються правила конспірації спеціальної 
перевірки молодого поповнення, поширюється навчально-мето-
дична література. Однак контррозвідувальне забезпечення підпілля 
в цілому залишалося на незадовільному рівні, про що переконливо 
свідчила ліквідація Є. Коновальця співробітником радянської 
розвідки IX Судоплатовим. 

Виникають органи внутрішнього судочинства, спрямовані на за-
хист порядку й організованості всередині ОУН, 

3 розколом ОУН створюється Служба безпеки бандерівської 
фракції. У ході жорсткого протиборства з мельниківцями виокрем-
люється такий напрям и подальшої діяльності, як протидія конку-
руючим гілкам у націоналістичному русі. 

Проте першим серйозним випробуванням спецпідрозділів 
ОУН(Б) стає двобій зі спецслужбами Радянського Союзу на землях 
Західної України у 1939-1941 рр. 

2.3. Розвідувально-підривні та контррозвідувальні заходи 
підпілля ОУН(Б) у Західній Україні (1939-1941) 

Возз'єднання Східної Галичини, Західної Волині, Північної 
Буковини та Південної Бессарабії з рештою етнічних українських 
земель у складі Української РСР, яке відбулося у 1939—1940 рр., 
носило об'єктивно-прогресивний характер, заклало історичні пе-
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редумови для соборності українських земель. Складалися умови 
для індустріалізації цього аграрно-сировинного регіону Польщі, 
розгорталися соціальні програми (зокрема, безкоштовна система 
освіти й охорони здоров'я), відкривалися українські школи та 
вищі заклади освіти. Разом з тим на західноукраїнський регіон 
одразу ж була перенесена вже відпрацьована в радянській Україні 
та інших республіках СРСР модель тоталітарної політики 
сталінізму. 

Здійснювалася тотальна націоналізація промисловості й фінан-
сової сфери, ліквідовувався плюралізм форм власності, прискоре-
ними темпами, ігноруючи традиційний аграрний уклад, проводила-
ся колективізація сільських господарств (до кінця 1940 р. колгоспа-
ми було охоплено 21,3 тис. господарств). Таємна постанова уряду 
СРСР № 34 від 6 січня 1941 р. передбачала примусове переселения 
з регіону 60 тис. селянських родин на Схід1. 

Ліквідувалися багатопартійність (до 1939 р. у регіоні працювало 
92 партії та громадсько-політичні об'єднання), товариство «Про
сева», інші національно-культурні осередки, кооперативні, стра-
хові, національно-спортивні масові організації. 

Починаються масові позазаконні репресії, які спочатку були 
скеровані, насамперед, проти «соціально ворожих елементів» з 
числа заможних верств населения та учасників національно-
політичних об'єднань (у вересні—грудні 1939 р. до судів передається 
10,2 тис. справ на осіб цих категорій) і поступово набули масово-
го характеру (депортації, ув'язнення тощо). До січня 1941 р. насе
ления регіону зменшилося на 400 тис. осіб. Лише за звинувачен-
ням у причетності до ОУН заарештували впродовж 1940 р. понад 
35 тис. громадян. У цілому, за підрахунками істориків, на ЗУЗ було 
репресовано в 3—4 рази більше громадян, ніж за цей період у 
німецькій зоні окупації, населения якої було вдвічі більшим. 
Приблизно кожний десятий засуджений отримав вищу міру пока-
рання2. 

Апофеозом терору стало знищення майже 15 тис. в'язнів у ході 
чистки місць позбавлення волі у перші дні радянсько-німецької 

'Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. Західніземлі України. — С. 135—139; 
Андрухів I. Большевицькі репресії на теренах Західної України:1939—1941 р. / / 
Розбудовадержави. - 1995. - № 12. — С. 48-50; Шуляк I. Героїзм чи бандитизм 
в історії України / / Розбудова держави. - 1995. - № 12. - С. 6. 

2Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. Західні землі України. -
С. 140-141. 
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війни1. Ця жахлива подія шокувала населения регіону. Як писала 
про ці події у листі до Президії Верховно! Ради СРСР (10 липня 
1971 р.) зв'язкова Р. Шухевича, політв'язень Г. Дідик, «таке не за-
бувається ніколи, таке карбується на серці і передається поколін-
нями»2. 

«Радянізація західних областей УРСР, — підкреслюється у 
проміжних висновках робочої групи істориків при Урядовій комісії 
з вивчення діяльності ОУН та УІІА, — яка супроводжувалася жахли-
вими репресіями, перетворила обидві ОУН на непримиренних во-
рогів радянської влади»3. 

Щоб краще зрозуміти настрої підпільників ОУН, наведемо 
вислів чекістів про поведінку засуджених на «процесі 59-ти» у 
Львові (січень 1941 р.): «Більшість засуджених як на попередньому, 
так і судовому слщстві визнавали себе винними й не каялися, а нав-
паки, заявляли у суді, що були і залишаються непримиренними во
рогами Радянської влади і у подальшому, якідо надасться мож-
ливість, за будь-яких умов будуть вести боротьбу проти Радянської 
влади*4. 

Процес радянізації Західної України, суспільно-економічні та 
ідейно-духовні перетворення нової влади, котрі здійснювалися 
командно-адміністративними засобами із застосуванням масових 
позазаконних репресій, призвели до розбудови широкого антиуря-
дового націоналістичного підпілля, яке докладало зусиль для пова-
лення збройним шляхом радянського апарату управління й даль-
шого створення національної держави. Помітне місце у проти-
борстві з радянською стороною відводилося спеціальним підроз-
ділам ОУН. 

Перший фактор оперативно! обстановки, що визначала заедан
ия та характер роботи таких підрозділів, полягав у виникненні на 
землях Західної України потужної системи радянських органів та 
військ внутрішніх справ і державної безпеки, розгортанні ними 
оперативно-розшукової та оперативно-бойової діяльності, спрямо-
ваної проти нелегально! мережі ОУН(Б) та її антиурядової актив
ность 

1 Див.: Літопис нескореної Укра'ши, Документи, матеріали, спогади. — Львів: 
Просвіта, 1993. - Кн. I. - С. 64-101. 

^ Літопис УПА. - Торонто: Вид-во «Літопису УПА», 1989. - Т. 12. - С. 136. 
3 Кульчицький С.В. Історичний висновок про діяльність ОУН-УГЇА / / Су-

часність. - 2001. - № 2. - С. 57. 
4 Архів УСБУ у Львівській обл. - Спр. П-22753. - Т. 8. - Арк. 425. 

133 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХІН. Меч і тризуб 

Організаційні ядра органів держбезпеки для Західної України 
почали формуватися відповідно до наказу № 001064 наркома 
внутрішніх справ СРСР Л. Берія від 8 вересня 1939 р. у рамках опе
ративного забезпечення військових дїй проти Польщі, що розпоча-
лися 17 вересня. Перед наркомами внутрішніх справ Білоруської та 
Української РСР (комісар держбезпеки 3-го рангу I. Серов при-
значений на цю посаду 2 вересня) ставилося завдання створити 
дев'ять оперативных (оперативно-чекістських) труп зі співробіт-
ників республіканських наркоматів, прикордонних військ та при-
командированого з інших регіонів СРСР оперативного складу. Зокре-
ма, НКВС УРСР зобов'язувався створити на території Київського 
військового округу п'ять груп з 50—70 чекістів. Кожна з них отриму-
вала по одному батальйону (300 багнетів) зі складу Київського окру
гу прикордонних військ НКВС СРСР. У Києві сформовано чотири 
групи (п'ята — у стадії формування), які поділялися на терито-
ріальні підгрупи по 7—12 оперпрацівників1. 

Варто підкреслити, що контингент оперативної зацікавленості 
по лінії боротьби з націоналістичним рухом визначався задовго до 
приходу в регіон радянських військ, Ще у 1925—1931 рр. Іноземний 
відділ ДПУ УСРР на випадок перенесения бойових дій на територію 
суміжних європейських держав підготував органам вїйськової 
контррозвідки списки «української контрреволюційної еміграції різ-
них політичних забарвлень у Польщі, Румунії та інших державах»2. 
Функціональні обов'язки опергруп визначала директива Л. Берії 
№ 720 від 15 вересня 1939 р. Вони повинні були відповідно до про-
сування Червоної армії формувати територіальні органи НКВС, 
«придушувати контрреволюцію». 

Серед інших завдань з протидії націоналістичному підпіллю 
можна виокремити такі: захоплення архівів жандармерії, філій 2-го 
відділу Генштабу (в яких зберігалася інформашя щодо підпілля 
ОУН та його учасників); арешти функціонерів політичних об'єд-
нань, включаючи ОУН; розгортання оперативно-слідчої діяльності 
у місцях позбавлення волі з метою виявлення організацій і осіб, що 
плекають наміри проведения диверсійно-терористичної, пов-
станської, саботажної діяльності; формування агентурно-інфор-

1 Ілюшин I., Пшенніков О. Діяльність оперативно-чекістських фуп НКВД у 
західних областях України (вересень-жовтень 1939 р.) / / 3 архівів ВУЧК... -
С 424—426; Вихристенко В.І. Спецслужби в геноциді України. — Одеса: Маяк, 
2002. - С 16-17. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 298. - Арк. 1. 
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маційної мережі з широким залученням різних верств населения, 
державних установ, закладів соціально-культурної сфери. Наказ 
НКВС УРСР № 001353 від 5 листопада 1939 р. відносив «найшвид-
ше очищения західних областей України від ворожих елементів» до 
числа пріоритетних завдань українських чекістів. Тільки у Львові 
до 3 жовтня 1939 р. було притягнуто до негласного співробітни-
цтва241 особу1. 

Першочергової ваги набувало захоплення архівів державних ус
танов, розвідки та контррозвідки, поліції, що надавало у розпоря-
дження НКВС відомості про український націоналістичний рух. 
Серед заарештованих до 1 жовтня 3914 осіб 2539 становили кадрові 
і негласні співробітники зазначених структур2. 

На базі опергруп відповідно до наказів наркома внутрішніх 
справ НКВС УРСР № 001359 від 6 грудня та № 00208 від 25 грудня 
1939 р. створюються обласні управління НКВС у Волинській, Дро-
гобицькій, Львівській, Рівненській, Станіславській, Тернопільській 
областях, із серпня 1940р. — уЧернівецькійобласті. Улютому 1941 р., 
у зв'язку зі створенням Наркомату державної безпеки, з'являються 
і його обласні управління. Для їх посилення в регіон відряджаються 
726 оперпрацівників та 600 випускників відомчих навчальних за-
кладів. Станом на 1 червня 1941 р. у територіальних органах НКВС 
на ЗУЗ знаходилося 765 співробітників, прикомандированих з інших 
областей УРСР3. 

За декілька місяців до походу радянських військ у Західну Укра
шу вживаються заходи з інтенсифікації протиборства із закордонни-
ми центрами ОУН. Як доповідав 10 лютого 1939 р. начальнику 5-го 
відділу (зовнішня розвідка) ГУДБ СРСР Деканозову заступник нар
кома внутрішніх справ УРСР А. Кобулов, українські чекісти при
ступили до ретельного підбору оперативних джерел для розробки 
закордонних націоналістичних центрів. Затверджена наказом 
НКВС СРСР № 0064 від 28 березня 1941 р. інструкція щодо закор-
донної роботи розвідувальних підрозділів республіканських НКДБ 
та УНКДБ спрямовувала до оперативної розробки націоналістич-

' Из истории оперативной деятельности органов государственной безопас
ности СССР в предвоенные годы (октябрь 1938 — июнь 1941 г.): Сб. док. — М., 
1962. - С. 362; ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп.32. - Спр. 43. - Арк. 134. 

2 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 
войне: Сб. док. и материалов. - М., 1985. — Т. 1. — С.89-90. 

3 Білас I. Репресивно-каральна система в Україні. - С. 119-120; Из истории 
оперативной деятельности... — С. 384. 
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них організацій за межами СРСР, створення власних агентурних 
позицій в їхньому середовищі. Завдання протидії закордонним 
центрам ОУН входить до компетенції п'ятих відділів УДБ НКВС-
УНКВС1. 

За наказом НКВС СРСР № 001121 від 20 вересня 1939 р. створю-
ються Білоруський та Український прикордонні округи, які з 15 жовт-
ня взяли під охорону державний кордон. У складі Українського 
округу Прикордонних військ (ПВ) діяло 9 загонів (№ 90—97), для їх 
підсилення було перекинуто 6-й Львівський, 3-й, 16-й мотострі-
лецький та 21-й кавалерійський полки оперативних військ, авіа-
ескадрилью НКВС (на українському та білоруському відтинках кор
дону зосереджується до 47 % ПВ західної частини СРСР). Тільки у 
1940 р. відбулося 95 бойових сутичок між ПВ та боївками ОУН (було 
вбито 82, поранено 41, захоплено 387 повстанців, однак 111 прорва-
лося в УРСР, а 417 — за кордон)2. 

На прикордонників покладається, зокрема, перекриття каналів 
зв'язку між підпіллям в Україні та його керівними закордонними 
центрами, перетинання кордону збройними формуваннями ОУН. 
Відпрацьовується механізм чекістсько-військових (оперативно-
військових) операцій, коли сили внутрішніх або прикордонних 
військ у взаємодії з оперативним складом знищували або захоплю-
вали підпільників, ліквідовували окремі їх групи або територіальні 
проводи. 

Активізується застосування розвідувальних підрозділів ПВ, си
стема яких уніфікується у 1938—1940 рр. Збільшуються штати у при
кордонних округах, загонах і комендатурах. В Українському окрузі 
на кордоні з Німеччиною створюється 62 розвідувальні пости ПВ 
по 2—3 офіцери у кожному), вдосконалюється їхня взаємодія з тери-
торіальними органами НКВС-НКДБ, розширюеться агентурна ме
режа. 

Як зазначалося в орієнтуванні ї. Серова начальникам УНКВС 
Західної України № 26/СН 1940 р., ретельна перевірка оунівцями 
своїх лав, знания ними прийомів конспірації вимагає вдоскона-
лення методів оперативно-розшукової діяльності. Першочерго-

1 Из истории оперативной деятельности... — С. 313. 
2 Там само. — С. 279, 393—396; Боевой путь советских пограничных войск... — 

С. 117; Дозорные западных рубежей. - К.: Политиздат Украины, 1984. - С. 65; 
Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на 
территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войны: Авто-
реф. дисс. канд. истор. наук. — К: Ин-т истории АН УССР, 1980. — С. 13. 
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вим завданням є просування радянської агентури до керівних ла
нок і закордонних центрів ОУН. Оперативно-службова діяльність 
органів держбезпеки спиралася на агентурно-інформаційний апа-
рат, який до 1 січня 1941 р. нараховував у регіоні 22 тис. учас-
ників1. 

Другим фактором оперативно!' обстановки було те, що антира-
дянський рух опору діяв в атмосфері початку Другої світової війни, 
напередодні війни між нацистською Німеччиною та СРСР, з якою 
лідери націоналістів пов'язували історичний шанс на повалення 
сталінізму й відновлення державної самостійності та соборності укра-
їнських земель. Згадані обставини обумовлювали завдання спів-
робітництва в розвідувально-підривній сфері між спецпідрозділами 
ОУН та спецслужбами III рейху, призводили до створення відпо-
відних підрозділів з числа націоналістів у складі силових структур 
Німеччини, відпрацювання ними у передвоєнний період заходів з 
оперативного забезпечення діяльності ОУН на території України в 
ході бойових дій. 

3 кінця 1930-х рр. спецслужби III рейху активізують роботу у 
контексті майбутнього нападу на СРСР. Не останнє місце відводи-
лося підготовці сприятливих умов на потенційному театрі військо-
вих дій через використання таємних методів боротьби. У 1935— 
1938 рр. відбувається закріплення основних положень розвідуваль-
но-підривної стратеги («тотальної війни») нацистської Німеччини. 
Зокрема, директива Верховного головнокомандування від 7 берез-
ня 1938 р. важливу роль у забезпеченні бойових дій відводила «невій-
ськовим засобам боротьби», масштабним заходам з «внутрішнього 
розкладу ворожого народу» без «отримання вирішальної перемоги 
над його збройними силами». Рекомендувалося активно викорис-
товувати «націоналістичні і сепаратистські процеси». У вересні 
1939 р. створюється Головне управління імперської безпеки 
(РСХА) з Управлениям зовнішньої розвідки. Абвер з жовтня 1939 р. 
розгортає вздовж кордонів з СРСР мережу розвідорганів, полови
на з яких знаходилася на українському відтинку. У травні—червні 
1941 р. під Варшавою розміщується «Штаб Валлі» - орган коорди-
нації розвідувально-підривної роботи проти СРСР з початком 
війни2. 

•ДАСБУ.-Ф. 16. - О п . 11,-Спр. 20.-Арк. 17. 
2 История советских органов государственной безопасности. - Мм 1980. — 

С. 170; Вронська ТВ. Україна в полі зору регіональних підрозділів абверу... -
С. 113-115. 
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За свідченням тодішнього заступника начальника 2-го відділу 
абверу (підривна робота) Е. Штольце, у 1938 р. шеф абверу Ф. Кана-
ріс віддає вказівку переключити агентуру з українських націона-
лістів на роботу проти СРСР. Як оповів на Нюрнберзькому міжна-
родному трибунал! заступник Канаріса генерал-майор Лахузен, у 
вересні 1939 р. на штабній нараді у вагоні А. Птлера абверу було до-
ручено готувати антирадянський повстанський рух у Галичині. 
Агентуру з числа членів ОУН використовувала напередодні війни і 
союзна Німеччині Угорщина1. 

В якості третього фактору оперативної обстановки, на нашу дум
ку, слід розглядати наявність у регіоні польського озброеного 
націоналістичного підпілля, яке ставило за мету боротьбу не ттльки 
з радянською стороною, а й утримання у разі перемоги західноукра-
їнських земель під польським контролем. 

У вересні 1939 р. командувач польських збройних сил маршал 
Е. Ридз-Смігли доручив створити підпільну військову організацію. 
22 вересня генерал М. Янушайтіс заснував на ЗУЗ нелегальну Поль
ську організацію боротьби за волю. Командир корпусу прикордонної 
охорони генерал В. Орлік-Рюкеман доручае начальнику розвідки 
корпусу майору Б. Студзінському розгорнути підпільну мережу «За-
хисники Польщі». Основною ж структурою таємної боротьби за 
польську державність стае заснований 13 листопада 1939 р. у Париж! 
Союз збройної боротьби (СЗБ) як складової збройних сил Польщі. 
Безпосередньо на ЗУЗ діяли чотири територіальні округи, що ство-
рювали Регіон № 3 СЗБ. У складі СЗБ був 2-й розвідувальний відділ, 
підпілля мало достатньо підготовлених офіцерів армії та спецслужб 
довоєнної Польщі. Існувала низка інших підпільних організацій ан-
тирадянсько-націоналістичної спрямованості - кресові батальйони, 
Армія Великої Польщі, Революційний союз незалежності і волі то-
що. Як правило, підпільні організації мали розвідувальні структури2. 

Нарешті, четвертим фактором оперативної обстановки було те, 
що на ЗУЗ існувала нелегальна мережа конкурентів (противників) 
ОУН(Б) по націоналістичному руху — насамперед, осередків ОУН 
А. Мельника, з якими у бандерівців тривало гостре протиборство. 
Мельниківці також мали підрозділи спещтризначення, куратором 

1 Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками... - М., 
Госполитиздат, 1958. - Т. 2. - С. 644; Из истории оперативной деятельности... -
С. 393. 

2 Польське підпілля. 1939-1941. - С. 29-34, 46-48, 288, 290, 676, 682; 1лю-
шин І.І. Протистояння УПА і АК... - С. 257-258. 
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яких виступав Р. Сушко. Розвідувальна та військова референтури 
Краківського центру ПУН (керівники, відповідно, Я. Гайвас та 
С. Сулятицький) вживали заходів до розгортання у регіоні підпіль-
ної мережі, запровадження розвідників, підтримували ділові зв'яз-
ки зі спецслужбами Німеччини. За свідченням заарештованого 
НКВС 26 квітня 1941 р. заступника Краківської КБ ОУН(М) О. Куца, 
у відповідь на терор бандерівців вирішено ліквідувати лідерів про
тивника (у тому числі С. Бандери, шефів СБ М. Лебедя та розвідки 
I. Равлика). 

Стратегічною метою українського руху опору на той момент 
була підготовка широкого збройного виступу (повстання) з метою 
повалення радянської влади й відновлення Української держави. 
Донині дискусійним залишається питания про орієнтовану дату по
чатку відкритого виступу. У свідченнях функціонерів пщпіпля на 
допитах у радянських органах держбезпеки та в літературі з історії 
ОУН наводяться різні дати: середина травня, кінець літа або осінь 
1940 р., переддень або початок війни між Німеччиною та СРСР. На 
нашу думку, це можна пояснити кількома обставинами: корегуван-
ня терміну Проводом ОУН залежно від ступеня готовності виступу, 
перенесения його внаслідок оперативно-військових ударів ра-
дянської сторони, необхідністю синхронізації власних планів з пла
нами німецького військового командування. Як уявляється, базо-
вим чинником визначення дати виступу з огляду на військово-стра-
тегічні мотиви все ж таки був початок німецько-радянської війни 
або ЇЇ переддень (диверсійно-терористичні акції для підриву боє-
здатності Червоної армії). 

Про спрямованість планів підпілля свідчить той факт, що вже у 
грудні 1939 р. НКВС викрив підготовку збройного повстання в ре
пой!. Для його зриву провели першу оперативно- військову опера
цию, заарештували понад 900 осіб за підозрою у причетності до ОУН1. 

На період підготовки масштабного збройного виступу головни-
ми заеданиями ставали розбудова нелегальної мережі підпілля та 
створення позицій ОУН в офіційних установах, розгортання анти-
радянської пропаганди, розвідувальна робота та контррозвідуваль-
ний захист осередків руху опору, диверсійно-терористична діяль-
ність і формування бойових повстанських загонів. 

1 Бурдин Л.С., Хамазюк И.В. Подрывная деятельность украинских буржуаз
ных националистов - С. 44; Андрухів I. Спроби збройного повстання ОУН на 
західноукраїнських землях (грудень 1939 - ірудень 1940 рр.) / / Галичина. -
2001.-№7. - С . 84-87. 
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Головним координаційним органом повстансько-підпільної бо-
ротьби став Краківський центр (провід) ОУН, котрий за тих істо-
ричних умов фактично перетворився на керівний орган ОУН у це
лому. 10 березня 1940 р. він виокремлює зі свого складу Повстан-
ський штаб на чолі з Д. Грицаем (Перебийнісом) для керівництва 
подготовкою збройного виступу. Розвідку штабу очолив М. Лебедь. 
Передбачалося відкриття філій штабу в Галичині та на Волині, 
збирання впродовж двох місяців інформаци про реальні можли-
вості підпілля на ЗУЗ, настрої населения, радянські оперативно-
військові сиди, польські та єврейські організації в регіоні1. 

Для розбудови повстансько-підпільної мережі штаб перекидає 
через кордон до Галичини і Волині близько 60 досвідчених організа-
торів, у тому числі з питань розвідувальної діяльності. Краківський 
центр та німецька таємна поліція гестапо в особі ії представника 
Янди домовилися про безперешкодний перехід емісарських груп 
з генерал-губернаторства до Західної України. Перша група на чолі 
з В. Тимчієм попрямувала до краю наприкінці лютого, друга 
(40 осіб) на початку березня пішла на Волинь, третя 12 березня — 
до Львова. 24 березня на конспіративній квартирі по львівській 
вулиці Бема, 20, на нелегальній нараді створюється крайовий 
повстанський штаб на чолі з В. Гринівим (після його арешту — 
Д. Мироном). 

Частина емісарів загинула або була затримана при кордон ни ка-
ми, при спробі захоплення підірвався гранатою і сам В. Тимчій. 
Для посилення фахового рівня розвідки КЕ С. Бандера направляє 
свого особистого представника М. Думанського. До кінця 1939 р. 
утворюється крайова екзекутива (КЕ) ОУН у Львові — центр під-
пілля регіону, яку очолив Д. Мирон (Орлик). 3 приєднанням Пів-
нічної Буковини та Південної Бессарабії КЕ стає керівним органом 
підпілля на всіх західноукраїнських землях. 

Крайовій підпорядковувалися окружні екзекутиви (пізніше те-
риторіальні органи підпілля почали іменуватися проводами) у 
Львові, Станіславі, Дрогобичі, Тернополі, Луцьку (існують згадки і 
про окружні органи ОУН в Стрию та Коломиї). Окружні проводи 
об'єднували по 3—5 надрайонні, надрайонні — по 3—5 районні екзе
кутиви (проводи), котрі, у свою чергу, поділялися на підрайонні. До 
складу окружного — районного проводу входили провідник, на
чальник повстанського штабу, інструктор військового навчання, 

1 ДА СБУ. - Ф. П. - Спр. 7448. - Арк. 76. 
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референта — з розвідки, безпеки, зв'язку; пропаганди, роботи з мо-
лоддю. 

Підрайонні ланки включали по 4—5 станичних організацій (в на-
селених пунктах). На ці організації покладалися, зокрема, завдання 
підтримки мобілізаційної готовності 40—70 учасників майбутнього 
повстання, здобуття зброї, організація військової підготовки та збір 
розвідувальної інформації. Найнижчою ланкою були «звена» по 
3-5 підпільників. У кожному населеному пункті передбачалося ма-
ти розвідника. При підпіллі існував молодіжний резерв («Юнац-
тво») та окрема жіноча сітка. Як свідчили вилучені НКВС УРСР 
документа заступника шефа референтури зв'язку КЕ Марти Гри
цай, до вересня 1940 р. рух опору в регіоні нараховував близько 
5,5 тис. активних членів, майже 14 тис. симпатиків. У1939 — червні 
1941 р. радянською стороною було конфісковано під час антипов-
станських операцій 7 гармат, 200 кулеметів, 18 тис. гвинтівок, 7 тис. 
фанат1. 

Референтурою СБ Краківського центру керував (за сумісництвом) 
М. Лебедь (Чорт), розвідки — В. Тимчій. Референтури розвідки (пер
ший керівник — співробітник Львівського ветеринарного інституту 
М. Матвійчук (Лук)) та СБ існували й у складі КЕ у Львові2. 

Референтура розвідки КЕ складалася зі спеціалізованих підроз-
ділів. Відділ політичноїрозвідки вивчав адміністративні, партійні та 
комсомольські органи, інщі легітимні установи, настрої населения, 
виявляв активістів серед місцевого населения. Відділ військової 
розвідки збирав відомості про Червону армію та правоохоронні ор
гани. Пріоритетною вважалася інформація про дислокацію та 
бойові можливості бронетанкових, артилерійських, авіаційних час-
тин, аеродроми, засоби протиповітряної оборони, склади озброєнь, 
залізниці та засоби зв'язку, мобілізаційну систему. Бралися на облік 
співробітники органів НКВС, вивчалися їх особисті якості, реє-
струвалися члени їхніх сімей, складалися плани приміщень право-
охоронних органів, переліки номерів службових автомобілів. Ви-
вчалося середовище мельниківського та польського націоналістич-
ного підпілля3. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 3. - Арк. 144-148; Спр. 396. - Арк. 36; 
Спр. 490. - Арк. 80-83. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 76; Архів УСБУ у Львівській обл. -
Спр. П-22753. - Т. 8. - Арк. 288. 

3 ДАСБУ-Ф. 11. —Спр. 9111.-Т. 1.-Арк.20;Ф. 13.-Спр. 490.-Арк. 83; 
Архів УСБУ у Львівській обл. - Спр. П-33843. - Т. 2. - Арк. 210-211. 
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Збір інформації з наголосом на радянський військовий по-
тенціал у регіоні активізується за вказівкою абверу з літа 1940 р. Про 
характер та змістовність зібраних ОУН розвідданих свідчать вилу-
чені при переході кордону у жовтні того ж року у групи емісарів 
Данилківа схеми і плани Львова, Дрогобича, Самбора та інших міст 
із позначенням дислокації військових частин, аеродромів, заліз-
ничних вузлів, шосе, нафтосховищ тощо. 

Директиви Проводу бандерівської ОУН вимагали енергійно про-
сувати розвідників на роботу до офіційних закладів, у тому числі на 
керівну роботу для збору інформації, здобуття бланків документів 
та іншого сприяння підпіллю. Особлива роль у розвідувально-
інформаційній роботі відводилася «Юнацтву». Осередки молодіж-
ного резерву існували у всіх школах Львова, в одній із шкіл Коло-
миї половина учнів перебувала в «юнаках». їх навчали методів збо
ру інформації, конспірації, вони становили більшість персоналу 
конспіративних ліній зв'язку1. 

Розвідувальна робота спиралася на розгалужену мережу інфор-
маторів. Як правило, розвідувальні референтури територіальних 
проводів мали на зв'язку 5—20 резидентів з найбільш підготовлених 
підпільників. Резидента вербували інформаторів з-поміж населен
ия, узагальнювали інформацію та передавали ії конспіративними 
лініями зв'язку по вертикаль За словами Г. Пришляка, ним особис-
то було запроваджено у Львові чотири резидентури (понад 20 роз-
відників), придбано 5 явочних квартир. Як засвідчив заарештова-
ний НКВС у березні 1940 р. М. Матвійчук, зібрана в регіоні інфор-
мація узагальнювалася і передавалася до Краківського центру, і далі — 
німецьким спецслужбам2. 

У доповідній записці I. Серова до Л. Берія (2 жовтня 1940 р.) 
ішлося, що ОУН з Галичини докладає зусиль до налагодження 
розвідки на сході України та в Києві. Д. Мирон, зазначалося у до
кумент!, використовуе для створення позицій ОУН у столищ рес-
публіки сина відомого письменника Юрія Стефаника та учня ака-
деміка А. Кримського Омеляна Пріцака3. Розвідники ОУН були 
знешкоджені у Вінницькій, Житомирській, Київській областях. 
Розвідувально-підривна діяльність націоналістичного підпілля ко-

1 Советские органы госбезопасности в Великой Отечественной... — Т. 1. — 
С. 435; Из истории оперативной деятельности... — С. 350—351. 

2ДАСБУ.-Ф. П.-Спр.9111.-Т. 1.-Арк.20;АрхівУСБУуЛьвівськійобл.-
Спр. П-22753. - Т. 1. - Арк. 4. 

3 Див. докладніше: ДА СБУ - Ф. 2. - Оп.12. - Спр. 6. 
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ординувалася з процесом підготовки Німеччини до війни з СРСР. 
III рейх розглядався як провідний союзник, чиї військові успіхи 
створять передумову для побудови УССД. У липні 1940 р. С. Банде-
ра видає вказівку підпіллю, вилучену в його кур'єра Є. Стибайла, 
про збір розвідінформації в різних регіонах України та в Литві, про 
збройні сили, залізничний, автомобільний транспорт для передачі 
іх абверу в обмін на фінансову та військово-технічну підтримку1. 

Р. Ярі, виступаючи посередником між лідером ОУН(Б) і німець-
кою стороною, намагався лобіювати інтереси націоналістів перед 
гітлерівськими спецслужбами. Як заявив заарештований радянсь-
кими органами держбезпеки у 1945 р. начальник 2-го відділу абверу 
полковник Е. Штольце, у квітні 1941 р. С. Бандера отримав 
2,5 млн рейхсмарок на розвідувально-підривну роботу проти СРСР, 
натомість було досягнуто домовленість про використання розвіду-
вальної мережі ОУН в інтересах німецького верховного команду-
вання2. 

Абвер розробив для піцпілля ОУН спеціальний перелік питань з 
військових проблем, який передбачав вивчення військових частин 
різних родів військ, транспортної системи, придбання топографіч-
них карт тощо. Референтура розвідки Краківського центру разом зі 
слівробітниками абверу майором Туном та капітаном Гансліхтом 
щотижня укладала розвідувальні зведення на основі даних підпілля. 
Відповідні конкретні завдання відпрацьовувалися емісарами ОУН. 
За словами заарештованого 29 березня 1940 р. у Львові керівника 
мобілізаційного відділу Повстанського штабу Я. Горбового, перед 
переходом кордону він отримав від німецьких офіцерів список 
радянських аеродромів, розташування яких необхідно було уточ
нили3. 

Німці налагоджують підготовку розвідувально-диверсійних 
кадрів із членів ОУН. її здійснювала заснована наприкінці 1939 р. 
спецшкола Абверштелле-Краків під керівництвом полковника 
Візера, яка мала відділення з підготовки співробітників розвідки, 
контррозвідки та диверсантів. 

У грудні 1939 р. за наказом Р. Сушка від ОУН(М) та М. Лебедя 
від ОУН(Б) було відібрано 115 націоналістів для навчання у спец-

1ДАСБУ. - Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 83. 
2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т 42. - Арк. 135; Ткачук А.В. Перед судом 

истории. — С. 36. 
3 История советских органов государственной безопасности. ~ С. 170; Архів 

УСБУ уЛьвівській обл. - Спр. П-33283. - Арк. 10. 
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школі в Закопане, розташованій на віллі «Тамара» (школа офіційно 
функціонувала як спортивні курси). Провідними вербувальниками 
до школи виступали колишній офіце'р УГА, полковник німець-
кої армії А. Бізанц, Р. Сушко та функционер ОУН Сулятинський 
(Сулла). Навчальним закладом керував офіцер гестапо Крігер, ви-
кладали німецькі офіцери та інструктори-оунівці. 3 часом на 
кожному з чотирьох віддїлень школи (одне з них — для ОУН(М)) 
навчалося по 100—300 курсантів. Найкращі проходили додатко-
ву підготовку при полку спецпризначення «Бранденбург-800» в 
Аленцзее (як відомо, саме до цього полку були приписан! розвіду-
вально-диверсійні батальйони «Роланд» і «Нахтігаль», укомплекто
ван! учасниками українських націоналістичних об'еднань). У пер-
шій половину дня курсанти вивчали стройову, стрілецьку справи, 
загальновійськові статути німецької армії, у другій — опановували 
розвідувально-диверсійну справу. М. Лебедь викладав шифри та 
методи тайнопису. Курсанти практикувалися з виявлення анти-
німецьки налаштованих осіб та з розробки польського підпілля1. 
Випускники працювали на відповідальних посадах в СБ ОУН при
найми! до кінця 1940-х рр. 

У 1940 р. Візер створює українські навчальні табори у Криниці, 
Дуклі, Барвиняку, Піщанах. За станом на травень 1941 р. у них на
вчалося 700-800 бандерівців та 120-150 мельниківців. Із початком 
війни частина випускникіь шкіл у Криниці та Закопане надійшли у 
розпорядження представників спецоргану абвер-2 майора Вайнца 
(Галичина) та капітана Вербейка (Волинь). У Кракові відкривають-
ся курси радистів та жіночі розвідувальні курси, в Аленцзее готують 
диверсант. Водночас співробітники Українського центрального 
комітету вели розвідувальне опитування та виявлення можливих 
кандидатів на навчання серед біженців із Західної України у таборах 
Перемишля, Холма та Бяла-Подляски. Вищий керівний склад ОУН 
проходив підготовку на створених заступником шефа абверу гене
ралом Лахузеном спецкурсах під Берліном, через які пройшло до 
1000 функционеров. 

Однак не можна не відзначити, що ОУН, за словами органі-
заційного референта п Проводу В. Кука (Лемеша), таємно від нім-
ців наставляла випускників спеціальних навчальних закладів, що 
після закидання їх на територію СРСР або у разі війни вони 

1 ДАСБУ. - Ф. I I . - Спр. 9079.- Т. 5 . - А.рк. 290; Сир. 9111. - Т. 1 -
Арк. 29—30; Вронська ТВ. Україна в полі зору регіональних підрозділів абверу. 
- С . 114-115. 
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повинні зв'язуватися не з нацистами, а з місцевим підпіллям, його 
референтурами СБ, створювати мережу радіозв'язку на відстані до 
500 км для потреб руху опору1. 

Розглянемо заходи підпілля ОУН з підготовки повстанської бо-
ротьби та його терористично-бойові акції. 

У серпні 1940 р. Повстанський штаб поширюе «Єдиний гене-
ральний план» повстання (відомий ще як «Мобілізаційний план», 
доповнений і конкретизований в інструкції Проводу ОУН від 5 бе-
резня 1941 р.). Серед головних завдань з підготовки збройного ви-
ступу передбачалося «вивчення терену і ворога». За планом запро-
ваджувалися військові штаби «оперативних територій», на базі яких 
з початком бойових дій розгорталися повстанські полки. При кож
ному штабі передбачався «старшина розвідки і безпеки» (куратор 
оперативних підрозділів). Йому підпорядковувалися: 

• відділ «довірених», тобто мережа інформаторів у населених 
пунктах, державних установах, на підприємствах і об'єктах транс
порту; 

• відділ «летючих» (3—5 осіб), котрі залежно від ситуації направ-
лялися для додаткової розвідки об'єктів зацікавленості повстанців 
або на виконання інших оперативних доручень; 

• відділ з вивчення повідомлень засобів масової інформації; 
• відділ безпеки, до якого входили польова жандармерія, польо-

вий суд та цензура2. 
3 другої половини 1940 р. активізується формування озброених 

загонів і груп у прикордонній смузі та у глибині регіону. Вони ви-
значалися як для ударів по радянських тилах у разі війни, так і для 
організації масового повстанського руху. Лише за 20 днів жовтня 
ПВ НКВС було знищено 6 загонів повстанців. Зростає і кількість 
боївок ОУН. Так, у листопаді 1940 р. зведений загін ПВ генерала 
I. Петрова розбив групу Вальчика силою до 130 бійців. Поширю-
ються спроби прориву кордону групами по 50—150 бойовиків3. 

Лише з 1 січня до 15 лютого 1941 р. у Західній Україні було 
ліквідовано 38 груп ОУН (273 учасники), затримано 747 нелегалів, 

'ДАСБУ.-Ф. П.-Спр. 7448.-Арк. 16-17, 19; Ф. 13.-Спр. 252.-Арк. 19; 
Спр. 372. - Т. 42. - Арк. 135; Ф. 6. - Спр. 51895. - Т. 4. - Арк. 44. 

2Там само. - Ф. 11. - Спр. 21566. - Т. 2. - Арк. 123-129; - Ф. 13. - Спр. 492. -
Арк. 139. 

3 Чугунов А.И. Граница накануне войны. - С. 105-106; Из истории опера
тивной деятельности... - С. 279-280; Боевой путь советских пограничных 
войск...-С. 117. 
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убито 82 та поранено 35 підпільників (при цьому загинуло 13 і діста-
ло поранения 30 оперпрацівників радянських органів держбезпе-
ки)1. Активізація терористично-бойових виступів підпілля ОУН 
спостерігається у першій половит 1941 р. Якщо у січні—лютому 
зафіксовано 17 терактів, то у квітні того ж року підпілля провело 
38 терористичних актів проти представників влади, військовослуж-
бовців, активу, у травні — 58 (убито 57 і поранено 27 осіб)2. 

Підпілля в Західній Україні існувало у постійному протиборстві 
з радянськими силовими структурами. У березні—квітні 1940 р. 
УНКВС по Львівській області, реалізуючи дані оперативно-слідчих 
заходів, заарештувало 165 підпільників — весь керівний склад КЕ, 
окружного та низки нижчих проводів. Перекинутий до краю новий 
керівний склад КЕ та ряд інших функціонерів (107 осіб) заареш-
тували у вересні. Черговий склад проводу підпілля вдалося нейтра-
лізувати через занурену до лав ОУН агентуру в грудні, у ході низки 
оперативних заходів затримали до 1000 учасників підпілля. Арешти 
відбуваються і в периферійних проводах. Так, у вересні заарештову-
ють 85 оунівців у Рівненській області, 97 — у Станіславській, упро-
довж квітня—травня 1941 р. — у Волинській області 214 членів 
ОУН. Директивами НКДБ СРСР від 31 травня та 21 червня 1941 р. було 
заплановано нові масштабні операції з арешту і депортації «націо-
налістичних елементів» та учасників бази їх підтримки, перехоп-
лення у свої руки керівних ланок ОУН через запроваджену туди 
агентуру3. 

Загалом у 1940-1941 рр. радянськими органами і військами 
НКВС-НКДБ викрито декілька десятків великих націоналістичних 
організацій, на кордоні затримано понад 400 емісарів, ліквідовано 
понад 200 розвідувально-диверсійних груп ОУН, що намагалися 
прорватися через кордон4. 

Контррозвідувального забезпечення потребували і закордонні 
центри ОУН, до яких радянські органи держбезпеки у довоєнний 

1 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне... — Т. 1. — С. 234—235; Кентій А.В. Нариси історії. Організації українсь-
ких націоналістів (1929-1941 рр.). - С. 159. 

2 Из истории оперативной деятельности... - С. 385. 
3 Бурдин Л.С, Хамазюк И.В. Подрывная деятельность украинских буржуаз

ных националистов... - С. 44-47; ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 12. - Спр. 6. -
Арк. 1—10; Советские органы государственной безопасности в Великой Отече
ственной... - Т. 1. - С. 514-515; ДА СБУ. - Ф. 42. - Спр. 47. - Арк. 124. 

4 История советских органов государственной безопасности... — С. 187. 
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період спромоглися запровадити свої оперативна джерела1. Розвіду-
вальні спрямування радянської сторони можна проілюструвати на 
прикладі емісара Краківського центру Я. Горбового (Буя). 

Після затримання його на конспіративній квартирі у Львові та 
вилучення списків адрес підпільних явок і місць переховування 
зброї, Я. Горбового два тижні допитували слідчі та оперпрацівники 
НКВС. Він дав письмові свідчення про діяльність підпілля в Гали-
чині й вказівки Краківського центру стосовно підготовки збройно-
го повстання2. Згодом його передали відповідальному співробітни-
кові НКВС. Останній не чинив на підслідного психологічного тис-
ку, толерантно оцінював націоналістичний рух та його «помилки», 
переконував підпільника у перевагах політики радянської влади в 
Україні. Вони відвідували Москву, новобудови індустріальних гіган-
тів, знайомилися з досягненнями культури. Як пише 3. Книш, Буй 
після відповідної роботи з ним (пізніше візаві Горбового іден-
тифікували на допитах в СБ Краківського центру ОУН(Б) як Валю-
ха — під таким псевдонімом в закордонних центрах націоналістів 
був відомий згаданий співробітник радянської розвідки П. Судо-
платов). Валюх поставив новопридбаному оперативному джерелу 
завдання просуватися до провідних закордонних центрів ОУН — 
берлінського та римського. Я. Горбовий був викритий есбістами 
Краківського центру, яких насторожили обставини «врятування» 
емісара і провали підпільних центрів у Галичині, що співпали за ча
сом з його відсутністю. Він дав відверті свідчення про обставини 
його залучення до оперативного співробітництва3. 

Було вирішено використати Я. Горбового в оперативній грі з 
НКВС для виведення за кордон і захоплення Валюха. Безпосе-
редньо цим займався згадуваний М. Арсенич. Існують різні версії 
подальшого розвитку подій. За окремими відмінностями, вони зво-
дяться до викриття задумів СБ ОУН(Б) або німцями, або мель-
никівцями. Як повідомила. у 1944 р. інформатору НКДБ УРСР сест
ра лідера ОУН Володимира Бандера-Давидюк, Я. Горбового дійсно 
викрила СБ, у допитах його брали участь особисто С. Бандера та 
військовий референт О. Гасин (Лицар). Буя вирішили використати 

1 Никитченко В. Указ. соч. — С. 36; Советские органы государственной безо
пасности в Великой Отечественной... — Т. 1. — С. 446, 514—515. 

2 Див. архівну кримінальну справу Я. Горбового: Архів УСБУ у Львівській 
обл. - Спр. П-33283. 

3 Див. докладніше: Вєдєнєєв Д., Шевченко С. «Кріт» виходить з підпілля / / 
Столиця. - 2002. - № 3. - С. 23. 
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по лінії СБ, однак мельниківці повідомили про його зраду гестапо1. 
Тож не випадково в 1940 р. у складі референтури СБ ЦП ОУН(Б) 
створюється група з кримінально-слідчих справ, співробітники якої 
перевіряли на причетність до радянської агентури всіх прибулих з 
території УРСР2. 

Масштабні заходи радянської сторони, яка поступово набувала 
навичок оперативно-розшукової діяльності за умов західноукра-
їнського регіону потребували вдосконалення контррозвщувального 
захисту підпілля на всіх його організаційних ланках. Досвід творен
ия СБ ОУН у довоєнний період відображено в інструктивному 
документі «Організація служби безпеки» (укладений між березнем 
та червнем 1941 р.). Показовим було те, що в документі чітко 
відрізнялися між собою збройні сили та спеціальна служба (орган 
безпеки). 

Центральним елементом СБ слугував інститут референтів — 
керівників підрозділів СБ у структурі територіальних проводів. На 
референта покладалася турбота про «належну охорону організа-
ційної роботи та ІТ членів, збирання інформації про ворожі сили, що 
діють на шкоду ОУН, переведения їх ліквідації, ведения внутріш-
ньої розвідної праці»3. 

Референтура безпеки крайового проводу на ЗУЗ виконувала 
функцїї виявлення та припинення діяльності агентури противника, 
виконання диверсійно-терористичних акцій, охорони конспіратив-
них нарад проводу, виготовлення фальшивих документів при-
криття4. 

Навчальний матеріал для співробітників СБ визначав конкретні 
напрями їхньої оперативної діяльності: 

• «протимосковсько-більшовицький» (радянські органи держ-
безпеки); 

• «протипольський» (польське підпілля); 
• «інші чужонаціональні чинники»: а) поляки; б) румуни; в) ма-

дяри; 
• «внутрішньоорганізаційний» (підтримка внутрішньої безпеки 

в ОУН та СБ зокрема); 
1 Обставини «справи Горбового» подаються за: Архів УСБУ у Львівській обл. — 

Спр. П-33283; Книш 3. Розбрат. - ДА СБУ. - Ф.11. - Спр. 19128. - Т. 2 . -
Арк. 78. 

2 ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 9079. - Т. 5. - Арк. 7. 
3 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 37. - Арк. 20. 
4 Архів УСБУ у Львівській обл. - Спр. П-33283. - Арк. П0-1П. 
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• створення власних агентурних позицій у спеціальних службах 
противників «в цілях розвідки, диверсії та провокации; 

• внутріполітичний (догляд за станом безпеки в майбутній Укра-
і'нській державі); 

• контроль за морально-політичним станом і лояльність членів 
ОУН; 

• протидія особливо небезпечним кримінальним злочинам з боку 
«шкідників і ворожих елементів для Українського народу і Орга-
нізації»1. 

Високий рівень конспіративності та рішучості у захисті власних 
лав від оперативних заходів противника відзначали і радянські до
кумента. Як ішлося в орієнтуванні 3-го Управління НКДБ СРСР 
від 31 травня 1941 р., «оунівці-нелегал и являють собою добре на-
вчені стосовно нелегально! техніки, загартовані і вельми агресивні 
кадри. Як правило, при арештах... вчиняютъ збройний спротив, на-
магаються покінчити самогубством. Оунівці, запідозрені у 
співробітництві з Радянською владою, фізично знищуються» . 

Після масових арештів 1940 р. Краківський центр дав вказівки 
відсторонити від активної роботи осіб, що потрапили у поле зору 
НКВС, цінні нелегальні кадри переправити за кордон, у кожному 
окрузі залишити на нелегальному становищі двох досвідчених ор-
ганізаторів, а решту роботи покласти на «легальщиків» на над-
районному й районному рівнях, посилити режим конспірації, ви-
нищувати виявлену агентуру та порушників конспірації2. 

Напередодні війни вищі керівні органи ОУН ухвалюють низку 
рішень щодо судочинства й підтримки порядку в організації. II Ве
ликий збір тоді ще єдиної ОУН (серпень 1939 р.) визначив судову 
систему: Генеральний суддя ОУН, підпорядкований йому Головний 
революційний трибунал, Крайовий революційний трибунал та 
судді в інших проводах ОУН. Затверджувався Судовий правильник 
(кодекс). 

II Великий збір ОУН(Б) (квітень 1941 р.) покладав на Генераль
ного суддю, який обирався збором, компетенцію «зберігання ос-
новних законів, націоналістичної моралі та вимір справедливості 
Організації». Він мав право затверджувати Правильник, скликати 
Головний трибунал ОУН, затверджувати його рішення. Провід-

1 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. І. - Спр. 233. - Арк. 23. 
2 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечествен

ной...-Т. 1.-С.437. 
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ник ОУН міг відхилити присуд трибуналу, «але тільки раз в одній 
слраві»1. 

Якщо СБ могла фізично ліквідувати ворожу агентуру або 
запідозрених у зраді, застосовувати «фізичний примус, погрози, по-
бої, голод, випитування аж до втоми... коли свідок чи підозрілий 
мовчить або бреше», то судові санкни до визнаних винними мали 
психологічно-виховний вплив. Так, на сторінках підпільного. 
періодичного видання «До бою» повідомлялося, що певні учасники 
руху опору за рішенням суду «повернули повну довіру і права» або 
«позбавлялися націоналістичних прав» чи «довічно виключалися з 
лав ОУН»2. 

На Службу безпеки покладалися, насамперед, протидія творен
ию агентурних позицій НКВС-НКДБ у середовищі підпілля, охо- ; 
рона засідань КЕ, облаштування конспіративних та явочних квар
тир, виготовлення фальшивих документів прикриття. Укладаються 
«чорні списки» на осіб з-поміж працівників партійно-радянського 
апарату, правоохоронних органів та активу, кадрів зі східних облас
тей УРСР, які підлягали фізичному знищенню з початком повстан-
ня. Лише по одному з районів Галичини до таких списків занесли 
близько ЮОосіб3. 

Тоді ж виникають спеціальні оперативно-бойові підрозділи СБ — 
боївки. За словами колишнього керівника розвідувального відділу 
кранового проводу в Галичині Г. Пришляка, СБ проводу мала 
боївку з 12 осіб, що ліквідувала виявлену агентуру або нелояльних 
учасників підпілля4. 

Із наближенням нападу Німеччини на СРСР відповідні заходи з 
підготовки до зміни військово-політичної ситуації вживаються у 
сфері спеціальної діяльності ОУН. При цьому, писав М. Лебедь, 
«обидві ОУН не розривали зв'язків з німецькими військовими ко
лами просто тому, щоб мати можливість активно брати участь у бо-
ротьбі в Україні під час німецько-радянської війни, яка тоді 
назрівала і була для всіх очевидною»5. 

Інструктивні документи щодо дій на початковому етапі війни 
спрямовували націоналістичне підпілля на повстанські дїі, ди-

1 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 4. - Арк. 45-46, 49. 
2 До бою. - 1940. - Липень. - № 3. 
3 Давиденко В. Чем занимались «национальные герои» / / Политика и время. — 

1991.-№6. - С . 83. 
4 ДА СБУ. - Ф. И. - Спр. 9111. - Т . 1. -Арк. 21. 
5 Масловський В. Акт 30 червня / / Політика і час. — 1991. — № 12. — С. 78. 
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версійно-терористичні акції проти Червоної армії та органів 
НКВС-НКДБ, знищення їхньої агентури, поширення паніки та 
підривної пропаганди1. Посилюється розвідувальна активність в 
Західній Україні та прикордонній з генерал-губернаторством смузі. 
Упродовж 1940 р. радянські прикордонники знешкодили до 5000 
агентів абверу більшість з яких належала до ОУН2. 

II Великий збір ОУН(Б) розробляє для КЕ в Західній Україні 
інструкцію з підготовки до війни — «Боротьба і діяльність ОУН під 
час війни. Політичні вказівки», в якій початок бойових дій проти 
Москви розцінювався як відправний момент для розбудови націо-
нальної державності. На території Польщі формуються три похідні 
фупи (власні створювали і мельниківці). Групи мали окремі марш
рута просування, зобов'язувалися вести пропаганду державного 
відродження України, створювати цивільну українську адміністра-
цію і поліцію. 

Похідні групи поділялися на рої по 10—12 осіб, включаючи рефе
рента СБ; на базі цих груп мали формуватися територіальні прово
ди ОУН. Відповідно співробітники СБ, які були при групах, мали 
діяти згідно «зі своїми загальноорганізаційними завданнями». В су-
то оперативних питаниях вони підпорядковувались і звітували 
тільки власному керівництву. 3 утворенням української адмі-
ністрації працівники СБ переходили до референтур СБ тери-
торіальних одиниць і підпорядковувалися «провідникові свого те-
рену»3. 

Отже, зі встановленням радянської влади на землях Західної Укра-
їни, розбудовою в регіоні основних підвалин тоталітарного ладу, ви-
никненням потужної системи органів НКВС-НКДБ спеціальна 
діяльність підпілля ОУН набула подальшої організаційної дифе-
ренціації та збагачення форм і методів роботи. 

У структурі Краківського центру крайової екзекутиви та нижчих 
територіальних ланок підпілля запроваджуються окремі підрозділи 
(референтури) розвідки та контррозвідувального захисту (Служби 
безпеки). У свою чергу в їх рамках виокремлюються певні струк-
турні підрозділи. Виходячи з потреб оперативного забезпечення 
формування та поточної діяльності підпільної мережі, підготовки 

1 ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 21566. - Т. 2. - Арк. 137; Боротьба і діяльність ОУН 
під час війни. Пропагандивні вказівки. - Б. м., Б. р. - С. 5. 

2 ДАСБУ. - Ф. 16. - Оп. 33. - Спр. 23. - Арк. 51. 
3 ЦЦАВОВУ - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 55. - Арк. 15; ДА СБУ. - Ф. 13. -

Спр. 372.-Т. 100.-Арк. 19. 
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збройного антирадянського виступу визначаються пріоритетні функ-
ціональні обов'язки спецпідрозділів, готуються відповідні норма
тивно-інструктивні документи та навчальна література. 

Оперативна діяльність в ОУН спиралася на широку інфор-
маційну базу, в основі якої лежала пщтримка зусиль руху опору 
значною частиною населения регіону. 

В атмосфері наближення війни між нацистською Німеччиною та 
СРСР поглиблюється співробітництво спецпідрозділів націоналіс- , 
тичного руху та спецслужб нацистської Німеччини. 3 боку ОУН воно 
мало прагматичний характер, обумовлений прагненням викорис-
тати можливості Ш рейху ддя зміцнення свого військово-технично
го й кадрового потенціалу, а саму війну — для відродження Укра-
їнської держави. Однак об'єктивно розвідувально-підривна діяль-
ність ОУН у цій частині сприяла успіху агресивних планів гіт-
лерівців. 

Органи СБ пронизують усю організаційну вертикаль ОУН, до- > 
волі чітким стає коло їхніх функціональних завдань. Поліпшується 
стан контррозвідувального забезпечення підпілля, на порядок ден-
ний виходять активні заходи протидії спецслужбам СРСР Водночас 
закладаються передумови для гіпертрофованої ролі СБ у діяльності 
організації, поширення жорстких методів її роботи, використання 
для зведення політичних рахунків з опозиційними ОУН(Б) політич-
ними силами українського руху. 

Визначаються завдання СБ на перший період бойових дій проти 
СРСР, які полягали в оперативному супроводженні похідних груп 
ОУН та сприянні у розбудові української цивільної адміністрації, 
територіальної мережі ОУН. 

Одним із напрямів підготовки спеціальних підрозділів ОУН до 5 
війни стало вироблення поглядів на місце, роль і структуру органів ■ 
безпеки в Українській самостійній державі, відродити яку націо- ; 
налістичний рух сподівався у вирі німецько-радянської війни. 

2.4. Погляди ОУН на місце і роль органів безпеки 
в Українській самостійній соборній державі (1940—1941) 

Наближення глобального військового зіткнення між Німеччи-
ною та СРСР породжувало у керівництва націоналістичного руху 
сподівання на реалізацію образного вислову Д. Донцова про те, що 
незалежність України постане в тіні німецького походу на Схід. Як 
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уже йшлося, розроблялися конкретні організаційні настанови щодо 
встановлення контролю ОУН над територіями УРСР, у яких буде 
витіснено радянські силові структури та повалено радянську владу. 

У рамках розробки основ розбудови структур національної дер-
жавності у тому вигляді, в якому уявляли їх собі провідники націо-
налістичного руху, важливе місце посідало творения органів спе-
ціального призначення. 

Одразу ж зауважимо, що концептуальні підвалини формування 
таких органів несли на собі вщбиток провідних програмних і так-
тичних настанов ОУН С. Бандери (автор далі зосереджується на 
розгляді саме цієї гілки націоналістичного руху як найбільш ради
кально! і дієвої у тих історичних обставинах). 

Найповніше тогочасні погляди ОУН(Б) на процес державотво-
рення в УССД відбили рішення II Великого збору (квітень 1941 р.). 
Проголошувалося, що вільний, всебічний розвиток українського 
народу здатна забезпечити лише його суверенна держава, основу 
якоїстановитиме «справедливий націоналістичний суспільний лад» 
із «сильною владою» й силовими структурами. Керівною силою гро-
мадського розвитку виступатиме «одна політична організація 
провідного націоналістичного активу». Соціально-економічні пос-
тулати програмних настанов ОУН принципово не відрізнялися від 
соціалістичних (земля — селянам, промисловість — робітникам, мо-
нопольний контроль держави над базовими галузями виробництва, 
обмеження свободи торгівлі). Потенційними союзниками у зов-
ншньополітичній сфері лроголошувалися всі держави, зацікавлені 
у розпаді СРСР та відновленні УССД1. 

Гадаємо, що, крім вираженої в «інтегральному націоналізмі» 
національної нетерплячості, ксенофобії, на політичні настанови 
цього форуму вплинуло і бажання верхівки організації діяти в 
унісон з політикою державного антисемітизму й полонофобії нацист-
ського режиму. Як ішлося у «Політичних настановах» збору, ор-
ганізація «поборює жидів як підпору московсько-большевицького 
режиму», виступає проти тих польських організацій, що «змагають 
до відновлення польської окупації українських земель»2. 

«Політичні настанови» Проводу бандерівців (травень 1941 р.) 
наголошували, що на початковому етапі війни ОУН розбудовує 
підпільну мережу, намагається захопити адміністративний апарат, 

ОУН у світлі постанов Великих зборів... - С. 27—31. 
Причинки до суспільного мислення... — С. 36. 
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готує своїх членів узяти кермо всіма видами державного життя. При 
цьому націоналісти відкидали й «поборювали» багатопартійну си
стему. Передбачалося, що державний лад ґрунтуватиметься на 
політичному впливі ОУН, яка прагнутиме підпорядкувати «розвій 
всіх ділянок национального життя» відповідно до «лінії програми 
ОУНИ. 

Уявлення керівництва руху українських націоналістів на місце і 
роль органів безпеки і охорони правопорядку в систем! інституцій 
майбутньої Української держави дають створені у 1940— 1941 рр. до
кумента «До питания організації Української Революційної Дер
жавно! Влади», «Інструкція Служби безпеки», «Українська Держав-, 
на Служба Безпеки». Повалення радянської влади та поширення 
мережі проводїв ОУН на етнічних українських землях, зазначалося 
в них, є лише передумовою творения національно-державного ме
ханизму2. 

Розглянемо проект організації таких структур за «Інструкцією 
Служби безпеки» (вийшла як частина друга інструктивних доку
менте серп «Боротьба і діяльність ОУН під час війни»). Преамбула 
документа не залишае сумнівів у сериозному підході націоналістів 
до місця органів безпеки у системі УССД: «...Є певний порядок в 
революційному будуванні держави, від якого не вільно відступити, 
якщо хочеться будувати державу реально, а не фікціями. Порядок 
цей зачинається від зорганізування окремого від загальної збройної 
сили органу безпеки, що... перейме на себе організацію ладу і без
пеки». Не прилустимо, щоб «влада лежала на вулиці й щоб міг її 
взяти в руки перший ліпший авантюрист чи політичний отаман-
чик»3. 

Передбачалося, що до початку повстання «станичні» підпілля 
підберуть кандидатури на посади в українському самоврядуванні, 
в тому числі — начальника Народної міліції «Січ», а в населених 
пунктах з промисловими підприємствами та об'ектами транспорту — 
додатково і військових комендантів. Кандидатури визначалися з 
надійних, національно свідомихосіб («знанихнаціоналістів»). 3 ви-
бухом повстання на загальних зборах населения проголошувалося 
відновлення Української держави, обирали голів селищних рад. 

1 ОУН у світлі постанов Великих зборів... — С. 49—55. 
2 Вєдєнєєв Д.В. Погляди ОУН<Б) на місце орпінів безпеки у структур! Укра-

їнської самостійної держави (1940—1941 рр.) / / Наук, записки Ін-ту політичних 
і етнонаціональних досліджень НАНУ - 2002. - Вип. 18. - С. 230—236. 

3 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. ~ Спр. 233. - Арк. 52-53. 
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На зборах делегатів селищних зібрань обиралися голова районної 
ради (інша назва — українська управа), секретар, представники га-
лузевих органів («народних рефератів»), керівник районної коман-
ди народної міліції (НМ). 

Нова адміністрація та органи правопорядку мали вжити першо-
чергових заходів військового часу зокрема: 

• взяти під контроль промислові підприємства, засоби транс
порту і зв'язку, банки; 

• захопити адміністративні будинки, приміщення партійних 
комітетів, органів НКВС-НКДБ та їхні архіви; 

• провести реєстрацію членів компартії, співробітників радян-
ських правоохоронних органів та їхньої агентури; 

• взятинаоблікосіб^рибулихдорегіонупісля 17вересня 1939 р., 
а також все єврейське населения; 

• встановити комендантську годину та упродовж доби вилучити 
зброю у населения1. 

Згадана інструкція серед завдань цього органу передбачала 
«нейтралізацію» росіян, євреїв «як індивідуально, так і національ-
ною групою», польських кіл, котрі «не зреклися мрі'і про відбудову 
Великої Польщі коштом українських земель». Висувалося завдання 
«здушити в зародку всяку спробу чужинецького елементу в Україні 
проявити себе як-небудь організовано... не сміє бути ніякої толерант-
ності супроти давнього займанця». Представників національних 
меншин, наголошувалося, не допускати до служби у правоохорон
них органах УССД. Вимагалося припинити всілякі спроби інших 
політичних сил або осередків української політичної еміграції роз-
будовувати власні управлінські структури2. 

У селищах утворювалися станиці НМ для охорони правопорядку 
та окремі відділи. Підпорядковані районній команді НМ (40—50 бій-
ців з чоловіків 18-50 років) для очищения терену від залишків 
військ противника та проти диверсійної оборони. Команда НМ райо
ну брала під контроль важливі адміністративні об'єкти, комунікації 
і підприємства, направляла у розпорядження вищих інстанцій 
«окремий відділ» (30—50 багнетів). Бона ж складала списки співро-
бітників радянської адміністрації, агентури НКВС-НКДБ, ор-
ганізовувала інтернування національних меншин. їх представники 
відсторонювалися від роботи на підприємствах. 

1 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 55 зв.-56. 
2 Там само. - Арк. 56. 
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Оперативно-бойовою силою районної НМ виступав оператив^ 
ний відділ (£00— 1000 бійців) у складі трьох сотень, кулеметної сотнї; 
та юнного яідрозділу1. 

КерІБНий осередок команди міліції міста — бюро — складався у 
секретаріату та відділів: паспортного, господарського, слідчогс^ 
санітарного, дорожнього руху, місць ув'язнення. При ньому існував 
і оперативно-бойовий підрозділ із 150—200 озброєних міліціонерім 
для боротьби з бандитизмом або масовими заворушеннями. Фор-; 
мулювалися вимоги до службовців міліції: вік 20—35 років (діг 
офіцерів, старшин — до 45), служба у війську не менш одного року 
або півроку — у польській полщії, освіта не нижче 5 класів народщ 
школи, «чесна минувщина» (відсутність перебування в ВКП(б) 
агентурному апараті НКВС-НКДБ), високі моральні якості, за-
довільна фізична подготовка2. 

Обласна команда мілішї мала секретаріат з пїдвідділом цензури 
та наступні функціональні підрозділи — відділи: 

• персональний (робота з особовим складом); 
• організаційний (з підвідділами мобшзаційної, навчальної ро-? 

боти та озброєння); 
• політичний («відповідає давньому управлінню НКВС^ творить 

апарат Тайної державної поліцп'»); 
• порядковий (охорона громадського порядку, керівництво ло-

точною службовою діяльністю районних та міських апаратів 
міліції); 

• охорони (охорона промислово-транспортних та 'тшш важлщ 
вих об'єктів); 

• оперативний (керівництво оперативно-бойовими підрозділа-
ми районних та міських апаратів); 

• реєстраційний (оперативний обліх, архіви, дактилотека); 
• «окремий відділ» (чисельністю до батальйону) як оперативно-

бойовий підрозділ3-
Отже, до функцій органів НМ входили й окремі завдання, що 

традиційно покладалися на органи безпеки: захист державного ла
ду, протидія особливо небезпечним злочинам, боротьба з ди-
версійними формуваннями противника тощо. 

Особливе місце у планах творения правоохоронних підрозділш 

1 ЦДАВОВУ. - Ф, 3833. - Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 62-66. 
2 Там само. - Арк. 68 зв.—69. 
3 Там само. — Арк. 70—71. 
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Української держави відводилося органам безпеки («Українській 
державній службі безпеки», «Українській службі безпеки»). «Треба 
подбати про безпеку та спокій громадянства, — ішлося в одній з пе-
редвоєнних інструкцій ОУН, — Українська служба безпеки бере на 
себе відповідальність очистити з лиця України все те, що могло б 
діяти на шкоду Українській Нації». Органи безпеки передбачалися 
як елітні підрозділи силової машини, до яких можна було підбира-
ти лише членів ОУН, «найкращих, відданих організації людей з ав
торитетом, з досвідом і ініціативою»1. 

Починаючи з рівня район—місто Українській державній службі 
безпеки (УДСБ) мали підлягати органи народної міліції. Судячи з 
документів, органи безпеки розбудовувалися з обласного адміні-
стративного рівня. Розглянемо один із варіантів устрою обласного 
підрозділу (команди) УДСБ. 

На чолі його стояв обласний комендант. При ньому знаходився 
управлінський підрозділ (почет), до якого входили прокурор, 
інструктор (навчання співробітників, ведения оперативного обли
ку), фахівець з роботи з особовим складом (відповідав за підбір 
кадрів, діловодство, фінансові питания), фахівець з питань поста-
чання (озброєнням, паливно-мастильними матеріалами, обмунди-
руванням), який був і командиром сотні (оперативно-бойового під-
розділу). 

Основний оперативно-розшуковий підрозділ — «розвідувальна 
станиця», до складу якої входили оперпрацівники — куратори пев-
них напрямів службової діяльності — референта з політчних, дер-
жавних, тяжких кримінальних злочинів, із протидії шпигунству. 
Оперативний підрозділ вів роботу, спираючись на мережу довірених 
осіб у населених пунктах, різноманітних закладах і на підпри-
ємствах. Крім того, він мав «відділ летючих розвідників» — співро-
бітників зовнішнього спостереження2. 

Обласні команди підпорядковувалися крайовій команді. Судячи 
з усього, у передвоєнний час вона розглядалася як вищий орган 
УДСБ. Крім того, при Крайовому політичному управлінні запро-
ваджувалася посада референта безпеки, імовірно, для здійснення 
Державного контролю за діяльністю органів безпеки, до складу яких 
на правах структурного підрозділу входила і народна міліція3. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 49. - Арк. 40; Т. 6. - Арк. 285. 
2 Там само. -Ф.2.- Оп. 12. - Спр. 6. - Арк. 234-235. 
3 Там само. - Арк. 236. 
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Органи УДСБ не отримували позасудових функцій. У планах 
державного будівництва передбачалося два типи судових установ: 
загально-цивільні та революційні трибунали. Загальні суди функ-
ціонували за територіальною ознакою. До складу, наприклад, пові- ■ 
тового суду мали входити: група слідчих; відділи: виконання рі-
шень, цивільних справ, майнових справ, у справах сиріт'. 

До компетенції революційного трибуналу належало ведения* 
справ по державнш зраді, щпигунству, бандитизму, антидержавних ; 

виступах, тяжких політичних і господарських злочинах. Передбачаг 
лася едина міра покарання — страта. Виконання вироків покладало-
ся на органи УДСБ2. 

Як бачимо, в уявленнях ОУН бандерівської течії' про устрій ; 
УССД особливе місце відводилося органам державної безпеки. За. 
розглянутими вище проектами, вони замислювалися як універсаль-
на правоохоронна структура, котрій підпорядковувалися і органи 
охорони громадського порядку, боротьби з кримінальною злочин-
ністю, виконання певних адміністративних функцій (народна мі-
ліція). 

Засади діяльності УДСБ повною мірою базувалися на наріжних 
постулатах теорії «Интегрального націоналізму» та проектованих рис 
монопартійноі держави, де б роль єдиної правлячої сили відіграва-
ла еліта, «орден» із числа провідних функціонерів ОУН. Саме цим 
можна пояснити такі ознаки органів безпеки УССД, як формуван-
ня кадрового складу винятково з членів ОУН, визначення контин
генту оперативно! зацікавленості не в останню чергу за національ-
ною приналежністю, спрямування спецоргану проти будь-яких 
політичних сил (включаючи інші українські національно-політичні 
об'єднання), котрі потенційно могли б становити конкуренцію 
ОУН(Б) у монопольному володінні владою. В перспективі це закла-
дало передумови для масових репресій або переслідувань неукра-
їнських етнічних груп. 

Слід зважити на те, що визначення державотворчих засад (у то
му числі устрою правоохоронних органів) проходило за екстремаль-
них умов сталінських репресій, підготовки збройного виступу про
ти радянської влади та напередодні війни між Німеччиною та СРСР, 
жорсткого протистояння між ворогуючими гшками самого 
націоналістичного руху. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 491. - Т. 1. - Арк. 154. 
2 Там само. - Спр. 376. — Т. 6. — Арк. 286. 
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За проектами ОУН(Б), в основу органів безпеки гтокладався те-
риторіально-функціональний принцип. Розбудова підрозділів прив'я-
зувалася до формування структур влади різних рівнів. За функдіо-
нальними обов'язками органи УДСБ охоплювали традиційне для 
спецслужб коло завдань — лротидія розвідувально-підривній діяль-
ності іноземних спецслужб, державним і політичним злочинам, 
особливо небезпечним кримінальним проявам. Основною силою 
оперативних підрозділів була мережа довірених осіб (інформаторів) 
серед населения, громадська діяльність, зовнішнє спостереження. 
Планувалися і оперативно-бойові підрозділи. 

Розроблялися основи судоустрою в УССД, в яких знайшли про-
яв екстремальні історичні умови оформления поглядів націоналіс-
тів на спеціальну та правоохоронну діяльність. Передбачалися й 
надзвичайні органи покарання. 

Думається, що уявлення ОУН у передвоєнний період про органи 
безпеки Української держави окреслили риси, які надалі фігурува-
тимуть при визначенні завдань і методів діяльності спецпідрозділів 
руху українських націоналістів, — сполучення рис, властивих спец
службам, з характерними ознаками, властивими ОУН як політичній 
організації екстремальної спрямованості. 

* * * 
Таким чином, у міжвоєнний період у рамках становления та 

діяльності украшського націоналістичного руху виникли спеціальні 
підрозділи (структури), які здійснювали розвідувальне забезпечен-
ня та контррозвідувальний захист, диверсійно-терористичну 
діяльність. Функціональні пріоритети, форми і методи їхньої робо-
ти визначалися конкретними завданнями, що ставили перед собою 
націоналісти в ході боротьби за відновлення суверенное держав-
ності України, протистояння руху УВО-ОУН шовіністичній полі-
тиці Польщі та радянізації силовими методами Західної України, а 
також у протистоянні між конкуруючими гілками самого націо-
налістичного табору. 

Провідними факторами, які обумовлювали функціональні зае
дания та особливу роль спецпідрозділів, пріоритети розвідувальних 
і контррозвідувальних заходів, виступали: 

• пріоритетність для націоналістичного руху силових засобів бо
ротьби за відновлення суверенно! та соборної державності в Україні 
за умов відсутності реальних внутріполітичних легітимних чин-
ників і сприятливої міжнародної обстановки; 
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• брутальний характер шовіністичної політики Польщі, репре-
сивні методи радянізації Західної України; 

• жорстке протистояння між конкуруючими гілками (бан-
дерівців та мельниківців) всередині націоналістичного табору; 

• необхідність пошуку розвідувальних даних про силові структу-
ри противників; 

• потреба у захисті власних лав від агентурно-оперативної діяль-! 
ності спецслужб держав- противни ків; 

• пошук УВО та ОУН союзників у боротьбі з державами-против-/ 
никами за умов нестачі власних сил для протистояння ним. 

Виникли такі організаційні форми спецпідрозділів, як розвіду-
вальна референтура УВО, контрольно-розвідувальна референтура; 
ОУН, створені націоналістами підрозділи розвідки та жандармерїї 
Карпатської України, Служба безпеки крайової.екзекутиви ОУН у 
Західній Україні, референтура розвідки та референтура безпеки ■ 
Краківського проводу ОУН, підрозділи розвідки та безпеки підпіл-
ля ОУН у Галичині в 1939-1941 рр. 

У період, що розглядається, особливу увагу було приділено збо-
ру розвідувальної інформації про військовий потенціал і правоохо-
ронні органи Польщі та СРСР. Основою розвідувальної діяльності 
стають апарат інформаторів із числа членів ОУН та частини населен
ия, яка активно підтримувала націонал-радикалів, співробітництво з 
іноземними спецслужбами, а також обробка відкритих джерел. 

Головними методами контррозвідувального захисту стають за-
безпечення конспіративності в комплектуванні та діяльності 
націоналістичних осередків, виявлення та знешкодження агентури 
спецслужб противника, перевірка учасників руху на відданість, 
озброєння їх знаниями про форми і методи розвідувально-підрив-
ної діяльності противників. Однак контррозвідувальна діяльність 
не набула надежного ступеня ефективності й не в змозі була надій-
но захистити ОУН від ударів спецслужб противників. 

Специфічною формою діяльності стає диверсійно-терористич-
на, основними об'єктами якої виступали представники адміністра- ; 
ції, правоохоронних органів та особи, які з ними співпрацювали, 
нелояльні учасники руху або конкуренти по націоналістичному руху 
Докладаються зусилля до вивчення й запозичення форм і методів 
роботи спецслужб противника, розпочинається спеціальна підго-
товка членів ОУН, задіяних у розвідувальній та контррозвідувальній 
діяльності. В основу виховання співробітників спецпідрозділів по-
кладаються постулата ідеології «інтегрального націоналізму». 
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Особливості міжнародних відносин у Європі, пошук УВО та 
ОУН союзників у нерівному протистоянні зі своїми державами-
противниками, початок Другої світової війни призвели до встанов-
лення контактів спеціальних підрозділів націоналістичного руху зі 
спецслужбами Німеччини, Литви, інших держав, що свідчило про 
їхнє перетворення на суб'єкт таємної війни у контексті міжнарод-
них військово-політичних процесів. 

Незважаючи на шовіністичну політику Польщі, УВО та ОУН у 
міжвоєнний період залишалися вузькими, сектантськими, екстре-
містськими організаціями. Натомість масовими були національні 
громадсько-політичні організації ліберального, реформістського, 
поміркованого спрямування. До того ж історія Західної України упро-
довж століть практично не знала масових озброєних рухів на зразок 
козацько-селянських повстань, гайдамаччини ХУІ-ХУІІІ ст. у Наддніп-
рянській Україні. 

Однак репресивні заходи, якими супроводжувалася інтеграція 
регіону до радянської системи, настільки вразили суспільну сві-
домість, що саме радикально-націоналістична течія стає ядром 
консолідації руху опору сталінському режиму. Можна лише погоди-
тися з думкою відомого американського фахівця з політичної історії 
України Д. Мейса про те, що, ліквідувавши національно-демокра-
тичні об'єднання Галичини, сталінізм відкрив широку дорогу націо-
налістичному руху1. Цей рух набуває у подальшому справді масових 
форм у вигляді широкого озброєного підпілля ОУН, Української 
повстанської армії під політичним проводом ОУН(Б). Останні спи-
ралися на потужну базу підтримки мїсцевого населения. 

У передвоєнні роки керівництво ОУН бандерівської течії, яка 
стояла на найбільш радикальних позиціях та першою поставила у 
практичну площину підготовку масштабного збройного виступу 
для відновлення суверенітету України, надавало помітного значен
ия формуванню засад діяльності органів безпеки майбутньої Укра-
їнської держави. Шсля нападу нацистської Німеччини на СРСР 
розвідувальна та контррозвідувальна діяльність стають одним із про-
відних напрямів воєнно-політичних зусиль ОУН(Б). 

Необхідно зазначити, що в Європі міжвоєнного періоду існували 
й інші організації, типологічно схожі на УВО та ОУН. Найближчою 

1 Мейс Д. Україна напередодні Другої світової війни / / Україна у Другій 
світовій війні: уроки історіїта сучасність: Матеріали міжнар. наук, конф., Київ, 
27-28 жовтня 1994 р. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1995. - С 49. 
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до них була, на нашу думку Усташська хорватська революційна ор-
ганізація (УХРО). Бона оформилася в Югославії на початку 1929 р1. 
на чолі з лідером екстремістського крила хорватського національ* 
ного руху А. Павеличем. Метою УХРО було створення Хорватськбї 
держави. 

У внутрішній побудові вживалися принцип вождізму (керівник ̂  і 
вождь усташів), сувора конспірація та жорстка відповідальність з*-
порушення дисципліни, копіювання устрою фашистських ор-
ганізацій. Усташі застосовували терор проти політичних діячів, чи^ 
новників, службовців поліції, здійснювали диверсії на залізницяхтС 
у громадських місцях. Вони підтримували контакти зі спецслужба* 
ми іноземних держав, готували свої кадри у таборах Італії та Угор*': 

'Д' щини 

1 Жаринов К.В, Терроризм и террористы... - С. 309-311. 
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РОЗДІЛЗ  
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦЮНАЛІСТІВ (С. БАВДЕРИ) 
УЧЕРВНІ 1941-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1945 р. 

3.1. Спеціальні заходи ОУН(Б) на початку війни 

Агресія нацистської Німеччини та її сателітів проти Радянсь-
кого Союзу та швидкс просування загарбників дали змогу ОУН(Б) 
певною мірою поширити діяльність в Україні. Провід бандерівців у 
меморандум! від 15 червня 1941 р. висловив сподівання на те, що 
німці не застосовуватимуть насильство до українців, сприятимуть 
відновленню національної державності в рамках «нового порядку» 
в Європі, сприйматимуть націоналістів як рівноправних партнерів1. 

Відповідно до передвоєнних настанов Центрального проводу 
озброєні групи націоналістів розгорнули активну бойову та дивер-
сійно-терористичну діяльність проти радянських військ та органів 
НКВС: засідки та обстріли колон, окремих підрозділів Червоної 
армії, знищення десантів, теракти проти командного складу. Особ
лива увага приділялася зриву мобілізації, підривній пропаганді, щоб 
спонукаТи червоноармійців до дезертирства та відступу з позицій. 
Бойові та спеціальні акції ОУН були зафіксовані в усіх областях 
Західної України. На Тернопільщині, зокрема, бойовими групами 
ОУН 3 липня було захоплено районний центр Козову Одночасно 
гтроводилися напади на в'язниці НКВС у Львові, Крем'янці, Бере-
жанах, Золочеві та інших містах регіону з метою звільнення в'язнів2. 

Крім того, як важливі об'єкти спеціальних заходів розглядалися 
територіальні органи НКВС-НКДБ з їхніми оперативними архива
ми. Відомо, наприклад, про захоплення СБ ОУН архівних ма-
геріалів УНКВС у Луцьку та Львівській в'язниці по вул. Замарс-
тинівській. У Луцьку, зокрема, трофеями есбістів стали особові 

1 Косик В. Україна уДругій світовій війні у документах... —Т. 1. — С. 11. 
2 ВДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 338. - Арк. 29-33; Кентій А.В. Нариси 

історії Організаціз укра'шських націоналістів (1941-1942 рр.) - С. 7-8. 
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справи агентів, директивні документи московського Центру бо-
ротьби з націоналістичним підпіллям, повідомлення закордонних 
джерел НКВС про стосунки між обома гілками ОУН. Зрозуміло, 
наскільки це сприяло виявленню радянської агентури та про-
фесійному навчанню співробітників самої спецслужби ОУН1. 

Реалізуючи екстремальні настанови на перший період війни, 
бандерівці знищували політичних противників та осіб, які звинува-
чувалися у співробітництві з радянськими правоохоронними орга
нами. Як повідомляла німецька поліція безпеки, під м. Добромиль 
(сучасна Львівська область) було знищено 82 колишніх інформато-
рів.2 На Станіславщині таємні суди заочно засудили близько 450 
осіб, які, на думку ОУН(Б), були ворожими до неї3. 

Не можна не згадати і про акти знищення представників 
національних меншин. Так, у травні 1944 р. у с. Косув Тернопільсь-
кої області знайшли дві ями з 80 трупами, серед яких були жінки і 
діти. Опитуючи населения та вивчаючи документи, дослідники 
встановили, що це були особи єврейської національності, знищені 
бойовиками ОУН 7-8 липня 1941 р.4 

У рамках реалізації державотворчих спрямувань націоналістів 
здійснюються спроби запровадити систему українських органів 
правопорядку і безпеки. Зокрема, виходить звернення Крайового 
провідника західноукраїнських земель I. Климова (лейтенанта Ле-
генди) про призначення його «Головним вождем Української рево-
люційної армії». Серед військово-політичних заходів, котрі необ-
хідно вжити після проголошення державності України, ішлося про 
створення «Української жандармерії», органів «держбезпеки» під 
управлінням «військових властей», відділів Української національ-
ної оборони «Січові стрільці» для охорони військових об'єктів, 
підготовки новобранців до війська, боротьби зі шпигунами, дивер
сантами і парашютистами противника. Оголошувався воєнний 
стан, декларувалося запровадження «військово-революційних три-
буналів» з необмеженими репресивними повноваженнями, перед-
бачалася колективна відповідальність за сімейною або національ-
ноюознакою5. 

1 ДА СБУ. ~ Ф. 11. - Спр. 9111. - Т. 1. - Арк. 39; Мечник С. У боротьбі проти 
московської агентури. - С. 28. 

1 Косик В. Україна у Другій світовій війні у документах... - С. 170. 
3 Яшан В. Під брунатним чоботом... — С. 69. 
4 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 928. - Арк. 57-59. 
5 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 4. - Арк. 52. 
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Місцеві осередки ОУН(Б) явочним порядком намагалися контро-
лювати ситуацію, підтримувати громадський порядок. Так, у наказі 
№ 1 Бродівського районного проводу (Львівська область) зазнача-
лося, що «владу в краї перебрала Організація українських націона-
лістів... під проводом Степана Бандери». Усі мешканці міста і райо
ну повинні підтримувати порядок і спокій, повернутися до попе-
редніх місць праці, не припускатися пограбувань державного й 
приватного майна, здати зброю. У випадку непокори винуватцям 
загрожував революційний трибунал з вироком аж до смертної 
кари1. 

Під керівництвом одного з провідних функціонерів СБ ОУН 
I. Равлика створюються осередки української міліції у всіх великих 
містах регіону та ікшкх населених пунктах. У райцентрах запрова-
джувалися бюро народної міліції. Документи німецької поліції без-
пеки та СД у Генерал-губернаторстві (куди увійшли з I серпня 1941 р. 
землі Галичини) від серпня—вересня 1941 р. повідомляють про 
створення націоналістами у багатьох населених пунктах Україн-
ської служби безпеки, таємних курсів української міліції (як, на-
приклад, ум. Клевані Рівненськоїобласті), занурення інформаторів 
до різноманітних установ окупаційної влади, поширення власної 
розвідувальної мережі серед місцевих мешканців2. 

Звіти територіальних осередків ОУН, що збереглися, свідчать 
про скликання зборів населения для формування органів самовря-
дування та обрання керівників міліцейських підрозділів. Останні 
вживали заходів для підтримки порядку, вилучення зброї у населен
ия, конфіскації документів НКВС, вступали у сутички з невелики
ми фупами вояків Червоної армії3. Одночасно формувалися органи 
Української державної служби безпеки, коменданти яких підбирали 
кандидатури на заміщення посад в органах самоврядування, вели 
безпосередній догляд за організацією міліції. Співробітники УДСБ 
розпочали виявлення польських націоналістичних нелегальних 

' Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів 
(1941-1942 рр . ) . -С 13. 

2 Лебедь М. Українська повстанська армія. — Ч. 1. — С. 34; Косик В. Україна 
у Другій світовій війні у документах... — Т. 1. — С. 252, 264; Патриляк І.К. 
Військовотворчі заходи ОУН(Б) у липні — вересні 1941 р. / / Укр. істор. журн. — 
2001. - № 4 . - С . 126—139; ПришлякГ. Пам'яті друзів// Воля і Батьківщина. -
1997.-№ 1.-С.68. 

3 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1.-Спр. 12.-Арк. I, 4, 6; ЦДАГОУ.-Ф. 57. -
Оп.4. - Спр. 338. - Арк. 359-359. 
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осередків, вивчення настроїв населения; проводилися профілак-
тичні заходи до українців, негативно налаштованих проти бан-
дерівців1. Існують згадки про наявність на місцевому рівні «поряд
ковых», «кримінальних» та «політичних» підрозділів мілщії2. Отже, 
можна стверджувати, що у перші тижні війни ОУН(Б) намагалася 
повною мірою втілити попередні настанови щодо розбудови пщ 
власним контролем органів безпеки і правопорядку, наділених 
значними повноваженнями щодо цивільного устрою. 

Активно формувалася організаційна мережа ОУН(Б). До осені 
1941 р. на ЗУЗ діяло близько 3300 станиць ОУН з 19 тис. членів3. Як 
зазначав референт СБ крайового проводу ОУН(Б) «Галичина» (ли-
пень 1941—березень 1944 р.) Г. Пришляк, у перші тижні війни бан-
дерівцям вдалося створити легальні осередки, шо разом зі сподіван-
ням на лояльне ставлення німецьких окупантів послабило увагудо 
конспірашї. Відтинок СБ почав вважатися другорядним, до нього 
ставилися зневажливо, хоча за вказівкою Центрального проводу 
розпочалося формування референтур Служби на обласному та 
районному рівнях, налагодження шструктажу, зв'язку між ними, 
підготовки щомісячних інформаційних звітів для керівництва орга-
нізації4. 

Ситуація шінилася після скликання ОУН(Б) 30 червня 1941 р. у 
Львові «законодавчих зборів західноукраїнських земель» та лрого-
лошення Акта відновлення Української держави, яка повинна 
«тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, 
що під проводом свого вождя Адольфа Гітлера творить новий лад у 
Європі та допомагає українському народу визволитися з-під мос-
ковської окупації»5. За вказівкою С Бандери Українське державне 
правління очолив Я. Стецько. У складі цього органу передбачалося 
відомство (ресорт) безпеки під проводом М. Лебедя. 

Відновлення державного суверенітету України не входило до 
планів антилюдського нацистського «нового порядку». Керівні 
вказівки військовим частинам вермахту щодо ставлення до укра-
їнського населения приписували ставитися до нацїональних ор-

1 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 12. - Арк. 1,4,6; ЦДАГОУ. - Ф.57. -
Оп.4, - Спр. 225. - Арк. 6. 

2 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 351. - Арк. 55-56; Мечник С. У боротьбі 
проти московської агентури. — С. 40. 

3ДАСБУ.-Ф. 13.-Спр. 490.-Арк. 109. 
4 Там само. - Спр. 372. - Т. 20. - Арк. 78. 
5 Сергійчук В. ОУН - УПА в роки війни... - С. 240. 
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ганів самоврядування лише як до осередків зв'язку з військовою 
владою. У відповідь на Акт 30 червня 1941 р. та настутші заходи 
ОУН(Б) 4 липня німці затримують С. Бандеру. Після відмови задо-
вольнити вимоги окупантів щодо скасування Акта з 15 вересня про-
водяться масові арешти прихильників цієї гілки ОУН в Україні та на 
територіПІІ рейху (близько 1500осібдожовтня 1941 р.). На почат
ку вересня абвер за вказівкою свого шефа Канаріса розриває 
офіційні стосунки з бандерівцями, а 16 вересня було заарештовано 
і координатора співробітництва Р. Ярі. Директива поліції безпеки 
від 25 листопада 1941 р. наказує знищувати бандерівців «під вигля-
дом грабіжників». До початку 1942 р. німці ліквідували 15 та кину
ли до концтаборів 300 керівних функціонерів ОУН. У 1942—1943 рр. 
тривали репресії окупантів проти обох гілок ОУН як в Україні, так 
і в деяких великих містах Німеччини, Австрії, Польщі, Чехословач-
чини1. 

Інструкдії підрозділів розвідки та контррозвідки німецьких армій-
ських штабів наказують вважати «...небажаними особами українсь-
ких політичних агентів з руху Бандери... за якими вести нагляд і у 
разі проведения політичноїдіяльності — заарештовувати»2. 11 липня 
командування тилу німецької групи армій «Південь» видає розпо-
рядження про заборону політичної діяльності українців та спряму-
вання и винятково в русло «соціальної допомоги», причому укра-
їнська поліція не повинна була перевищувати 1 % населения, фор-
муватися з перевірених СД осіб і лише у виключних випадках мати 
легку зброю. 3 18 вересня німці остаточно скасовують українську 
міліцію, частина учасників якої за вказівкою Проводу ОУН потра-
пила до «допоміжної поліції» на службу окупантам. На думку 
Г Пришляка, саме тодішня слабкість апарату С Б стала однією з го-
ловних причин значних втрат ОУН(Б) від німецьких репресій3. 

До переслідувань націоналістів долучаються й оперативні мож-
ливості органів контррозвідок в Україні сателітів гітлерівців — 

1 Ссргійч^ук В. Якими ми були колаборантами / / Сучасність. — 2001. — № 3. — 
С 80; Лукінюк М. Боротьба УПА з окупантами: поступ до правди / / 
Сучасність. — 2001. — № 5. — С. 74—76; Патриляк I. К. Військовотворчі заходи 
ОУН(Б) у липні-вересні 1941 р. - С. 135. 

2 ОУН і УПА у Другій світовій війні / / Укр. істор. журн. — 1994. — № 2—3. — 
С 119. 

3КосикВ. УкраїнауДругійсвітовійвійніудокументах... - Т 1. - С . ]66—167, 
298; Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів 
(1941-1942 рр.). - С. 63, 71, 74; ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 9111. - Т. 1. - Арк. 35. 
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Румунії та Угорщини'. У відповідь розпочинається перехід бан-
дерівців до антинімецького підпілля. На початку вересня 1941 р. 
виходять вказівки крайового проводу ОУН у Галичині, які попере-
джали про небезпеку репресій через участь у проголошенні укра-
їнської державності. Документ закликав до пасивного опору оку-
пантам, формування організаційної мережі, яка б охоплювала всі 
населені пункти, підприємства, громадські об'єднання. Співпраця 
з гестапо прирівнювалася до національної зради й мала каратис» ; 

смертю2. 
Наприкінці вересня 1940 — на початку 1941 р. у с. Сороки біля ' 

Львова відбулася 1-ша конференция керівного складу ОУН(Б), в. 
якій взяло участь 10—15 провідників організації, в тому числі і шеф 
СБ М. Арсенич. За свідченнями членів Центрального проводу 
(ЦП) М. Лебедя та М. Степаняка (Лекса), конференція вирішила 
перевести більшу частину кадрів до підпілля, не вступати у відкри-
тий конфлікт з німцями, щоб зберегти сили для подальшої ПОЛІТИЧ-
ної боротьби за УССД, створити легальну мережу в адміністратив-
них, громадських і культурно-освітніх установах, розгорнути ан-
тинімецьку та антирадянську пропаганду, готувати військові кадри 
та збирати зброю3. 

На виконання рішень конференції створюється крайовий війсь-
ковий штаб (поділявся на Рівненський і Львівський військові 
крайові штаби), запроваджуються 37 нелегальних військових шкіл 
по 300-500 курсантів у кожній. У 1941-1942 рр. через них пройшло 
майже 3 тис. осіб, включаючи кадри розвідки ОУН4. 

Проведена у квітні 1942 р. 2-га конференція провідників-бан-
дерівців ухвалила радикальніші рішення. Зберігаючи курс на уник-
нення відкритого конфлікту з окупантами, припускалася мож-
ливість «збройної боротьби за українську державність у слушний 
час», давалася вказівка про формування і розбудову власних 
політичних і військових сил5. 

1 Дем'ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА / / Визвольний 
шлях. - 2000. - № 3. - С. 62. 

2 Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів 
(1941-1942рр.)-С 72. 

3 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 44. - Арк. 17-19; Архів УСБУ в 
Рівненській обл. - Спр. II-15658. — Арк. 64. 

4 Патриляк I. К. Військово-творчі заходи ОУН(Б) у липні-вересні 1941 р, -
С. 136-137. 

5 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 44. - Арк. 19-20; Кентій А. В. Нариси 
історії Організацп українських націоналістів (1941-1942 рр.) — С. 112—113. 
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На початку 1942 р. за вказівкою Проводу ОУН(Б) формуються 
групи самооборони (боївки) за схемою: кущ (3 села, 15-45 учас-
ників) - повітова сотня — курінь (3—4 сотні). До середини літа на 
Волині боївки нараховували близько 600 озброєних учасникїв. 
Заохочувався добровільний вступ молоді до української поліції на 
службі у німців, командний склад якої формувався майже винятко-
во з членів ОУН. Кожна станична організація зобов'язувалася 
підібрати по 10 добровольців до поліції, щоб набути фахові військо-
ві знания та придбати зброю. 3 «поліційною сіткою» ОУН підтриму-
вали зв'язок референтури військових справ та СБ1. 

Як визнавав згодом нарком держбезпеки УРСР С. Савченко, 
незважаючи на масові репресії нацистів., оунівці не тільки не посла
били своєї діяльності, а навпаки — посилили її у нелегальний спо
соб2. До весни 1942 р. у лавах ОУН(Б) перебувало майже 12 тис. 
членів та 7 тис. «юнаків»3. 

Інтереси оперативного забезпечення підпільної мережі ОУН(Б) 
призвели до того, що до кінця 1941 р. майже всі територіальні про
води західноукраїнських земель мали у складі референтури СБ. Роз-
роблялися проекти організаційної структури регіональних органів 
СБ. Так, за інструктивним документом крайового проводу в Гали-
чині (12 серпня 1941 р.), обласна референтура СБ мала складатися з 
референта та «провідної ланки» з кураторів певних напрямів робо-
ти. Референт безпосередньо повинен опікуватися внутрішньою без-
пекою в ОУН, його заступник — розвідкою проти радянської та 
польської сторони, міліцейськими формуваннями та кримінальним 
відділом. Вишкільний референт підбирав би кваліфікованих 
інструкторів та викладачів для навчання підлеглих, розробляв або 
збирав потрібну літературу. Інші члени керівної ланки відповідали 
за розвідку проти мельниківців та інших противников ОУН(Б), 
службовий архів. Обласній референтурі підпорядковувалися окруж-
ні, повітові та міські підрозділи СБ. Референта Служби мали входи-
ти до складу організаційних судів під головуванням обласних 
провідників4. 

Цілеспрямовано готуються кадри есбістів. Відомо, наприклад, 
1 Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1941-

1942 рр.) - С. 95 - 96; Казанівський Б. Шляхом лсгенди. - С 265-266. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 227. - Арк. 22. 
3 Прокоп М. Українське протинацистське підпілля. 1941-1944 //Сучасність. -

1989. - Ч. 7-8. - С. 130. 
4 ИДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 23. 
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про відкриті референтом СБ Тернопільського обласного прово. 
Максимом курси (вишколи) районних та повітових рефереі 
(групп — по 10 осіб, термін навчання — 5 днів), школу розвідни 
СБ у Львові, засновану у 1942 р. Г. Пришляком, 4-годинний п; 
фільний вишкіл для майбутніх есбістів-студентів1. 

Розроблялися навчально-методичні матеріали з організа 
розвідувальної та контррозвідувальної роботи. Інструкція прово. 
бандерівців у Галичині «Суспільна безпека» (серпень 1942 р.)2, н 
приклад, містила характеристику завдань і напрямів розвід 
(військова, політична, економічна, технічна), складових агентурн 
го апарату (резиденти, агенти, зв'язкові тощо), методів отримаш 
доступу до конфіденційної інформації. Ішлося про тактику робе 
контррозвідувальних органів, криміналістичні навички, порядо 
ведения допитів, організацію зовнішнього спостережения, судо 
медицину та пенітенціарну систему 

Певні особливості мали органи СБ проводів на сході та півдні 
України. Похідні групи ОУН (Б) створили тут Київський та Півден-
ний (Дніпропетровський) крайові проводи, що об'єднували 14 об-; 
ласних та 30 окружних (загалом до тисячі учасників). Зокрема, 
Південний провід ОУН (керівники - 3. Матла, з літа 1942 р. -
В. Кук (Леміш), референт СБ Б. Яворський (Мирон)) поділявся на 
Запорізький, Дніпропетровський та Кіровоградський обласні, окре-
мі Дніпропетровський та Одеський міські проводи. Обласні прово
ди (як правило, 50-100 активних підпільників) поділялися на два 
окружні та районні. Серед них тільки два окружні проводи мали ре-
ферентури СБ — Дніпродзержинський (референт Богдан, вихова-
нець спеціальних курсів СБ) та Криворізький (референт Костя, 
який до призначення вів розвідку в інтересах ОУН під прикриттям 
посади перекладача гестапо у м. Сталіно). Збір соціально-еконо-
мічної, політичної та військової інформації на Сході вважався од
ним з провідних завдань підпілля у регіоні3. 

Отже, перші місяці війни відзначилися активними заходами 
націоналістичних сил з реалізації попередніх планів оперативно-
військових ударів по силових структурах СРСР (що об'ективно 

1 ЦДАВОВУ - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 26; ДА СБУ. - Ф. 5. -
Спр. 50970. - Т. 1. - Арк. 279. 

2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 229. -Арк. 1-13. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 131. - Арк. 51; ДА СБУ. - Ф. 13. -

4 Спр. 375. - Арк. 80; Спр. 372. - Т. 54. - Арк. 100; Спр. 490. - Арк. 102; 
4 Чікольський В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. - С. 51. 
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сприяло військовим успіхам агресорів), створенням під егідою 
ОУН(Б) української адміністрації та її органів з безпеки та охорони 
порядку, репресіями проти політично нелояльних осіб та представ-
ників нацменшин. Крах сподівань на толерантне ставлення Німеч-
чини до відродження національної державності, а також фізичні пе-
реслідування учасників націоналістичного руху (як складової массо
вого терору нацистів проти українського народу) прискорили пе-
рехід бандерівців на нелегальний стан та каталізували формування 
територіальних органів Служби безпеки ОУН. 

3.2. Основні фактори військово-нолітичної та оперативно! 
обстановки, що обумовлювали розбудову органів 

безпеки ОУН(Б) 

Визначимо провідні фактори оперативної обстановки, які обу
мовлювали розбудову та діяльність Служби безпеки ОУН(Б). Необ-
хідність контррозвідувальної протидії оперативним заходам та ре-
пресіям німецьких спецслужб можна вважати першим фактором, що 
впливав на особливості творения та діяльності СБ у період 
1941-1943 рр. 

В Україні окупантами було розгорнуто потужну мережу караль-
но-репресивних органів спеціального призначення — таємної 
державної поліції (гестапо), поліції безпеки (СД), польової жан-
дармерії, охоронної поліції, поліції порядку, підрозділів абвер-3 
(військової контррозвідки)1. Крім того, діяли спецоргани сателітів 
Німеччини. Серед них, насамперед, таємна поліція (сигуранца) та 
Служба спеціальної інформації (військова розвідка) Румунії. Ці 
спецоргани не тільки активно протидіяли нелояльному націона-
лістичному підпіллю, а й намагалися залучити до співпраці в інте-
ресах розвідувально-підривної діяльності проти СРСР його учас-
ників. В «Інструкції з боротьби з партизанами» № 1900/41 від 
25 жовтня 1941 р., виданій Генеральним штабом Німеччини, припи-
сувалося розвідувальним підрозділам армійських штабів різних 
рівнів звернути особливу увагу на вербування українських націо-
налістів2. 

} Немецко-фашистский оккупационный режим (1941-1944). - М.: Полит
издат, 1965. - С. 42. 

2ДАСБУ.-Ф. 2 . -Оп. 7 . -Спр .4 . -Т . 1.-Арк. 11. 
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Однак активного характеру залучення німецькими, румунськи-
ми та угорськими спецслужбами націоналістів для розвідувально-
підривної діяльності проти радянських військ та партизанів набуло ' 
після переходу Червоиої армії до стратегічного наступу й вигнання 
окупантів з територп України (1943-1944), коли нацисти відчували 
особливу потребу в дестабілізації тилу противника під час бойових 
дій та залишенні «п'ятої колони» після відступу (докладніше обета-
вини співробітництва антирадянського руху опору зі спецслужбами 
окупантів буде розглянуто в розділі з історії спецпідрозділів УПА). 

Про це, зокрема, свідчить ліберальний режим утримання ними 
лідерів ОУН(Б). Своїй сестрі Володимирі С. Бандера писав, що віи І 
та інші члени Проводу живуть у комфортабельному триповерхово- > 
му будинку, до його послуг бібліотека, радіо, авто, вілла. Показово, 
що саме після вигнання окупантів з України, у квітні 1944 р., закор-
донні джерела НКДБ повідомили про звільнення лідера радикалів : 
ОУН та великої групп його соратників, що підтвердила орієнтиров-
ка 4-го Управління НКДБ СРСР від 17 червня того ж року. Зазнача-
лося, що цей крок продиктований зацікавленістю активізувати і 
розвідувально-підривну діяльність ОУН та УПА проти Червоної -
армії1. 

Протинімецькі заходи СБ носили здебільшого пасивний харак
тер, що випливало із загальної тактичної лінії ОУН того часу сто- . 
совно окупантів, спрямовувалися на захист лав організації від 
ударів нацистських спецслужб. За свідченням В. Кука, «до завдань 
референтур у період німецької окупації входило вивчення методів 
роботи німецької розвідки і контррозвідки, і з цією метою... засила-
ли членів ОУН для роботи в органах німецької розвідки та 
контррозвід ки»2. 

Робота СБ проти німців активізувалася з 1942 р. Зокрема, восени 
за вказівкою представника проводу бандерівців М. Прокопа (Воло-
димира) у Києві на конспіративному засіданні функціонерів під-
пілля ухвалюється рішення про створення спеціальних агентурних 
груп для збору інформацй про німців. Контррозвідка підпілля вияв-
ляла та заводила справи розробки на агентів гестапо серед оунівців. 
Крім того, вивчалися співробітники гітлерівських силових струк
тур, їхнізв'язки серед місцевого населения. За завданнямМ. Арсе- : 

1 ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 9079. - Т. 1. - Арк. 457; Спр. 19127. - Т. 2. - , 
Арк. 5. 

2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 54. -Арк. 121. 
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нича керівник підпілля Галичини (1943—1944) В. Охрімович орга-
нізував оперативну розробку німецької розвідувальної школи Абвер-
штелле-2021. 

Кожний референт СБ повинен був двічі на місяць подавати 
керівництву звіт про роботу німецьких карал ьно-репресивн их ор-
ганів, проведені ними арешти або розшукові заходи, про осіб, 
підозрюваних в агентурних стосунках, або таких, що офіційно 
співпрацювали з окупантами. Збір попереджувальної інформації 
допомагав виводити підпільникїв з-під ударів німецьких спец
служб. Так, отриманий через агентуру СБ у середовищі мель-
никівців список імен 50 націоналістів, які підлягали арешту, дав 
змогу глибше їх законспірувати або вивести на сільську периферію, 
де можливості гестапо були обмеженіші, ніж у містах. Інколи СБ 
вдавалася до «відплатних акцій» стосовно колаборантів, знищувала 
агентів гестапо. Наприклад, був розстріляний заступник референта 
СБ Львівського обласного проводу ОУН(Б) Кривий, який зізнався 
у співробітництві з гестапо, знищений керівник СБ кранового про
воду мельниківців у Галичині М. Соколовський, який видав німцям 
члена проводу бандерівців I. Климова (страчений окупантами у 
1942 р.)2. 

Показовою є загибель провідника ОУН(Б) на сході України 
Д. Мирона (Орлика), маловідомі обставини якої описала у спогадах 
«В Златоглавому» підпільниця Н. Романів (Тирса, дружина май-
бутнього керівника ОУН Галичини В. Сидора). За словами автор-
ки, у квітні 1942 р. гестапо заарештувало Скузя — утримувача кон
спиративно! квартири ОУН по вул. Фундуклеївській у Кмєві. Він по-
годився співпрацювати, видав прикмети та маршрута пересування 
Орлика, внаслідок чого останнього було затримано гестапівцями 
поблизу Володимирського собору і при спробі втечі смертельно по
ранено. Для розслідування обставин події до міста прибув М. Арсе-
нич, який сам ледве не став жертвою таемної поліції. Зрадника було 
викрито, а вночі 7 листопада напроти місця загибелі Д. Мирона біля 
оперного театру його застрелено В. Сидором та хорунжим Ю. Коваль-
ським (Гарпуном)3. 

1 Прокоп М. Українське протинацистське підпілля. — С. 131; Шаповал Ю. 1. 
Україна XX століття... - С. 325; ДА СБУ. - Ф. 5. - Спр. 445. - Т. 4. - Арк. 279. 

2 ДА СБУ. - Ф. II. - Спр. 9111. - Т. 1. - Арк. 37, 50; Мірчук П. Акт 
відновлення української державності 30 червня 1941 року (його генеза та 
політичне й історичне значения). - Нью-Йорк: Видання ООЧСУ, 1952. - С. 42. 

3 Див. докладніше: ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 8979. - Т. 3. 
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Співробітники СБ неодноразово організовували звільнення а-, 
німецьких в'язниць керівників ОУН. Так, Дрогобицький обласний 
референт СБ К. Цмоць (Модест) звільнив членів проводу О, Гасина 
(1942),Я. СтарухатаД. Грицая (1943)^ 

Не маючи сумніву щодо протистояння підпілля ОУН і нацист-, 
ських окупантів, зауважимо, що реальний внесок націоналістів у 
боротьбу з німцями та їхніми сателітами не можна порівняти з уда-
рами по агресорові радянських військ та партизанів. Доцільним буде: 
вислів співробітника розвідки ОУН Є. Врецьони: «Для підкрес-
лення істбричної правди і без зайвого патріотичного сорому 
скажімо собі одверто, що українці в радянській армії від рядового^ 
до маршала відіграли куди важливішу роль у збереженні біоло-
гічної субстанції нашого народу, обороняючи и перед повним зни-
щенням»2. 

За завданням керівництва окремі есбісти співпрацювали з геста
по або абвером. Так, з контррозвідкою абверу співпрацював в інте-
ресах боротьби з радянськими партизанами і підпільниками май-
бутній референт СБ Закордонних частин ОУН М. Матвієйко3. 

Разом з тим можливості німецьких спецслужб СБ прагматично 
використовувала для боротьби зі спільними противниками. Так, за 
оперативним наведениям СБ гестапо ліквідувало у Львові підпільну 
офіцерську школу польської націоналістичної Армії Крайової (АК, 
1943 р.) та польську підпільну комуністичну газету (квітень 1944 р.)4. 
Есбісти інформували німців про виявлене ними комуністичне 
підлілля. На початку 1944 р. гестапо за їхньою допомогою заареш-
тувало близько 50 учасників підпільної організації «Партизанський 
рух західних областей України»5. 

Другим фактором, який визначав завдання діяльності СБ у 
період, що розглядається, була наявність у Західній Україні широкої 
мережі польського націоналістичного підпілля (проіснувало в 
регіоні до кінця 1945 р.) з власними органами розвідки та контрроз-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 53. - Арк. 213; Содоль П. Українська 
повстанца армія. 1943—1949: Довідник другий. — Нью-Йорк: Пролог, 1995. — 
С. 105; Береза В. На псевдо «Стяг» / / Шлях перемоги. - 2002. - № 41. - С. 8. 

2 Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.). - С. 105. 
3 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 56232. - Арк. 1. 
4Там само. - Ф. 5. - Спр. 50970. - Т. 1. - Арк. 279. 
5 Нариси історії Івано-Франківської обласної партійної організації. — 

Ужгород: Карпати, 1979. - С. 78; Нариси історії Львівської обласної партійної 
організації. — Львів: Каменяр, 1980. — С. 93—94. 
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відки. Згадані сили, крім боротьби проти німецько-фашистських 
окупантів та антирадянських спрямувань, ставили за мету «за всяку 
ціну і за будь-яких обставин відвоювати і залишити за після-
воєнною Польщею Східну Галичину і Волинь»1. При цьому польсь-
ке підпілля головним інструментом відтворення східних кордонів 
Польщі до 1939 р. вважало збройні дії, яскравим прикладом чому 
слугують наказ Головнокомандування АК від 20 листопада 1943 р. 
про початок масштабної бойової операції «Бужа» («Буря») зі вста-
новлення силою контролю над Західною Україною у переддень 
приходу Червоної армії або спроба збройним шляхом захопити вла-
ду у Львові та знищити українське підпілля після відступу з нього 
німецьких військ (27 липня 1944 р.). Апофеозом українсько-
польського протистояння стала сумнозвісна «Поліська різанина», 
що забрала життя десятків тисяч українців та поляків і рішуче засу-
джена в наші дні вищим керівництвом та прогресивною гро-
мадськістю обох держав2. 

Після приходу радянських військ до Західної України та зброй-
ної поразки Польщі у війні з Німеччиною провідною силою 
польського підпільного руху стае Союз збройної боротьби (СЗБ), 
створений 13 листопада 1939 р. на території Франції генералом 
В. Сікорським, як складова частина Польських збройних сил. 14 лю
того 1942 р. організацію було переименовано на Армію Крайову 
(її територіальну структуру на ЗУЗ подано у попередньому 
розділі). До завдань СЗБ—АІС входили підготовка загального ан-
тинімецького збройного повстання, патріотична пропаганда, а 
також розвідувально-диверсійна, терористична та саботажна 
діяльність3. 

Для польського підпілля були притаманні ретельна конспірація 
підпільних збройних формувань, наявність досвідчених кадрів, 
опора на молодіжні та допоміжні підпільні організації, солідна ма-
теріально-фінансова база. Досить сказати, що тільки у Львові АК 
були підконтрольні 4 тис. озброєних бойовиків та 12 тис. резер-
вістів4. Лише у 1945 р. радянськими спецслужбами та військами було 

1 Ілюшин І.І. [Рецензія на книгу]: Мазур Г., Венгерський Є. Львівська 
конспірація. 1939-1944. Біографічний словник / / Укр. істор. журн. - 2001. -
№ 1. - С. 156. 

2 Див.: Слільне комюніке зустрічі українських та польськил істориків 1994 ро
ку / / 3 архівів ВУЧК ... - 1995. - № 1-2. 

3 Ілюшин І.І. Протистояння УПА і АК ... — С. 6—7. 
4 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 46. - Спр. 809. - Арк. 160. 
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знищено 152 польські націоналістичні нелегальні організації, за-
хоплено 19 складів зброї, 12 радіостанцій, 6 типографій'. 

Структуру спецпідрозділів територіальних ланок СЗБ можна 
проілюструвати на прикладі штабу командувача Львівського 
(Південно-Східного) регіону, завданням якого з жовтня 1941 р. бу-
ло відновлення діяльності польського підпілля в Західній Україні 
після серйозних ударів радянських органів держбезпеки. У складі 
штабу передбачалися відділи ІІ-А (розвідка) та ІІ-Б (контрроз-
відка). На початку 1943 р. додатково створено VIII відділ з керів-
ництва диверсіями («Кедів»). За інструкцією від 27 червня 1941 р., 
підготовленою генералом С. Ровецьким, серед основних завдань 
польського підпілля в регіоні виокремлюються такі: посилення 
суспільно-політичної та військової розвідки, проведения ди-
версійно-терористичних акцій2. 

3 розвитком органів розвідки АК набувала розгалуження систе
ма збору інформації. Розвідка регіону № 3 включала першу та другу 
служби (розвщка проти німецьких військ), третю (інформація про 
використання окупантами Бориславського нафтового басейну), 
службу політичної розвідки (пріоритетним напрямом роботи якої 
був збір інформації щодо українських справ). На початку 1943 р. 
відділи розвідки та контррозвідки було об'єднано. Станом на лютий 
1944 р. II відділ мав 37 офіцерів та 72 підофіцерів, додатково при ньо-
му запроваджуеться 8 відділення з резидентурами в містах Західної 
України. Розвідувальні відділи територіальних штабів округів 
СЗБ—АК мали спеціалізовані підрозділи. Так, у Тернопільській \ 
окрузі розвідвідділ мав військовий, політичний, господарський та 
український напрями3. 

Відомості збиралися через агентурну мережу в органах німецької 
адміністрації, на комунікаціях та установах зв'язку (на Тернопіль-
щині, наприклад, 70—80 % залізничників та зв'язківців були 
етнічними поляками), а також зовнішнім спостереженням і в ході 
допитів захоплених членів ОУН. До того ж практично всі інші лан
ки польського підпілля збирали доступну їм інформацію4. Діяль-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 375. - Арк. 31; Никитченко В. Ф. Чекисты 
Украины в период Великой Отечественной войны / / Труды ВШ КГБ при 
СМ СССР. - 1971. - № 2. - С. 72-73. 

21люшин 1.1. Протистояння УПА і АК... - С . 47-48, 51. 
3 Там само. - С. 58-59, 93. 
4 Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на 

Тернопіллі... — С. 43—44. 
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ність мережі спецпідрозділів польського підпілля координувалася 
розвідувальним відділом військового міністерства еміграційного 
уряду в Лондоні. 

За оцінкою Г. Пришляка, розробка польського націоналістач
ного підпілля розглядалася як «друге головне завдання в роботі 
СБ». Робота за польською лінією активізувалася з 1942 р. Основне 
завдання — виявляти плани СЗБ—АК щодо діяльності проти ОУН та 
українського населения. Агентура СБ орієнтувалася на занурення 
до польського підпілля, щоб збирати відомості про його наміри та 
керівний склад. Відомий випадок, коли задорученням розвідуваль-
но-інформаційного відділу референтури СБ крайового проводу «Га-
личина» розвідник I. Орловський проник до середовища АК і нада
вав інформацію до жовтня 1944 р. Агентурна розробка польського 
підпілля не припинялася і після повернення радянської влади1. 

Третій фактор, що визначав оперативну діяльність СБ ОУН(Б), — 
наявність інших націонал-патріотичних течій, котрі ортодоксальні 
націоналісти розглядали як конкурентов і противників. 3 початком 
ві йни згаданий I. Равлик одразу ж запропонував референдумов! СБ 
проводу «Галичина» взяти під агентурне спостереження середовища 
ОУН(М), Українського народного козачого руху (колишні учасни-
ки повстанських рухів Наддніпрянщини часів Української 
національно-демократичної революції), праворадикального Фрон
ту національної єдності, гетьманців-державників та інших політич-
них об'єднань2. 

Автор дослідження з історії ОУН(М) доби Другої світової війни 
В. Верига справедливо зазначає, що лідери бандерівців виступали 
«не за консолідацію всіх революційно-державницьких сил, але за 
монополізацію їх під своею командою, усували всіх, хто стояв їм на 
дорозі... Ліквідацією небажаних осіб займалася звичайно Служба 
безпеки»3. 

Безсумнівно, що першочергову увагу традиційно приділяли 
боротьбі з мельниківцями, котрих ОУН(Б) кваліфікувала як «дріб-
номіщанську політичну агентурну групу». Мельниківці також 
відрядили свої похідні групи в Україну, намагалися вести активну 
пропаганд истську діяльність та створювати органи українського са-
моврядування. Наказ повітовим екзекутивам ОУН(М) у зв'язку з 

^ С Б У . - Ф . П . -Спр . 9111.-Т. І .-Арк. 7;Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 20. -
Арк. 79. 

2 Там само. - Ф. 11. - Спр. 9111. - Арк. 32-33. 
3 Верига В. Втрати ОУН в часі Другої світової війни. — С. 163. 
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початком бойових дій, підписаний Гонтою-Коником, ставив зав-
дання створити повітові штаби, повстанські боївки і ватаги. 

3 середини 1942 р. мельниківське підпілля готується до збройно-
го виступу проти окупантів. Курс на нього був закріплений у рішен-
нях конференції активу «1нспекторату-2» (за військово-тери-
торіальним поділом ОУН(М) - Волинь і Поділля) у Почаєві (чер-
вень того ж року) та конференції провідників центральних і східних 
земель у Києві(15серпня 1942 р.). Згодомнатерені«Інспекторату-2» 
створюються збройні підрозділи Блакитного (Крем'янеччина), 
Білого (район Володимира-Волинського) та спільний з Т. Боров-
цем-Бульбою на Рівненщині. У липні—грудні у Крем'янецькому та 
Дубненському повітах створюється 15 військово-вишкільних 
пунктів (близько 100 слухачів у кожному)1. 

При штабах повстанських формувань мали запроваджуватися 
розвідувальні відділи (розвідочно-бойові реферати) та розвідочні 
рої (підрозділи) з обізнаних у військовій справі осіб. Підконтроль- \ 
ний мельниківцям Український легіон самооборони (Волинь, 1943 р.) 
включав до себе старшин з безпеки, розвідки та польову жандарме-
рію. Інформатори мельниківців, що діяли в середовищі СБ ОУН(Б), 
«довідувалися, що діється в бандерівському царстві»2. 

ОУН(М) мала власну Службу безпеки. Поряд з нею терито-
ріальні осередки мельниківців відповідно до інструкції з органі- ' 
заційної роботи від 1943 р. обов'язково утворювали розвідувальний 
підрозділ. На нього покладалася «розвідка в українських і позаукра-
їнських організаціях, настроїв населения, забезпечення праці перед 
перешкодами з боку ворожих чинників»3. 

Основним завданням СБ бандерівців на цьому напрямі було 
створення агентурних позицій у середовищі ОУН(М). У Львові в 
період німецької окупації мельниківців розробляла резидентура СБ 
Клика. Вже у 1941 р. їй вдається запровадити інформаторів до рефе-
рентури пропаганду секторів роботи з молоддю та жінками, 
похідних груп, підрозділів розвідки та боївок мельниківців4. 

До конфіденційного співробітництва референтурою СБ проводу 5 
«Галичина» залучено склографіста Крайового проводу ОУН(М). 

1 ОУН у війні 1939 - 1945. - С. 92; Шуляк О. В ім'я правди. Дійсність про 
Українську Повстанцу Армію. — Рівне: Азалія, 1993. — С. 17-18. 

^Станіславів В. - Ю. Макух. Ліс приймає повстанців. - С 126, 231-232. 
3 Касіян С. Партизанський загін ім. Гетьмана Павла Полуботка / / На зов 

Киева. - С. 493. 
4 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 24. 

178 



Розділ 3 

Останній систематично передавав бандерівцям копїі відповідних 
документів ще до їх поширення самими мельниківцями. Це давало 
змогу їхнім противникам проводи™ попереджувальні пропаган-
дистські кроки. Оперативні можливості СБ залучалися восени 1942 р. 
для вивчення настроїв і намірів функціонерів ОУН(М) під час кон-
сультацій про можливість об'єднання двох гілок націоналістів (по
зитивного результату досягнуто не було). СБ застосовувала доволі 
складні комбінації. Так, співробітник Г. Пришляка Е. Мартинець 
(Славко) зміг не тільки зануритися до мельниківського підпілля, а й 
очолювати його у Львові в 1942—1944 рр., використовуючи свое ста
новище для деморалізації противника та організації фізичного усу-
нення його функціонерів1. 

Крім розвідувально-інформаційних методів до конкурентів без 
вагань вживали активних заходів — підривну пропаганду (зокрема, 
звинувачення у національній зраді, співробітництві з радянськими 
органами держбезпеки та німецькими спецслужбами), компроме-
тацію та терор2. Уже з перших днів війни бандерівці знищують ок-
ремих функціонерів та групи ОУН(М). Найрезонанснішим стало 
вбивство 30 серпня 1941 р. у Житомирі лідерів мельниківців, вете-
ранів націоналістичного руху О. Сеника та М. Сціборського. Не-
подалік від штаб-квартири їхньої організації по вул. Михаилівській 
до них наблизилася молода людина і розстріляла з двох пістолетів. 
Під час втечі терориста застрелив німецький офіцер. При вбивці 
знайшли паспорт на ім'я С. Козія (інколи подається — Кузія). 
Після теракту бандерівці спішно залишили місто3. 

Версія про організацію вбивства лідерів ОУН(М) саме їхніми 
конкурентами по націоналістичному русі підкріплюється свідчен-
нями М. Матвієйка. За його словами, безпосереднім організатором 
теракту виступив керівник Північної похідної групи бандерівців 
М. Климишин4. За рішенням революційного трибуналу СБ лікві-
дувала членів ПУН Я. Барановського (11 травня 1943 р.) та Р. Суш
ка (12 січня 1944 р.). Ліквідація функціонерів мельниківського 

1 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - X 20. - Арк. 65. 
2 На руках Бандери українська кров. - Б.м.: Видання Організашї українських 

націоналістів, 1941. — С 4-5. 
3 Обставини вбивства полагаться за: Житомирська трагедія. — Буенос-Айрес, 

Б.в., 1949. — 80 с; Михалевич М. Сорок років тому// На зов Киева... - С. 239; 
Сварогов В. Как убили Сеника и Сциборского / / Вечерний Житомир. — 1994. — 
№2. 

4 ДА СБУ. - Ф. 6. - Спр. 56232. - Арк. 54. 
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підтляя тривала до 1945 р. включно, коли у Рогатмноькому районі 
Станіславської області було захоплено згадуваного Коника (М. Онуф-
рика). Після допитів М. Арсеничем його було ліквідовано. Загалом, 
за деякими підрахунками, жертвами міжусобної ворожнсчі стали 
близько 4 тис. мельниківців, з яких майже 1,5 тис. — у 1941 р.1 

Як четвертин фактор оперативно! обстановки навколо СБ ОУН 
можна розглядати наявність потужного радянського партизансъко-
підпільного руху, одним з провідних завдань якого була протидія 
націоналістичним формуванням в Україні. Партизанські загони та 
з'єднання мали власні підрозділи розвідки та контррозвідки (їхню 
організацію і функди' буде докладніше висвітлено у розділі щодо 
спецпідрозділів УПА). На базі партизанських формувань діяли 
спеціальні групи органів держбезпеки (оперативно-чекістські гру
пп), завдання яких спрямовувалися і на розвідувально-підривні за
ходи проти націоналістичних сил. 

Незмінний і виразно антирадянський характер програмних на-
станов та дій ОУН вів до неминучого протистояння цих сторін. СБ 
бандерівців акцентувала на створенні агентурних позицій в ра-
дянських партизанських та підпільних формуваннях з метою збору 
інформації та розкладу їх особового складу. 

Директива НКВС СРСР № 364 від 14 серпня 1941 р. поставила 
перед органами держбезпеки завдання агентурної розробки укра-
їнських націоналістів. 3 листопада 1941 р. до березня 1942 р. НКВС 
УРСР спільно із специальною групою ЦК КП(б)У на територію 
шести областей Західної України було перекинуто 150 спеціаль-
них формувань та окремо 148 агентів і зв'язківців. Створене у січні 
1942 р. До головних функціональних завдань 4-го Управління 
НКВС УРСР (зафронтова робота) належало просування агентури 
до антирадянських угруповань на окупованій території, в тому числі 
для далыиого ЇЇ виведення до Німеччини та інших європейських 
держав2. 

Залишена на окупованій території агентура органів держбезпеки 
(понад 12 тис. осіб), крім власне антинацистських заходів, не при-
пиняла розробки націоналістичного середовища. У 1941-1942 рр. 

1 Чередниченко В. Націоналізм проти нації. - К.: Політвидав України, 1970. -
С. 115; Верига В. Втрати ОУН в часи Другої світової війни. - С. 164-165, 170; 
ЦДАГОУ. - Ф . 166. - Оп. 3. - Спр. 150.-Арк. 14; ДАСБУ. - Ф. 2. - Оп. 40. -
Спр. 50. - Т. 8. - Арк. 251; Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 32. - Арк. 233. 

2 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечест
венной. - Т. П. - С. 236-237. 
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нею було виявлено 57 націоналістичних організацій. В Одесі, на-
приклад, радянським підпіллям велися розробки: «Сателїти» (на 
60 мельниківців) та «Одеські покидьки» (близько 50 членів ОУН(Б)). 
Один лише негласний помічник НКВС Лука (колишній керівник 
референтури СБ в одному з міст Придніпров'я, занурений до про
воду ОУН на сході України) виявив 33 конспіративні квартири та 
600 активних підпільників. За зібраними оперативними даними 
тільки на Лівобережній Україні після її визволення від окупангів бу
ло заарештовано 153 функціонери ОУН1. 

У період окупації в Україні діяло щонайменше 95 оперативних 
груп, спеазагонів та окремих резидентур НКВС-НКДБ. Частина з 
них мала як одне з першочергових або головних завдань розвіду-
вально-підривну діяльність проти націоналістичних угруповань та 
їхньої Служби безпеки. Так, в «особливому завданні» опергрупі «За 
Батьківщину» (вересень 1943 р.) на чолі з начальником одного з 
відділів 4-го Управління НКДБ УРСР В. Храпком (Орлом) ішлося 
про неодмінність із позицій лартизанського з'єднання О. Сабурова 
придбання агентури у середовищі ОУН, виявлення інформаторів і 
зв'язкових, залишених СБ на випадок приходу радянських військ. 
До осені 1943 р. лише при з'єднаннях С. Ковпака, М. Наумова та 
О. Сабурова діяло 9 резидентур органів держбезпеки, які мали на 
зв'язку 572 негласних помічників, більша частина з них використо-
вувалася по лінії протидії ОУН та УПА2. 

Серед зафронтових оперативних груп органів держбезпеки на-
ціоналістичні формування та їхні спецоргани активно розробляли: 

• Трупа «Унітарці» В. Хондожка, направлена 4-м Управлінням 
НКДБ УРСР на базу лартизанського з'єднання С. Ковпака у серп-
ні 1943 р. Одним з пріоритетних завдань було придбання агентури 
серед українських націоналістичних формувань, лросування ЇЇ до 
закордонних осередків ОУН, добування документів та друкованих 
видань. Групою придбано 19 оперативних джерел з середовища 
ОУН. Створена унітарщши у Львові резидентура «Ліс» (7 учасників) 
отримала списки агентури СБ, відрядженої до східних областей 
УРСР 

1 Деятельность органов государственной безопасности в годы Великой 
Отечественной войны (1941 — 1945): Сб. док. и материалов. - М., 1964. — 
С. 344-345. 

3 Детинин В. И., Дорошенко И. А., Коровин В.В. Чекисты в годы Великой 
Отечественной войны. - М., 1967. - С. 31, 39; ДА СБУ. - Ф. 60.- Спр. 28461. -
Т. 1. - Арк. 36; Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 121. 
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• Опергрупа «Дружба» М. Онищука (Баглія), що діяла на базі 
з'єднаньС. Ковпака та П. Вершигори, надбала49оперативнихдже-
рел з націоналістів, здобула матеріали про їхні переговори з німця-
ми, програмні документи ОУН та УПА, III Надзвичайного велико
го збору ОУН. 

• Опергрупа 4-го Управления НКДБ УРСР (на базі партизансь-
кого з'еднання Б. Шангіна) у жовтні—грудні 1943 р. захопила близь-
ко 30 функціонерів ОУН, одержала відомості про 50 проводів та ре-
ферентур СЪ ОУН, захопила важливі директивні документи й коди 
пїдпілля, придбала декілька цінних оперативних джерел в осеред-
ках ОУН Німеччини та Австрії. Інформатор групи Ганна, працюючи 
секретаркою одного з керівників окупаційної адміністрації Львова і 
використовуючи знайомства з генерал-губернатором Вехтером, 
А. Мельником та В. Кубійовичем, збирала інформацію про підпіл-
ля ОУН міста, передачу націоналістам німцями зброї тощо. За пові-
домленнями іншого джерела групи, Сидоренка, який мав «широкі зв'яз-
ки серед керівних кадрів ОУН та УПА і надав винятково цінні дані про 
антирадянську діяльність українських націоналістів», було знищено 
низку функціонерів ОУН, ъ. 87 із них взято на оперативный облік1. 

• Опергрупа «Переможці» Д. Медведева спромоглася занурити 
своїх інформаторів до осередків ОУН Волині, здобути через них 
відомості про їхні стосунки з німцями, про суперечності між бан-
дерівцями та формуванням Т. Боровця-Бульби. 

• Опергрупа «Розгром» Г. Бурлаченка (Петрова), що діяла на 
базі з'еднання В. Бегми, мала 20 оперативних джерел серед учас-
ників ОУН та УПА, виявила 932 учасників антирадянського руху 
опору, захопила 56 функціонерів ОУН, здобула цінні відомості про 
націоналістичне підпілля. За інформацією групи, партизани зни-
щшги 300 повстанців. 

• Опергрупа 4-го Управління НКДБ УРСР під керівництвом 
В. Храпка у з'єднанні О. Сабурова створила агентурний апарат із 
107 осіб, знешкодила 8 агентів ОУН. 

• Розвідка партизанського з'еднання Д. Ніколайчика з допомо-
гою агентури створила легендовану підпільну організацію (10 осіб), 
з допомогою якої було виявлено мережу підпілля ОУН у семи райо
нах Волинської області, перевербувала та активно використовувала 
для розробки підпілля 36 націоналістів. 

• Опергрупа «Волинщ» П. Форманчука (Петріча), що діяла на 
1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 275. - Арк. 30. 
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базі з'єднання В. Бегми у листопаді 1943 — квітні 1944 р., створила 
дві резидентури (42 джерела) з висвітлення діяльності націоналіс-
тичного підпіпля, здобула інформацію про діяння СБ, ліквідувала 
одну з її резидентур, знищила 25 активних підпільників. 

• Резидентура «Тайга» мала ряд оперативних джерел серед 
оунівців, здобула інформацію про боївки СБ, котрі брали участь у 
нападі на командуючого 1-м Українським фронтом М. Ватутіна 
29 лютого 1944 р.1 

3 весни 1944 р. основном фактором оперативно! обстановки, в якій 
діяла СБ ОУН, стае оперативно-розшукова діяльність радянських 
органів державної безпеки. У період окупації координувало дії зга-
даних оперативних груп та резидентур створене у квітні 1942 р. 4-те 
Управління НКВС-НКДБ. Із звільненням Правобережної та 
Західної України, з розбудовою тут мережі територіальних органів 
держбезпеки, функції організації антипідпільної боротьби перехо-
дять до підрозділу боротьби з бандитизмом — НКВС УРСР відом-
чим наказом № 0022 від 17 березня 1942 р. створюється відділ з бо
ротьби з бандитизмом (ББ) НКВС УРСР (з 1944 р. - Управління ББ). 
Його куратором був відділ боротьби з політичним бандитизмом 
(насамперед формуваннями ОУН та УПА) у складі Головного уп-
равління боротьби з бандитизмом НКВС СРСР). 

Управління ББ НКВС УРСР мало три оперативні відділи (пер
ший безпосередньо протистояв націоналістам, другий боровся з де
зертирством, третій здійснював слідчі дії), підрозділи у справах 
репатріації, радіозв'язку, кураторства над винищувальними ба-
тальйонами, а також інформаційно-обліковий2. 

На початку 1944 р., до утворення регіональних органів НКВС-
КДБ, протидія ОУН та УПА покладалася на сім оперативно-війсь-
кових груп у Рівному, Луцьку, Сарнах та інших містах Волині. 31944 р. 
у Львові почали діяти оперативні штаби (згодом — групи) НКВС та 
НКДБ УРСР як координаційні центри антинаціоналістичної діяль-
ності в регіоні. Першим керівником опергрупи НКДБ став заступ
ник начальника 4-го Управління НКДБ УРСР, відомий учасник 

1 Огляд діяльності згаданих підрозділів дано за: ДА СБУ. - Ф. 60. -
Спр. 28442, 28443, 28461, 86748; Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 122; Спр. 507; Совет
ские органы государственной безопасности в Великой Отечественной... — 
Т. IV. - С. 733, 736, 740-741, 952; Андрианов В.Н. Участие чекистов в партизан
ской борьбе в годы Великой Отечественной войны.—М., 1990.-С. 61—62,111—112. 

2 ДА СБУ. - Ф. 9. - Спр. 128. - Арк. 1-3; Леонтьев А.М. Задачи и 
организация работы органов НКВД - С. 4-5. 
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оперативних ігор з зарубіжними центрами української політичної 
еміграції 1920-1930-хрр. полковнике. Карін-Даниленко. 

Розробка ж закордонних осередків ОУН стає одним з основних 
завдань відтвореного за директивою НКДБ УРСР № 1395/С від 
28 липня 1944 р. 1-го Управління Наркомату (зовнішня розвідка)1. 
У 1943—1944 рр. підрозділ спромігся придбати цінні оперативні 
джерела з висвітлення діяльності закордонних центрів ОУН у 
Німеччині, Австрії та інших європейських державах. Підрозділ з 
розробки еміграційних антирадянських угруповань створюється й у 
1-му Управлінні КДБ СРСР2. 

Тільки на прохання керівника республіканської партійної ор-
ганізації М. Хрущова (березень 1944 р.) до Західної України додат-
ково відряджено 2000 працівників НКДБ (із них 200 для заміщення 
посад начальників районних відділів) та 790 співробітників НКВС 
(у тому числі 120 майбутніх начальників райапаратів)3. 

Відділи ББ створювалися в обласних Управліннях НКВС, 
відділення — у районних апаратах. Так, станом на початок 1945 р. 
штат відділу ББ УНКВС по Волинській області нараховував 48 оди-
ниць, у райвідділах по цій лінії працювало 112 оперпрацівників. 
3 1945 р. до боротьби з націоналістами підключили 2-ге Управління 
(контррозвідка) НКДБ та його підрозділи на місцях. Так, в УНКДБ 
по Тернопільській області безпосередньо ОУН займалося десяте 
відділення другого відділу. У Станіславському УНКДБ у другому 
відділі перше відділення вело роботу по націоналістах у містах, дру
ге—у сільській місцевості4. 

Крім того, в антипідпільних заходах брали участь органи Голов
ного управління контррозвідки СМЕРШ Наркомату оборони 
СРСР тих фронтів, що вели бойові дії в Україні. Директива Управ- * 
ління СМЕРШ 4-го Українського фронту від 30 листопада 1943 р. 
орієнтувала військових контррозвідників посилити агентурно-опе-
ративну роботу з виявлення нелегальних осередків ОУН та протидії . 
інформаторам СБ у військах5. Так, лише за квітень 1944 р. СМЕРШ 

1 ДА СБУ. - Ф. 9. - Спр. 75. - Арк. 32-35. 
2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 490. - Арк. 122; Очерки истории российской 

внешней разведки. - М: Междунар. отношения, 1999. — Т. 4. - С. 8. 
3 ДА СБУ. - Спр. 372. - Т. 59. - Арк. 8; Ф. 2. - Оп. 87. - Спр. 31. - Арк. 21; 

Серпйчук В. ОУН-УПА. - С. 144. 
4 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 98. - С. 152. 
5 Советская военная контрразведка: Сб. док. - М., 1984. — Вып. 3. -

С. 306-307. 
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1-го Українського фронту здійснив проти ОУН та УПА 444 операції 
у 270 населених пунктах, при цьому було вбито 260 учасників 
націоналістичного руху, затримано 9 тис. осіб, виявлено 530 складів 
інсургентів. Відділ СМЕРШу Львівського військового округу до 
I травня 1945 р. заарештував 383 оунівці, у тому числі 39 спів-
робітників СБ1. 

Основним інструментом оперативних заходів проти підпілля 
виступав агентурно-інформаційний апарат, завдання розбудови 
якого на звільненій території визначала директива НКДБ УРСР від 
12 липня 1943 р.2 Створення його позицій безпосередньо в середо-
вищі антирддянського руху опору давало змогу збирати відомості 
про форми і методи діяльності противника, його керівний склад, 
здійснювати акції з деморалізації підпілля або компрометації його 
учасників. Одним із знарядь органів держбезпеки стають спеціальні 
(з 1946 р. — агентурно-бойові) групи (АБГ). На них покладалися по-
шук, захоплення або ліквідація підпільників, збір розвідувальних 
даних, створення агентурних позицій у середовищі противника, пе-
рехоплення каналів зв'язку осередків підпілля, компрометація його 
учасників, схилення до явки з повинною тощо. 

Директива НКДБ УРСР № 1697/С від 3 серпня 1944 р. вимагала 
енергійніше створювати такі групи, занурювати їх та агентів-оди-
наків до підпілля. Одним з найбільш апробованих методів маску-
вання була «легендована СБ», коли агенти-бойовики виступали від 
імені референтур СБ, допитували підпільників або підозрюваних у 
співробітництві з ними. Особлива увага приділялася залученню до 
конфіденційної співпраці колишніх есбістів. Наведемо характер-
ний приклад. Керівника підпілля Буковини А. Галицьку 27 грудня 
1944 р. під час лікування (підпільниця стрілялась при затриманні) 
«викрадено підпілшиками». Лікування продовжено на «конспіра-
тивних квартирах», а після одужання ії допитано «слідчим СБ ви-
щого проводу». У результат] органи отримали докладну інформацію 
про підпільну мережу цілої області. 

Уже до 1 травня 1945 р. нарахункуспецгруп було 1163 ліквідова-
них учасників руху опору. До середини 1945 р. діяло 246 АБГ з 1011 
учасниками та 212 бойовиків-одинаків. Загалом до травня 1945 р. 

'Советская военная контрразведка: Сб. док. — М., 1984. - Вып. 3. —С.569; 
ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 928. - Арк. 35-36. 

2 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечест
венной... - Т. IV. - С 633. 
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органам НКВС-НКДБ вдалося занурити до підпілля понад 1000 
агентів, з яких 125 потрапили до його керівних ланок, 30 з них ви-
користовувалися по лінії розробки Центрального проводу1. 

Надто важливим для виживання и підтримки боєздатності руху 
опору стае його контррозвідувальний захист від оперативних ударів 
радянських силових структур. Служба безпеки, як і підпілля, не ма
ла досвіду протистояння потужному противников!. За словами ко
мандира однієї з боївок СБ Д. Куп'яка (Клея), умови перебування 
на нелегальному становищі за часів німецької окупацп були набага-
то сприятливішими, ніж після відновлення радянської влади2. Як 
красномовно висловилася одна з колишніх учасниць підпілля ОУН 
Тернопільщини М. Дереворіз, навесні 1944 р. «через свою наїв-
ність, а більше від довірливості, невмілої конспірації багато з нас ' 
опинилося у капкані, який вміло був приготований для нас ще до ; 
приходу "визволителів". Розкрити підступність і зраду через свою >* 
некомпетентність нам на тому етапі боротьби було просто не під си
лу. Невміння розгадати ворога, незнания професійної розвідниць-
кої роботи поставило нас вже на перших порах перед катастрофою, 
яка вже тоді була запрограмована хитрішим і досвідченішим від нас 
ворогом»3. 

Нарешті, окремим фактором, що обумовлював діяльність СБ, 
стає розбудова у регіоні структур радянської влади, компартії та 
комсомольських органів, розгортання ними державно-політичних, 
соціально-економічних та ідейно-культурних заходів. Крім силової 
протидії органам влади та іншим легітимним структурам, підпілля 
та його органи безпеки застосовували репресп проти тієї частини 
місцевого населения, яка співпрацювала з режимом, брала активну 
участь у радянізації регіону. 

Зауважимо, що правляча партія значну увагу приділяла ор-
ганізації й контролю за оперативно-розшуковою діяльністю органів ч 
НКВС-НКДБ, а також методам протидії ОУН та УПА. Як ішлося у 
постанові ЦК КП(б)У від 10 січня 1945 р. «Про посилення бороть
би з українсько-німецькими націоналістами в західних областях 
України», на поточний момент «слабо поставлена агентурна робота 
НКДБ і НКВС. Досі агентурна мережа боротьби з оунівським 

1 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечест
венной... - Т. ГУ. - С. 53, 64; ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - X 82. - Арк. 236; *? 

Т. 65. - Арк. 22; Спр. 375. - Арк. 26. 
2 Куп'як Д. Спогади нерозстріляного.— С. 35. 
3 Савка Б. Забути не маемо права. - С. 190. 
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підпіллям і бандформуваннями малочисельна і особливо малочи-
сельна агентура, що вміє глибоко занурюватися в націоналістичне 
підпілля»1. М. Хрущов на нараді секретарів обкомів партії та на
чальников УНКВС-УНКДБ західних областей України у Львові 
(15 травня 1945 р.) підкреслив, що «вирішальним у справі боротьби 
з бандами тепер повинна бути хороша постановка агентурної робо-
ти. Без агентів ми будемо працювати втемну»2. 

Характерно, що саме більшовицьке керівництво республіки за
давало тон у роботі органів та військ НКВС-НКДБ, вимагало від 
них рішучості, безкомпромісності в боротьбі з «бандоунівським 
підпіллям», застосування жорстоких методів придушення націо-
налістів, їхніх помічників серед населения та залякування меш-
канців регіону. Окремі антигуманні ініціативи М. Хрущова навіть 
голова НКВС СРСР Л. Берія змушений був відхилити3. 

Як бачимо, упродовж періоду, що розглядається, розбудову і 
діяльність органів безпеки ОУН визначала низка військово-полі-
тичних чинників. Залежно від стратегічних настанов самої ОУН або 
активності тих чи інших ворожих для неї сил конкретні фактори ви-
сувалися на перший план. 3 кінця 1943 р. пріоритетними стають 
завдання протидії радянському режимові та його силовим струк
турам. 

3.3. Організаційиа побудова та основні функції 

Третій Надзвичайний великий збір ОУН(Б) (21—23 серпня 1943 р.) 
висунув стратегію двофронтової боротьби проти «імперіалізмів 
Берліна і Москви» з основним акцентом на протидію сталінському 
режимові. Розуміючи невідворотність повернення радянської вла-
ди, збір наголосив: «Окупацію більшовиками українських земель 
приймаємо активною боротьбою у всіх тих формах, що ведуть до 
розвалу державного апарату московського імперіалізму та сприяють 
зростанню організованих сил українського народу в його боротьбі 
за Українську самостійну державу»4. 

ОУН бере курс на зміцнення повстанських сил та розбудову 
організаційної мережі, пристосованої до стратегії активних дій у 

^ЦДАГОУ.-Ф. І . -Оп. 14.-Спр. 1673.-Арк. 7. 
2 Там само. — Спр. 1669. —Арк. I. 
3 Див.: Шаповал Ю. Війна після війни. - С. 13. 
4 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С. 105. 
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разі приходу радянських військ та формування апарату радянської 
влади. Визначається структура керівних органів у вигляді рефе-
рентур — спеціалізованих підрозділів у складі проводів різних } 
рівнів — від Центрального до порайонного (організаційна, пропа-
ганди, військова, господарська, зв'язку, фінансова, Українського 
червоного хреста). Однією з провідних стає референтура Служби 
безпеки. 

Інструктивні документи ОУН вимагають найбільш кваліфіко- • 
вані кадри перемістити до ділянки СБ як основної на період 
«совєтської окупації», створити для неї оптимальні умови роботи. 
Усі підпільники зобов'язувалися безумовно виконувати вказівки 
спецслужби'. 

Аналіз документальних матеріалів та свідчень відомих функціо-
нерів ОУН дозволяє дійти висновку про основні завдання СБ: 

• збирання розвідувальної інформації військового, політичного, 
суспільно-економічного характеру про радянські силові структури, 
цивільну адміністрацію та осіб, що з нею співпрацюють, заходи з 
радянізації регіону; 

• контррозвідувальний захист підпільного середовища від 
розвідувально-підривної діяльності противников, слідчі функції по 
відношенню до осіб, запідозрених у ворожих намірах; 

• протидія іншим націонал-патріотичним силам, що розгляда-
лися як політичні конкурента; 

• здійснення диверсійно-бойової та терористичної діяльності; 
• контроль за виконанням територіальними осередками ОУН 

вказівок вищих інстанцій; 
• догляд за морально-політичним станом підпільників, розслі- .' 

дування скоєних ними злочинних проявів; 
• контроль за дотриманням у підпіллі норм конспірації, забезпе-

чення системи зв'язку; 
• організація професійної підготовки та виховання 

співробітників СБ. 
У галузі розвідувальної роботи референтура СБ Центрального 

проводу (ЦП) взаємодіяла з розвідувальним відділом військової ре-
ферентури ЦП по лінії збору інформації про Червону армію, та з 
дипломатичною референтурою, до компетенції якої входило на-
дбання відомостей на території іноземних держав2. 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 289. - Арк. 39. 
2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 5. - Арк. 53-58; Т. 54. - Арк. 120-135. 
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Важливо підкреслити, що екстремальний характер повстансько-
підпільної боротьби, масовані зусилля спецслужб противника з 
підриву боєздатності руху опору, особисті амбітні спрямування ок-
ремих керівників СБ призводили до гіпертрофованої її ролі в струк
тур! ОУН. Як засвідчив на допиті від 25 січня 1945 р. згадуваний 
М. Степаняк, «СБ користувалася необмеженими правами. їй доз-
волялося проводити арешти за власним розсудом, аж до арешту 
членів Центрального проводу ОУН (члена Центрального проводу 
могла арештувати тільки центральна СБ, крайового — крайова СБ 
тощо). СБ також могла без суду розстрілювати будь-яких членів ор-
ганізації, не кажучи вже про інших осіб. Незважаючи на те, що СБ 
формально входила до складу територіальних проводів, фактично, 
починаючи з крайового проводу і нижче, СБ діє самостійно, часто 
проти бажання цих проводів і підлягає лише власному керівництву 
по СБ... СБ мала також самостійну від організаційної референтури 
лінію зв'язку»1. Затятим прихильником організаційної самостій-
ності СБ виступав її шеф М. Арсенич, котрий мав з цього приводу 
гострі суперечності з Р. Шухевичем2. 

До другої половини 1943 р. структура референтур СБ великих 
проводів визначалася за лініями протидії конкретним противни
кам. Так, референтура СБ крайового проводу в Галичині мала 
відділи, спрямовані проти радянської сторони, німців, поляків та 
мельниківців3. За функціональною ознакою в референтурах склала-
ся певна номенклатура посад — референти, технічні референти, 
слідчі, архіваріуси, бойовики, технічні працівникй. Як і раніше, 
структура СБ прив'язувалася до територіальної мережі ОУН. Рефе
рентури СБ запроваджувалися, крім ЦП, при крайових, окружних, 
обласних, надрайонних, районних та підрайонних проводах (ос-
танні існували приблизно до середини 1945 р.). Склалося подвійне 
підпорядкування референтів СБ — тереновому провіднику та «діло-
ве» — вищим керівникам служби. Есбісти, зокрема, зобов'язували-
ся тісно співпрацювати з тереновими провідниками, своєчасно 
інформувати їх у справах компетенції. У нижчих (кущових) осеред-
ках перебував штатний інформатор СБ4. 

Керівники ОУН дбали про те, щоб, крім штатних співробітників 
1 ДА СБУ. - Ф. П. - Спр. 9079. - Т. 3. - Арк. 227. 
2 Там само. - С п р . 19127. - Т . 1. -Арк. 275; Ф. 13. - Спр. 372. - Т . 53. -

Арк. 37. 
3 Там само. - Спр. 9079. - Т. 3. - Арк. 226. 
4 ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 55. - Арк. 14-15. 
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в орбіту діяльності підпільної спецслужби залучалося якомога біль-
ше «організованих людей» (активних учасників ОУН). У серпні 
1944 р. у Суському лісі Рівненської області відбулася нарада керів-
ного складу ОУН Північно-західних українських земель (Волинсь-
ка, Рівненська, частина Тернопільської області, ПЗУЗ). У виступі 
провідника підпілля цього регіону Д. Клячківського (Клима Саву-
ра) особливу увагу було приділено організації діяльності СБ. Зокре-
ма, наголосив Савур, якщо у Радянському Союзі органи держбез-
пеки широко залучають комуністів та актив, то і в лавах ОУН 
потрібно так поставити контррозвідувальну роботу, «щоб кожен 
учасник ОУН-УПА вважав себе есбістом і надавав допомогу СБ у 
виявленні радянської агентури». «Він запропонував, — свідчив за-
хоплений МДБ у 1948 р. колишній референт СБ ПЗУЗ С. Яни-
шевський, — керівникам ОУН виділити для роботи в СБ найбільш 
активних і відданих учасників організації. Крім того, він вимагав 
навчити її методів розвідувальної, контррозвідувальної, слідчої ро
боти, щоб вони могли успішно вести боротьбу проти радянської 
агентури»1. 

3 осені 1943 р. робляться спроби запровадити уніфіковану струк
туру референтур СБ. Відомі принаймні два проекти щодо стандарт
но!' організаційно-штатної побудови референтур, які вийшли за 
підписами референта СБ однієї з військових округ ОУН на ПЗУЗ 
Б. Козака (Смока) та надрайонного референта СБ Грома (відпо-
відно, 10 та 13 вересня 1943 р.)2. Документа, надзвичайно близькі за 
змістом, подають такий організаційно-штатний розклад: 

• управлінська ланка референтури — «справове звено», до якого 
входили сам референт, його заступник, керівники двох основних 
відділів, та «технічне звено» (друкарка, канцелярист, кур'ери); 

• «розвідчо-інформаційний відділ» у складі трьох співробітни-
ків, кур'єрів. Серед співробітників відділу — «найменше однажінка, 
жінка може стати також шефом ... відділу, якщо своею відданістюі 
спритністю праці» заслуговуватиме на призначення. Працювати 
підрозділ повинен був спираючись на інформаторську мережу, 
сформовану за територіальним та об'єктовими принципами; 

• «поліційно-виконавчий відділ», на який покладалися 
контррозвідувальна робота, слідчі функції, здійснення покарань, 

I 

'АрхівУСБУуРівненськійобл.-Спр. 4245.-Т. І.-Арк. 187. 
2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3837. - Оп. 1. - Спр. 2. - Арк. 22-23; ДА СБУ. - Ф. 2. -

Ол. 87. - Спр. 31. - Арк. 190-193. 
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контроль за морально-політичним станом підпільників. У відділі 
передбачалося три співробітники, один з яких — слідчий; 

• «боївка» — оперативно-бойовий підрозділ у складі 6—8 озбро-
єних осіб. 

Розроблялися і організаційно-штатні пропозиції тодо референ-
тур середньої та нижчої ланок. Так, у документах СБ надрайонів 
«Долина» та «Конотоп* (Волинь, кінець 1943 р.) пропонувалося ввес
ти до районної референтури референта, його заступника, три опера-
тивних працівники та кілька боївкарів. До надрайонної мали увійти 
референт і заступник, секретар, два інспектори, два зв'язкові1. 

Зрозуміло, що за умов підпільної боротьби створити стабільну 
організаційно-штатну структуру в системі СБ навряд чи було мож-
ливо. На практиці вона визначалася конкретними умовами роботи, 
кадровою забезпеченістю, поглядами певних функціонерів СБ на 
оптимальний устрій референтури тощо. Наприклад, референтура 
СБ округу ОУН «Північ» (Волинь і Полісся) мала відділи розвідки, 
контррозвідки, слідчий, поліцейсько-виконавчий та додаткові 
підрозділи з протидії радянським партизанам, німцям, полякам та 
мельниківцям2. До референтури СБ крайового проводу «Одеса» 
(Рівненська, частина Тернопільської області) входили відділи опе-
ративно-слідчого, розвідувального, поліцейсько-виконавчого та 
контррозвідувального призначення3. 

Питания організації роботи СБ розкривалися у численних 
інструктивних документах у зв'язку з переходом до боротьби з ра-
дянською владою: «СБ — робота», «Інструкція організаційної робо
ти під кутом совітської окупації України» (січень 1944 р.), «Боротьба 
з сексотством і провокацією» (жовтень 1944 р.), «Коротка інструк-
щя по розвідці при допомозі агентури і донощиків конгррозвідки» 
тощо. 

Про основні проблеми функціонування СБ дає уявлення звіт 
одніеї з окружних референтур Волині (вересень — жовтень 1943 р.). 
На думку його упорядників, недостатньо була відпрацьована ор-
ганізаційна структура за вертикаллю, низові «клітини» переванта-
жен! роботою, їхні кадри слабко підготовлені професійно. Зверта-
лася увага на відсутність належної взаємодії між есбістами та тере-
новими провідниками підпілля4. 

1ЦЦАВОВУ ~Ф. З838.-0п. 1. - Спр. 56. - Арк. 1. 
2 ДА СБУ. - Ф.13. - Спр. 376. - Т. 49. - Арк. 133. 
3 Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. 4245. - Т. 5. - Арк. 28. 
4 ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 55. - Арк. 1-2. 
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Таким чином, перехід ОУН до тактики відкритої збройної бо-
ротьби активізував процес організаційно-штатної розбудови та ви-
значения провщних функцій референтур СБ. Іхня мережа охоплюе 
всю вертикаль осередків підпілля, стае одним з найважливіших йо-
го компонентів. Виокремлюються основні функціональні підроз-
діли референтур з розвідувально-інформаційної, контррозвідуваль-
но-слідчої, оперативно-бойової роботи; формується номенклатура 
посад. 

Як бачимо, організаційно-штатна побудова СБ не передбачала 
контррозвідувальних підрозділів як таких. Фактично функція 
контррозвідувального захисту розподілялася між розвідувально-
інформаційним та оперативно-слідчим компонентами спецслужби 
ОУН. 

3.4. Розвідувально-інформаційна робота 
та оперативник облік 

Збір та обробка інформації (розвідча робота, інформативна ро
бота, інформативна служба) були життєво важливими для збере-
ження дієздатності підпільного руху в цілому, забезпечення успіш> | 
ного функціонування інших ділянок діяльності самої СБ (виявлен-
ня контингенту для контррозвідувально-слідчої розробки, об'єктів 
терористично-бойових акцій, вивчення форм і методів діяльності 
правоохоронних органів противника). Як наголошувала «Інструк- 5 
ція для членів СБ» (початок 1945 р.), першочергове завдання - «на- \ 
ладнати добру розвідку»{. ; | 

Розвідувальна діяльність СБ спиралася на широкий прошарок ,<■ 
добровільних помічників, існування якого стало однією з головних 
причин довготривалості та інтенсивності антирадянського руху у 
опору в Західній Україні. Саме з числа патріотично налаштованих .?; 
осіб, у першу чергу, рекрутувався агентурно-інформативний апарат 
СБ. Великого значения надавалося охопленню інформативною ме
режею різних верств населения або об'єктів у різних сферах 
життєдіяльності суспільства. «Кожний свідомий українець... — 
ішлося в інструкції референта СБ Аркаса (1944), — якому на серш 
лежить добро справи народу, є розвідчиком»2. Справді, інформа-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - X 22. - Арк. 265. 
2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833, - Оп. 1. - Спр. 229. - Арк. 18. 
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торська мережа СБ відзначалася розмахом. Так, референтура СБ 
підрайону «№ 02» утримувала на зв'язку до 200 інформаторів — пе-
реважно жінок. У надрайоні «Коліно» на Волині агентурна мережа 
становила438 осіб1. 

Відомо про існування окремих жіночих мереж інформаторів СБ 
з широкого кола розвідувальних завдань: збір відомостей про дис
локацию військових частин, осіб, підозрюваних у співробітництві з 
НКВС-НКДБ. Звіти розвідниць надходили до референтур СБ 
щомісячно2. 

Агентурна мережа створювалася як за територіальним, так і за 
об'єктовим принципами. її основу становили інформатори в пер-
винних організаціях ОУН у населених пунктах (кущах) або на пев-
них об'єктах. Запроваджувалася так звана внутрішня агентура серед 
членів ОУН, наприклад, на одного з референтів певного проводу 
покладався негласний контроль за рештою підпільників. У наказі 
одного з провідників підпілля Волині Черника від 5 червня 1944 р. 
ішлося, що основними организаторами розвідки за лінією СБ виступа-
ють ЇЇ районні та підрайонні референти. Вони, у свою чергу, повинні 
утримувати на зв'язку «комендантів розвідки в станиці» (резидентів 
у населених пунктах). Комендант розвідки, відповідно, організовує 
роботу кількох спецрозвідників. Зібрану за день інформацію спец-
розвідник зобов'язаний передавати станичному коменданту роз-
відки. Останній після узагальнення передає наступного дня відо-
мості підрайонному есбісту3. 

Надалі інформація узагальнювалася та надсилалася за вертикал-
лю мережі СБ. Районний референт, наприклад, мав звітувати дого
ри 5, 15, 25 числа кожного місяця. Для забезпечення надійного і 
своєчасного надходження інформації створювалися лінії конспіра-
тивного зв'язку. Розрізнялися «живий» та «мертвий» засоби зв'язку. 
Перший здійснювався кур'єрами-жінками на відстаньдо 10—15 км, 
кур'єрами-чоловіками — до 50—300 км, спецкур'єрами — до 500 км 
(як правило, для інформаційного обміну з закордонними центрами 
ОУН). Для потреб кур'єрських груп на маршрутах влаштовувалися 
пункти зв'язку (у помешканнях надійних помічників з населения, 
спеціально обладнаних бункерах, котрим надавалися криптоніми 
Для зашифровки, — наприклад «Яр», «Безодня», «Вулик»). Розроб-

1ДАСБУ.-Ф. 13.-Т. 20. -Арк. 180. 
2 Там само. - Ф. 6. - Спр. 71180. - Т. 5. - Арк. 246. 
3 Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 200; Ф.2. - Оп. 58. - Спр. 1 1 . -

Арк. 165. 
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лялися графіки зустрічей, ретельно підбиралися явочні квартири 
для прийому кур'ерів. «Мертві» пункти зв'язку визначалися для 
більш конспіративної, безконтактної передачі інформації. У тайни
ки в старих будинках, господарських будівлях, дуплах дерев, під 
каменями тощо закладалися письмові повідомлення (гріпси, шта-
фетки). В обумовлений час повідомлення (часто — зашифровані) 
вилучалися іншим підпільником та передавалися відповідно далі. 
«Добрий зв'язок, — наголошувала інструкція "Як зорганізована 
розвідка", — передумова життя організаціїУ. 

Зрозуміло, що оперативність та повнота надходження інфор-
мації вирішальним чином залежали від якісного підбору учасників 
агентурної мережі. Кандидат на вербовку та його близьке оточення 
попередньо вивчалися. З'ясовувалося ставлення особи до ідей 
ОУН, хоча в окремих випадках допускалося залучення до співро-
бітництва втемну і тих, хто не поділяв настанов підпілля. «Коротка 
інструкція з розвідки за допомогою агентів» від 6 вересня 1943 р. на
голошувала, що негласний помічник повинен бути хоробрим, кому-
нікабельним, хитрим, здатним до виснажливоїроботи, уміти знахо-
дити вихід у критичних ситуаціях, переконливо дезінформувати 
противника. Підкреслювалася необхідність ретельної перевірки по
точно! роботи інформатора: чи не є він дворушником, «не інформуе 
нас мильно, щоб звести на бічні рейки», чи дійсно він мае доступ до 
певної інформації. Оцінювалися рівень інтелекту, пам'яті, мораль
но-психологічний стан2. 

Вербовка інформатора СБ закріплювалася підпискою (заявою). 
У ній наводилися установчі дані особи, яка «добровільно згоджува-
лася приступити до служби таємного інформатора СБ». Агент зо-
бов'язується «доносити сумлінно і чесно як вірний член української 
нації» про діяльність органів НКВС-НКДБ та осіб, що з ними спів-
працюють. «За невиконання положених на мене обов'язків і роз-
конспірацію тайн принимаю на себе найвищу кару Революційног© 
суду». Агенту встановлювався псевдонім, зобов'язання особиста 
підп исувалося3. 

Аналіз інструктивних та інформаційних документів дозволяє ви-
окремити основні пріоритети розвідувальної активності СБ: 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 59. - Арк. 35; ЦЦАВОВУ. - Ф. 3833. -
Оп. 1. - Спр. 233. - Арк. 48-51. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 49. - Арк. 27. 
3 Там само. — Арк. 306. 
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• радянські війська, Гхня організація, озброєння, тактика анти-
повстанських дій; 

• органи НКВС-НКДБ, форми і методи їхньої роботи, 
розміщення установ, кадровий склад, ділові та особистї якостї опе
ративного складу, склад сімей; 

• агентурний апарат радянських правоохоронних органів; 
• радянські, партійні, комсомольські органи, інші прорадянські 

громадські об'єднання, їхній персонал та заходи, особи з місцевого 
населения, що активно з ними співпрацювали; 

• адміністрація колгоспів та радгоспів, активісти колгоспного 
будівництва; 

• цивільні спеціалісти або переселенці з інших регіонів УРСР та 
СРСР; 

• німецькі регулярні збройні формування та спецслужби, 
поліцейські підрозділи на службі окупантів, окупаційна адміні-
страція та ії заходи; 

• польське націоналістичне підпілля та його бойові можливості; 
• інші українські націонал-патріотичні партії, організацп та ру-

хи, їхні збройні формування, лідери; 
• стан промисловості, транспорту, рівень життя населения; 
• настрої місцевої людності, ії ставлення до влади та до ОУН; 
• релігійні громади; 
• морально-політичний стан у середовищі підпілля1. 
Відповідно до першочергових інтересів розвідувальної роботи 

розподілялися сили агентурно-інформаторського апарату. Особли
ва увага гтриділялася розташуванню їнформаторів з так званої ле
гально"! сітки ОУН (члени організації, що проживали легально, ви-
конували фомадські та професійні обов'язки у легітимних структу
рах) за територіальним принципом та по об'єктах зацікавленості 
підпільної спецслужби. Серед них — органи влади та управління, 
компартії і комсомолу, правлшня колгосшв і радгоспів, установи 
транспорту та зв'язку, освітні, культурні, медичні заклади тощо. Ок-
ремо йшлося про створення агентурних позицій у силових структу
рах противника (органах держбезпеки та внутрішніх справ, міліції, 
винищувальних батальйонах). 

За визнанням функціонерів підпілля, агентурне проникнення до 
органів НКВС-НКДБ здійснити не вдалося через достатньо висо-

1 Див., напр.: ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 3 - 6; Ф. 3837. -
Оп. 1.-Спр. 2.-Арк. 31-32. 
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кий рівень їхнього контррозвідувального захисту та відсутність не-
обхідних професійних навичок у співробітників СБ. За словами 
тодішнього організаційного референта ЦП ОУН В. Кука, «безпосе-
редньо для робота в органах... референтам СБ засилати свою аген
туру не вдавалося». Натомість рекомендувалося залучати до 
співробітництва молодший персонал (міліціонерів, бійців винищу-
вальних батальйонів), проникати до агентурного апарату радянсь-
коїсторони1. 

У вказівці наркома внутрішніх справ УРСР (лютий 1944 р.) під-
креслювалося, що оунівське підпілля в регіоні спромоглося ство-
рити відмінну систему конспірації, підготовки спеціальних кадрів 
та збору СБ розвідувальної інформації стосовно агентурної мережі 
НКВС-НКДБ. Виявлення негласних інформаторів радянської сто-
рони, йшлося в документе розглядається есбістами як першорядне 
завдання2. Служба безпеки, говорилося у повідомленні оператив
ного джерела НКВС УРСР (грудень 1944 р.), володіє широкою 
агентурною мережею серед легальних мешканців, переважно 
жінок та людей похилого віку, насаджує інформаторів в органах ра-
дянсь'кої влади та закладах зв'язку. Завдяки розвідувальним мож-
ливостям діє витончено, добре розуміється на заходах чекістів3. 
Слідство за справою групи жінок-розвідниць, заарештованих на по
чатку 1945 р. у Камінь-Каширському районі Волинської області, 
підтвердило, зокрема, що провідники ОУН віддають накази підлег-
лим референтурам СБ посилити вербовку співробітників офіцій-
них установ4. 

До розвідувальних осередків, залежно від обстановки та місць 
розташування, відпрацьовувалися спеціалізовані завдання. Наприк-
лад, у сільській місцевості Станіславської області широко залучали-
ся до агентурної мережі СБ працівники лісових господарств з метою 
здобуття попереджувальної інформації про пересування військ під 
час операцій з пошуку місць укриття підпільників5. Знешкоджена 
НКДБ у лютому 1945 р. розвідувальна мережа ОУН по Луцьку на 
чолі з В. Шейко (Вірою) спеціалізувалася на зборі даних про персо-

1 ДА СБУ. - Спр. 372. - Т. 54. - Арк. 125; Єфіменко В. Тактика та мстоди 
роботи працівників спеціального підрозділу ОУН(Б) / / 3 архівів ВУЧК ... — 
2000. - № 2-4. - С. 509! 

2 ДА СБУ. - Ф. 9. - Спр. 16. - Т. 1. - Арк. 49. 
3 Там само. - Ф. 11.-Спр. 19127.-Т. 1.-Арк. 60. 
4 Там само.- Ф. 2. - Оп. 55. - Спр. 4. - Т. 3. - Арк. 25-26. 
5 Там само.- Оп. 20. - Спр. 20. - Т. 7. - Арк. 153. 
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нал органів НКВС-НКДБ, обласних комітету партії та виконкому 
Списки працівників цих установ надходили до референтури СБ 
окружного проводу1. 

До нас дійшли численні інформаційні зведення та навчальна 
література СБ, де докладно висвітлювалися організаційна побудова 
правоохоронних органів СРСР, їхні функції, форми і методи робо-
ти, у першу черту — агентурное. 

Особлива увага приділялася збиранню відомостей про вищий 
керівний склад радянських правоохоронних органів. Так, восени 
1944 р. під час розгрому Бережанського районного проводу ОУН 
(Тернопільська область) було захоплено досье на заступника нар
кома внутрішніх справ — начальника УББ НКВС УРСР генерала 
Т. Строкача та його найближчих співробітників. У зведенні відоб-
ражалися не тільки особисті дані офіцерів аж до їхніх звичок, а й 
план опергрупп НКВС у Рівному, маршрут пересування Т. Стро
кача, розташування його кабінету тощо з метою захоплення гене
рала3. 

Свідченням підвищення контррозвідувальної майстерності СБ 
стали доволі складні оперативні ігри, які здійснювалися з радянсь-
кими органами держбезпеки з метою їх дезінформування та пове
дения кваліфікованої агентури під удар повстанської спецслужби. 
Розглянемо оперативну гру, яку провів у 1945 р. колишній референт 
СБ і керівник крайового проводу ОУН на ПЗУЗ Б. Козак. 

На початку 1945 р. заступник начальника одного з управлінь 
НКДБ УРСР С. Карін-Даниленко висунув ідею створення легендо-
ваного Проводу ОУН на східноукраїнських землях у складі Біло-
церківського, Конотопського, Дніпропетровського, Криворізько-
го, Миколаївського окружних проводів. Одним з головних завдань 
проводу мало бути встановлення контактов з лідпіллям на Західній 
Україні, просування до його керівництва агентури для подальшого 
його розкладу зсередини. Провід мав очолити негласний помічник 
органів держбезпеки з 1924 р. Таран. 

Посланиями проводу на ЗУЗ стали досвідчені негласні помічни-
ки Ірина та Євгенія (остання співпрацювала з органами держбезпе
ки з 1927 р. і за успішну розробку націоналістичного підпілля в 1944 р. 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 55. - Спр. 4. - Т. 3. - Арк. 12. 
2 Див., напр.: ЦЦАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 229. - Арк. 34-36 зв., 

37^40; Оп. 2. - Спр. 58. 
3 Миронов Г Тимофей Строкач / / Пограничники: Сб. - М.: Мол. гвардия, 

1973.-С. 253-254. 
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була нагороджена орденом Червоної Зірки). До них долучили і Люд
милу Фою, члена ОУН з 1942 р., заарештовану в січні 1944 р. і залу-
чену до співробітництва під псевдо Квітнева. Вона походила з роди-
ни сотника армії УНР, була національно свідомою, брала участь у 
антинімецькому підпіллі часів окупації, виховувалась у націона-
лістичномудусі. 

Група зв'язкових проводу отримала виготовлені чекістами 
підпільні документа, у тому числі сфабрикований «лист українсь-
ких націоналістів» з критикою і погрозами на адресу письменника 
М. Рильськото. 2 травня 1945 р. вони прибули на Волиньіпотрапи-
ли під спостереження СБ. 3 червня 1945 р, на допиті у співробітни-
ка СБ Михася Л. Фоя розшифрувала себе і повідомила про плани 
полковника Данилова (С. Каріна-Даниленка). Було затримано 
Ірину. Перевербовкою Л. Фої, згодом оголошеної у всесоюзний 
розшук, займався особисто Б. Козак, який вирішив повести опера-
тивну гру з НКДБ. 

19 червня 1945 р. СБ відрядила Л. Фою з листами до Тарана. 
У них повідомлялося, що Ірина направлена до Центрального про
воду імітувалася довіра проводу на СУЗ і висувалася пропозиція 
направити на Волинь його керівника для обговорення органі-
заційної роботи на сході. Л. Фоя отримала і підпільну літературу 
для передачі «колегам». 22 червня вона прибула до Киева, де на 
зустрічах із співробітниками центрального апарату НКДБ доповіла 
про «успіх» своєї місії. 

Сфабриковані есбістами документи та поведінка Л. Фої переко-
нали чекістів і назад вона повернулася з Тараном. На допитах в СБ 
він дотримувався відпрацьованої легенди, однак на очній ставці був 
викритий Квітневою і дав свідчення про плани створення легендо-
ваного проводу й оперативну гру від його імені. Тоді ж СБ затрима-
ла і Євгенію, яку разом з Тараном незабаром було ліквідовано. Від 
імені Тарана співробітники СБ розробили листа до НКДБ, розрахо-
вуючи вивести до них інших учасників гри з числа співробітників 
органів НКДБ та їхньої агентури. Л. Фоя вдруге відвідала Київ і по
вернулася до Б. Козака не викритою (згодом вона загинула в бою). 

Отже, було зірвано далекосяжну оперативну гру зі створення по
зиций чекістів у керівництві ОУН, знешкоджено двох кваліфікова-
них, досвідчених агентів, за що Б. Козак отримав Золотий хрест 
заслуги. Цікаво, що після того, як у 1946 р. було знайдено згаданий 
«лист М. Рильському», міністр внутрішніх справ УРСР Т. Строкам 
доповів про це союзному міністру С. Круглову та М. Хрущову, 
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оцінивши сфабрикований документ як «наклепницький випад» та 
«методи поліцейської зубатовщини»1. 

Для узагальнення та аналізу зібраної інформації, передачі и до 
вищих ланок підпілля розроблялися різноманітні форми звітноїдо-
кументації. її умовно можна поділити на дві групи: звіти з відомос-
тями з актуальних для руху опору проблем та комплексні звіти, де 
відображався за певною схемою стан справ у певному терені за 
звітний період. 

Так, у «Інструкції для членів Б» ішлося про необхідність подго
товки окремих звітів про дії військ та органів НКВС-НКДБ, вини-
щувальні батальйони, співробітників державних установ з їхніми 
характеристиками, арештованих, дезертирів з підпілля, осіб, лікві-
дованих СБ, про акції боївок СБ, діяльність жіночої сітки підпілля 
тощо2. Наводиться схема комплексного звіту за півмісяця: 

1. «Організаційні справи» (тобто внутрішні проблеми підпілля). 
2. «Більшовицька справа» (дії органів та військ НКВС-НКДБ; 

винищувальні батальйони; агентурний апарат; заходи проти ра-
дянської сторони). 

3. «Німецька справа» (розвідувальна діяльність та пропаганда 
німців). 

4. «Польська справа» (польське підпілля, його лідери та пропа
ганда; ставлення поляків до руху ОУН; настрої серед польського на
селения; відносини між польським підпіллям та радянською вла-
дою). 

5. «Українська справа» (мельниківці та інші опозиційні бан-
дерівцям організації). 

6. «Национальна справа» (у документі не деталізується). 
7. «Криміналістика» (розслідування фактів мародерства, 

крадіжок, співпраці з режимом тощо)3. 
У ході розвідувально-інформаційної діяльності підпільна спец

служба виробила власну систему оперативного обліку, спрямовану 
на збереження й систематизацію надбаних даних. Основною його 
формою стають картотеки (скоровид-зошити). Як правило, інфор-
мація заносилася на картонні картки форматом піваркуша, що 

ГДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 89. - Спр. 116; Ф.11. - Спр. 8978; Білас I. 
Комушстична партія, НКГБ, Максим Рильський ... / / Літературна Україна. — 
1994. - 24 березня. 

2ДАСБУ. - Ф . 13. - Спр. 372. - Т . 22. - Арк. 266. 
3 Там само. - Арк. 266-267; Див. також:'ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. -

Спр. 233. - Арк. 1. 
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зберігалися у теках або валізах. В інтересах конспірації та запобіган-
ня надмірному канцеляризму право вести картотеки надавалося ; 
референтам СБ з надрайонного рівня включно. За оформления кар
тотек та інших видів службової документації відповідали технічні 
референта осередків СБ та співробітники-архіваріуси. Для марку-
вання документів СБ вживався індекс «Р-ЗЬ вгорі зліва на першо-
му аркуші. Встановлювалися ступені таємності — «довірочно», «су-
воро довірочно» та ін. 

До картотеки приписувалося заносити «всі дані про ворогів виз-
вольної революційної боротьби українського народу за УССД,. 
про ворожі органи поліції й адміністрації, про агентуру органів 
поліції... всі злочини, зроблені супроти українського народу і його 
визвольно-революційної боротьби органами поліції, советської 
адміністрації та явними вислужниками ворога». Вимагалося перед 
постановкою на облік ретельно перевіряти правдивість відомостей 
шляхом співставлення даних різних інформаторів або свідчень під-
слідних1. 

Наведемо рубрикацію картотеки (по розділах) за однією з 
інструкцій СБ: 

I. Виявлена агентура противника («Здемаскована агентура»). 
Дані про агентуру радянських правоохоронних органів, здобуті з 
протоколів допиту або повідомлень працівників та інформаторів 
самої СБ. 

II. Щцозрювані в агентурних стосунках з НКВС-НКДБ. Поділя-
лися на декілька категорій: А) особи, які зізналися на слідстві або 
викриті матеріалами інформаційної служби СБ; Б) ті, хто втік з 
місць попереднього ув'язнення або відбуття покарань; В) особи, що 
перебували під слідством та звільнені; Г) ті, хто повернувся з Німеч-
чини в рамках репатріації; Д) особи, що добровольно з'явилися з по
винною до правоохоронних органів; Е) особи, які підозрюються у | 
проживанні за фіктивними документами; Є) громадяни, які до 1941 р. 
працювали в органах влади та міліції; Ж) спеціалісти, що прибули зі 
східних областей України; 3) різні категорії громадян - міліціонери, 
бійці винищувальних батальйонів, активісти, ремісники-заробітча-
ни, спекулянти тощо. До цього ж розділу вносилися особи, що пе-
ребувають у розшуку СБ. 

III. Особовий склад органів і військ НКВС-НКДБ, адреси, пла-
ни-схеми місцевих осередків цих відомств. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 371, 373. 
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IV Органи радянської влади, компартії, комсомолу, народної 
освіти, кооперації. 

V. Підпільники, розшифровані перед радянськими правоохо-
ронними органами1. 

Референт СБ персонально відповідав за збереження документів. 
Інші підпільники не мали права з ними знайомитися. Про випадки 
їх втрати слід було негайно доповідати зверхникам. Захоплення до
кумент у полонених або ліквідованих есбістів, у бункерах, де пере-
ховувалися архіви, часто призводили до відчутних оперативно-
бойових ударів радянської сторони. У разі необхідності службовий 
архів вкладали у металеві контейнери (наприклад, у молочарські 
бідони) і ховали. Про схованки мали знати не більше 5—6 осіб, 
включаючи референта й архіваріуса. 

Інструкція «СБ — робота» наголошувала на ретельній конспі-
рації у веденні службового діловодства. Рекомендувалося окремо 
переховувати протоколи допитів, звітну документацію, картотеки, у 
житлових бункерах (таємних сховищах підпільників) тримати лише 
поточні справи2. 

Таким чином, у воєнні роки сформувалася розвідувально-інфор-
маційна система СБ. Основним ЇЇ знаряддям слугувала вельми роз-
галужена мережа оперативних джерел з місцевої людності. Визна-
чилися пріоритетні завдання, система організації збору інформації, 
її передачі, зберігання та систематизації. Розвідувальні дані не тіль-
ки давали змогу ефективніше здійснювати антиурядові акції. На 
наш погляд, розвідка може розглядатися як перший з двох основ-
них компонентів роботи СБ з контррозвідувального захисту під-
пільного руху, оскільки вона виявляла форми і методи діяльності 
спецслужб противника, його антипідпільні плани і заходи, учас-
ників агентурно-інформаційної мережі. 

3.5. Слщча діяльність та судово-дисциплінарна практика 

Основними завданнями слідчої діяльності як другого компонен
та контррозвідувального захисту були виявлення та документуван-
ня діяльності агентури противника, перевірка на лояльність учас-
ників підпілля, збір компрометуючого матеріалу на представників 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 371, 373. 
2 Там само. - Спр. 398. - Т . 21.-Арк. 116. 
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адміністрації та активу радянської сторони з метою подальшого зас-
тосування до них різноманітних санкцій, вилучення додаткової 
інформації про сили і засоби ворожої сторони. 

Як зазначалося, слідчі підрозділи існували при референтурах СБ 
усіх рівнів, починаючи від Центрального проводу. Остання, за сло
вами В. Кука, здійснювала «розслідування по фактах найбільш , 
важливих, що мали значення для всієї організації українських : 
націоналістів. Зокрема, вона вела перевірку по фактах загибелі окре-
мих керівних учасників націоналістичного підпілля або по фактах 
можливих провалів...»1 

Зрозуміло, що за умов ескалації протиборства між силовими 
структурами радянської сторони та озброєним підпіллям ОУН 
провідним завданням СБ ставала оперативно-слідча протидія ство-
ренню агентурних позицій противника у лавах руху опору — вияв-
лення, знешкодження або перевербовка джерел ворога, здійснення 
за допомогою останніх активних оперативних комбінацій. 

Інструкція референтури СБ Крайового проводу «Одеса» (Волинь) 
«Боротьба з сексотством і провокацією» вбачала причини зростан-
ня небезпеки у цілеспрямованій роботі НКВС-НКДБ зі створення 
агентурного апарату та деморалізації частини місцевого населения 
внаслідок репресивної політики влади. Відтак, ішлося у документі, 
заходи у відповідь повинні здійснюватися у двох напрямах — зрив 
акцій спецслужб противника і піднесення «революційних настроїв» 
шляхом пропаганди. Підкреслювалося, що мало жорстко карати 
сексотів, треба вживати профілактично-виховних заходів для ско-
рочення соціальної бази вербовки чекістами2. 

Матеріали СБ дозволяють зробити висновок про досить глибоку 
обізнаність ії співробітників зі структурою, методами робота ра-
дянських правоохоронних органів та їхнього агентурного апарату. 
За визначенням інструкци «Як розкрити агентуру через слідство» '* 
агентура являла собою «секретну сітку ворога, що веде розвідуваль-
но-диверсійну роботу проти антирадянського елементу». Есбісти 
розрізняли резидентів (посередній тип між оперативним працівни- , 
ком і сексотом, сексоти, що кермують частиною секретної сітки), 
агентів («агент — це такий сексот, що є в нутрі інтересного середо-
виша, або стоїть так близько до нього, що може безпосередньо чер- * 
пати цінні і вірогідні відомості з самої глибини... середовища») та 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 54. - Арк. 127. 
2 Там само. - Спр. 398. - Т. 21. - Арк. 159. 
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інформаторів («це такий сексот, що працює тільки зором і слухом. 
Він не мае можливості пролізти в агентурне середовише по причині 
віку, національності, вдачі, політпоглядів... зате має можливістьду-
же часто бачити і чути не останньої вартості відомості»)1. 

Наведений документ окреслював структурну побудову органів 
внутрішніх справ та державної безпеки, основні типи агентів 
(агент-зв'язковий, маршрутник, бойовик, утримувач конспіратив-
ної квартири, а також довірені особи), певні види оперативно-роз-
шукової документації (агентурна справа на підпільні організації або 
їхніх учасників, робоча справа агента, справа-формуляр з компро-
метуючими материалами на певний об'єкт розробки). Особливо не-
безпечною вважалася агентура з «членів ОУН і УПА або симпатиків 
... такого походження агентура більше обізнана з відносним анти-
совєтським середовищем та мае можливості діяти в його нутрі». На 
думку авторів документа, головною основою вербовки радянської 
агентури слугувала залежність від органів держбезпеки, наявність 
компрометуючих матеріалів, загроза репресій («через арештування, 
чи під тиском компрометуючих матеріалів чи шантажу»)2. 

Основними об'єктами слідчої роботи виступали запідозрені у 
співробітництві з противником підпільники та місцеві мешканці, 
захоплені радянські військовослужбовці та партизани, представни-
ки адміністрації та активу, конкуренти з числа інших націонал-
патріотичних угруповань. «Повідомлення про агентурну роботу 
НКВД і НКДБ» (грудень 1944 р.) до потенційного контингенту, що 
підлягав оперативно-слідчій розробці, зараховувало колишніх 
членів Компартії Західної України, довоєнний актив, осіб, прибу-
лих з інших регіонів України, священиків, лояльних до влади3. 

Документ СБ «НКГБ і НКВД» (1944) наставляв співробітників 
цих органів «ловити за всяку ціну живими — для нас це цінний 
матеріал»4. Чимало відомостей вилучалося у захоплених радянських 
розвідників, яких готували для роботи на ЗУЗ на спецкурсах 
у Москві, Києві, Горькому, Ульяновську, Коломні та інших містах5. 
При допитах військовослужбовців рекомендувалося дізнаватися 
про організацію та місця дислокації військових частин, їхній 
командний склад, військкомати, аеродроми та інші важливі 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 21. - Арк. 332. 
2Тамсамо. -Арк. 331, 333-334. 
3Там само. - Спр. 376. - Т. 61. -Арк. 24. 
4ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 229. - Арк. 38. 
5 Там само. - Арк. 41—41 зв. 
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об'єкти, систему їхньої охорони, військове будівництво, роботу 
НКДБ у військах, воєнну юстицію1. 

Вилучена у референта СБ районного проводу ОУН Гамалії т-
струкція про допит агентури противника підкреслювала, що кінце-
ва мета розробки цієї категорії підслідних — виявлення й аналіз 
характерних рис діяльності сексотів для урахування їх у дальшому 
забезпеченні безпеки підпілля, у професійній підготовці власних 
кадрів («вивчаючи, яки ми способами проникає до нас ворог, 
пізнаєм свої слабкі місця, розставляємо там свою сітку з метою ви
явлення ворожої агентури або зміцнюем ізоляцію»)2. 

Виокремлювалися три основні блоки питань до агентів против
ника, на котрі належало знайти відповідь у ході слідства: 

1. Обставини і способи вербовки: з'ясування конкретних під-
розділів, що здійснювали вербувальну роботу, ознаки, за якими 
суб'ект вважаеться таким, що становить оперативний інтерес, спо
соби створення вербувальної ситуації та схилення особи до неглас
ного співробітництва, відпрацювання легенд на період перебування 
кандидата на вербування під вартою та на період підведення до до-
ручених йому об'єктів розробки. 

2. Дізнання про спосіб зв'язку між агентом та оперпрацівником: 
здійснюється безпосереднъо або через резидента, встановлення ус-
тановчих даних резидента, місць зустрічей, характеру завдань аген
ту. Рекомендувалося при можливості захопити резидента, вийти 
шляхом допиту на підконтрольну йому агентурну мережу, уточнити 
форми і методи агентурно-оперативної роботи. Від резидента ж, як 
вважалося, можна отримати додаткові дані про організаційну 
структуру та способи роботи правоохоронних органів, особисті дані 
їхніх співробітників, а також відомості про місцеві осередки ком-
партії та влади; 

3. Отримання даних про обсяг антипідпільної роботи, що викона-
на негласним помічником НКВС-НКДБ, реальні збитки від неї, моти-
ви, що спонукали особу погодитися на співробітництво. Виходячи з 
цього, пропонувалося встановлювати ступінь провини підслідних. 

Слідчі СБ, як правило, не розрізняли підозрюваних та свідків У 
процесуальному розумінні, арешт і жорсткі засоби впливу могли 
застосовуватися до будь-якого об'екта допиту. Головним вважалося 
отримання визнання у ворожих діях, свідчень на інших осіб. 

# 
1 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 229. - Арк. 21. 
2 ДА СБУ. - Спр. 372. - Т. 23. - Арк. 37. 
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Розглянемо характерні приклади допитів осіб, що становили 
оперативний інтерес СБ. Так, наприкінці 1943-1944 рр. у полон до 
формувань ОУН та УПА потрапляли окремі радянські військово-
службовці або невеликі їхні групи, що брали участь у бойових діях 
проти німців. СБ з'ясовувала їхні установчі дані, приналежність до 
військових частин і з'єднань, відомості про бойові завдання та ко-
мандний склад, морально-політичний стан, присутність представ-
ників органів військової контррозвідки. 

Залежно від роду військ їх розпитували про озброєння та бойову 
техніку. Наприклад, у жовтні 1943 р. під Здолбуновом (Рівненська 
область) було захоплено трьох радянських військовослужбовців, які 
втекли з ешелону під час перевезення полонених до Німеччини. 
Один з них, пілот Р. допитувався про тактико-технічні характерис
тики різних типів літаків та реактивної артилерії. Пропозицію зали-
шитися з повстанцями полонені відхилили, висловивши бажання 
«далі боротися з братами зі сходу за комунізм», і були знищені. Взя
того УПА в полон у Волинській області (лютий 1944 р.) червоно-
армійця з 1-го гвардійського кавалерійського корпусу Г. допитували 
про штат та озброєння кавалерій від відділення до дивізії, команд-
ний та політичний склад, роботу Особливого відділу, матеріально-
фінансове забезпечення особового складу, настрої бійців. 8 квітня 
1944 р. у Тернопільській області група солдатів 350-ї стрілецької ди-
візії 60-ї Армії, пробиваючись з німецького оточення, вступила в бій 
з підрозділом УПА, 15 червоноармійців потрапили у полон. У них 
вивідували організацію стрілецьких підрозділів на рівні рота—ба
тальной та роботу особливого відділу1. 

Допитам поддавали і захоплених за лінією фронту радянських 
розвідників-диверсантів. Зберігся, наприклад, протокол допиту СБ 
(червень 1944 р.) офіцера повітрянодесантних військ А., закинутого 
з Тули до Західної Галичини для виконання спеціальних завдань2. 

Загалом розрізнялися два типи ведения слідства — «головою» (із 
застосуванням переконання, логічних прийомів) та «рукою» (сило-
вий допит із застосуванням фізичного примусу, тортур). Про такти
ку арешту та слідства дають уявлення інструктивні документи СБ 
«Що повинен знати співробітник СБ у боротьбі з агентурою» та 
«Слідство — допит». Значна увага приділялася організації затриман-
ня підозрілого, оскільки «невдалий, не конспіративний арешт 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 52. - Арк. 73, 75, 79. 
2 Там само. - Спр. 372. - Т. 103. - Арк. 53. 
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об'єкта не дає позитивних результат при допиті ... арештований 
може прямо ухилитися від свідчень». Слідчий зобов'язувався осо-
бисто проінструктувати бойовиків як здійснювати арешт. Агента- :; 
«внутрішника» (тобто зануреного безпосередньо до підпілля) реко-
мендувалося затримувати під приводом призначення на роботу до 
іншого підпільного осередку, відрядження на курси або для звіту пе
ред зверхниками. Арештований не повинен до певного часу вважа- } 
ти, що його затримали навмисно, або здогадуватися про причини 
арешту. 

У преамбулі до допиту слідчому радили розмовляти з об'єктом на ) 
сторонні теми, не ставити запитань по суті, надати можливість віль-
но викласти біографію, не давати приводу бути насторожі, встанем 
вити з ним психологічний контакт. При цьому сам слідчий повинен 
скласти про себе уявлення як про необізнаного у деталях справи. 
Основна частина допиту поділялася на три частики. У першій реко-
мендувалося дати підслідному вільно висловитися, а самому слідчо- | 
му — запам'ятати зміст свідчень для дальшого виявлення лопчних 
суперечностей. Якщо об'єкт відмовлявся від свідчень, у другій чао 
тині приписувалося оголосити Йому про арешт, змусити письмово 
викласти біографію з докладним висвітленням питань, що цікавили 
слідчого. Третя частина ставила за мету отримання правдивих свід-
чень. Об'єкту пропонувалося докладно висвітлити окремі періоди 
біографії. Саме на цій стадії допиту застосовувалися різноманітні 
тактичні прийоми: 

• очна ставка. Рекомендувалося, щоб один з її учасників схиляв 
іншого до правдивих свідчень («Іван, говори правду», «Я сказав усе, < 
що знав» і так далі); 

• перехресний допит декількома слідчими; 
• допит « конвеєром». У ньому повинні брати участь три слідчі, 

один з яких старший. Перед допитом укладається його план, розпо-
діляються ролі, в яких два молодших слідчі грали допоміжну роль, 
уточнювали окремі факти. Допускалося ведения допиту змшами по 
8 годин з метою «психічно і фізично виснажити» підслідного; 

• застосування логічних пасток (крюків), особливо у тих випад-
ках, коли підслідний міг мати декілька заздалегідь відпрацьованих 
легенд; 

• різноманітні засоби впливу на психологічні важелі об'єкта: де- ; 
монстрація розуміння того, що вїн є випадковою, несвідомою жерт- ,: 
вою підступу органів НКВС-НКДБ і може розраховувати на збере- ? 

ження життя у разі відвертої поведінки, турбота й увага до потребу 
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підслідного, апеляція до націонал-патріотичних почуттів людини, 
його сумління («ганьбиш своїх рідних», працюєш на «москалів») 
тощо; 

• фізичний вплив (метод третього ступеня) у тих випадках, «ко
ли слідчий переконаний, що об'єкт-злочинець принципово не хо-
це говорите». Практикувалося биття, застосування так званого 
«станка» (людину підвішували за кінцівки і били по чутливих 
місцях; цей метод приписувався Б. Козаку - шефу референтури 
СБ на ПЗУЗ), тортури вогнем, стискання черепа цуркою (гаротою) 
тощо1. 

Протоколи допитів, надсилалися для узагальнення до вищих ре-
ферентур СБ. Вживалося зашифроване позначення результат до-
питу: «1-11» (визнаний невинним, звільнений), «2-12» (визнаний 
винним, накладено стягнення або звільнений з подальшим перебу-
ваннямпіднегласнимнаглядомСБ), «3-13» (страчений). Ліквідація 
визнаних винними здійснювалася, за термінологією есбістів, «насу
хо» (негласно, з похованням трупа) та «намокро» (залишали тіло у 
населеному пункті на шибениці упродовж певного часу з метою за-
лякування), залежно від співробітництва з владою. 

Особливості оперативно-елідчої розробки залежали від стану 
справ у референтурах певних проводів (насамперед, забезпеченості 
їх підготовленими кадрами слідчих, яких постійно не вистачало, та 
кваліфікації співробітників). Як ішлося у звіті про роботу СБ крайо-
вого проводу «Захід—Карпати» (перша половина 1945 р.), у рефе-
рентурі Станіславського окружного проводу намагаються ретельно 
вести слідство, застосовувати на практиці навчальні матеріали, ви-
явлених агентів противника майже не ліквідовують, обмежуючись 
стратою резидентів. Натомість у Калуському окружному проводі 
роблять наголос на жорстку силову розробку, у Самборському зни-
щили за півроку майже 600 селян, у Дрогобицькому знищують лю
дей без достатнього обґрунтування («на кого вкаже село», причи
ною страти могло слугувати навіть розпиття горілки з військово-
службовцями)2. 

Приклад диференціації слідчих справ — звіт поліцейсько-вико-
навчого відділу референтури СБ надрайону «Коліно» за 20—30 жовт-
ня 1943 р. Згідно з документом, з 59 справ 26 було заведено «за ко-

1 Див.: ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 22. - Арк. 117-134; Т. 23. -
Арк. 157-161. 

2 Там само. - Ф. 11. - Спр. 7443. - Арк. 271-272. 
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мунізм», 6 — за шпигунство, 11 — за злодійство, 2 — за пограбуван-
ня, 8 - за етнічною ознакою (на поляків), решта — за інші прови-
ни. 3 підслідних 55 було страчено, 4 - звільнено1. Страчували часто 
у такий спосіб, щоб залякати населения. Наприклад, труп зали-
шався на шибениці з табличкою «Цей сексот мае висіти три дні. 
Хто нарушить це правило, того спіткає ця сама кара. Смерть доно-
щикам»2. 

У вказівках слідчим СБ не наполягалося на обов'язковому засто-
суванні фізичного впливу. За словами референта СБ Крайового 
проводу «Захід—Карпати» В. Лівого (Йордана), «ті, хто добивають-
ся свідчень шляхом побиття, ніколи не стануть хорошими есбіста-
ми»3. Однак на практиці відсутність належної кваліфікації, гонитвц ; 

за показниками «знешкодження сексотів», низький загальноосвпь ', 
ній та культурний рівень разом із низькими моральними якостяміі 
ОКрЄМИХ СПІВробІТНИКІВ С Б ПрИЗВОДИЛО ДО ПОШИрЄННЯ СИЛОВИХ МЄч 
тодів слідчої роботи, як наслідок — до масових самообмовлень, по- ""' 
силення шпигуноманії, деморалізації підпілля. 

У ході розслідування навесні 1945 р. невиправданих репресій, як* 
роздмухував на Волині Б. Козак (він особисто ліквідував близько \ 
100 підпільників, запідозрених у шпигунстві), член ЦП ОУН Ко
валь дійшов висновку: якби його допитували в такий спосіб, то він 
би визнав себе «абіссінським негусом». За словами референта СБ 
Крайового проводу «Одеса» С. Янишевського, «у січні—лютому \ 
1945 року; читаючи протоколи допитів убитих, я побачив, що в нид ч 
є маса суперечностей, що свідчення замучених жертв нічим не~;* 
підтверджуються, ми винищуєм людей, які нічого спільного 3 орга* .? 
нами... немали»4. 

Встановлених зрадників, агентів противника наказувалося 
ліквідовували без суду, одразу після слщства та з'ясування важливи ,̂ 
для СБ деталей роботи НКВС-НКДБ. Крім страти застосовувалиея;> 
й інші покарання — побитгя «буком» (10—50 ударів), примусощ 
праця, штраф на користь організацп. Якщо встановлений у хо;£ 
слщства інформатор противника не встиг заподіяти ШКОЩЇ 
підпіллю, його або намагалися перевербувати для оперативних ігор^ 
або змушували писати зобов'язання про відмову від співробітниШН" 

'ДАСБУ.-Ф. 13.-Спр. 376.-Т.49.-Арк. 197-198. 
2 ЦДАГОУ - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 385. - Арк. 1. 
3ДАСБУ. - Ф . 2.- Оп. 58. - Спр. П.-Арк. 165. 
4 Шульженко Б.С. Украинские буржуазные националисты. — М., 1963.-** 

С. 236. 

208 



Розділ 3 

ва, а другий примірник надсилали до відповідного органу НКВС-
НКДБ1. 

СБ контролювала й особисте життя підпільників, що було ціл-
ком зрозумілим за умов суворої конспірації, необхідності підтриму-
вати боєздатність руху опору та його позитивний імідж серед насе
ления. Націоналіст, ішлося у вказівках крайового провідника Бору-
на (10 січня 1943 р.), є членом своєрідного ордену За розкладення 
організації, обман зверхників та невиконання наказів він може бу
ти знищений, а за аморальні вчинки — виключений з ОУН2. Так, 
дозвіл на одруження підпільник діставав від окружного провідника 
иісля перевірки нареченої есбістами. В «Організаційних вказівках» 
СБ ішлося: «Чоловік-підпільник не повинен ходити до жінок в осо
бистах справах. Якщо він іде до жінок у службових справах, то по
винен брати з собою свідка... Чоловік, якого здеморалізує жінка, бу-
де покараний понижениям у посаді»3. 

Слід підкреслити, що суворі покарання застосовувалися і до са
мих есбістів. Так, у Волинській області на початку 1945 р. за виро-
ком суду ОУН страчено «за деморалізацію» районних рефереятів 
СБ Біса і Білого4. 

Торкнемося проблеми судочинства та покарання ОУН, тісно 
пов'язаної із процесом оперативно-слідчої розробки. Як і раніше, в 
основі «організаційного» судочинства в ОУН лежав «Правильник». 
СБ формально не мала повноважень судити членів організації. Здо-
буті в ході слідства компрометуючі матеріали на «організовану лю-
дину» належало передавати до внутрішнього суду. Він скликався за 
рішенням провідника певного рівня, який за ієрархією був на два 
ранги вищий за підсудного. Брати участь у судовому процесі могли 
особи за рангом не нижче підсудного. Вирок підписувався суддею, 
слідчим та керівником відповідного проводу ОУН5. 

Передачі члена ОУН до організаційного суду за « Правил ьником» 
могли передувати санкції дисциплінарно-виховного характеру — за
ражения («упімнення»), догана, «упімнення з загрозою», пони
жения у посаді або звільнення з неї. Надалі, відповідно до «Пра-
вильника» (редакція 1945 р.), передбачалося, що Генеральний суддя 
ОУН наділяє судовими повноваженнями провідників різних рівнів: 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 58. - Спр. 11. - Арк. 165. 
2 ЦДАВОВУ - Ф. 3837. - Оп.1. - Спр.2. - Арк. 25. 
3 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 22. - Арк. 193-194. 
4 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 46. - Спр. 299. - Арк. 58. 
5 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 5. - Арк. 57-58. 
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повноваження 1-го рівня отримували члени Проводу ОУН, 2-го — 
крайові провідники, 3-го — керівники референтур крайових прово-
дів і шефи окружних проводів, 4-го — керівники референтур окруж
ных проводів та надрайонні провідники. До їхньої компетенції на
лежало судочинство над членами ОУН за видачу ворогові орга-
нізаційних тайн (встановлені агенти НКВС-НКДБ передавалися до 
«надзвичайного суду СБ»), скоєння злочинів проти «політичної 
лінії» ОУН, порушення дисципліни, кримінальних злочинів. Міри-
лом визначення ступеня провини слугувала «революційна совість»1. 

Розрізнялися два види внутрішньоорганізаційного судочинства. 
«Суд адміністративним порядком» здійснював сам провідник. Він 
заслуховував обидві сторони та свідків. У разі неявки до суду або на-
явності письмового визнання підсудним своєї провини, а також у 
випадках, коли додаткове розслідування могло завдати «шкоди для 
Української національно-визвольної боротьби», міг виноситися за-
очний вирок. Керівники, які мали повноваження 1—2 ступенів, Ма
ли право виносити смертні вироки по всіх пунктах у межах компе-
тенції, решта — лише у дисциплинарных та кримінальних справах. 
У бойовій обстановці за дисциплінарні та кримінальні провини, 
здатні підірвати боєздатність підпілля, керівник отримував право 
виносити смертний вирок на місці. Про нього він зобов'язувався 
доповідати зверхникам, ніс відповідальність за справедливість 
рішення аж до смертної кари. 

Передбачався і «Тереновий організаційний суд». Він скликався 
для розслідування справ із сумнівними, спірними доказами, для 
визначення провини заслуженого учасника руху або з'ясування 
справедливое^ інших судових рішень. До суду включали трьох 
членів ОУН, за рангом не нижче підсудного. 

До осіб поза межами ОУН судово-каральні функції СБ практич
но не обмежувалися. Слідчі заходи, як правило, були нетривалими, 
протокол допиту займав не більше сторінки (більш ретельний до
пит здїйснювався тільки у тих випадках, коли, на думку слідчих, він 
міг дати матеріал щодо форм і методів роботи радянських силових 
структур). Навіть станичному представнику СБ надавалося право 
карати «ворожі елементи». Запроваджувався механізм кругової по
руки — за наказом по СБ від 10 травня 1944 р. вимагалося за одного 
винного у співробітництві з ворогом «знищувати всю рідню»2. 

>* 
'ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т. 21.-Арк. 294-296. ' & 
2 Там само. - Т. 56. - Арк. 198. ■ ' > і \ 
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Поширені факти брутального поводження з особами, що не вхо
дили до ОУН, підтвердив свого часу В. Кук. «Правдиво кажучи, -
свідчив він у КД Б УРСР 9 червня 1954 р., - на допитах у СБ нерідко 
застосовувалися засоби фізичного впливу на осіб, що були піддані 
затриманню й допиту. Над затриманими знущалися і таким шляхом 
отримували від них свідчення. Відповідно до цього укладалися не-
правильні протоколи і ухвалювалися неправильні рішення про вбив
ства і розстріли. Такі факти мали місце, коли СБ стикалася з особа
ми, запідозреними у співробітництві з органами... Що стосується 
працівників партійно-радянського активу і співробітників орга-
нів... то зазвичай ця категорія людей на допитах не могла прихову-
вати і не приховувала свого становища... Як правило, ці особи 
піддавалися вбивству. Рішення про вбивства у тих випадках, коли 
були якісь сумнівні дані у працівників СБ, приймалися надрайонним 
проводом ОУН і були обов'язковими для референтур СБ районних 
проводів. Утих випадках, коли факти були цілком очевидні і не ви-
магали додаткової перевірки, рішення по таких фактах міг прийня- ; 
ти сам референт СБ... аж до вбивства людини. Документа вбитих... 
направлялися по організаційних зв'язках і надходили в архів цент
рального проводу ОУН»1. 

Слідча робота в період, що розглядається, набула значения? 
ефективного інструмента добування розвідувальної інформації, , 
контррозвідувального захисту підпілля та контролю за лояльністю т" 
його учасників. Визначилися основні категорії підслідних, обумов- ' 
лені наріжними положениями стратеги і тактики ОУН, діями її про- . 
тивників. Формувалися та запроваджувалися у практику зведення [ 
прийомів слідчої діяльності, налагоджувалася підготовка кадрів, * 
чому сприяла достатня обізнаність СБ з методами роботи радянсь-
ких правоохоронних органів та їхнього агентурного апарату. / 

Екстремальні умови протиборства із силовими структурами ' 
СРСР та характер протидії політиці радянізації регіону вирішаль-
ним чином обумовили жорсткість оперативно-слідчої діяльності 
СБ, керівники якої фактично дотримувалися курсу на перетворен-
ня її в позасудовий орган (принаймні стосовно осіб поза межами 
ОУН). Крім безперечного внеску слідчих підрозділів СБ у захист ; 
^ідпілля від розвідувально-підривних дій противника, суворі ' 
санкції слідчих та судових органів у багатьох випадках набували не- ' 
ЗДекватності й межували з репресивно-терористичною діяльністю. 

'ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т. 54.-Арк. 130-131. 
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3.6. Оперативно-бойові підрозділи 
та репресивпо-терорнстична діяльність 

Важливий елемент Служби безпеки — оперативно-бойові під-
розділи — боївки СБ (БСБ). їхні провідні завдання: 

• участь у бойових сутичках із військами та співробітниками 
правоохоронних органів противників; 

• розвідувальні та диверсійні акції; 
• охорона та забезпечення життєдіяльності керівного складу 

проводів ОУН і референтур СБ; 
• затримання, конвоювання й охорона підслідних; 
• терористичні акти проти особового складу спецслужб против

ника, учасників їхнього агентурного апарату, функціонерів офіцій-
них структур радянського режиму активу; 

• виконання смертних вироків «революційних трибуналів», 
акцій залякування; 

• дії від імені силових структур радянської сторони з метою їх 
компрометації та оперативної розробки підозрілих учасників під-
пілля. 

Боївки створювалися при референтурах СБ від Центрального до 
районного проводу включно. Усталеної штатної чисельності не 
існувало. У середньому особовий склад БСБ коливався від 2—3 до 
10—12 бойовиків залежно від рівня референтури, специфіки зав-
дань, місцевих умов, однак вони могли налічувати й декілька де-
сятків бійців. 

Боївки, зазвичай, були добре озброєні. В одному з інсгруктивних 
документів на БСБ чисельністю до відділення (10—12 осіб) реко-
мендувалося мати 1—2 ручних кулемети, автомати, пістолети, не 
менше 2 ручних гранат на чоловіка, мотузки для в'язання бранців. 
Залежно від завдань БСБ отримували вибухівку та інші диверсійні 
засоби. Характерною зброєю есбістів були так звані пути, або цурка 
(гарота), що широко використовувалася для страт. Частина команд
ного складу БСБ пройшла навчання у старшинських (офіцерських) 
школах У ПА1. 

Боївки комплектувалися добірними, перевіреними вояками. 
Докладно вимоги до них наводилися, зокрема, в «Інструкції № 2 
для боївок СБ на території Калуського округу» (лютий 1944 р.)2. 

' ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 351. - Арк. 33-34, 53. 
2 ДАСБУ-ФЛЗ. -Спр. 22.-Арк. 201. .. _ 
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Боївкарі СБ повинні обов'язково бути членами ОУН (у виняткових 
випадках — «активними симпатиками»), мати бездоганну репу-
тацію, високу ідейність, сміливість, моральну стійкість із притаман-
ною безкомпромісністю до ворога, дисциплінованістю й суборди-
нованістю, конспіративністю. Заборонялося потрапляти живим до 
рук ворога. Боївкарі мали бути фізично й інтелектуально розвину-
тими, добре володіти зброєю. За дезертирство, невиконання на-
казів, крадіжки вони підлягали страті. За менш серйозні провини на 
них накладалися додаткові заняття зі стройової або кросової підго-
товки, позбавлення їжі тощо. 

Оперативно-бойові підрозділи СБ брали учать у численних су-
тичках з підрозділами радянських військ та органів НКВС-НКДБ. 
Як правило, вони діяли із засідок, нападали на невеликі групп про
тивника, здійснювали терористичні акти проти його командного 
складу. Вдавалися БСБ і до диверсій на промислово-транспортних 
об'єктах, машинно-тракторних станціях, у колгоспах та радгоспах. 
3 1944 р. зросла кількість підривів залізничного полотна, мостів, 
станційного майна. Найбільш уражені диверсіями стали райони 
Полісся та наближені до державного кордону залізничні відтинки 
Прикарпаття. Лише на Ковельській залізниді у серпні — грудні 1944 р. 
оунівці підірвали 11 потягів, 7 мостів, знищили станційні споруди, 
зіпсували телеграфні лінії. Цьому, за повідомленнями радянської 
сторони, сприяла просякнутість кадрів залізниці агентурою підпілля, 
а в окремих районах «банди є фактичними повними господарями»1. 

Найрезонанснішою збройною акцією під час війни, до якої були 
причетні бойовики СБ, став напад на кортеж командувача 1-го 
Українського фронту генерала армії М. Ватутіна. 29 лютого 1944 р. 
біля с. Милятин на півдні Рівненської області його було обстріляно 
загоном українських повстанцев. У результат! цього нападу він був 
тяжко поранений; помер у Києві 15 квітня. За свідченням колишнь-
ого начальника штабу з'єднання УПА «Холодний Яр» Є. Басюка 
(Чорноморця), напад здійснила БСБ Примака. КолишніЙ команду-
вач групи УПА «Схід» Ф. Воробець (Верещака) свідчив на допитах, 
що, згідно зі звітом його ад'ютанта Деркача та надрайонного 
провідника Ворона, підбиту машину та документи М. Ватутіна за-
хопила БСБ місцевого с. Гоща. За повідомленням від 9 березня 1944 р. 
розвідувальної резидентури НКДБ УРСР «Тайга», котра розслідува-
ла інцидент, у нападі взяли участь БСБ Жука і Черкеса. До складу 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 929. - Арк. 97, 123-124. -
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останньої ввійшов колишній угорський військовослужбовець-
снайпер, який начебто і поранив полководця'. 

Специфічною формою діяльності боївок СБ було камуфлювання 
під представників силових структур противника (виступи «під мас
кою совєтів»). Для імітації радянських військовослужбовців на-
лагоджувався збір обмундирування, документів, нагород і зброї. 
Наказ для референтур СБ військових районів запілля УПА та пред-
ставникам СБ у станичних організаціях від 29 травня 1944 р. вима-
гав «усі ворожі документи, комплекти військового радянського одя-
гу» висилати керівництву2. Після загибелі керівника Карпатського 
крайового проводу Я. Мельника (Роберта, 1 листопада 1946 р.) бу
ло вилучено 28 радянських орденів, 55 червоноармійських посвід-
чень, 180 військових квитків3. 

Дії легендованих БСБ описано, зокрема, у доповідній записці 
С. Савченка наркомові внутрішніх справ УРСР комісару держбезпе-
ки В. Рясному від 17 січня 1945 р. Як ішлося в документі, посилення 
оперативно-військових ударів радянської сторони, збільшення чи-
сельності громадян, шо бажають співпрацювати з органами влади, 
«спонукають СБ та керівників бандформувань УГЛА при проведенні 
своїх бандитських нальотів ставати на шлях провокаційних витівок і 
маскування... під бійців і офіцерів Червоної армії, військ НКВС і 
співробітників НКВС і НКДБ... Прикриваючись формою військ Чер-
воної армії і наших органів, нерідко з орденами і медалями Радянсь
кого Союзу, трупами з'являються по селах... проводять свою терорис-
тичну та іншу підривну діяльність, знищують низовий радянсько-
партійний актив, офіційних працівників наших органів, агентурно-
інформаційну мережу і членів їх сімей». Наводилося шість випадків 
дій легендованих груп у Дрогобицькій, Львівській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях зі знищення радянсько-партіиного активу 
оперативних працівників, «угону» призовників з військкоматів4. 

Як зазначалося, однією з головних функцій БСБ були терорис-
тичні акти стосовно представників влади, активу, інших осіб, які 
розглядалися як нелояльні, або з метою залякування населения, 

1 Гриневич В. Убивство Ватутіна // Історія українського війська (1917—1995). -
Львів: Світ, 1996; Веденеев Д., Шевченко С. Гибель Ватутина: факты и версии // 
«2000». - 2004. - 20 февраля; ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 3. - Арк. 285; 
Ф. 60. - Спр. 86748. - Арк. 9. 

2ДАСБУ.-Ф. 13.-Спр. 372.-Т. 56. -Арк. 199. 
3 Там само.- Т. 65. — Арк. 70. ' 
4 Там само. - Ф. 2. - Оп, 88. - Спр. 26. - Арк. 52-60. -Л Ф » .У01А/. 
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підтримки контролю над ним. Наведемо фрагмент з протоколу до-
питу (27 липня 1944 р.) коменданта боївки СБ Рівненського район
ного проводу ОУН Рубача, що дає змогу скласти уявлення про ме-
ханізм терористично-репресивних дій БСБ1. За його свідченнями, 
із червня 1942 р. він добровільно увійшов до складу боївки Рів-
ненського надрайонного проводу під командуванням Холоднечі. 
Цей підрозділ, маскуючись під вояків УПА, вів бойові дії проти ра-
дянських партизанів та вчиняв терористичні акти проти осіб — сим-
патиківрадянськоївлади. Утравні 1945 р. референт СБ Рівненсько-
го районного проводу Макар призначив Рубача начальником 
поліцейсько-виконавчого відділу та комендантом БСБ. Інструкту-
ючи підлеглого, Макар зазначив, що для знищення противників 
ОУН необхідно скрізь «мати вуха і очі... для чого створена служба 
безпеки, що складається із референтури розвідки та... боївки, що 
безпосередньо розправляється з ворогами». 

До обов'язків БСБ Рубача входило захоплення партійних 
працівників та співробітників НКВС для передачі їх до референту
ри СБ, розвідка настроїв населения району, контроль за заготівлею 
продуктів для УПА, репресії проти осіб, що ухилялися від набору до 
повстанських сил, знищення співробітників силових структур про
тивника, радянських військовиків, що втекли з німецького полону, 
членів компартії і комсомолу, поляків та євреїв. Загалом боївкою 
було знищено близько 140 осіб. 

Прибуваючи до населених пунктів, співробітники референту
ри через місцевий актив ОУН та власних розвідників з'ясовували 
настрої населения, хід матеріального постачання для УПА, уста-
новчі дані військовополонених, що переховувалися в селі. Після цьо-
го до населеного пункту прибувала БСБ для здійснення репресив-
них акцій. «Приїхавши до села, — розповідав Рубач, — за допомогою 
місцевих мешканців я встановив, де мешкають особи, занесені Ма
каром до списку... Ми почали заходити у будинки, що нас цікавили, 
і пострілами впритул розстрілювали людей. Разом упродовж двох 
днів у с. Грушевиця Рівненського району ми вбили 36 чоловік, тру-
пи яких залишили у селі. Жодного з убитих... я особисто ніколи не 
знав ні в обличчя, ні за прізвищем. У чому їхня провина також ні я, 
ні решта учасників боївки не знали. Це нас не цікавило. Ми вико-
нували наказ...»2 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 20. - Арк. 56-62. . -",; ф - .4-лО АГл ! 

2 Там само. . ; ": -. Ж/1 *■№'■ 
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Безкомттромісний характер протистояння антирадянського руху 
опору та збройної машини радянської сторони, ескалація обопіль-
ного насильства й ворожнечі, прагнення ОУН та УПА за будь-яку 
ціну не допустити радянізації регіону неминуче породжували, по-
ряд із власне бойовими діями, широке поширення терору як одно
го з напрямів діяльності СБ. За словами В. Кука, «...терор вважався 
в організації українських націоналістів необхідною умовою бороть-
би проти радянської влади й розглядався як продовження і одна з 
форм збройної діяльності антирадянського націоналістичного 
підпілля... В силу... загальних настанов і панівних тоді у наш'она-
лістичному підпіллі гтоглядів здійснення терактів і вбивств було 
звичайною справою. Відтак вказівку на здійснення... терористич-
ного акту над працівником партійно-радянського активу або 
співробітником органів... мігдати керівниктіеї чи іншої ланки ор-
ганізації українських націоналістів... Його вказівки учасниками 
націоналістичного підпілля безумовно виконувалися»1. 

Спрямованість терористичної діяльності СБ можна умовно 
поділити на два напрями: зовнішній (проти представників силових 
структур та їхнього агентурного апарату, партійно-радянських 
функціонерів, активу, колгоспної адміністрації, інших офіційних 
установ, громадян, що вважалися нелояльними, тощо) та внут-
рішній (проти реальних чи вигаданих інформаторів радянських 
правоохоронних органів, неггевних, на думку СБ, учасників руху 
опору). 

Зовнішній терор активізувався напередодні повернення ра-
дянської влади на землі Правобережної і Західної України. Про це 
відверто проголошувалося у зверненні від імені ОУН «Смерть воро
жим запроданцям» від квітня 1944 р.: «...Більшовики своею систе
мою зради, запроданства і донощицтва виховали незчисленну 
кількість... шпиків, сексотів, зрадників, запроданців, яничарів... 
Ланцюг зради починався від артільного сторожа, а кінчався на чле
нах політбюро ЦК ВКП(б)... Коли більшовицькі кати мільйонами 
винищували українців — то в нас не здригне рука зняти голову кож
ному, хто і далі допомагатиме окупантові утримувати наш край». 
Більше того, у листівці від травня 1944 р. прямо вказувалося на 
жорстокий характер розправи з противниками: «...Вас уб'ють кола
ми, бо шкода буде куль на таку погань»2. 

1ДАСЬУ. - Ф . ІЗ.-Спр. 372. -Т. 54. -Арк. 132. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 70. - Спр. 996. - Арк. 9, 13 зв. 
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Логіку дій есбістів промовисто розкривають слова референта СБ 
Мітли. НазапитанняпідпільникаД. Шумука про причини знищен-
ня без суду 16 родин симпатиків радянської влади він відповів: «По-
ки є змога, ми повинні з корінням вирвати все те, на чому може 
закріпитися совітська влада»1. Терористичні акти проти радянських 
працівників часто здійснювалися з особливою жорстокістю. Так, у 
квітні 1943 р. було зарублено депутата Верховної Ради УРСР Кали
ну Хомич разом із 7-місячною дочкою та матір'ю2. 

Відомо, наприклад, що вже в листопаді 1943 р. надрайонний ре
ферент СБ М. Войтович (Зенон, Рівненська область), виконуючи 
розпорядження вищих керівників, наказав з поширенням радян-
ської присутності приступити до ліквідації адміністрації та активу. 
Підлеглі есбісти зобов'язувалися налагодити через розвідувальну 
мережу виявлення агентури НКВС-НКДБ, активу, ліквідувати їх, а 
також спостерігати за підбором кадрів до підпілля та морально-
політичним станом його учасників3. 

Про спрямованість силових дій підпілля на зрив радянізації 
регіону свідчить статистика по Тернопільскій області за жовтень — 
грудень 1944 р.: ліквідовано 53 військовослужбовці, 132 працівники 
партійно-радянських органів та 436 нелояльних місцевих меш-
канців, знищено 42 сільські ради, 11 промислових об'єктів, 21 міст, 
52 одиниці автотракторної техніки (тоді ж влада повідомила про 
зтщсння 3484 учасників ОУН та УІЇА)4. 

Репресії СБ набували масового характеру. У вилучених при за-
триманні згаданого С. Янишевського звітах надрайонних есбістів 
Зинька (за 1 грудня 1944 — 1 вересня 1945 р.) та Макара (1 січня — 
20 квітня 1945 р.) зазначалося, що цими референтурами ліквідовано 
за звинуваченням в агентурних стосунках з НКВС-НКДБ 413 осіб. 
Як пояснив С. Янишевський, це були дані лише на осіб, стосовно 
яких проводилося попереднє слідство. До згаданої статистики не 
увійшло близько 400 військовослужбовців, співробітників радян-
сько-партійних органів5. 

Терор чітко спрямовувався на залякування населения, щоб за-
побігти його співробітництву з радянською владою. Клим Савур ви-

1 Шумук Д. Пережите і передумане. - С 201. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 10. 
3 ДА СБУ. - Ф. 26. - Оп. 2. - Спр. 1. - Т. 1.- Арк. 145-146. 
4 ЦДАГОУ. - ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 929. - Арк. 125. 
5 ДАСБУ. - Ф 11. - Спр. 9079. - Т . 41. - Арк. 17. 
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магав знищувати кожного п'ятого мешканця у селах, де активно 
підтримують владу1. 

Репресують тисячі радянських військовополонених, що втекли 3 
німецьких концтаборів. Тільки у Гощанському районі Рівненщини 
знищено до 100 таких осіб. Наприкінці 1944 р. референт СБ на 
ПЗУЗ Б. Козак (Смок) віддав розпорядження ліквідувати вихідців 
зі східних областей України як «приховану агентуру» НКВС-
НКДБ2. 

Об'єктами терору ставали й окремі категорії населения за 
етнічною ознакою. «їх богом, — пише про есбістів учасник визволь-
них змагань Г Дмитрів, — був варварський Перун. Вони перебрали 
були методи... нацистів відносно нищення інших національностей. 
їм вважалося чисток, однонаціональної території»3. 

У червні 1943 р. керівник мережі ОУН на ПЗУЗ Д. Клячківський 
за каналами СБ розповсюдив таємну вказівку Центрального прово
ду щодо проведения репресій проти польського населения регюну, 
яке до 1939 р. становило близько 16 % мешканців Волині. Розпов-
сюджувалися листівки такого змісту: «Усім полякам, які мешкають 
у ... (зазначалася назва населеного пункту. — Авт.), до 10 днів опус-
тити українські землі. Всі, хто не повинується тому наказові, зги-
нуть, а їхнє майно буде знищене»4. 

За свідченнями С. Янишевського, «керована мною СБ брала ак-
тивну участь у масовому винищенні польського населения... Під 
час так званої протипольської акції було спалено багато сіл і по-
звірячому замучено значну кількість польського населения»5. 

Разом з тим слід зважати на те, що українсько-польське проти-
стояння вилилося в обопільну етнічну чистку, і дії сторін принци-
пово не відрізнялися за методами. Як повідомляла розвідка радян
ських партизанів (весна 1944 р.), польські надіоналісти в «районах 
своєї дії... українців винищують поголівно»6. 

Зазначимо, що III Надзвичайний великий збір ОУН, що відбував-
ся 21-23 серпня 1943 р., закріпив у програмних настановах ОУН(Б) 
права національних меншин та їхню рівноправність в Українській 

1 Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. 4245. - Т. 5. - Арк. 30. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 351. - Арк. 9-10; Архів УСБУ у 

Рівненській обл. - Спр. 4245. - Т. 2. - Арк. 217-218. 
3 Дмитрів Г. Проти хвиль (Спогади лікаря). - С. 211. 
4 ЦДАГОУ.-Ф. І.-Оп. 23.-Спр. 927. -Арк. 11. о - .дГ Ф 
5ДАСБУ.-Ф. П.-Спр.9079.~Т41.-Арк. П. О - Л . Ф -
6 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 927. - Арк. 6. О - .1 і Ф .УЗО А> 
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державі'. Це стало закономірним підтвердженням нежиттездатності 
ксенофобії як одного з наріжних каменів ідеології українського 
націоналізму, свідченням курсу ОУН на формування багатонаціо-
нального фронту опору сталінському режимові. Проте у вирі міжет-
нічної різанини та інерції звичних до націонал-радикалізму функціо-
нерів підпілля до реалізації цих гуманних настанов було ще далеко. 

Об'єктом репресій стало і єврейське населения. Як ішлося у 
вказівці референта СБ Жбурта, від вищих проводів отримано ко
манду «всіх жидів не спеціалістів конспіративно знищувати», роз-
повсюджувати чутки про їхній відхід до «більшовиків». Згодом те-
рор проти євреїв припинився, оскільки УПА була зацікавлена у ме
диках, а ОУН намагалася відмежуватися від юдофобії нацистів2. 

Внутрішній терор СБ у середовищі ОУН набував розмаху в 
періоди так званих чисток, своєрідну концепцію й тактику яких 
окреслив у 1944 р. С. Бандера, говорячи про завдання ОУН за умов 
відновлення радянської влади. «При новій ситуації, — писав він, — 
складаються нові способи боротьби з більшовиками... Під впливом 
більшовицької дійсності менш стійкі елементи, безумовно, в абсо-
лютній більшості перейдуть на сторону більшовиків... А тому не-
обхідно негайно і якнайбільш таємно, в ім'я великої національної 
справи, вищезгаданий елемент ОУН-УПА ліквідувати». Лідер ОУН 
рекомендував діяти методами компрометації, щоб знищувати нело-
яльних підпільників руками противника, «теренові боївки та інших 
осіб станичного й підрайонного масштабу надрайонна й районна 
СБ повинна знищувати під виглядом більшовицьких агентів»3. 

Репресивні кампанії починаються не пізніше осені 1943 р. з 
ініціативи М. Арсенича. Для їх розгортання до кожного проводу об-
ласного рівня направлялися організатори репресивних заходів, 
яким референти СБ зобов'язувалися надавати необхідну інфор-
мацію про підпільників та інших осіб, усіляко сприяти виконанню 
їхньоі місії. У вересні 1944 р. Д. Клячківський віддає наказ знищу
вати або заарештовувати підозрілих, ненадійних учасників руху 
опору на Волині. Надалі фізичні чистки повторювалися. При цьому 
учасників ОУН репресували незалежно від їхнього місця в ієрархії 
руху опору. Так, за однією з версій був знищений своїми ж член 

1 Постанови III Надзвичайного великого збору Організації Українських 
Націоналістів, що відбувався 21-23 серпня 1943 року. - Б. м., 1948. — С. 13. 

2 ЦДАГОУ. - Ф.62. - Оп. 1. - Спр. 277. - Арк. 2; Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 351. -
Арк. 10, 52. 

3 Замлинський В. Шлях чорної зради. - С. 84-85. , (у# 
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ЦП Р. Волошин, котрий виступав задемократизацію внутрішнього 
ладувОУН1. 

Безсумнівно, радянським правоохоронним органам вдалося 
створити розгалужену агентурну мережу, яка розширювалася із 
зміцненням влади та набуттям досвіду оперативно-розшукової ро-
боти в регіоні. Однак масштаб внутрішніх регтресій виявився дале-
ко неадекватним реальним позиціям органів НКВС-НКДБ у русі 
ОУН та УПА. Більше того, з огляду на зростання шпигуноманії СБ 
радянські спецслужби цілеспрямовано компрометували підпіль-
ників різних рівнів і тим самим ще більше каталізували внутрішній 
терор. Так, Б. Козаку, схильному до шпигуноманії, чекісти постави
ли агента, який засвідчив, що у керівних ланках підпілля перебуває 
значна частина сексотів. Смок повірив і знищив близько 50 функ-
ціонерів2. 

Керівництво СБ насаджувало думку про численність агентів у 
середовищі підпілля. 3 огляду на це репресії проти соратників за зви-
нуваченнями у співробітництві зі спецслужбами противника набу-
вали розмаху. «Без особливого слідства проводилася ліквідація лю
дей, — ішлося в одному зі звітів про роботу СБ на території Рівнен-
ської області, — як серед організованих, так і серед самого населения». 
Дійшло того, що близько 50 % у Корецькому та Костопільському 
районах і майже 85 % підпільників у Сарнівському районі області 
підозрюаалися в таємному співробітництві з чекістами3. 

Надзвичайно високою була і частка смертних вироків під час 
розслідування есбістами імовірної причетності підпільників до 
агентурного апарату противника. 1з січня по жовтень 1945 р., згідно 
зі звітом Б. Козака, СБ ліквідувала на Волині за такими звинувачен-
нями 889 осіб з 938, що потрапили під слідство, причому в деяких 
районах кількість страчених становила 100 % від підозрюваних. 
У ході чергової чистки взимку—навесні 1945 р. в окремих районних 
проводах ОУН на Волині було знищено по 200—300 підпільників4. 

Атмосферу чисток змалював у свідченнях С. Янишевський. На 
його думку, глибинна причина репресивних кампаній полягала у 
«психозі страху, викликаного керівниками ОУН, які заявляли, що 
на кожному місці, у кожному селі є масова кількість радянської 

1 Омельчук Ю. Змова. - С. 124. 
2 Шульженко Б.С. Украинские буржуазные националисты. - С. 88. 
3 ДА СБУ. - Ф.11. - Спр. 9079. - Т. 3. - Арк. 47. 
4Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 57. - Арк. 52; Шульженко Б.С. 

Украинские буржуазные националисты. - С. 87. 
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агентури... Вперше я це почув від Клима Савура і більш докладно 
від Смока, котрим я повірив, і сам вимагав від своїх підлеглих рішу-
чої боротьби з радянською агентурою... Особи, запідозрені у спів-
робітництві з органами... після застосування до них різноманітних 
тортур, не витримували... зізнавалися, що вони були агентами... на-
зивали багатьох інших, начебто відомих їм агентів... Есбісти... віри-
ли, що навколо них знаходиться много агентів... і безжалісно вини-
щували один одного...» У березні 1945 р. члени кранового проводу 
ОУН «Одеса» вели допит референта пропаганди Рівненського об-
ласного проводу.. Мручко: «...Ми побачили, що він зізнається -иль
ки тоді, коли його катують, і відпустили його... Крайовий провод 
вирішив припинити масові вбивства оунівців, котрі, на нашу думку, 
могли призвести тільки до самоліквідації оунівського підпілля. Ра
зом з тим терор проти радянських працівників і місцевого населен
ия, що активно допомагало Радянській владі, ми ніколи не послаб-
лювали і не припиняли»1. 

Одним із наслідків чисток став організаційний розкол підпілля Во
лин!. На знак протесту проти невиправданого внутрішнього терору 
С. Янишевський з однодумцями з весни 1945 р. розпочав підготовку 
відокремлення проводу «Одеса» від керівника ОУН у регіоні Б. Коза-
ка. Про позицію Далекого свідчать звіти згадуваного Мітли та есбіста 
Вовка, які перевіряли стан роботи референтури СБ цього проводу. 

За їхніми словами, бунтівний референт не вірив у активність ра-
дянської агентури (що, безумовно, було іншою крайністю. - Авт.), 
заявляв, що «агентура - це хвороблива уява хворобливих людей», 
забороняв брати в оперативно-слідчу розробку мешканців «рес
публики командира Далекого», «не виконав... конкретного наказу... 
Охріма (Д. Клячківського. — Авт.) відносно ліквідації східняків»2. 

Врешті-решт, 5 грудня того ж року проголошується організа-
ційна самостійність проводу, який діяв у 15 районах Рівненської та 
деяких районах суміжних областей. Суд ОУН 25 серпня 1948 р. за
судив С. Янишевського «до кари смерті без права реабілітації». 

Спостерігалися гострі суперечності між есбістами та співро-
бітниками політико-пропагандистського апарату ОУН. Останніх 
обурювали брутальні дії СБ, котрі певною мірою знецінювали зу-
силля з формування позитивного іміджу підпілля серед населения 
та деморалізували самих учасників руху опору Показовим є листу-

•ДАСБУ.-Ф. 11. -Спр. 9079. - Т. 41.-Арк. 17-18. 
2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 225. - Арк. 17-25, 
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вання між Б. Козаком та політичним референтом на ПЗУЗ Мико-
лою. Есбіст звинувачував політвиховника у дискредитації роботи 
СБ, яку той оголосив бандитською. У відповідь Микола писав: «Ви 
займаєтесь тільки своїм апаратом, а решта світу для Вас не існує, 
невже Ви вважаєте потрібною справою розстріл цілої родини, з якої 
винний лише один чоловік. Я називаю пе бандитизмом й буду на-
далі так називати. Хіба добре, коли по селах говорить "своїх стріля-
ють невідомо за що"»1. 

З'являються своєрідні нормативні акти щодо проведения репре-
сивних кампаній. Один із таких документів під назвою «Реор-
ганізація» було вилучено серед паперів ліквідованої НКВС у травні 
1945 р. БСБ Калуського окружного проводу. Це була пам'ятка зі 
здійснення чистки у низових організаціях ОУН, містила 49 запи-
тань до особи, що перевірялася, причому 11 з них стосувалися її по-
ведінки під арештом у радянських правоохоронних органах. При-
писувалося з'ясовувати такі якості людини, як ідейність, лояльність 
до ОУН, ділову активність у підпіллі, субординованість, конспіра-
тивність тощо2. 

Таким чином, оперативно-бойові підрозділи слугували основ-
ним знаряддям військової та диверсійно-терористичної діяльності 
СБ. Визначалися принципи їхньої організації, озброєння, тактики 
дій, підбору особового складу Водночас активізується репресивно-
терористична діяльність підпільної спецслужби, яка розглядалася 
як один з основних засобів захисту від розвідувально-підривних 
спрямувань противника, протидії радянському будівництву, під-
тримки контролю над населениям. Гіперболізація значения терору 
за екстремальних умов діяльності ОУН призводила до численних 
жертв серед населения, знекровлювала рух опору, підривала єдність 
його лав і соціальну базу підтримки. 

3.7. Кадровик склад, професійна подготовка 
та виховання співробітників 

Ефективність виконання поставлених перед Службою безпеки 
завдань, професійний «почерк» її оперативних заходів багато в чому 
визначалися підбором та розстановкою співробітників, їхньою фа-

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 152. 
2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 20. - Арк. 224-226. <? . у» 
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ховою та політико-виховною подготовкою, особистими якостями. 
Без перебільшення можна стверджувати про особливий статус кад-
рів СБ у системі підпільних осередків ОУН. Зокрема, суворо забороня-
лося пєреміщувати есбістів на інші ділянки праці, а в разі перепризна-
чення ставити їх лише на посади керівників відповідних проводів. 

Через відсутність узагальнюючих документів приблизну чисель-
ність, соціальну приналежність, рівень загальної освіти та спец-
підготовки, стаж перебування у членах ОУН або в русі опору, вікові 
та статеві показники, інші соціологічні параметри серед овища 
есбістів відтворити практично неможливо. Збереглися лише окремі 
документи з особистими даними та службовими характеристиками 
співробітників референтур СБ. 

Посадові ранги відповідали рівню того проводу, при якому існу-
вала референтура СБ (наприклад, районний референт, референт Кра-
йового проводу), або обов'язкам у складі референтури (технічний ре
ферент, командант боївки, боївкар, слідчий тощо). На есбістів лише 
у 1948 р. за рішенням Української головної визвольної ради (УГВР) 
поширювалися спеціальні звання, які відповідали запровадженим в 
УПА (але з додатком «СБ»), для осіб офіцерського складу (хорун
жий, поручник, сотник, майор, підполковник, полковник СБ). 
УГВР присвоювала і звання «генерала контррозвідки» (приміром, 
посмертно у 1952 р. М. Арсеничу). За особисті заслуги есбістів та-
кож представляли до нагород ОУН — Бронзового, Срібного, Золо
того хрестів двох ступенів, хрестів Заслуги або Бойової заслуги. 

Певні особисті відомості про функціонерів СБ можна отримати 
з «Номінаційного листа старшин СБ», укладеного Ібсерпня 1948 р. 
референтом СБ проводу «Карпати—Захід» В. Лівим (Митарем). 1з 
22 керівних співробітників, представлених у документі до спеціаль-
них офіцерських звань, 16 працювали в СБ у 1942—1944 рр. Всі во
ни були членами ОУН чоловічої статі, причому 9 вступили до ЇЇ лав 
у 1932-1939 рр., решта — не пізніше 1944 р. Лише трьом із них було 
більше ЗОроків (1913-1916 рр.народження), у 1919-1921 рр. народи-
лися 11, у 1922—1924 рр. — 8 осіб. Вищу освіту мав один співробіт-
ник, середню — 7, незавершену середню — решта есбістів. Усі про-
йшли спеціальну підготовку на 3—4-тижневих (по 10 осіб) та 7— 10-ден-
них курсах1. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 61. - Арк. 71-72; Див. також: Єфіменко В. 
Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН(Б): спроба аналізу / / 3 архівів 
ВУЧК... - 1999. - № 1-2. - С. 444-445. 
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Отже, можна констатувати, що керівний склад референтури мав 
солідний (враховуючи і сам вік існування ОУН) стаж в організації та 
роботі по лінії СБ, а відтак — і належний досвід діяльності за умов 
підпілля та переслідувань офіційних режимів. Молодість есбістів 
пояснюється, зокрема, великою плинністю кадрів через втрати, ко
ли особа, що виявила хист до праці, могла швидко просуватися 
щаблями кар'єри в русі опору. Як бачимо, освітній рівень функ-
ціонерів був низьким, однак він не відрізнявся від середнього в 
цілому серед підпільників або перевищував його. Звертає на себе 
увагу й повне охоплення есбістів фаховою подготовкою, що свідчить 
про спроможність верхівки СБ налагодити професійну підготовку 
навіть за несприятливих обставин протиборства з противником. 

Про оцінку керівництвом ділових та особистих якостей есбістів 
дає уявлення, зокрема, характеристика співробітників різних кате-
горій референтури Дрогобицького окружного проводу. Серед пози-
тивних рис називалися надійність, здатність до роботи по лінії СБ, 
досвідченість, ініціативність, комунікабельність, сумлінність у пра-
ці, товариськість у спілкуванні з колегами. Поширеними зауважен-
нями були недбалість у роботі, відсутність контролю за підлеглими 
таналежноїфаховоїпідготовки, недисциплінованість, безініціатив-
ність, недостатня конспіративність. 3 огляду на сукупність зазначе-
них якостей робився висновок про професійну придатність, 
відповідність посаді. 3 21 співробітника шість були визнані таки
ми, що заслуговують висування на вищі посади1. 

Зазначимо характерні риси біографіїта кар'ери керівників рефе-
рентур СБ в Україні рівня Центральний — обласний проводи (див. 
Додаток А). Практично всі вони були членами ОУН з 1930-х рр. 
(інколи — навіть УВО), брали участь у антипольській діяльності, 
зазнавали репресій. 

За соціальним походженням провідні есбісти були представни-
ками різних верств населения — селянства, інтелігенції. Нимало з 
них, що характерно в цілому для верхівки ОУН, народилися у сім'ях 
феко-католицького духовенства. Як правило, належали до забезпе-
чених або заможних соціальних труп, котрі у першу чергу відчули 
«класовий підхід» радянської влади. Серед «вершків» спецслужби 
(на відміну від середньої та нижчої ланок функціонерів СБ) значно 
вищою була частка осіб, що закінчили гімназії та здобули вищу або 
незакінчену (зазвичай, через переелідування) вищу освіту. 

'ДАСБУ-Ф. ІЗ.-Спр. 372. - Т . 7. -Арк. 121-125. 
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Поширеною деталлю біографій згаданої категорії есбістів було 
навчання у закладах німецьких спецслужб, співпраця з ними та 
поліцейськими органами нацистської Німеччини. Гадаємо, що го-
ловним чином це обумовлено тактичними настановами ОУН(Б) 
про Радянський Союз як основного противника, збереженням 
власних сил на етапі радянсько-німецького протиборства, тимчасо-
вим ухиленням від відкритих антинацистських виступів, бажанням 
набути досвіду спеціальної діяльності й інформації про німців та 
інших противників бандерівської течії. 3 повідомлень радянських 
джерел можна дізнатися, що такі особи посіли відповідальні посади 
вСБ1. 

Особливості біографії, ідейних поглядів як адептів «интегрально
го націоналізму», екстремальні умови діяльності, обопільна еска-
лація застосування СИЛИ, індивідуальні психологічні властивості 
відбилися на особистостях і характері роботи функціонерів СБ. 

Цікаву характеристику М. Арсеничу дав член Проводу ОУН(Б) 
О, Луцький (Беркут). На його думку, призначення Михаила шефом 
СБ пояснювалося репутацією «націоналіста до фанатизму, виключ-
но непримиренного до ворогів ОУН, так званих "зрадників"... Він є 
найкращим конспіратором і в цьому напрямку спромігся організу-
вати всю роботу СБ знизу догори. Знаючи, наскільки добре постав
лена й організована розвідка в СБ, повинен сказати, що це все є 
справою рук Арсенича... Арсенич продовжує здійснювати політику 
суворої централізації роботи СБ... Зовні Арсенич у бесідах з людьми 
ввічливий, вміє розполагати їх до себе. При зустрічі з ним важко 
повірити, що він є керівником СБ, що спіткав своїми кривавими 
справами репутацію ката»2. Колишній політпрацівник УПА Л. Пав-
лишин, що особисто зустрічався з М. Арсеничем, згадує про його 
патологічну підозрілість до оточення3. 

Відповідну репутацію мав і Б. Козак. За свідченням одного з йо
го охоронців Білого (псевдонім змінено. — Авт.), Б. Козак неодно- * 
разово з метою конспірації наказував знищувати бойовиків, які об- ! 

лаштовували йому житлові бункери, або ліквідувати майстра, що 
ремонтував радіоприймач. Сам Білий через загрозу смерті здався 
органам держбезпеки й повідомив про місця укриття Смока. Остан-
ній застрелився при спробі захопити його в с. Петушки Острозького 

1 ДА СБУ. - Ф. 60. - Спр. 86748. - Арк. 106. 
2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 53. -Арк. 37. . .Ф 
5 Щеглкж В. «... Як роса на сонці». - С. 114. Л .Ф 
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району Рівненської області. Жорстокість поєднувалася в есбіста з 
поетичним обдаруванням — зберігся збірник його ліричних віршів 
під псевдонімом Степан Орач1. 

Перетворення СБ багато в чому в карально-репресивний орган 
призводило до рекрутування до нього осіб, готових беззастережно 
виконувати будь-які накази зверхників. Емоційну характеристику 
есбістам противника дав мельниківець, хорунжий Макух: «Звірств і 
злочинів, які виконувала бандерівська Служба безпеки й на воловій 
шкірі не списав би». У С Б «були переважно люди, які не вагалися 
убивати навіть рідного брата... працювали майже неписьменні лю
ди, тупі на всі людські почування, але вірні виконавці свого вищо-
го начальства»2. 

Участь у репресивно-терористичній діяльності не могла не де-
формувати психіку підпільників. За словами агента органів держ-
безпеки Катрі, що занурилася до підпілля, референт СБ у перший 
же вечір сказав, що вона «повинна звикати до вбивств, що всі, хто 
йде у підпілля, повинні вбити хоча б одного сексота. Дівчину, що 
знаходилася у схроні, я спитала, чи вбивала вона людей і вона 
відповіла, що страшно тільки до першого разу, а у подальшому 
відчуваєш насолоду. Страшно вплинули на мене ці слова»3. 

У середовищі есбістів, не залучених безпосередньо до бойових 
дій, поширювалися антигромадські прояви. У трофейному докумен-
ті про стан справ у БСБ та «самооборонних кущових відділах» (7 лю
того 1945 р.) ішлося: «У відділах часто спостерігається моральний 
розклад, прагнення до особистих благ, пияцтво, фабіжництво, де
зертирство. Єдине прагнення стрільців — добре поїсти, виспатися й 
по-генеральськи одягнутися... Боївки, зокрема боївки СБ, займа-
ються ведениям свого господарства, привласнюють конфісковані 
речі... Таким чином, з революційних відділів створюються звичайні 
банди...»4 

Керівники СБ добре усвідомлювали значения професійного 
навчання підлеглих. Як писав у передмові до перекладу польського 
підручника поліції невідомий функиіонер ОУН, «службовець Служ-
би безпеки мусить сам дуже багато вчитися... вчитися на підставі 
власної практики і знань... Ні едина інша професія не вимагає 

1 Див.: ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 8978. - Т. 4. 
2 Станіславів В. - Ю. Макух. Ліс приймає повстанців 

225. 
3 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 20. - Арк. 250. 
4 Там само. - Ф. 2. - О п . 57. - Спр. 6. -Т . 1.-Арк. 7. 
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стільки здібностей, спеціального дару... безперервноїнауки... якпро-
фесія Служби безпеки»1. 

Фахова та політична виучка співробітників СБ здійснювалася на 
спеціальних курсах (вишколах) загального профілю по лінії діяль-
ності, за спеціалізацією з основних ділянок роботи референтури, а 
також шляхом самостійного опанування навчально-методичною 
літературою, нормативними та пропагандистськими документами 
підпілля. До осіб висувалися високі вимоги, наприклад, на курсах 
підготовки контррозвідників СБ «Січ-93» (Волинь, осінь 1942 р.) 
відрахували половину слухачів2. 

Вишколи СБ набувають поширення влітку—восени 1943 р. у 
рамках підготовки до протистояння з радянською стороною та роз-
будови системи референтур самої СБ. За вказівкою референта СБ 
на ПЗУЗ В. Макара (Безрідного) на початку серпня 1943 р. створю-
ються короткострокові курси районних референтів СБ. 3 осені на 
хуторі Хвоянка Соснівського району Рівненщини працюють два 
вишколи розвідників СБ (по 15-20 слухачів у наборі) під керів-
ництвом колишнього полковника Армії УНРI. Трейка (Немо), такі 
ж курси (по 20 осіб) функціонували в Дубровицькому районі під 
проводом референта СБ Сарнівського надрайонного проводу 
Шворного. Виник окремий вишкіл бойовиків СБ (30 осіб у потоці) 
під керівництвом сотника Рогатого3. 

Для забезпечення професійної та виховної роботи з особовим 
складом СБ були розроблені програми та навчально-методична 
література. Провідним автором вважався слідчий з особливо важли-
вих справ референтури СБ проводу «Захід—Карпати» В. Шеванюк 
(Залізний), випускник теплотехнічного факультету Сталінського 
гірничо-механічного інституту. Під його керівництвом проводилися 
численні семінари та лекційні курси для есбістів Карпатського 
краю4. 

Неодноразово перероблялися та перевидавалися такі матеріали, 
як «Студійно-інформативний матеріал про більшовицькі органи 
поліції», «Агентура НКГБ вдії», «Більше революційноїпильності», 
«Агентура більшовицьких органів поліції», «Студія психіки об'ек-
та», «Які прийоми щодо молоді стосує більшовицька агентура і як 
перед нею оборонитися», згадані вже розробки з методики слідства 

1 ОДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 243. - Арк. 6. V' Г!Т- ''! 
Крем'янчанка Н. Було в матері три сини. - С. 154. 

^ДАСБУ.-Ф.13.-Спр.372.-Т.20.-Арк. 100, 103-104. 
Там само. - Ф. 11. - Спр. 3632. - Т. 1.-Арк. 21. ! І 
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тощо. Крім аналізу та узагальнення набутого в процесі оперативно] 
та слідчої діяльності досвіду, особлива увага приділялася вивченню 
структури, форм і методів роботи органів держбезпеки та внут-
рішніх справ, бойового застосування їхніх військ. «Запорукою на-
шого дальшого успіху боротьби, - підкреслювалося в одному з нав-
чальних матеріалів, — є послідовна студія більшовицьких органів 
поліції і методів боротьби 3 ними»1. 

Розглянемо, наприклад, підготовлену ще до остаточного звіль-
нення України від нацистських окупантів програму «Переведения 
вишхолу працівників СБ»: 

• Розділ перший — «Загальні відомості» (5 годин) — передбачав 
вивчення процесу формування й завдань самої СБ «за німецької і 
більшовицької окупації», історії радянських правоохоронних ор
ганов, структури обласного управління НКДБ, функцій, поточної 
роботи його підрозділів з розробки різних категорій населения, 
представників нерадянських політичних об'єднань та національних 
рухів, колаборантів, духовенства, а також перлюстрацию кореспон-
денції й прослуховування телефонних розмов, ведения оператив-
них обліків. 

• Розділ другий — «Агентура НКГБ і НКВД на протиукраїнсько-
му відтинкові» (13 годин) — стосувався вивчення методів боротьби: 
ОДПУ-НКВС з політичною опозиціею у 1920-1930-х рр., протмбо-
рства з підпіллям ОУН у 1939—1941 рр., способів залишення агенту
ри на окупованій території. Багато уваги приділялося студіюванню 
побудови агентурно-інформаційної мережі, розглядові процесу 
вербовки, специфіки діяльності різних категорій агентури (рези-
дентів, «внутрішників» в ОУН та УПА, маршрутників, бойовиків, 
утримувачів конспіративних квартир), способів зв'язків агентури з 
оперпрацівниками. 

• Розділ третій — «Слідча служба» (15 годин) — націлював на ви
вчення основних типів легенд, якими прикривається агентура про
тивника, особливостей психології людини, її поведінки під час до-
питу, а також опанування різноманітними прийомами й тактикою 
слідства, методиками застосування впливу на підслідного, прове
дения арештів і обшуків. 

• Розділ четвертой — «Оформления справ» (10 годин) — присвя-
чувався ознайомленню зі службовим діловодством НКВС-НКДБ, 
порядками у радянських в'язницях, особливостями допитів, засто-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 2\. ~ Арк. 21. 
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суванням внутрікамерної агентури, навчав оформляти протоколи 
допитів СБ, спеціальної термінології. 

• Розділ п'ятий передбачав 10-годинне «Показове переслухан-
ня» — іслити1. 

Отже, зміст программ засвідчуе доволі глибоку обізнаність СБ з 
силами і засобами противника, першочергову спрямованість нав-
чального процесу на опанування навичок оперативно-слідчої роз-
робки агентури противника та методів безпеки у разі потрапляння 
до рук чекістів. 

Зауважимо, що вважалося обов'язковим доведения знань по 
лінії безпеки до підпільників та провідників ОУН. Одна з таких 
«Програм вишколу СБ» передбачала: 

• Перший ступінь для «низового членства до районів вкяючно» 
(вивчення історії, форм і методів роботи радянських органів держ-
безпеки, їхнього агентурного апарату, розробка сексотів). Як прак-
тичне завдання пропонувалося зібрати компромат на декількох 
сексотів, провести арешти й конвоювання. Крім того, районний 
провідник і відповідальний за розвідувальну роботу мали озна-
йомитися з розділом «Інформативна робота» програми другого сту-
пеня. 

• Другий ступінь для «нижчого провідного членства» більше ува-
ги приділяв організації інформаційно-розвідувалшої роботи, де-
тальніше зупинявся на особливостях агентурної роботи радянських 
органів, проведенні оперативно-військових акцій, докладно роз-
глядав оперативно-слідчі прийоми СБ, проблеми оперативної пси
хологи. Для практичного закріплення пропонувалося розробити 
кількох розкритих агентів-«внутрішників», бути присутнім на двох 
Допитах, самому провести декілька допитів, вивчити низку прото-
колів та розвідувальні матеріали. 

• Третій ступінь для «середнього провідного членства» передба
чав поглиблене вивчення проблем, наведених у попередніх розділах 
Програми2. 

Скласти уявлення про зміст виховної роботи з есбістами можна 
на прикладі «Плану політвиховної роботи у боївках Служби безпе
ки» Закерзонського краю, розрахованому на 2-місячний термін 
Навчання. Як зазначалося у преамбулі до плану, мета зазначеної 
Діяльності, — «поширення ідейно-політичного світогляду, виховання 

] ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 23. - Арк. 243-245. 
Там само. - Спр. 376. - Т. 50. - Арк. 3-9. 
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високовартісного політично і морально революционера — бойовика 
державника, піднесення революційних кадрів до рівня авангарду» 
Виховну роботу повинні були налагоджувати відповідні референт 
або командири підрозділів СБ за допомогою осередків пропаганд 
теренових проводів та політвиховників з УПА. План містив такі 
розділи: 

1. «Ідеологічний і політичний вишкіл». Передбачалося вивчення 
програмних настанов ОУН у світлі її боротьби за державну само-
стійність України, поняття «держава», основних етапів державності 
в Україні від княжої доби до визвольних змагань 1917-1920 рр., 
історії руху націоналістів та УПА, УГВР, основних політичних течій 
та ідеологічних концепцій. 

2. «Місце України у сучасному укладі міжнародних сил». Студію-
валася географія України та суміжних держав, становище на землях 
Закерзоння (Південно-Східна Польща). 

3. «Основні прикмети революціонера — бойовика-державника». 
Належало вивчати «Декалог», 12 прикмет характеру та «44 правила 
життя націоналіста» вимоги до дисципліни і субординації. 

4. «Українські національні і революційні свята». Серед них — 
Свято соборності (29 січня), Шевченківські роковини, Свято героїв 
(23 травня), Свято державності (30 червня), Свято зброї (31 серпня), 
День вшанування пам'яті героїв Базара (21 листопада), дні пам'яті 
О. Басараб, бойовиків УВО В. БіласатаД. Данилишина1. 

Варто зазначити, що опановувати ці програми об'єктивно пе-
решкоджала відсутність підготовлених викладачів та низький 
освітній рівень більшості есбістів. Згаданий Д. Шумук так змальо-
вує фупу співробітників СБ: «На вишколі було 56 молодих, краси-
вих і здорових хлопців. Усі вони були добре зодягнуті й задоволені 
самі собою. Цілий місяць я ходив їм читати... Це були ніби навмис-
но підібрані найтупіші люди... Серед 56 чоловік усього п'ять засво-
ювали матеріал і розуміли, про що йдеться, а решта, як-то кажуть: а 
ні в зуб поїси! Читати лекції на такому вишколі було зовсім не ціка-
во, а проводити бесіди з цими людьми було абсолютно неможливо! 
Вони просто не здатні були мислити!»2. 

Отже, важливою складовою діяльності СБ стала система підбору 
й підготовки кадрів. 3 погляду кадрової політики спецслужба роз-
глядалася як елітний підрозділ, резерв на висування керівників. 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 50. - Арк. 1-2. 
2 Шумук Д. Вказ. праця. — С. 68. 
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Характерними рисами співробітників СБ були висока ідейність, 
молодий вік, переважно середня або незакінчена середня освіта (до 
речі, майже все вище керівництво мало закінчену або незакінчену 
вишу освіту), великий стаж перебування в ОУН (не члени орга-
нізації були радше винятком у СБ) та участі в русі опору. Сукупність 
обставин безкомпромісної боротьби з режимом та специфіки реп-
ресивних завдань, покладених на Службу, призводили до форму-
вання своєрідного морально-психологічного типу праш'вника СБ, у 
якому поєднувалися безоглядна відданість справі, жорстка дис-
ципліна, непримиренність до противников (у тому числі нелояль-
них учасників підпілля), зневага до ціни власного й чужого життя, 
готовність до жорстокості та кровопролиття. 

Склалася мережа навчальних курсів з підготовки референтів 
різних рівнів та спеціалістів (слідчих, розвідників, бойовиків) для 
потреб СБ. Були укладені відповідні програми, навчально-методич-
на література. Ключовими моментами професійного навчання 
есбістів були всебічне вивчення основного противника — радян-
ських правоохоронних органів та їхнього агентурного апарату, форм 
і методів їхньої діяльності, принципів розвідувально-інформатив-
ної, контррозвідувальної, слідчої роботи, оперативно! психології, 
службового діловодства. 

* * # 
Отже, протягом 1941—1945 рр. відбулося становления Служби 

безпеки як одного з провідних структурних елементів ОУН(Б) та її 
озброєного підпілля, спеціального підрозділу з розвідувально-
підривними і контррозвідувальними функціями. 

Основними військово-політичними та оперативними фактора
ми, які визначали завдання та особливості розбудови підрозділу 
безпеки ОУН(Б) виступали: 

• активне формування ОУН(Б) мережі озброеного підпілля, яке 
потребувало оперативного забезпечення; 

• суперечливий характер відносин націоналістичного руху з на-
цистськими окупантами; 

• протиборство націоналістів з радянським партизанським ру-
хом, органами та військами НКВС-НКДБ, котре розглядалося як 
основний напрям збройних та оперативно-бойових дій ОУН(Б); 

• розгортання націоналістичним підпіллям цілеспрямованої 
Діяльності зі зриву радянізації Західної України; 
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• конфліктний характер відносин з польськими націоналістич-
ними силами; 

• протистояння між ОУН(Б) та іншими українськими військово-
політичними організаціями націонал-патріотичного спрямування. 

Перехід ОУН до тактики відкритої збройної боротьби активізу-
вав пронес організаційно-штагної розбудови та визначення про-
відних функцій СБ. Склалася організаційна вертикаль СБ у вигляді 
референтур від Проводу організації до найнижчих підрайонних і 
районних проводів. В організаційному будівництві Служби безпеки 
визначилася тенденція до виокремлення підрозділів, які спеціалізу-
валися на основних напрямах оперативної діяльності - розвіду-
вальній, контррозвідувальній, слідчій, диверсійно-бойовій та теро-
ристичній. Була сформована номенклатура посад у мережі орга-
нівСБ. 

Розроблялися форми і методи оперативно-розшукової діяль-
ності, нормативно-розпорядча база, основи службового діловод-
ства. 

Визначилися пріоритетні завдання, система організації збору 
розвідувальної інформації, спрямованого на забезпечення вижи-
вання підпілля та підготовку масштабного збройного виступу з ме
тою відновлення самостійної Українськоїдержави. Були відпрацьо-
вані методи передачі, зберігання та систематизації (оперативного 
обліку) надбаних відомостей. Основним знаряддям розвідувально-
інформаційної роботи слугувала розгалужена мережа оперативних 
джерел з місцевого населения. 

Контррозвідувальна діяльність переслідувала мету захисту влас-
них лав від формування в них оперативно-агентурних позицій про-
тивників. Вдосконалюються методи виявлення агентури противни
ка. Формується чітка система дотримання конспірації. 

Слідча робота у період, що розглядається, набула значения ефек-
тивного інструменту здобування розвідувальної інформації, 
контррозвідувального захисту підпілля та контролю за лояльністю 
його учасників. Визначилися основні категорії підслідних, обумов-
лені наріжними положениями стратеги і тактики ОУН, діями Гї про-
тивників. Формувалися та запроваджувалися у практику зведення 
прийомів сліячої діяльності, налагоджувалася підготовка кадрів, 
чому сприяла достатня обізнаність СБ з методами роботи радян-
ських правоохоронних органів та їхнього агентурного апарату 

Сформовані на різних організаційних рівнях оперативно-бойові 
підрозділи слугували основним знаряддям бойової та диверсійно-
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терористичної діяльності СБ. Визначилися принципи їхньої ор-
ганізації, озброєння, тактики дій, підбору особового складу. Водно-
час активізувалася репресивно-терористична діяльність підпільної 
спецслужби, яка розглядалася як один з основних засобів захисту 
від розвідувально-підривних спрямувань противника, протидії ра-
дянському будівництву, підтримки контролю над населениям. Од-
нак гіперболізація терору за екстремальних умов діяльності ОУН 
призводила до численних жертв серед населения, знекровлювала 
рух опору, підривала едність його лав і соціальну базу підтримки. 

Цілеспрямованості набувають заходи щодо комплектування, 
професійної та морально-політичної подготовки кадрів. Склалася 
певна система професійної підготовки (вишколів) есбістів. Розви-
валася дисциплінарна та судова практика. 

Ефективна розвідувальна і контррозвідувальна діяльність стала 
однією з головних причин збереження розгалуженої мережі 
націоналістичного підпілля після відновлення в регіоні радянської 
влади. Проведена у згаданий період робота зробила Службу безпе-
ки важливим компонентом антирадянського руху опору, здатним до 
гнучкої перебудови діяльності підпілля принагідно до нових умов 
його функціонування в Західній Україні в післявоєнний період. 
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РОЗДІЛ4 
СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (1943-1945) 

4.1. Основні фактори політичної 
та оперативно-бойової обстановки, що визначали розбудову 

та діяльність спеціальних підрозділів УПА 

На початку грудня 1942 р. у Львові відбулася військова конфе-
ренція керівників Проводу ОУН (С. Бандери) під головуванням 
тимчасового провідника М. Лебедя, за участю військового рефе
рента Проводу I. Климова, військових референтів крайових про-
водів Західної, Північно-Західної та Східної України (за терміно-
логією ОУН: ЗУЗ, ПЗУЗ та СУЗ). Конференція переглянула кон-
цепцію відмови від збройної боротьби й висловилася за доцільність 
створювати власні партизанські та регулярні військові формування 
під загальною назвою «Військові відділи ОУН (самостійників-дер-
жавників)». Одночасно сформовано робочу групу для розробки 
військових статутів та інструкцій1. 

Обговорено низку питань щодо місця спеціальних структур у 
бойових діях за відновлення Української держави («Організація 
внутрішньої безпеки», «Безпека у командуванні арміею», «Розвідка 
і контррозвідка»). Передбачалося, що виникнуть органи розвідки та 
контррозвідки при всіх територіальних військових угрупованнях, 
Служба безпеки й жандармерія. Констатувався незадовільний 
рівень підготовки до таємної війни, підкреслювалася важливість 
рекрутування кадрів співробітників спецслужб з інтелігентних і ко-
мунікабельних осіб, формування територіальної інформаційної ме
реже Остання повинна була до відкритого збройного виступу 
скласти списки «ворожих елементів», інформаторів на службі у 
німців та польського підпілля, негласно їх ліквідувати силами жан
дарм ських підрозділів повітів. Розглядалося «вирішення питания» 

1 Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942—1943 рр. — С. 13. 
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щодо національних меншин. Активні противники, зазначалося на 
конференції, підлягали знищенню, росіян пропонувалося не 
зачіпати (оскільки вони «зрослися» з українцями), поляків, євреїв 
та вірменів — виселити. Зберігалася недоторканність чехам, угор-
цям, румунам1. 

На перспективу, із здобуттям державності, ставилося завдання 
творения розвідпозицій у сусідніх країнах (насамперед у Польщі) 
за рахунок агентури із членів ОУН серед довоєнної еміграції, а та-
кож збирання військової та політичної інформації за кордоном. Не 
виключалося залучення на платній основі для підготовки кадрів 
розвідників інструкторів з кадрових співробітників радянських і 
німецьких спецслужб. 

Відомо, що до початку 1943 р. ОУН(Б) не вважала доцільними 
відкриті збройні виступи проти окупантів, засуджувала «партизан
ку». Про причини такого курсу відверто сказано в документ! «Пар
тизанка і наше ставлення до неї» (червень 1942 р.). До проблем пар-
тизанського руху слід підходити винятково з погляду інтересів 
УССД. «Нам сьогодні шкода кожної людини, шо вмирае за інтере-
си Москви чи Берліна... Наш час ще прийде». Рекомендувалося 
дочікуватися обопільного виснаження Німеччини та СРСР і нако-
пичувати сили для «визвольної революції міліонових українських 
мае». «Головний ідеал у них, — повідомляв про настрої націоналістів 
командир Чехословацького партизанського загону, — щоб німці 
роз6*или більшовиків, а німців розбили англійці. Тоді напевно вони 
заснують Самостійну Україну»2. 

Однак націоналісти розробляли інструктивні документа щодо 
організації партизанської боротьби та місце в ній спеціальних за-
ходів (документи «Партизанка», «Загальні основи партизанки», 
«Совітська партизанка» та ін.)3. Визначалися завдання партизан-
ських сил, серед яких передбачалося налагодження розвідки про
тивника розвідувальними відділами штабів загонів, агентурною 
мережею серед населения («людьми довіри»), охарактеризовано ор-
ганізацію роботи німецьких спецслужб. 

Як вважається, формування перших збройних труп, підконт-
рольних бандерівцям, почалося у жовтні 1942 р. на Волині під про
водом С. Качинського (Остапа). 7 лютого 1943 р. сотня Г. Пере-

1 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372, - Т. 5. - Арк. 37-41. 
2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - Спр. 87. - Арк. 1 зв.; ЦДДГОУ. - Ф. 62. -

Оп. 1.-Спр. 253.-Арк. 16. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп.1. - Спр. 253.- Арк. 2-8, 9-19, 22-25. . , 
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гійняка (Коробки) нападає на німецькі казарми у м. Володимирець 
на Рівненщині. 3-тя конференція ОУН(Б) 17—21 лютого того ж ро
ку ухвалюе курс на збройну боротьбу з німецькими окупантами. Ос-
таточно стратегія збройної «двофронтової» боротьби з «московсь-
ким і німецьким імперіалізмом» закріплюється III Надзвичайним 

1 великим збором ОУН у серпні 1943 р. Відповідно до наказу Голов-
1 ної команди УПА від 26 листопада та «тактичної інструкції» Голов-

ної команди та Головного військового штабу УГТА повстанці по-
винні були обмежити сутички з німцями лише обороною при на-

'сильниньких діях окупантів проти населения, «відплатними 
акціями», готуватися до «переходової доби» у зв'язку з наближен-
ням основного противника — Червоної армії1. 

Шляхом злиття окремих повстанських формувань ОУН(Б), 
інших збройних угруповань націонал-патріотичної орієнтації, пе
реходу на бік повстанців української допоміжної поліції, мобілізацц 
населения та за рахунок інших джерел навесні—влітку 1943 р. вини-
кає Українська повстанська армія (названо збройними формуван-
нями бандерівців із квітня 1943 р.), політичне керівництво якою 
здійснюе ОУН(Б). Формування УПА проходило одночасно з бойо-
вими діями проти німців, польських націоналістичних та самообо-
ронних формувань, радянських партизанів, а також проти загонів 
інших націонал-патріотичних сил, шо подекуди поглиналися бан-
дерівцями силою зброї. 

Структуруються органи управління УПА та її тил (запілля), 
розбудовується територіальна мережа, організаційно-штатний 
устрій (їх докладний розгляд не входить у завдання цього 
дослідження). До травня 1943 р. запрацювала Головна команда (ГК, 
військова влада) УПА на ПЗУЗ під проводом Д. Клячківського. 
Наприкінці листопада 1943 р. головнокомандувачем стає Р. Шухе-
вич (Тарас Чупринка, генерал-хорунжий з 1946 р.). До членів ГК 
входили шеф військового штабу, який мав розвідувальний відділ, та 
комендант запілля, котрому, зокрема, підлягала референтура СБ. 

' Постанови III Надзвичайного великого збору Організації Українських 
Націоналістів... - С. 10; Українська повстанська армія / / Довідник з істор'1 

України. - К.: Генеза, 2001. - С 938; Свідзинський А. Про национально-
визвольну боротьбу українського народу... - С. 30; Кентій А.В., Папакін Г.В-
Стратегія «двофронтової» боротьби ОУН-УПА у 1943-1944 рр.: мовоР 
документів, очима істориків / / Україна уДругій світовій війні: уроки істор11 і 
сучасність: Матеріали міжнар. наук. конф. (27—28 жовтня 1994 р.).- К.: №' 
історії України НАНУ, 1995. - С 167. 
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Регіон становив так звану генеральну округу, що поділялася на чо
тири військові округи, на базі яких перебували відповідні групи 
УПА з власним оперативно-територіальним командуванням. 
Військові округи поділялися на військові надрайони, райони, 
підрайони, кущі та станиці. Слід зауважити, що в радянські часи в 
науково-пропагандистському обігу існував термін «ОУН-УПА», що 
ототожнювало два відносно самостійні формування — ОУН як 
політичну організацію та УПА як масовий збройний рух. При цьо-
му ОУН виступала органом політичного керівництва повстанців. 
Більшість учасників «лісової армії» не були членами націоналі стач
ного ордену, головна причина їхньої боротьби — соціальний та ду-
ховний протест проти політики сталінізму, яку населения регіону 
добре пізналоу 1939—1941 рр. 

Показовою, на думку авторів, є інформація командира Чехосло-
вацького партизанського загону Репкіна (29 березня 1944 р.) про 
переговори з военачальниками УПА. Повстанські ватажки поясню-
вали офіцерові, що вони не противники комуністичної ідеології. 
Взятися за зброю УПА спонукає насамперед насильницька колек-
тивізація та антирелігійна політика комуністичної влади. Головни-
ми гаслами повстанської пропаганди, як зазначив Репкін, виступа-
ють приватна власність на землю та свобода віросповідання. У разі 
гарантування таких свобод рядовий склад УПА з радістю припинив 
би бойові дії з радянською стороною1. 

Кількість вояків УПА на ПЗУЗ швидко зростае. За інформацією 
оперативнихджерел НКВС, у параді на День зброі'31 липня 1943 р. у 
Свинарському лісі на Волині брало участь 85 піхотних сотень (по 
150—170 багнетів кожна) та близько 1,5 тис. кавалеристів2. Улітку 1943 р. 
в Галичині через наближення рейдуючого радянського партизан
ського з'єднання С. Ковпака створюється Українська народна само
оборона (УНС, 5-6 тис. бійщ'в до кінця 1943 р.). Наприкінці того ж 
року Провід ОУН на чолі з Р. Шухевичем ухвалив рішення реформу-
вати УПА: створити Головний військовий штаб (ГВШ) та три крайові 
командування або групи — «Захід» (на базі УНС), «Північ», «Пів-
День», поділивши кожну на військові округи (шість, чотири та два 
відповідно). Тактичними одиницями були загони (бригади або 
полки), курені (батальйони), сотні (роти), чоти (взводи), рої (від-
Ділення). 

1 Літопис УПА. Нова серія. - 1999. - Т. 2. - С. XVI. 
2 ДА СБУ. - Ф. 11. - Спр. 8467. - Т. 1. - Арк. 22. 
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Старшинські (офіцерські) кадри готували школи: «Дружинни
ки», «Лісові чорти», «Олені». У процесі розбудови й діяльності УПА 
чільне місце посідало творения структур спеціального призначення — 
розвідки, Служби безпеки, військової жандармерії, підрозділів 
спеціального призначення, а також органів військового судочин-
ства. 

Розглянемо основні чинники військово-політичної та оператив-
но-бойової обстановки, які визначали особливості творения та 
діяльності спеціальних структур повстанської армії. 

Першим фактором слід вважати протистояння між повстанцями 
та ншецысими окупантами (донесения радянської партизанської 
розвідки серйозно оцінювали антинімецькі виступи УПА). Збройні 
виступи УПАта підрозділів місцевої самооборони населения (само-
оборонні кущові відділи, СКВ) проти німецьких окупантів призве-
ли до необхідності розвідувального та контррозвідувального забез-
печення антинімецьких акцій. Тільки в ході осіннього наступу УПА 
1943 р. на гітлерівців, за даними істориків націоналістичної орієн-
тації, відбулося 47 боїв та 125 сутичок СКВ з окупантами. Втрати 
німців за цю кампанію становили 1,5 тис. вояків. 

Розвідувальне забезпечення відіграло вирішальну роль у низці 
результативних бойових акцій. Так, на початку травня 1943 р. аген
тура СБ УПА здобула інформацію про просування німецької авто-
колони. Загін повстанців «Пімста Полісся» на шосе Ковель—Брест 
влаштував засідку й розгромив колону. Серед загиблих виявився на
чальник штабу СА оберфупенфюрер В. Лютце. Під час німецького 
наступу на Чорний ліс у Прикарпатті через агента СБ добуто план 
операцій, завдяки чому відбито наступ частин 7-ї танкової дивізії та 
завчасно евакуйовано цивільне населения із зони бойових дій. 
Докладалися зусилля і до створення власних агентурних позицій в 
органах військового управління противника. Коли для протидії 
УПА був створений у Володимирі-Волинському спеціальний штаб 
«Банденбекемпфунг» на чолі з штурмбанфюрером СС Плятте, СБ 
спромоглася занурити туди свою агентуру. Внаслідок цього плани і 
накази штабу оперативно передавалися повстанцям1. 

Ускладнюються стосунки з німцями наприкінці 1943 — на почат
ку 1944 р., коли одночасно мали місце і бойові сутички, і консуль-

1 Див. докладніше: Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.ї. Українці проти нацизму: 
політичний вимір. — Запоріжжя: Просвіта, 2005; Граб С. Служба безопасности 
ОУН(б) / / Досье секретных служб. - 2000.- № 10. - С. 30. 
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тативно-переговорні заходи керівних функціонерів ОУН та УПА з 
німиями в інтересах протистояння радянській стороні. Збереглися 
свідчення М. Лебедя, командувача УПА «Захід» О. Луцького, ко
мандира військової округи УПА «Говерла» I. Бутковського та інших 
провідників повстанського руху про свідоме обрання курсу на нейт-
ралітет з вермахтом, що відступав, та співробітництво з ним і спец
службами Німеччини з метою протистояння Червоній армії1. За-
значена співпраця поширювалася і на сферу спеціальної діяльності 
(докладніше буде розглянуто у підрозділі 4.2). 

Другим фактором можна вважати запекле українсько-польське 
збройне протистояння 1943—1944 рр. (на Волині між УПАта 27-ю 
Волинською дивізією Армії Крайової, бойові дії УНС та групи УПА 
«Захід» із загонами АК на Прикарпатті, а згодом і на території 
Південно-Східної Польщі (Закерзонні)). Цю територію у 1945 р. 
вирішено виділити в окремий крайовий провід ОУН та військову 
округу УПА «Сян» під проводом Я. Старуха — Стяга (референт СБ 
П. Федорів — Дальнич). Тут сили УПА, за радянськими даними, нара-
ховували станом на 1 лютого 1947 р. 15сотень(понад Зтис. багнетів, 
що мали і важку зброю) та 4 окремі боївки СБ (близько 130 вояків), 
а також близько 3 тис. нелегалів підпілля ОУН. Бойові дії супрово-
джувалися численними обопільними акціями терору за етнічною 
ознакою. Від УПА широко залучалися можливості розгалуженої 
розвідувальної мережі, бойові підрозділи СБ брали участь у бойових 
діях та репресивних акціях проти цивільного польського населения. 
Після здійснення польською стороною відомої акції «Вісла» та 
втрати УПА у цьому регіоні соціальної бази підтримки наприкінці 
серпня 1947 р. повстанські підрозділи отримують наказ передисло-
куватися до Галичини. Окрім протиборства, до речі, спостерігалися 
й окремі випадки військового співробітництва між УПА та спад-
коємицею Армії Крайової — Воля і непідлеглість (ВІН), у тому числі 
У спеціальних заходах. Відомо, наприклад, про досягнуту ними 
2 травня 1945 р. у Томашувському повіті Польщі угоду щодо бойо-
вої взаємодії загонів та обміну розвідувальною інформацією. Про 
потенційну загрозу для радянської сторони таких домовленостей 
свідчить підготовлена НКВС УРСР 5 червня 1946 р. «Доповідна за
писка про контакти між польськими та українськими націона-
лістичними формуваннями». Боївки СБ брали участь спільно з 

Див.: Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944—1945 рр. — 
С. 39-40. 
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підрозділами УПА та ВІН у кількох зухвалих бойових операціях на 
Закерзонні1. 

Третім фактором, що визначав завдання діяльності спецпідроз-
ділів УПА, був сам процес и формування за рахунок поглинання в 
той чи інший спосіб інших українських збройних формувань, які 
діяли переважно на Волині й Поліссі. 

На момент активного формування бандерівським проводом 
власної збройної сили в регіоні діяло декілька інших нерадянських 
повстансько-партизанських угруповань. Найпотужнішим з них — 
4—6 тис. бійців — була Поліська Січ — Українська повстанська 
армія отамана Т. Боровця-Бульби (з 20 липня 1943 р. її переназвано 
в Українську народно-революційну армію, УНРА)2. 3 осені 1942 р. 
на Волині й Поділлі стихійно формуються загони, підконтрольні 
мельниківському проводу — «Військова група ч. 3» О. Яценюка 
(Волинця), підрозділи В. Білого, М. Данилюка та інших польових 
командирів (1—3 тис. вояків) під загальним керівництвом О. Шту-
ля (Ждановича). Збройні формування ОУН(М) у розпалі конф-
лікту бандерівців з Т. Боровцем-Бульбою схилилися до союзу з ос-
таннім3. 

Повстанці мельниківського спрямування мали власні розвіду-
вальні органи. При обласному військовому комендантові (команду-
вач усіма загонами ОУН(М)) була розвідувальна референтура. До її 
складу входили референт (відповідав за організацію військової та 
агентурної розвідки), агентурна мережа, спеціальні розвідувально-
бойові фупи, система пунктів зв'язку. Щоправда, активністю та 
ефективністю розвідка мельниківців значно поступалася розвідці 
УПА бандерівців4. 

1 ДАСБУ. - Ф. 11. - Спр. 9108. - Т. 17. - Арк. 30-32; Валихновский Т. 
У истоков борьбы с реакционным подпольем в Польше. 1944—1948. — К.: Наук. 
думка, 1984.-С. 153, 164; Шаповал Ю. ОУН і УПА натерені Польщі... - С. 12; 
Галаса В. Штрихи до портрета Романа Шухевича — Тараса Чупринки. - С. 49; 
Цепенда I. Є. Операція «Вісла» в польській історіографії / / Укр. істор. журн. -
2002. - № 3. - С. 86; Докладніше про сили ОУН та УПА на Закерзонні див.: 
Ілюшин 1.1. Протистояння УПАі АК... - 2001. — 287 с. 

2 Лаврищук В.И. Роль ОУН—УПА в освободительном движении в западных 
областях Украины / / Друга світова війна і Україна: Матеріали наук. конф. 
(27-28 квітня 1996 р.). - К.: їн-т історії України НАНУ, 1996. - С. 146. 

3 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С 49; Шев
чук В. Украинская повстанческая армия. — С. 79. 

4 Сергієнко Г.М. 3 історії партизанської розвідки ОУН-УПА / / Трибуна. -
2001.-№3-4. - С . 36. 
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Власні збройні підрозділи мав і Фронт української революції 
(ФУР) Т. Басюка (Яворенка), створений улітку 1942 р. на Крем'я-
неччині. Існували озброєні групи вільних козаків, гетьманців, Укра-
їнської народно-демократичної партії1. 

Питания злити збройні формування націонал-патріотичних сил 
постало ще наприкінці 1942 р. ОУН(Б) на переговорах про об'єд-
нання з Т. Боровцем-Бульбою 22 лютого та 9 квітня 1943 р. висуну-
ла умовою інтеграшї визнання отаманом політичного верховенства 
С. Бандеру, що для командира січовиків виявилося неприйнятним. 
Угоди так і не було досягнуто. Із швидким збільшенням збройного 
потенціалу позиція бандерівців ставала дедалі безкомпроміснішою. 
Відкриту боротьбу з конкурентами у повстанському русі знаменува-
ла відозва ГК УПА «Українці!» від 20 травня 1943 р. У ній заклика-
лося до боротьби проти «ворогів Всеукраїнського революційного 
фронту» за створення УССД — «мельниківців», «недобитків усяких 
політичних партій», «отаманчиків-анархістів». Політичні настано-
ви ОУН («Дещо про партійщину» тощо) свідомо нацьковували во-
яків бандерівських формувань на повстанців, підконтрольних 
іншим гілкам національно-визвольного руху2. 

Формування конкурентів роззброювали або розгромлювали 
шляхом збройних та підривних дій або погрозою сили. В лип-
ні—серпні 1943 р. було завдано удару по мельниківцях. За словами 
О.Штуля, їхніх учасників «не по-лицарськи ліквідували». Як свід-
чив активіст ОУН(М) Г. Стецюк, СБ і військово-польова жандар-
мерія УПА за будь-яку ціну намагалися ліквідувати організаційну 
мережу мельниківців, «з мельниківської сторони на Володимир-
щині уже не залишилося нікого, місцевий актив бандерівці вини-
щили... і ми були зовсім обезголовлені»3, 

18 серпня 1943 р. Клим Савур віддає наказ роззброїти УНРА. 
Бандерівці нейтралізували основні сили бульбівців. 19 серпня у 
с. Черниця Корецького району Рівненської області загони УПА 
та боївки СБ оточили головні сили Т. Боровця-Бульби. Крім 

Реєнт О., Муковський I., Лисенко О. УПА та збройні формування ОУН як 
чинникДругоїсвітовоївійни//Віче. - 1997. - № 1. - С . 117; ШулякО. В ім'я 
правди... - С. 22. 

2 ЦДАВОВУ - Ф. 3833. - Оп. 2. - Спр. 86. - Арк. 5-5 зв.; КентіЙ А.В. Укра-
їнська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С. 51. 

3 Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. - К.: Вид-во ім. Олени 
Теліги, 1993. — С. 163—164; Стецюк Г. Непоставлений пам'ятник (Спогади). — 
С 123. 
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декількох командирів у полон потрапила й була після тортур зни-
щена СБ дружина отамана Г. Орочинська1. Однак і після цього 
окремі загони бульбівців, як-от підрозділ поручика Малого, зав-
давали ударів по СБ УПА2. Під тиском СБ саморозпустився ФУР, 
частина його вояків влилася до УНРА, а командир загинув від рук 
есбістів3. 

Частина особового складу розгромлених бандерівцями по-
встанських формувань за оперативним супроводженням СБ влила
ся до УПА. Як писав учасник визвольного руху О. Шуляк, роззброє-
ні відділи переходять до УПА «під поліційним доглядом СБ, як не-
певні. Старшини дістають кожен свого "ангела" СБ з путом у ки-
шені, а організаційні провідники ОУН (мельниківської. — Авт.) як 
"ворожий елемент" переважно ліквідуються. У всякому терені по-
чинається полювання за членами ОУН, їх вливають в УПА під на-
гляд СБ, а видніших скритовбивчо ліквідують»4. 

Четвертим фактором розбудови й діяльності спецпідрозділів 
УПА було протиборство «лісової армії» з радянським партизан-
ським рухом, розгортання якого відбувалося за активною участю 
органівНКВС-НКДБ. 

Збройні сутички між повстанцями та радянськими партизанами 
починаються з 1943 р., коли достатньо великі з'єднання останніх 
починаютъ рейди або передислокацію з території суміжних районів 
Білорусі та Російської Федерації до українського Полісся. 21 січня 
1943 р. зафіксовано перший великий бій між націоналістичним за
гоном ім. Богуна та бійцями партизанського з'єднання С. Ковпака 
біля с Владинополя Любомльського району Волинської області5. 
У звітах партизанських командирів зазначалося, що при їхньому 
наближенні до контрольованої повстанцями території останні не 
вагаючись вступають у бій6. За свідченням колишнього командува-
ча УНС О. Луцького, саме наближення рейду С. Ковпака до 

1 Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровець. - К.: Б. в.,1995. - С. 45. 
2 Скорупський М. Туди, де бій за волю... - С. 201-202. 
3 Михальчук В. Світла і тіні українського збройного спротиву у Другій 

світовій війні / / Українська повстанська армія і національно-визвольна 
боротьба в Україні: Матеріали Всеукр. наук. конф. 25-26 серпня 1992. - К.: Ін-т 
історії України НАНУ, 1992. - С 114. 

4 Шуляк О. В ім'я правди... — С. 25. 
5 Лаврищук В.І. Украшська повстанська армія та радянські партизани / / 

Сторінки воєнної історії України: 36. наук, статей. — К., 2000. — Вип. 4. — С. 99. 
6 Україна партизанська... — С. 17—18. 
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Прикарпаття у червні 1943 р. стало причиною вказівки Р. Шухе-
вича про формування там самооборони та її сутичок із партиза
нами1. 

У квітні—травні почастішали бої з партизанами у трикутнику 
Холм—Ковель—Маневичі, у басейні Прип'яті і до Дніпра. Особли
вого розмаху протиборство набуває після переходу на терен «колис-
ки» УПА великих партизанських з'єднань. Лише у жовтні—листо
пад! 1943 р. сталося 54 бої УПА з червоними партизанами. Як 
повідомляли партизанські командири (вересень 1943 р.), особливу 
активність повстанці виявляли у знишенні радянських розвідуваль-
но-диверсійних груп2. 

Бойові сутички були вкрай жорсткими. Як ішлося у записці що-
до агентурної розвідки УПА партизанського з'еднання I. Шитова 
(3 серпня 1943 р.), учасники боїв проти повстанців із числа 
досвідчених партизан, «котрі були у десятках боїв, кажуть, що вони 
вперше вели такий запеклий бій з такими нахабами, які сунуть на 
"ура" на станкові кулемети». У бойові дії втягуються значні сили 
повстанців. Так, наприкінці вересня командувач УПА «Північ» 
Д. Клячківський провів нараду з планування удару з'єднаннями 
УПА «Турів» і «Заграва» по партизанському формуванню О. Федо
рова. Навіть улітку 1944 р. УПА мала бойові можливості заблокува-
ти спроби Українського штабу партизанського руху (УШПР), ви-
вести до Галичини 17-тисячне партизанське з'єднання3. 

Вельми серйозним противником повстанців були спецпідроз-
діли партизанського руху. До травня 1942 р. оперативне керівницт-
во партизанськими силами України здійснювало 4-те Управління 
НКВС УРСР. 30 травня того ж року постановою Державного 
комітету оборони при Ставці Верховного головнокомандувача 
створюється Центральний штаб партизанського руху (ЦШПР), а 
при Військовій раді південно-західного напрямку — УШПР. У його 
складі запроваджується інформаційно-розвідувальний відділ, а зго-
дом — розвідувальний та інформаційний. Серед його основних зав-
дань - вивчення діяльності ворожих СРСР націоналістичних фор-
мувань. Четверті підрозділи НКВС-НКДБ переорієнтовуються ви-

1 Архіа УСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 32518. - Т. 1 - Арк. 248-255. 
2 ІДДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 20; Старинов И.Г. Диверсии 

и противоди вереи о иная защита. - М.: В/ч 64510. - С. 39; Кентій А.В. Укра-
їнська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С. 203. 

3 1ЩАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 16; Кентій А.В. Українська 
повстанська армія в 1944-1945 рр. - С. 89-90. , л ■: ■ . .знм; ::■ 
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нятково на агентур но- опер ативну роботу, у тому числі для 
контррозвідувального захисту партизане ьких формувань через опе-
ративні групи. 

Уже наприкінці 1942 р. начальник розвідувального управління 
ЦШПР генерал-майор Аргунов ставить перед УШПР серед ос нов-
них завдань партизанської розвідки на зиму 1942/1943 рр. наса-
дження агентури у середовищі націоналістичних формувань. Пред-
ставництва УШПР з власними розвідувальними відділеннями зго-
дом відкриваються при військових радах відповідних фронтів, 
оперативні групи — при військрадах армій. Опергрупам та обласним 
штабам партизане ького руху підлягали диверсійні та розвідувальні 
групи партизанських загонів. 3 жовтня 1942 р. до квітня 1943 р. 
підпорядковані УШПР з'єднання та загони здобули майже 800 
цінних розвщувальних даних, 42 з яких стосувалися українських 
націоналістів. Значно зросла ефективність партизанської розвідки з 
літа 1943 р. внаслідок закріплення за з'єднаннями та загонами опе-
ративно-чекістських груп1. 

Як зазначалося у довідці УШПР щодо агентурноїрозробки укра-
їнських націоналістів від 21 червня 1943 р., низці з'єднань і загонів 
дано вказівку створити кваліфіковану агентурну мережу для «веден
ия без перерви о го с постережен ня» за ОУН та У ПА, здійснювати 
заходи щодо їхньої деморалізації. Відповідно, розвідка партизан 
надбала цінні оперативні джерела, серед яких були представники ко
мандного і керівного складу або його близького оточення. Загалом 
у 1942-1944 рр. партизанська розвідка передала до УШПР 94 ін-
формаційні зведення щодо українських націоналістів2. 

Відповідно до наказу народного комісара оборони СРСР № 00189 
від 5 вересня 1942 р. запроваджуються посади заступників коман
дир! в партизанських загонів з розвідки, і для їх заміщення направ-
ляються за лінію фронту 367 осіб, переважно із числа оперативних 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп,1. - Спр. 219. - Арк. 1, 128-129; Україна 
партизанська... - С.37, 233; Докладніше про участь органів НКВС-НКДБ у 
розгортанні партизанського руху в Україні див.: ДА СБУ. - Ф. 60. -
Спр. 83510. 

2 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 275. - Арк. 116; Боярский В.И. 
Партизанская борьба в годы Великой Отечественной войны и участие в ней 
органов и войск государственной безопасности. — М.: Краснознаменный ин-т 
повышения квалификации офицерского состава Пограничных войск КГБ СССР, 
1991. - Ч. 2. - С. 29-30; Народная война в тылу фашистских оккупантов на 
Украине... - Кн. 2. - С. 292. 
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працівників НКВС. Необхідно посилити розвідувальні апарати 
партизанів досвідченими офіцерами спецслужб, підкреслювалось у 
наказі Ставки Верховного головнокомандувача № 0073 від 19 квітня 
1943 р. Практично в усіх партизанських формуваннях запроваджу-
ються посади заступників командирів з розвідки, які водночас ке-
рували агентурним апаратом із контррозвідувального захисту (до 
початку 1944 р. у партизанських загонах України внутрішня 
контррозвідувальна мережа сягнула 2 тис. учасників). У великих 
партизанських з'єднаннях заступник з розвідки мав оперативну 
частину. До неї входили агентурна розвідка, контррозвідувальна 
агентура, польова розвідка. Так само заступник із розвідки команди
ра партизан с ького загону мав розвідників — агентуристів, контрроз-
відувальну агентуру та військових розвідників'. 

У партизанському з'єднанні С. Малікова оперативна частина 
охоплювала контррозв'ідувальний сектор (з агентурою у полках та 
підрозділах), сектор близької агентурної розвідки (агентура у селах 
зони дислокації), сектор далекої агентурної розвідки (агентура в 
окупованих Києві, містах Рівненської та Житомирської областей)2. 
Як правило, партизанські загони (в ранзі батальйона) мали заступ-
ників командира з розвідки (із розвідувальним взводом) та з ди-
версійноїроботи (диверсійний взвод). 

Боротьба з повстанськими формуваннями націоналістимного 
руху та їхніми спецпідрозділами (у вказівках партизанам вона часто 
іменувалася «особливим завданням») посідала друге за значениям 
після антинімецького напряму місце серед функцій партизанської 
розвідки та контррозвідки. 

Уже 11 січня 1943 р. начальник оперативного відділу ЦШПР 
полковник Соколов підготував, а начальник ЦШПР П. Понома-
ренко затвердив план посилення партизан с ького руху в Україні 
шляхом передислокації туди ряду партизанських з'єднань, у тому 
числі «для проведения низки заходів з розкладу поліції і націо-
налістичних формувань противника». 3 листопада того ж року за
ступник начальника УШПР С. Бельченко та начальник розвіду-
вального відділу М. Анісімов надіслали до партизанських з'єднань 
Директиву № 3762, яка зобов'язувала виявляти та брати на облік 
Націоналістичні формування, створювати в них агентурні позиції, 

Андрианов В.Н. Борьба советских партизан в годы Великой Отечественной 
войны. -М. , 1971.-Схема № 16; Чайковський А. С. Невідомавійна... - С. 207. 

2 Андрианов В.Н. Борьба советских партизан... — Схема № 17. 
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через агентурні можливості з'ясовувати чисельність, структуру 
склад повстанських формувань, ідеологічні настанови, дані про 
керівний склад та стосунки з німцями. У період наступу Червоної 
армії на Правобережну й Західну Украшу перед розвідувальними 
підрозділами партизан ставилися завдання «вступивши до смути 
активної дії українських націоналістів, вести всебічну розвідку на-
явності збройної сили, місця дислокації, структур управління, 
зв'язків з розвідувальними органами інших держав, прізвищ коман-
дирів і політичних керівників, їхні стосунки з окупантами і насе
лениям». Враховуючи великий досвід партизанів з антиповстансь-
ких дій, у серпні 1944 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення 
передати партизанській дивізії ім. С. Ковпака у розпорядження 
НКВС «для проходження подальшої служби, використавши її в 

тіершу чергу для якнайшвидшої ліквідації націоналістичних банд». 
Створюються і спеціалізовані на розвідувально-підривній діяль-
ності проти націоналістів підрозділи, наприклад, 7-й та 12-й ба-
тальйони з'єднання О. Сабурова (Л. Берія змушений був інформу-
вати високі інстанції про мародерство й насильство по відношенню 
до цивільного населення з боку цих підрозділів)1. 

Відчутно дошкуляла повстанцям агентура партизанської 
"• розвідки, придбана у націоналістичному середовищі. Колишній на-
' чальник штабу 1-ї партизанської дивізії ім. С. Ковпака В. Войцехо-
^ вич наводить приклад, коли за допомогою перевербованих парти-

занським командиром П. Брайком вояків УПА в с. Пустинка Лю-
бомльського району Волинської області було выявлено склад зброї 

З з 5 батальйонними мінометами, 15 станковими кулеметами, вели-
- кою кількістю боєприпасів. Радянський агент Польовий занурився 
ш до штабу групи УПА «Швдень», обійняв відповідальну посаду щодо 
М планування бойових операцій. У січні 1944 р. розвідка партизансь-
"' кої бригади «Мисливці» М. Прокоп'юка встановила по агентурних 
!даних місце переховування повстанцями переданих їм німцями 
1 боєприпасів, медикаментів і продовольства. Майно було захоплено, 

"̂  при цьому загинуло близько 70 повстанців2. 
Я' 
■г 1 Білас I. Формитаметоди діяльності НКВС-МДБ у боротьбі проти ОУН-УПА// 
;■■; Українська повстанська армія і національно-визвольна боротьба в Україні... -

ш С. 146-148. 
.̂ ( 2 Войцехович В.О. Партизани ідуть на захід. — С. 126; Андрианов В.Н. 
,, Контрразведывательное обеспечение партизанских формирований в условиях 

современной борьбы. - М., 1989. - С. 65-66; Андрианов В.Н. Участие 
чекистов в партизанской борьбе... — С. 111. 
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3 приходом на Правобережну Украшу радянських військ основ-
ним фактором стае протиборство із силовими структурами СРСР. Як 
повідомляла оперативна трупа НКДБ УРСР «За Батьківщину», вже 
у листопаді 1943 р. німцями в районі Радомишль—Малин на Жито-
мирщині було пропущено через фронтову смугу до 1300 вояків 
УПА, що камуфлювалися під червоних партизанів, для ударів по ти-
лах радянських військ та знищення їхнього командного складу. Тоді 
ж було відряджено 46 лікарів-націоналістів для занурення у парти-
занські загони з метою терористичних актів за допомогою отруйних 
речовин. За даними партизанського з'єднання Грабчака (квітень 
1944 р.), До тилу радянських військ з району Ковеля попрямувало з 
підривними діями близько 1500 повстанців1. 

Лише з липня до жовтня 1944 р. на території Волинської області 
УПА здійснила майже 800 ударів по армійських тилових об'єктах. 
У вересні—жовтні на Станіславщині відбулося 33 напади ловс-
танців на військовослужбовців Червоної армії2. За повідомленням 
командувача 1-го Білоруського фронту К. Рокоссовського до 
НКВС УРСР (23 серпня 1944 р.), загони УПА силою близько 150 
чоловік кожний на Волині зухвало атакують комунікації й тилові 
об'єкти військ3. Як правило, повстанці завдавали ударів по тилах, 
розсіювали маршові підрозділи, знищували командний склад. Ба-
гато зусиль докладалося до зриву мобілізації. Тільки 28—30 липня 
1944 р. на Рівненщині УПА відбила та забрала до лісу 1130 призов-
ників. 

Відпввідно, до бойових дій з інсургентами широко залучалися 
частини 2-ї гвардійської, 13-ї, 38-ї, 52-ї армій, інших армійських 
з'єднань, застосовувалися можливості військової розвідки та Голов
ного управління контррозвідки СМЕРШ Наркомату оборони 
СРСР. Як правило, армійські з'єднання виділяли загони по 50—150 
багнетів з мінометами, станковими кулеметами і ДШК, автотранс
портом і діяли методами прочісування і засад. Разом з тим у ра
дянських документах визнається, що особовий склад не навчении 
таким специфічним операціям, погано налагоджена взаємодія з ор
ганами НКВС-НКДБ, у той час як «матеріальна підтримка бандитів 
місцевим населениям не припиняється... у більшості населених 
пунктів зовсім не допомагають нашим загонам»4. Звертає увагу й те, 

1 ДА СБУ. - Ф. 60. - Спр. 28461. - Т. 2. - Арк. 69. 
2 Кентій А. В. Украінська повстанська армія в 1944—1945 рр. — С. 89—90, 110. 
3 ДА СБУ. - Ф . 2. -Оп.54. -Спр. 2. - Т . 1.-Арк. 197. 
4 Там само. - Оп. 5 5 . - Спр. П. - Т . 1. -Арк. 1, 24. 
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що у доповідях командуванню кількість убитих повстанців значно 
менша за кількість захопленої зброї; полонених повстанців у кіль-
ка разів менше, аніж «бандпособників» (тобто неозброєних меш-
канців), це дозволяє зробити висновок про широке застосування 
армійцями репресій саме проти цивільного населения1. Практика 
застосування армії тривала й у перший повоєнний рік. Так, за да-
ними А. Кентія, станом на 10 лютого 1946 р. 13-та армія виставила 
проти ОУН та УПА 25 тис. багнетів (800 гарнізонів, ПО мобільних 
груп), 28-ма - 1448 гарнізонів, 52-га - 101 гарнізон (27 822 бійці). 

Необхідно підкреслити, що об'єктивно бойові та підривні дії 
УПА проти радянських військ ускладнювали звільнення України 
від окутіантів. 

Для підсилення армійських з'єднань на Волинь тільки до квітня 
1944 р. було перекинуто Сухумську та Орджонікідзевську дивізії, 
п'ять мотострілецьких бригад (мсбр), кавалерійський полк Внут-
рішніх військ (ВВ) НКВС, кілька бронепотягів, танковий баталь
ной Особливої дивізії ВВ ім. Дзержинського з Москви (за штатом 
мсбр ВВ НКВС мала 4025 багнетів, 50 легких танків, 50 бронема
шин, 335 автомашин, 45 мінометів і 30 станкових кулеметів). Засто-
совувалася штурмова авіація, включаючи 6-й штурмовий авіаполк 
НКСВ на літаках ІЛ-2. До червня 1944 р. в Українському окрузі ВВ 
проти УПА залучалися 9-та і 10-та стрілецькі дивізії (триполкового 
складу), 17-та, 20-та, 21-ша, 24-та мсбр, 18-й кавполк ВВ2. У жовт-
ні—листопаді 1945 р. відбулася реорганізація військ округу у чотири 
стрілецькі дивізії чотириполкового складу та окремий 290-й мо-
тострілецький полк. 

Широко використовувалися Прикордонні війська (ПВ). На те-
риторії ЗУЗ дислокувалися сили Українського та Закарпатського 
округів ПВ НКВС. До складу першого з управлінням у Львові ста
ном на 15 жовтня 1945 р. входили 2-й, 88-й, 89-й, 90-й, 93-й, 98-й 
прикордонні загони (ПЗ, силою до полку кожний), 3-й та 104-й ре-
зервні ПЗ, резервний навчальний мотострілецький полк, 6-Й 
авіаційний полк. На Закарпатті дислокувалися 14-й, 27-й, 31-й, 
33-й, 87-й ПЗ, 172-й резервний ПЗ3. До оперативно-розшукових 
заходів залучалися п'яті, оперативні відділи штабів ПВ різного 
рівня. Самі війська брали активну участь в оперативно-бойових 

1 Див., напр.: ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 55. - Спр. П. - Т. 1. - Арк. 5. 
2 Див.: Там само. - Оп. 87. - Спр. 33. 
3 Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні... — Кн. 2. - С. 488—491-
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операціях, перехоплювали озброєні групи підпілля при переході 
держкордону, затримували емісарів закордонних центрів. Офіце-
ри-прикордонники залучалися до легендованих під СБ ОУН 
спецгруп. 

Як вважають дослідники історії органів та військ внутрішніх 
справ, найбільш запекла боротьба зі збройними повстанськими 
формуваннями припала на 1944 — весну 1945 р. У 1943 р. безпо-
воротні втрати ВВ НКВС становили 34 % по відношенню до по-
встанських, у 1944 - 6 %, у 1945 - 3, 2 %\ що, зокрема, можна пояс-
нити як накопиченням досвіду антиповстанських заходів, залучен-
ням до них спеціалізованих на «боротьбі з бандитизмом» частин і 
з'єднань, так і втратою їхнім противником найкваліфікованіших 
кадрів, тоді як частка мобілізованих, необстріляних новаків досягла 
вУПАв 1944 р. 60%. Водночас перехід до тактики дійдрібними тру
пами призвів до зростання втрат серед територіальних органів 
внутрішніх справ: у 1945 — лютому 1946 р. загинуло 648 працівників 
МВС, тоді як у 1944 р. — 2682. Радянські джерела наводять власні 
безповоротні бойові втрати у 1944 р. — 1675 чоловік, у 1945 р. — 
12313. 

Серед значних антиповстанських операцій того часу можна на-
звати такі: 

— Гурбенський бій 21-27 квітня 1944 р., в якому 14 батальйонів і 
18-й кавполк ВВ НКВС, підсилені танками і авіацією, вели бій з 
кількома куренями групи УПА «Південь»; за радянськими даними, 
було вбито понад 2000 повстанців, загинуло 11 і поранено 86 вояків 
ВВ (за даними УПА — вбито 200 повстанців і 800 противників); 

— Операція в Чорному лісі Станіславської обл. 13 серпня 1944 р. 
3 радянської сторони в ній брали участь: 19-та мсбр ВВ НКВС, 
14-й, 87-й загони ПВ, 92-й полк охорони тилу ПВ проти загонів 
Різуна, Тамалії, Шрама, Бойка (близько 1000 повстанцев). За ра
дянськими даними, вбито 358 і захоплено 37 повстанців, вилучені 
гармата, міномет, 11 станкових і 27 ручних кулеметів; 

— 15 жовтня 1944 р. 14-й загін ПВ знищив на Станіславщині 
старшинську школу УПА «Олені», вбито 184 повстанці; 

— Станіславська операція навесні 1945 р.: з радянської сторони 
брали участь 17-та, 19-та мсбр ВВ, 256-й стрілецький і 42-й мо-

1 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. - М.: 
Объединенная редакция МВД России, 1996. - С. 314. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 59. - Арк. 12. 
3Тамсамо.-Т. 103.-Арк. 3. ; ^ цопа^Ш М./ 
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тострілецький полки ВВ, маневрена група 89-го загону ПВ, 64-й за-
пасний армійський полк, 2-га танкова рота ВВ, 6-й штурмовий 
авіаполк ВВ. Проводилася поетапно: прочісування місцевості та 
населених пунктів (ділянки закріплювалися поротно), пересліду-
вання та знищення противника, застосування дозорів і секретів. 
Визнані власні втрати: 13 убито і 19 поранено1. 

У 1944—1945 рр. оперативно-військові операції проводилися, як 
правило, методом оточення й прочісуваня лісових масивів та насе
лених пунктів. У 1944 р. проведено 1883 операції, у 1945 р. - 6813 
операцій. За цей період убито 19 800 повстанцев (з них 433 команди-
ри різних рівнів), 17 962 повстанців узято в полон (732 командири і 
ватажки підпілля). Трофеї: 7 гармат, 135 станових кулеметів, 1153 РП, 
ПО мінометів, 55 ПТР, 33 РПГ, 7 вогнеметів, 38 радіостанцій, 
1808 автоматів, 8319 гвинтівок, 14 362 гранати2. 

На оперативну розробку повстанського руху спрямовувалися зу-
силля і територіальних органів НКВС-НКДБ, склад, сили і засоби 
яких було розглянуто вище. До 1945 р. їхні агентурно-оперативні за
ходи поширювалися на 379 формувань УПА. У 1944-1945 рр. кіль-
кість оперативників НКВС-НКДБ на ЗУЗ досягла 22 тисяч. Аген-
турно-інформаційний апарат включав 359 резидентів, 1473 агентів, 
13 085 інформаторів. 

Ефективним механізмом протидії повстанцям стають оперативно-
військові операції (чекістсько-військові операції)- Вони являли со
бою комбіновані дії оперативного складу НКВС-НКДБ, частин і 
підрозділів ВВ, посилених винищувальними батальйонами, аген-
турно-бойовими групами, озброєним активом і спрямовувалися на 
реалізацію даних агентурної та військової розвідки шляхом зни
щення або захоплення учасників руху опору. Очолював операцію, 
як правило, начальник органу НКВС-НКДБ, при масштабних опе-
раціях створювався штаб з розвідувальним відділом3 

Основним противником повстанської контррозвідки розгляда-
лися спецслужби радянської сторони. Про це, зокрема, йшлося у 
захопленому після ліквідації Д. Клячківського звіті СБ про роботу 
НКВС-НКДБ у Рівненській області за вересень—жовтень 1944 р. Як 
зазначалося у документі, агентур но-ел ідчими заходами встановле-
но поступове зміщення пріоритетів у антиповстанських діях про-

1 Див.: ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - Т . 90. 
2 Там само. — Т. 55. — Арк. 83. 
3 Леонтьев А.М. Задачи и организация работы органов НКВД... - С. 14—15. 
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тивника від військових операцій до агентурної розробки підрозділів 
УПА. Інформатори радянських спецслужб цілеспрямовано просу-
валися до вищих органів управління повстанським рухом. При цьо-
му застосову вал и ся оперативні джерела, залишені на глибокий 
осідок у націоналістичному середовищі ще з 1939 р. (такі, що забез-
печили собі бездоганну репутацію у підпіллі). Агентура сприяла 
проведению воєнних операцій, постачала інформацію про склад та 
озброення УПА, викривала місця переховування бойових ресурсів 
повстанців1. 

Відчутні удари УПА завдавали агентурно-бойові групи радянсь
ких органів держбезпеки. Так, ефективно діяла спецгрупа «Хмара» 
(60 колишніх партизанів та 40 перевербованих вояків УПА) під ко-
мандуванням оперпрацівника НКДБ УРСР капітана В. Кащеєва 
(він власне і запропонував керівництву НКДБ УРСР створити такі 
спецгрупи), котрий удавав начальника охорони командира сотні 
УПА. У ролі останнього виступав агент-бойовик Хмара (у минуло-
му — командир диверсійної групи УПА). Спецгрупа була направле
на у січні 1945 р. у рейд для ліквідації підрозділів УПА Чумака і Не-
долі, які раніше скоїли напад на райцентр Городницю у Жито-
мирській області. У Людвіопільському районі Рівненської області 
спецгрупа встановила контакт із повстанцами, отримала відомості 
про їхні сили, а також спромоглася під слушним приводом відмови-
ти командирів УПА від нападу на райцентр Березне. 

7 лютого 1945 р. псевдоповстанці підвели згадані підрозділи 
УПА під удар Внутрішніх військ, організували переслідування і 
знищили рештки повстанців разом з їхніми ватажками. На витків-
ських хуторах Рівненщини «Хмара» сприяла розгрому загонів УПА 
Крилатого й Пащенка, у березні передислокувалася до Терно-
пільської та Львівської областей, де брала участь у ліквідації за-
гонів Герасима та Наливайка. При цьому спецгрупа не була ви-
крита, і настільки влравно імітувала ловстанців, що їхні справжні 
командири вручили В. Кащеєву радянську медаль «За відвагу»! 
Траплялися й курйозні випадки. Так, командир спецгрупи молод-
ший лейтенант I. не володів українською мовою, і в місцях дисло-
кації повстанців удавав із себе глухонімого йолопа, чистив картоп-
лю для польової кухні. 

До 1 травня 1945 р. на рахунку спецгруп уже було 1163 ліквідова-
них повстанців; діяло 246 таких формувань із 1011 учасниками та 

1 ДА СБУ. - Ф. П. - Спр. 8467. - Т 2.- Арк. 182-184. 
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212 бойовиків-одинаків; органи НКВС-НКДБ впровадили в ОУН 
та УПА 1000 агентів, з яких 125 потрапили до керівних ланок, а 30 
використовувалися по лінії розробки Центрального проводу 
ОУН(Б)'. 

Як і у випадку з органами НКВС-НКДБ, силові структури дер
жав, що намагалися придушити антиколоніальні й нацїонально-
визвольні рухи, вдавалися до витончених оперативно-бойових за-
ходів для деморалізації противника. Так, англійці широко застосо-
вували досвід антипартизанської війни 1948 р. у джунглях Малайзії, 
під час придушення визвольного руху в Кенії. Болісних ударів по-
встанцям завдавали «мисливські команди» місцевих білих поселен-
ців та лжепартизанські загони із завербованих африканців, які лише 
у квітні—серпні 1954 р. знищили або захопили 14 командирів вели
ких повстанських загонів. Особливо відзначився капітан розвідки 
Ф. Кітсон (згодом — генерал-лейтенант і лицар Британської 
імперії), який розробив власну методику оперативної розробки і за-
лучення на свій бік повстанців за принципом «залякування і заохо-
чування» залежно від поведінки полоненого. У Ґ956 р. був вистеже-
ний і знищений один з лідерів кенійських повстанців «Мау-Мау» 
Д. Кіматі. До осені 1956 р. у лісах оперувало не більше 300 по
встанцев, які легалізувалися тільки після проголошення незалеж-
ності Кенії2. 

Таким чином, улродовж найактивнішої фази боротьби УПА 
діяльність її спецпідрозділів визначалася одночасним існуванням 
кількох противників, котрі мали власні структури розвідки та 
контррозвідки, активно застосовували їх у поборюванні українсько-
го повстанського руху. Застосування спецпідрозділів УПА визнача-
лося загальною стратегією й тактикою «лісової армії». Необхідність 
розвідувального забезпечення бойових дій, контррозвідувального 
захисту повстанських лав від розвідувально-підривної діяльності 
противников, підтримки внутрішньої безлеки та дисципліни викли-
кали появу у структурі повстанських сил низки підрозділів 
спеціального призначення, а також органів військового судочинства. 

1 Див. докладніше: Веденеев Д. Неизвестные учителя Че Гевары и Вьетконга // 
В мире спецслужб. - 2006. - № 1. — С. 54-61. 

2 Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. - М» 
Наука, 1974. - С. 163-167; Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, 
завтра. - М.: Граница, 2003. - С. 258; Нейландс Р. В зоне боевых действий. 
История войск специального назначения с 1945 года. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2005.-С. 246-253. 
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4.2. Військова розвідка та підрозділи спеціального 
призначення. Співробітництво у розвідувально-підривній сфері 

з іноземними спецслужбами 

Нормативы!, інструктивні та навчальні документи УПА, що збе-
реглися, засвідчують, що командування повстанців приділяло 
вельми серйозну увагу організації розвідувального забезпечення 
бойових дій, застосуванню прийомів військових хитрощів. Як 
ішлося в матеріалі «Основи тактики партизанських та боївкарських 
відділів», виданому 1948 р. у серії «Ратник» з метою узагальнення 
та використання попереднього досвіду «лісової армії», «тактика 
партизанських та боївкарських відділів — це вміння якнайкраще 
використати всі можливості (зброя, теренові умовики, пора дня, 
населения, воєнні хитрощі) для найуспішнішого переведения зав-
дання при якнайбільших втратах ворога і якнайменше своїх». Ви-
нахідливість, конспірація, воєнна хитрість, — зазначалося у доку
мент!, — це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перева
гу противника. Необхідно і населения навчати мистецтву розвідки 
і дезінформації ворога. «Три дуже важливі чинники, від яких оста-
точно залежить успіх чи неуспіх повстанських дій — конспірація, 
розвідка, досвід»1. 

Як зазначалося у розділі «Розвідка», у затвердженій у 1944 р. ви-
конувачем обов'язків ГВШ УПА інструкції «Партизанка» розвіду-
вальна робота є «основою маневру, боротьби та безпеки власного 
відділу» (тобто підрозділу. — Авт.). Наголошувалося, що вона по
винна вестися безперервно і всіма наявними засобами2. В іншо-
му інструктивному документі розвідка трактувалася як «вуха й очі 
організації», зазначалося, що «партизанський відділ без належної 
розвідки — це так як змагун — борець на сцені з зав'язаними очи-
ма, розвідчу справу треба починати ставити (вище. — Авт.) від 
простих справ». Збір розвідінформації повинен відзначатися прав-
Дивістю, широким охопленням, масовістю джерел та своєчас-
ністю3. 

Видана у серії «Ратник» для старшинської (офіцерської) школи 
інструкція «Основні елементи партизанської тактики УПА» 
підкреслювала, що «розвідка — передумова успіху партизанської 

1 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 60. - Арк. 29, 33, 38. 
2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 63. - Арк. 356. 
3 Там само. - Т. 60. - Арк. 43. 
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тактики», збір інформації повинен вести кожен учасник руху опору. 
Йшлося про такі необхідні риси розвідки як об'єктивність, ретель-
ний аналіз відомостей, наявність системи передачі інформації зни-
зу догори1. 

У листопаді 1943 р. Військовий штаб військової референтури го
ловного проводу ОУН(Б) стае Головним військовим штабом (ГВШ) 
УПА. В його складі запроваджується Л розвідувальний відділ. На 
нього як на провідний керівний орган розвідувальної справи по-
встанської армії покладається «зосередження, розпрацювання і ви-
користання усього розвідочного і контррозвідувального матерїалу». 
У «Вказівках до праці військових штабів» (додатку до наказу ГВШ 
ч. 1/44 від 23 січня 1944 р.) до функцій штабів вїдносилося, зокре-
ма, «збирання ведомостей про ворога, розміщення, силу і заміри, 
щоби могти своечасно повідомити командира лро небезпеку, яка 
грозить власним частинам». 

За наказом ГВШ ч. 1 від 23 січня 1944 р. вводиться уніфікована 
схема структури штабів з'єднань УЇЇА. Штаби військових округів 
(ВО) і тактичних відтинків мали відділи, аналогічні ГВШ. 

Документи УПА та свідчення її командирів дають підстави при
пустите, що на нижчих організаційно-тактичних рівнях структура 
розвідувальних органів і підрозділів вирізнялася певною стро-
катістю, визначалася на розсуд польових командирів залежно від 
обставин, наявних сил. Так, за словами В. Андрухіва, охоронця ор-
ганізаційно-мобілізаційного референта штабу УПА «Захід» (квітень 
1945 р.), розвідувальному відділу штабу групи підлягали начальни
ки розвідки ВО, а тим, у свою чергу, — командири розвідки куренів 
і сотень2. За свідченнями курінного В. Левочка (Юрченка), на по
чатку 1945 р. ВО «Буг-2» згаданої групи мав відділ розвідки (началь
ник, інструктор, секретар, 8—10 зв'язкових для контактів з коман
дирами розвідки куренів та повітовими інформаторами). Команди
ри курінної розвідки мали власний апарат. Є згадки про розвіду-
вальні взводи окремих куренів УПА «Північ»3. 

Імовірно, що більшість куренів УПА мали певний апарат польо-
вої розвідки. Існують згадки про спеціальних старшин (підстаршин) 
з розвідки, штабну розвідку (курінь Гребінки в УПА «Північ», 

Причинки до суспільного мислення: 36. статей. — С. 52—53. 
2ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т. З.-Арк. 201. 
3 Там само. - Ф. 2. - Оп. 56. - Спр. 1. - Т. 2. - Арк. 2-2 зв.; ЦДАГОУ. - Ф. 57. -

Оп. 4. -Спр. 351.-Арк. 28. / . 
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1943 р.), розвідувальні підрозділи куренів силою у 20-30 багнетів 
(Прикарпаття, серпень 1944 р.) тощо. Спеціальний старшина ви-
значав завдання, сили і засоби розвідки, узагальнював інформацію 
про противника. Можна лрилустити, що до компетенщї офіцерів-
розвідників входило налагодження збору інформації всіма основ-
ними засобами, що були у розпорядженні «лісової армії» — польова, 
технічна, агентурна розвідки'. 

Польова розвідка здійснювалася штатними розвідувальними 
підрозділами (діяли в пішому, рідше — кінному порядку), окремими 
розвідниками та лінійними підрозділами УПА. Відомі випадки, ко
ли один із підрозділів сотні ставав позаштатним розвідувальним 
підрозділом. Як приклад можна навести наказ командира загону 
«Котловина» (ВО «Турів» групи УПА «Північ») від 19 серпня 1943 р. 
про розвідувальне забезлечення боротьби з німцями та польськими 
націоналістичними підрозділами. Пропонувалося в складі сотні 
сформувати «чоту розвідників з вибраних із сотні людей, котрі ма-
ють розвідчий хист. Ці люди маютъ бути одчайдушні, з добрим слу
хом та фізично крепкі і для справи посвячені»2. 

Бойовими документами УПА (наприклад, «Піхотна тактика») 
передбачалося ведения розвідки у наступі й обороні, на марші, у 
гірських умовах, уночі, взимку тошо. Розрізнялися військова 
розвідка та агентурна. Так, сотня для ведения розвідки отримувала 
смугу шириною близько 3 км і на відстані від власних сил 3—5 км 
удень та 3 км уночі. При цьому виділялося «ядро» (основні сили) 
підрозділу та розвідувальні дозори (стежі), на головному напрямі 
розвідки — силою до чоти. Сотня у розвідці могла посилюватися 
важкими кулеметами, мінометами, отримувати саперів та зв'яз-
ківців. Окремо виділена для розвідки чота вдень діяла на відстані до 
12 км від основних сил, уночі — до 3 км3. 

В якості основних способів польової розвідки визначалися спо-
стереження, розвідка боем, допит військовополонених. Інструкція 
ПС УПА у справі полонених від 5 серпня 1944 р. зобов'язувала во-
яків провести «переслуховування» бранців та передати їх для по-

1 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 63. - Арк. 359; Стародубець ГМ. ОУН(б) 
в українському національно-визвольному русі на Волині... — С. 116; 
Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны... - С. 393. 

2Літопис УПА. Нова серія... - Т. 2. - С. 552. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 381. - Арк. 207-208; Див. також: 

Хміль С.Ф. Українська партизанка. - С. 167-171; Ткаченко Н.С. Повстан
ческая армия (Тактика борьбы). - С. 145. 
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дальшого допиту «орган ізаційним властям» (територіальним провід-
никам ОУН. - Авт.). У наказі шефа військового штабу УПА від 
18 жовтня 1943 р. нагрлошувалося на необхідності ретельної 
розвідувальної підготовки при організації бойових операцій силами 
кількох підрозділів1. 

Спостерігалися випадки застосування примітивних технічних 
засобів розвідки. Наприклад, про підслуховування повстанцями 
радіотелефонних переговорів ловідомлялося у документах поль-
ських силових структур (1945)2. 

Широка підтримка УПА місцевим населениям давала змогу 
повстанцям використовувати можливості агентурное розвідки. Зга-
дувана інструкція «Партизанка» іменувала агентуру «спеціальними 
розвідувачами» й відносила до функцій агентурної розвідки не тіль-
ки здобуття інформації щодо ворога, а й викриття його інформа-
торів у власному середовищі. Старшини-розвідники утворювали 
інформаційну мережу серед місцевого населения. Так, схема аген-
турної розвідки ВО «Буг-2» включала такі елеменш: начальник 
відділу розвідки ВО — повітові інформатори (кожен з них мав сек
ретаря та 5 зв'язкових) — районні інформатори (кожен мав 3 зв'яз-
кових та спирався на мережу розвідників у населених пунктах — 
станицях) — станичні інформатори3. Захоплена радянськими пар
тизанами інструкція з тактики повстанських дій (не раніше березня 
1944 р.) рекомендувала підбирати до послуг розвідки людей фізич-
но і морально стійких, зї спеціальною підготовкою, краше за все — 
жінок4. 

Для ведения агентурное розвідки залучалися різні верстви насе
ления. Серед інформаторів було чимало жінок, молоді. В одному з 
наказів ВО «Турів» (УПА «Північ») від 20 вересня 1943 р. ішлося про 
необхідність активізації навчально-виховної роботи з молодою в 
інтересах сприяння повстанській боротьбі і в тому числі ґі розвіду-
вальному забезпеченню5. Збереглися документи про розвідувальну 

' Гриневич В., Гриневич Л., Якимович Б. та ін. Історія українського в'ійська 
(1917-1995). - С . 617-618; Кентій А.В. Укра'інська повстанська армія в 1942 — 
1943рр.-С. 161. 

2 Шаповал Ю. ОУН і УПА та терені Польщі (1944-1947). - С 20. 
3 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 56. - Спр. 1. - Т. 2. - Арк. 2 зв. 
4 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. і. - Спр. 289. - Арк. 53 зв. - 54. 
5 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С 101-102; 

Див. також: Дмитренко М. Михайлик. Оповідания про юного розвідника УПА. -
Торонто; Нью-Йорк: Б. в., 1981. Ы1. гмжяы >ят> 
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діяльність в інтересах повстанців сільських молодіжних націона-
лістичнихгруп1. 

Командування повстанської армії' наголошувало на необхідності 
просякнути весь терен дій надійною мережею збору інформацїі. 
У додатку до наказу ГК УПА № 8 від 30 серпня 1943 р. під назвою 
«Самооборонна інструкція» йшлося, що надрайонні, районні та 
сільські ватажки підпілля повинні налагодити «спеціальний розвід-
чий апарат, в який втягнути старих і молодих, жїнок ї чоловікїв», 
розподілити зони відповідальності за розвідку так, щоб не залиша-
лося не охоплених нею територій. Інформатори поміж населения 
вели б збір ведомостей про дислокацію противника у населених 
пунктах, на залізницях та інших важливих об'єктах, його озб-
роєння. Вимагалося запровадити «безперервну низку зв'язків по 
всіх селах» для своєчасного інформування про пересування ворога2. 
Отже, агентурна розвідка повстанців організаційно «прив'язувала-
ся» до можливостей територіальної мережі ОУН. 

Розвідка УПА мала у розпорядженні чнсленний агентурное 
інформаційний апарат. Основними мотивами співробітництва з 
нею, як і з іншими спеціальними структурами антирадянського ру-
ху опору, населения західних областей України слід вважати патріо-
тичне прагнення до самостійної державності, огиду до кривавого 
сталінського режиму. Як повідомляв до УШПР 17 березня 1944 р. 
начальник диверсійного управління ЦШПР полковник I. Стари-
нов, «четверту війну воюю, але ніколи не зустрічав такого ворожого 
середовища, як у звільнених районах Тернопільської області»3. 

За даними з розвідувального звггу 2-го партизанського з'єднання 
у Рівненській області (15 грудня 1943 р.), розвідка УПА спромогла-
ся створити широку агентурну мережу, що охопила майже всі села. 
При надбанні оперативных джерел перевага надається залученню 
до співробітництва представників місцевої радянської адміністра-
ції, а також учасникам радянських партизанських загонів. 

Наведемо окремі приклади, що характеризують обсяг розвіду-
вальних дій негласних помічників повстанської розвідки. У ра
дянських партизанських загонах Рівненської області до травня 1943 р. 
виявмли 57 розвідників УПА, а до січня 1944 р. - ще 954. Згідно 

Див., напр.: Архів УСБУ в Хмельницькій обл. - Спр. П-30447. — Т 2. 
2ЛітописУПА. Нова серія... — Т. 2. - С. 15. 
3 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944—1945 рр. — С 107. Ц 
4 Мищенко Г.П., Мигрин ГІЇ. Задача особой важности... - С. 126. 
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зі звітом партизанського з'еднання О. Федорова (21 липня 1944 р.) 
було викрито та розстріляно 129 «зрадників», з яких приблизно тре-
тина були «націоналістами-розвідниками»1. У цілому контрроз-
відники цъого з'єднання на Волині знешкодили 170 «націоналістів-
шпигунів»2.Оперативними частинами партизанських загонів зага-
лом було виявлено до 1944 р. близько 900 агентів гестапо та ОУН 
і УПА. Було відвернено спроби схилити до переходу на бік 
повстанців Сарнівський і Чехословацький загони з'єднання О. Са
бурова3. 

Ефективність розвідки повстанців неодноразово відзначали її 
противники. Так, на нараді П вересня 1944 р. у Рівненському об
ком! КП(б)У один з командирів Внутрішніх військ підкреслював, 
що завдяки своєчасному інформуванню розвідки УПА повстанці 
випереджають дії противника. За оцінкою командира Чехословаць-
кого партизанського загону капітана Репкіна (березень 1943 р.) 
повстанська розвідка діе «точно і відважно»4. 

Про те, що дії розвідки повстанців були кваліфікованими, 
підтверджує, наприклад, звіт розвідниці Марусі (грудень 1943 р.). 
Остання надала командирам УПА плани населених пунктів з по-
значенням місць дислокації німців, поліції, польських формувань, 
розташування вогневих засобів, інформацію про озброєння про
тивнике, їхній моральний стан, стосунки з населениям та інші важ-
ливі для бойового планування дані5. 

Одним із підтверджень результативності розвідувального забез-
печення бойових акцій УПА стали вдалі операції проти воєначаль-
ників противника. 3 травня 1946 р. вояки сотні «Месники» під про
водом Гонти влаштували на дорозі поблизу селища Майдан 
Станіславської області засідку на кортеж командувача 38-ї армії ге
нерал-полковника К. Москаленка. «Наші тайні співпрацівники, -
йшлося у звіті про операцію, — повідомили УПА про точний час 
виїзду большевицького командира і його штабових старшин із 
Станіславова до Стрия». У результат! обстрілу машин командарма 
та члена Військової ради армії генерала Єпішева було поранено трьох 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 295. - Арк. 145-150 зв. 
2 Там само. - Спр. 275. - Арк. 5, 25; Боротьба трудящих західних областей 

УРСР проти фашистських загарбників... - С. 131. 
3 Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. - С. 218. 
4 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944—1945 рр. — С. 17—18.' 

ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 22. 
5 ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 3. - Арк. 6-14. 
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бійців охорони (у відповідь підрозділи армії та ВВ провели відплат-
ну акцію, у ході якої Гонта та ще 30 повстанців були вбиті)1. 

28 березня 1947 р. вояки сотень Хріна і Біра (Закерзоння) влаш-
тували засідку на шосе Балигород—Тісна. За словами Хріна 
(С. Стебельського), повстанці мали перевірені відомості щодо при-
буття у цей район з інспекцією заступника міністра оборони 
Польщі генерал-полковника К. Сверчевського та склад його ескор-
ту У швидкоплинному бою генерал та група військовослужбовців 
загинули2. 

Повстанська розвідка намагалася застосувати певні оперативні 
комбінації для створення власних позицій у ворожому середовищі. 
Характерний приклад цього наводився у повідомленні О. Федорову 
командира оперативної групи «Переможці» Д. Медведева від 12 груд-
ня 1943 р. Співробітники групи, йшлося у документі, викрили роз-
відника штабу з'єднання УПА під орудою Дубового В. Климовича 
(Спартана). Останній зізнався, що начальником розвідки з'єднання 
Зайцем йому було поставлено завдання під виглядом дезертира з 
УПА зануритися до партизанів з метою збору інформації про їхні 
сили, озброєння, місця дислокації тощо. Для більшої правдо-
подібності він мав сфабриковані звіти повстанських загонів, ніби-
то «поцуплені» ним перед втечею. Після виконання розвідзавдання 
Спартан мав сховатися на конспіративній квартирі в одному із се
лищ, де на нього чекав зв'язковий3. 

Потреби надійного розвідувального забезпечення бойових дій обу-
мовлювали заходи з відповідної підготовки особового складу (див., 
наприклад, інструкції для УПА «Вояцький стан та його обов'язки» та 
«Організація армії» 1944 р.)4. За навчальною програмою «піших 
розвідників сотень» 10 годин відводилося на пояснения загальних по
нять організації розвідки, 10 — на організацію агентурної розвідки се
ред населения, 30 — на студіювання дій рою та чоти у розвідці5. 

На вишколі кандидатів на старшинські посади на опанування 
мистецтвом спеціальних заходів відводилося 14 годин, з них 4 — на 

1 УПА в світлі документів з боротьби за Українську СамостіЙну Соборну 
Державу. 1942-1950. (36. док.).-Мюнхен: Вид. 34 ОУН, 1957.-Ч. 1.-С.231; 
11ДАГОУ - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2960. - Арк. 205. 

2 В рядах УПА... - С. 175-176. 
3 ЦДАГОУ - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 32. 
4Там само. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 368 - Арк. 35; Спр. 375. - Арк. 17; Ф.62. -

Оп. 1.-Спр. 281.-Арк. 26. 
5 ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 80 а. - Арк. 34. 
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закордонну розвідку, 4 - на контррозвідку, стільки ж - на опануван-
ня методами пильності й конспірації, по годині — на військово-по-
льову жандармерію та судову справу1. За програмою підстаршинсь-
кого вишколу УПА «Захід» (ВО «Сян», «Лемко»; травень 1946 р.) на 
розвідувальну справу відводилося 14 годин (з 410), із них 4 - на 
польову розвідку, 2 — на історію радянських органів держбезпеки, 
по годині — на основи агентурно-оперативно!' роботи, контрроз-
відку, шифрувальну справу тощо. Розвідувальна підготовка здійс-
нювалася і на спеціальних курсах. Так, навесні 1944 р., поряд з 
відкриттям офіцерської школи «Олені» та низки підстаршинських 
шкіл, з ініціативи керівника розвідки УПА «Захід» Сергія у Рога-
тинському районі Станіславської області запроваджуються курси 
жінок-розвідниць2. 

У навчальній роботі використовувалися Статут армії УНР, затвер-
джений у 1921 р. Головним отаманом С. Петлюрою, радянські 
бойові статути та інструкції з партизанської війни. На керівних по
садах розвідувального апарату працювали досвідчені військові 
фахівці. Керівником розвідки штабу ВО «Заграва» (УПА «Північ») 
був полковник армії УНР I. Трейко (Немо), розвідку й військово-
польову жандармерію УНС у Галичині очолював колишній отаман 
(майор) Української галицької армії К. Петер (Сокіл)3. У стар-
шинській школі УПА викладав командир частин і з'єднань армії 
УНР, функціонер розвідки Державного центру УНР в екзилі I. Лит-
виненко (Морозенко)4. 

Вироблялися й певні вимоги до осіб, які на добровільній, конфі-
денційній основі надавали повстанцям допомогу в галузі розвідки. 
Рекомендувалося їх «найперше навчити... обсервувати (спостеріга-
ти. — Авт.), помічати, слухати, запам'ятовувати, і те, що знають, пе-
редавати вірно, просто, без пере кручу вання і додатків»5. 

Вищі органи управління УПА, виходячи з потреб інформаційно-
го забезпечення бойової практики, встановлювали для штабів 
з'єднань уніфіковану схему збору та аналізу розвідувальних відо-
мостей. Підтвердження цього — наказ ГК УПА командирам ВО про 
порядок підготовки «військово-розвідувальних звітів» від 7 жовтня 

1 Хміль С.Ф. Українська партизанська... - С. 70. 
2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 63. - Арк. 41; Ф. 26. - Оп. 2.- Спр. 2. -

Т 4. - Арк. 388. 
3 Архів УСБУ в Івано-ФранківськіЙ обл. — Спр. 32518. —Т. 1. — Арк. 255. 
4Див.:ДАСБУ - Ф. 5.-Спр. 10418. 
5 Там само.-Ф. 13. - Спр. 376.-Т. 60.-Арк. 43. -'I 
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1943 р.1, в якому командування висловлювало стурбованість, що 
керівники ВО не приділяють достатньої уваги надсиланню розвіду-
вальних зведень за приналежністю, і це негативно позначається на 
загальному перебігу управління бойовою діяльністю. Від підлеглих 
вимагалося регулярно надсилати «розвідчі звіти» через конспіра-
тивно захищені лінії кур'єрського зв'язку. 

Далі наводилася принципова схема звітів про стан ворожих сил 
(подається в авторському викладі): 

• дислокація противника, його кількість та озброєння, забезпе-
ченість боеприпасами, обмундируванням, продовольством, на-
явність обозів, залізничних ешелонів, стан комунікацій у розпоря-
дженні противника; 

• напрям і мета пересування; 
• стан розвідувального забезпечення та зв'язку; 
• політико-пропагандистські аспекти: ставлення ворожих сил та 

місцевого населения до повстанців і характер відносин противника 
з місцевим населениям; 

• відомості про розкладницьку роботу повстанців у ворожому 
або непевному середовищі. 

Настанови вищих органів військового управління конкретизува-
лися нижчими ланками УПА відповідно до специфічних умов 
діяльності конкретних угруповань. Як приклад можна навести на
каз надрайонним і районним референтам військової розвідки на те-
рені дислокації ВО «Заграва» від 10 грудня 1943 р.2 Схема (наво
диться в авторському викладі) збору розвідувальних відомостей 
виглядала наступним чином: 

Німецькі окупанти: місця дислокації, присутність частин різних родів 
військ; чисельність, озброєння (у розрізі видів зброї), забезпеченість 
боеприпасами; стан талового забезпечення; стан зв'язку; природні та 
фортифікаційні перешкоди поблизу розташування противника. 

Силырадянських партизанів: кількість, озброєння, завдання, мо-
ральний стан, відомості про командний склад. При цьому рекомен-
дувалося розрізняти партизанські загони з постійним місцем дисло-
кації та рейдуючі; 

Польські партизанські збройні угруповання: схема збору інформації 
збігалася з тією, що торкалася червоних партизанів. Рекомендувало-
ся розрізняти польські націоналістичні та прорадянські формування. 

1 Літопис УГТА. Новасерія... — Т. 2. — С. 31—32. ... ж >И..*.І,І МА ■" 
2 Там само. - С. 166-168. ■,:■,, І.-О ~-.1 пО 
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Інформацію потрібно було надсилати по лініях конспіративного 
зв'язку 1, 10 і 20 числа кожного місяця. 

Значна увага у бойовій діяльності приділялася диверсійним захо
дам, що, зокрема, підкреслювалося у звіті Управління військ НКВС 
з охорони тилу 1-го Українського фронту (18 лютого 1944 р.)1. Ь 
наближенням радянських військ з листопада 1943 р. віддаються 
вказівки про формування спеціальних диверсійних груп у містах 
для знищення архівів відступаючих німецьких установ, здобуття 
зброї, ліквідащї комуністів і сексотів. У 1944 р. повстанці здійснили 
134 диверсії на залізницях, підірвали 13 і спалили 15 залізничних 
та 12 шосейних мостів. У першому півріччі 1945 р. УПА вчинила 
212 диверсій на залізницях, шосе, лініях зв'язку. Серед помітних ди-
версій на комунікаціях — підрив 11 серпня 1944 р. санітарного потя
га № 454 (загинуло 15 осіб, у ліс уведено 40 жінок з персоналу); 
підрив ешелону із 40 вагонів з боеприпасами 13 серпня того ж року 
поблизу станції Зелена Угнівського району Станіславської області 
(розстріляно 50 і уведено стільки ж радянських вояків); підрив сапе
рами сотні «Летуни» 22 березня 1945 р. поблизу с. Голинь (Станіс-
лавська область) ешелону ВВ НКВС (за твердженням повстанців 
він перевозив 1500 бійців). Тільки для оборони залізниць у Західній 
Україні доводилося тримати 32-гу дивізію ВВ2. 

Диверсійні акти здійснювалися як лінійними, так і спеціалізова-
ними підрозділами повстанців. У структурі загонів УПА «Північ» 
(1944), наприклад, передбачалися окремі диверсійні групи 
(15—30 бійців)3. Відповідно, у програмах вишколів вояків УПА 
відводилося місце опануванню навичок мінно-диверсійної справи: 
мистецтву «піонерки» (саперна справа) та «мінерки». Кандидатам 
на старшин, наприклад, на це відводилося 22 години, 2 з яких — на 
розвідку об'ектадиверсії, 4 — на підготовку до підриву. Розробляли-
ся численні навчальні матеріали з підривної справи та інженерної 
розвідки4. 

1 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечествен
ной...-Т. V. - С. 186. 

2Літопис УПА. Нова серія... - Т. 2. - С. 427; Кентій А.В. Українська 
повстанська армія в 1944-1945 рр. - С. 179; ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. -
Т. 90. - Арк. 158; ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 94. - Арк. 130; Мірчук П. 
Українська Повстанська Армія. 1942—1952. - С. 114. 

* ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 57. - Спр. 7. - Арк. 15. 
4Хміль С.Ф. Украшська партизанка... - С. 65-68; ЦДАВОВУ. - Ф. 3836. -

Оп. 1. - Спр. 30. -Арк. 37-41, 50-52. 
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Крім розвідувальних, УПА мала і підрозділи специального при-
значення, до завдань яких входила диверсійно-терористична 
діяльність, охорона керівного складу повстанців, виконання інших 
відповідальних доручень командування. 

Поширеною формою спецпідрозділів були так звані відділи 
особливого призначення (ВОП). За словами одного з розробників 
повстанської тактики С. Хміля, ВОП було створено «для поборю-
вання провокацій в повстанських відділах», а потім цю функцію пе
редано військово-польовій жандармерії1. Таким чином, згадані під-
розділи насамперед забезпечували внутрішню безпеку та викону-
вали військово-поліцейські функції в УПА. 

На практиці ж ВОП займалися, переважно, диверсійною роботою 
та охороною командного складу УПА. Так, ВОП із 40 бійців у радянсь-
кій формі прикривав командира УПА «Схід», окружного провідни-
ка східноукраїнських земель Ф. Воробця (Верещаку)2. Командувача 
УПА «Північ» Д. Клячківського (Савура) захищав ВОП під коман-
дуванням В. Павлонюка (Узбека) у складі 60 бійців, який базувався 
на відстані 1-1,5 км від місця укриття военачальника3. Цей під-
розділ пройшов спеціальну тритижневу підготовку, у ході якої підви-
щена увага приділялася тактиці дій у різних бойових ситуаціях, ру
копашному бою та фізичній пїдготовиї. Розгром цього ВОП у ре
зультат! оперативно-військової операції НКВС сприяв ліквідації 
Савура оперативно-військовою групою 12 лютого 1945 р. поблизу 
оржівських хуторів Клеванського району Рівненської області4. 

Як виявляється, ще одним типом спецпідрозділів повстанців бу
ли окремі загони для рейдів у Наддніпрянську Україну. У квітні 1943 р. 
на базі ВО «Турів» формувався «курінь особливого призначення» 
В. Лукашука (Кропиви) із приблизно 360 бійців, які мали вшськову 
подготовку та бойовий досвід5. Існують згадки про задум Р Шухеви-
ча (січень 1945 р.) сформувати ВОП силою до полку, з дислокацією 
поблизу Киева, який би вів пропагандистську роботу й у разі масо-

1 Хміль С,Ф. Українська партизанка... - С. 263-264. 
2 Архів УСБУ в Рівненській обл. - Спр. 4245. - Т. 5. - Арк. 2. 
3 Архів УСБУ у Волинській обл. - Спр. 22085. - Арк. 39; Літопис УПА. -

1984.-Т. 5. - С . 69-70. 
4 Див. докладніше: Веденеев Д., Шевченко С. Клим Савур - неизвестные 

обстоятельства гибели / / «2000». - 2001. - 9 февраля; Вєдєнєєв Д., Шевченко С. 
Українські Соловки. - К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2001; Вєдєнєєв Д. Командир 
повстанської армії / / Історичний календар. - 2005. — С. 94-99. 

5Літопис УПА. - Т. 5. - С. 105. <іі { 
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вих антирадянських виступів увійшов до міста. До його складу мали 
входити загін вихідців зі Східної України Бистрого, сотня 
наддніпрянців Байдитадобровольці1. 

В УПА створювалися і закамуфльовані під радянських військо-
вослужбовців підрозділи. Так, 5 листопада 1944 р. у с. Черче Рат-
нівського району Волинської області зафіксована поява кінного 
загону УПА у 300 шабель у радянській формі. У групі УПА 
«Південь» на Крем'янеччині діяли легендовані підрозділи Гераси
ма (140 бійців) та Морозенка (60—80 багнетів). Спецгрупа Касяна у 
загоні Шугая нараховувала 60 добірних бійців, екіпірованих за ра-
дянським зразком2. 

Із накопиченням досвіду розвідувально-підривної діяльності 
з'являлися інструктивні документи щодо функцій та організації 
розвідувально-диверсійних структур УПА. Яскравий зразок -
«Інструкція розвідчої і контррозвідчої служби» (на жаль, невідомі 
автори або підрозділ-розробник документа, появу якого можна да-
тувати не раніше кінцем грудня 1944 р.). Як зазначалося в інструк-
ції, УПА, незважаючи на перевагу противника, не відмовляється від 
наступальної тактики. Перемогу в боротьбі обумовлюють не тільки 
сучасна збройна сила, а й «у поважній мірі таємний вид війни». Від-
так повстанський рух запроваджує розвідувальну й контррозвіду-
вальну служби (відповідно РС і КРС; організація і функції остан-
ньої розглядаються у наступному підрозділі). 

Спеціальна діяльність, ішлося в інструкції, повинна відповідати 
наступним основним принципам (тут і далі зміст документа адапто-
вано до сучасної лексики. — Авт.): 

• конспіративність; 
• патріотичне налаштування співробітника спецслужби; 
• оперативность і застосування хитрощів; 
• безперервність і наполегливість; 
• гнучкість й увага до деталей; 
• обережність; 
• відсутність шаблону в діях; 
• активність; 

" • високий професіоналізм; 
• централізм у роботі3. 

1 Пммельрайх К. Спогади командира відділу особливого призначення УГЛА 
«Схід»//ЛітописУПА.-Т. 15. - С. 220-221. 

2ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т. І.-Арк. 118,220. 
3 Там само. - Спр. 376. - Т 61. - Арк. 8-9. 
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Окремий розділ містив вимоги до кадрового складу спецслужб, 
куди пропонувалося залучати «весь здібний для цієї роботи актив 
українського народу, без різниці на вік, професію, становище і 
місце праці», виходячи з професійної та морально-психологічної 
придатності, політичної лояльності особи. Допускався набір людей 
інших национальностей, якщо мотив їхнього співробітництва буде 
адекватним. Особовий склад спецпідрозділів пропонувалося 
поділити на керівників у ранзі старшин, агентів (штатних вояків 
УПА) та «співпрацівників». Перші дві категорії мали працювати 
під відповідним оперативним прикриттям. Кандидатами до «спів-
працівників» (негласних помічників кадрових співробітників 
спецслужби або ж їхніх оперативних джерел) розглядалися особи 
рядового і командного складу УПА, ЇЇ тилових структур, цивільні 
громадяни, що мешкали легально і відповідали встановленим ви-
могам. 

На керівників і агентів спецслужб поширювалася чинність 
військових законів, дисциплінарної практики, порядку проходжен-
ня військової служби. їхнє просування по службі обумовлювалося 
освітнім рівнем, наявністю військового фаху, здібностями і про-
фесійним досвідом, сумлінністю у роботі1. 

Третій розділ визначав загальні моменти організації розвідуваль-
ної роботи. Розвідка трактувалася як особливий вид військової 
діяльності у мирний і військовий час. Під час війни на розвідку по-
кладається збір відомостей про сили та плани противника, характер 
театру військових дій, суспільно-економічний і морально -пол ітич-
ний стан населения в тилу. 

Основними напрямами розвідувальної діяльності УПА визна-
чалися: вивчення Червоної армії; органів та військ НКВС-НКДБ, 
винищувальних батальйонів та інших правоохоронних органів 
противника; збройної сили «поневолених народів, які поруч укра
шського народу ведуть боротьбу проти сталінських загарбників». 

За засобами розвідка поділялася інструкцією на: 
• особисту, котру ведуть військовослужбовці та військові 

підрозділи при зіткненні з противником; 
• агентурну — силами РС і КРС для вивчення збройної сили про

тивника в Україні, інших зайнятих ним територій, етнографічної 
території ворога, його глибокого тилу2. 

'ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т. І.-Арк. 12-13. 
Там само. — Арк. 13. 
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Провідними джерелами збору інформації визначалися повідом-
лення співробітників та агентури спецслужб, захоплені документи 
противника, допит полонених, перебіжчиків, дезертирів. Справи 
агентурної розвідки пропонувалося заводити за територіальною 
(населені пункти, окремі місцевості) та об'єктовою (з'єднання і 
частини Червоної армії, органи та війська НКВС тощо) ознаками. 
Подавалася докладна схема змісту розвідувальних відомостей, що 
належало добувати: 

I. Організаційна побудова об'єкта розвідки (найменування і но
мер військового з'єднання, частини або органу, приналежність до 
роду військ або відомства). 
^ 2. Місця дислокації та їхнє фортифікаційне забезпечення. 

3. Кількість військовослужбовців за категоріями. 
4. Озброєння та забезпеченість боеприпасами. 
5. Характеристика особового складу (особисті дані, національ-

ний, віковий стан, партійна приналежність, бойовий досвід, сто-
сунки між командирами і підлеглими, моральний стан, походження 
з певних регіонів України). 

6. Наявність транспортних засобів та паливно-мастильних ма-
теріалів. 

7. Система зв'язку. 
8. Організація бойової подготовки. 
9. Завдання військ (відпочинок, навчання, охорона об'єктів, ан-

типовстанські заходи тощо). 
10. Взаємини з місцевим населениям. 
II. Ставлення до українського повстанського руху та політичних 

сил. 
12. Господарське забезпечення. 
13. Інші дані1. 
Встановлювалася орган ізацій на побудова розвідувальної мережі 

від групи УПА і нижче. При штабі групи пропонувалося створити 
розвідчий відділ (РВ) у складі шефа, його заступника, секретаря, 
керівника зв'язку та агентів (тобто кадрових співробітників 
розвідки). РВ діє на основі розпоряджень командира фупи та під 
його контролем. 

До компетенції шефа відносилася організація роботи РВ в ціло-
му, особисте керівництво підрозділами РВ під шифром II, III, V і VII 
(визначалися схемою-додатком, якої немає у нашому розпоря-

1ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 372. - Т. І.-Арк. 14-16. 
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дженні. — Авт.), контроль за роботою підлеглих, організація 
розвідувальної мережі, управління діяльністю начальників розвідки 
нижчих підрозділів, допит полонених, закидання розвідувально-
диверсійних груп, підготовка звітної документацп. Заступник шефа 
відповідав за роботу IV та VI підрозділів, а секретар — I підозділу 
Агенти та інші кадрові співробітники РВ відносилися до специаль
но!' агентури і призначалися для найбільш серйозних розвідуваль-
них завдань, поповнення у разі потреби розвідувальної мережі, 
керівництва розвідувально-диверсійними групами тощо'. 

Відділи розвідки та контррозвідки штабів загонів УПА за 
інструкцією іменувалися агентурними станицями (АС), кожна з 
яких складалася з керівника (організаційно підлягав начальнику 
штабу загону, а фахово — шефові РВ), його заступника і секретаря. 
До обов'язків АС входили організація розвідки «на оперативному 
терені загону», співпраця по цій лінії з командирами підрозділів за
гону (зокрема, прийом від них полонених, дезертирів з лав против
ника, захопленихдокументів, які після опрацювання направляють-
ся шефові РВ), закидання розвідувально-диверсійних груп. Під 
керівництвом АС безпосередньо діяли «співпрацівники». Агентур-
но-інформаційна мережа могла охоплювати населені пункта тери-
торії, зайнятої противником, об'єкти адміністративно-політичної 
структури, зв'язку, промисловості і транспорту, а також суміжні дер-
жави2. 

Інструкція визначала організацію і завдання розвідувально-ди-
версійних груп (РДГ). їх мали створювати шеф РВ та керівники АС. 
До РДГ входило 3— 12 осіб, у тому числі агент, відповідальний за ви-
конання завдання, комендант (відповідав за військово-тактичні 
дії), повстанці. Такі групи повинні: 

• здійснювати розвідрейди, захоплювати носіїв цінної розвіду-
вальної інформації; 

• створювати розвідмережу на території противника; 
• вчиняти терористичні, бойові, саботажні акції; 
• організовувати повстансько-партизанські загони; 
• встановлювати зв'язок з повстанськими силами інших на-

родів, що борються проти основного противника УПА; 
• виконувати інші оперативно-бойові завдання. 
Перед виконанням завдання треба ретельно проінструктувати 

'ДАСБУ.-Ф. 13. -Спр. 372. - Т. І.-Арк. 9-10, 11. 
2 Там само. - Арк. 10—11. 
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особовий склад РДГ, визначити маршрут рейду, обумовити зв'язок 
(обов'язкова наявність радіостанції)1. 

Чималу увагу в інструкції приділялося організації зв'язку, вважа-
ючи його «одним з найважливіших чинників у розвідній роботі». 
Передача розвідінформації повинна бути своєчасною, дос
товерною, конспіративною, вестися винятково надійними лініями 
зв'язку із застосуванням шифрів і кодів2. 

Врешті-решт, визначалися форми діловодства спецслужб (едина 
для РС і КРС). Встановлювалася схема агентурного повідомлення 
(агентурного оголошення) із зазначенням оперативного прадівни-
ка, що його прийняв, та оперативного джерела, висновків за інфор-
мацією, плану подалыиих агентурно-оперативних заходів. Поясню-
вався спосіб ведения агентурної справи, яка містила певну тематич-
ну інформацію3. 

Отже, положения наведеної інструкції на високому фаховому 
рівні визначали основні напрями і завдання повстанської розвідки, 
структуру її апарату, форми і методи добування інформації, вимоги 
до учасників розвідувально-інформаціиного лроцесу. Хоча спец-
служби УПА мали поєднувати розвіддіяльність із контррозвідуваль-
ним захистом, документ засвідчив чітке уявлення про розбіжності 
цих двох ділянок роботи, що дає змогу дійти висновку про якісні 
зрушення у справі організації спеціальної діяльності повстанської 
армії4. 

Досліджуючи розвідувально-підривну діяльність УПА, натрап-
ляємо на проблему характеру контактів у цій сфері зі спецслужбами 
нацистської Німеччинита її союзників. Як зазначалося, кінець 1943 -
початок 1944 р. ознаменувався змінами у ставленні керівництва 
ОУН-УПАдо стосунків з німцями, підґрунтя чого в тому, що голов-
ним противником націоналісти вважали Радянський Союз з усіма 
впливовими воєнно-політичними наслідками. 

Позиція Проводу ОУН(Б) з питань співробітництва зі спецслуж
бами держав-агресорів була своєрідною і суттеречливою. За словами 
одного з провідних політпрацівників УПА (згодом керівника иідпілля 

1ДАСБУ.-Ф. П.-Спр. 372. ~Т. І.-Арк. 11-12. 
2 Там само.—Арк. 20-21. 
3Там само. —Арк. 21-23. 
4 Вєдєнєєв Д.В. Розвідувальна діялькість Української повстанської армії 

(1943-1945 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: 
Міжвідомчий зб. наук, праць. — К.: Ін-т історіїУкраїни НАНУ, 2003, - Вип. 10.— 
С 381-414. 
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ОУН на Волині) члена Проводу В. Галаси, наприкінці жовтня 1943 р. 
у с. Мелна Львівської області відбулася нарада Р. Шухевича за учас-
тю шефа ГВШ УПАД. Грицая (Перебийніса) з керівниками облас-
них проводів та їхніми військовими референтами на ЗУЗ. Ішлося 
про підготовку до боротьби в «протибольшевицьких умовах». 
Р. Шухевич, зокрема, попередив учасників, що за контакти з німця-
ми командири УПА та провідники ОУН будуть суворо каратисъ1. 

Справді, у німецьких документах і радянській пропагандист-
ській літературі немає згадок про особисту участь Р. Шухевича у пе
реговорах з окупантами. Разом з тим, на думку авторів, не варто 
і припускати, що «генерал Чупринка» не був обізнаним про такі 
контакти і не санкціонував їх (сувора централізація, субординація, 
притаманні середовищу ОУН та УПА, свідчать про зворотне). Однак 
незаперечним фактом є участь у переговорах представників Прово
ду й командирів УПА високого рангу. Крім того, начальники 
німецьких розвідорганів в Україні у повідомленнях прямо посила-
ються на те, що ними встановлено контакт із Р. Шухевичем через 
посередників. Зокрема, мова йде про вщхилену німцями «через пе-
ресторогу» пропозищю Чупринки озброїти за німецький рахунок 
загони УПА в Галичині й перекинути їх через лінію фронту2. Поза 
сумнівом, що командувач УПА і провідник ОУН в Україні не бажав 
себе компрометувати перед західними державами як потенційними 
переможцями уДругій світовій війні. Разом этим він намагався ви-
користати можливості учасників гітлерівської коаліції у боротьбі з 
«ворогом № 1». 

Проте існують непоодинокі випадки, коли високі посадові осо
би ОУН та УПА притягалися до відповідальності за стосунки з 
німецькими військовими чинами, у тому числі за розпорядженням 
Р. Шухевича: 

• за порушення наказу про контакти з німцями від 7 березня 
1944 р. военно-польовий суд УПА «Північ» засудив до страти курін-
ного Антонюка (Кліща), а незабаром за наказом ГКУПАрозстріля-
но за ту саму провину сотника Орла (Львівська область)3; 

• влітку—восени 1944 р. уповноважений ГВШ у Карпатському 
краї О. Гасин (Лицар) вів переговори з німцями, за що був відданий 

Галаса В. Штрихи до портрета Романа Шухевича.,. — С. 47. 
1 ДА СБУ. - Ф.2. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 106. 
3 Васькович Г. Роман Шухевич — провідник повстанських війн // Збірник на 

пошану генерала Романа Шухевича... - С. 56—57. 
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Р. Шухевичем під суд, а розслідування справи доручено шефові С& 
М. Арсеничу. Справа наслідків не мала1; 

• за словами командувача УПА «Захід» О. Луцького («Беркута») 
Провід ОУН офіційно виступав проти контактів з німцями, дес* 
польових командирів були знищені СБ за локальні контакти з оі 
пантами. У січні 1944 р. відбулися переговори з німцями про нена 
пад - і загроза покарання нависла над командувачем УПА «С> 
В. Куком (Лемешем), його врятували лише великі особисті з 
слуги2. э 

Імовірно, згадані суворі санкції застосовувалися, щоб відвері 
ти увагу основної маси учасників повстанського руху від таємн 
лінії на контакти з німцями або не допустити самочинних дій 
льових командирів, хоча в цілому причини суперечливих кро: 
Проводу ОУН та УПА потребують додаткового пояснения. Як 
там не було, на практиді спостерігалися численні фаі 
співробітництва між УПА та спецслужбами держав-агресорів. 

Співпраця з німцями у сфері добування розвідувальної ін< 
мації тривала з довоєнних часів і впродовж усього періоду окупа^ 
України. За словами захоиленого чекістами німецького агента-нацм 
наліста А. Зайчикова (сім разів перетинав фронтову смугу за завдай 
нями німецької розвідки), у Гданську існувала розвідувальна шко; 
абверу, де навчалося 150 українців3. Член ОУН(Б) В. Шумко 
липні—серпні 1941 р. направив до німецької розвідувально-ди 
версійної школи 200 націоналістів з Буковини4. У доповідній за 
писці УШПД до ЦК КП(б)У від 5 грудня 1942 р. зазначалося 
що німці з націоналістів-поліцейських, які відзначилися п 
службі, відбирають кандидатів на навчання у розвідшколах, зокре 
ма у Полтавській — де готують кваліфіковану агентуру для розвіду-
вально-диверсійних акцій у Баку, на Північному Кавказі та По-
волжі5. 

Існувала обопільна зацікавленість сторін у таких контактах. Із 
наближенням фронту до кордон і в Ні меч чин и зростає роль стратеги 
так званого кляйнкріґа (малої ВІЙНИ), що передбачало активізаці№ 
розвідувально-підривних заходів у тилу радянських військ. 12 люто-' 
го 1944 р. у складі Головного управління імперської безпеки ствси; 

] ДА СБУ. - Ф. II. - Сггр. 21566. - Арк. 97. 
2АрхівУСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 32518. - Т. 2. - Арк. 114. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 338. - Арк. 174-175. 
4 Там само. - Спр. 340. - Арк. 47-48. 
5 Там само. - Ф. 1. - Оп. 22. - Спр. 75. - Арк. 14. 
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рюється 8-ме управління (організація «п'ятої колони» в тилу про
тивника). Завдання підривної діяльності проти Червоної армії обго-
ворювалися на нараді під Берліном у квітні того ж року між керів-
ником таемних операцій вермахту О. Скорцені та ватажками ОУН 
С. Бандерою і Я. Стецьком3. 

Військово-організаційні та розвідувально-диверсійні можли-
вості антирадянськи налаштованої УПА становили для німців та 
їхніх союзників значний інтерес. У свою чергу, подготовка до мас
штабного протиборства зі сталінським режимом об'єктивно підштов-
хувала Провід ОУН та командування УПА до контактов з III рейхом 
з метою економії військових сил, отримання зброї, боеприпасів, 
спорядження, підготовки розвідувально-диверсійних кадрів. 

Від Німеччини у стосунках з УПА брали участь абвер, СД, 
поліція безпеки. Розглянемо на прикладах позиції сторін та харак
тер співробітництва у розвідувально-підривній сфері. 

Після вступу радянських військ до Львова було захоплено знач-
ний обсяг документів нацистських спецслужб щодо обставин згада-
них контактів (їхній огляд містився у спецповідомленні наркома 
держбезпеки УРСР С. Савченка до наркома внутрішніх справ УРСР 
В. Рясного від 23 лютого 1945 р.). Зокрема, 15 квітня 1944 р. началь
ник поліції безпеки та СД дистрикту «Галичина» обер-штурмбан-
фюрер СС Вітіска повідомив Головне управління імперської безпеки 
у Берліні (групенфюрера Мюллера), що з кінця січня 1944 р. загони 
УПА шукали прямі контакти з військовими частинами вермахту. 
Представник відділу 1-ц (розвідка) «бойової групи Прюцманна» 
штурмбанфюрер СС Шмітц налагодив зв'язок з командирами по-
встанців у районах Постойна (33 км на захід від Рівного), Креме-
нець5 Верба, Котин, Березне, Підкамінь, Деражня й отримував від 
них розвідувальні дані про радянську армію та партизанів, польсь-
ких партизанів, залучав УПА до диверсійних заходів. Це дало пози-
тивні наслідки для німецьких фронтових частин. Відносини будува-
лися на основі домовленості про ненапад, встановлювалися 
відповідні умовності для контактів розвідників УПА та німецьких 
вояків2. 

22 квітня того ж року Вітіска повідомляв до Берліна і Кракова, 
Що начальники абверкоманд зацікавлені у співпраці з УПА, а по-

1 Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарб-
никіа...-С. 193, 198. 

2 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 99-100; Коваль М. ОУН-УПА 
и «третий рейх» / / Политика и время. - 1991. -N5 5. -С. 74. 
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встанці користуються їхнім «частковим неофіційним визнанням» 
з боку німців1. 5 березня 1944 р. відбуваються переговори у Терно-
полі між представником ЦП ОУН I. Іриньохом (Герасимівським) \ 
з Вітіскою та кримінал-комісаром Паппе (представником СД у Гали-
чині). В обмін на припинення вогню і допомогу українська сторона 
зобов'язується давати німцям агентурні матеріали про радянські та 
польські збройні формування. На черговій зустрічі у Львові 23 бе
резня Герасимівський підтверджуе готовність УПА надавати всі 
наявні відомості про радянські та польські сили, брати участь у ди^ -
версійно-терористичних заходах, деморалізувати тил Червоної 
армії. При цьому він зажадав конспіративності в передачі німцями 
зброї для УПА, щоб не розголошувати такі контакти перед її рядо-
вим вояцтвом. Проте головними умовами ОУН та УПА на цих пере
говорах були звільнення політичних в'язнів і відмова від пересліду-
вання українців за політичну діяльність2. 

2 квітня 1944 р. командувач УПА «Північ» Д. Клячківський через 
абверкоманду групи армій «Північна Україна» передав пропозицію 
про координацію боротьби з радянськими військами, надання 
повстанцями розвідувальної інформації і просить натомість переда-
ти 20 польових і 10 зенітних гармат, 500 автоматів, 250 тис. набоїв, 
10 тис. гранат3. 

Зазначимо, що співробітництво між УПА та абвером у розвіду-
вальній сфері розвивалося настільки інтенсивно, що здобуло схва-
лення на нараді начальників 101-ї, 202-ї і 305-ї абверкоманд групи 
армій «Південь» у Львові (19 квітня 1944 р.). Матеріал, отриманий 
від УПА, заявив начальник команди-101 підполковник Ліндгарт, ] 
«виключно розлогий і переважно придатний для використання 
армією у військовому відношенні», без допомоги повстанської 
розвідки агентурна діяльність німецьких розвідорганів «була б вза-, 
галі неможливою». За словами начальника команди-202 підполков-
ника Зелінгера, підривна робота за фронтовою смутою «може бути , 
здійснена тільки за допомогою УПА»4. , 

Здійснювалися і практичні кроки зі співробітництва у розвіду- у 
1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 106. 
2 Там само.- Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 36. - Арк. 3; ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. -

Спр. 340. - Арк. 53—54; Бондаренко К. До питания про україно-німецькі 
стосунки у 1944 р. / / Україна в минулому. - С. 69, 73-75; Кентій А.В. 
Українська повстанська армія в 1944—1945 рр. — С. 47. 

* ЦДАГОУ.- Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 60. 
4ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 105-106. 
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вально-підривній сфері. Так, абвергрупою-220 (Львів, Жешув 
(Польща), начальник — капітан Ю. Лазарек) за участю представ-
ників штабу УПА Кошука (Синього) та Шевчука створюються кур-
си радистів-розвідників (16 чоловік, Львів), курси радистів для 
дальшого виведення до радянського тилу (30 осіб, червень 1944 р., 
Львів). У лтні—серпні 1944 р. ним організовуються і дві диверсійні 
школи УПА, де водночас із курсантів готували молодших коман-
дирів повстанських сил (навчалося понад 100 осіб, яких згодом 
повітряним шляхом перекидали до тилу радянських військ)1. Абвер-
група-204 на територп Чернівецької області, спираючись на загін 
УПА В. Шумка (Лугового), рекрутувала агентуру для підривної ро-
боти в радянському тилу (радянською контррозвідкою виявлено 
понад 100 таких агентів)2. 

7 серпня 1944 р. у Вінницькій області десантуються в радянській 
формі 28 випускників диверсійних шкіл із числа націоналістів під 
командуванням М. Муравського, щоб підривати склади з боепри
пасами, залізниці, вчиняти теракта проти командирів у тилу військ 
3-го Українського фронту3. Як зазначалося у вказівці відділу 
контррозвідки СМЕРШ 53-ї армії 2-го Українського фронту (3 бе-
резня 1944 р.), на звільнених від німців територіях під час призову 
до Червоної армії агентура УПА активно намагається зануритися до 
війська для подальшої розвідки на користь Німеччини4. 

Значний обсяг розвіддіяльності здійснювався УПА саме в інте-
ресах нацистської військової машини, про що переконливо 
свідчать численні розвіддонесення повстанців. Так, звіт розвідника 
Линка (Рівненська область) від 15 квітня 1944 р. містив відомості 
про радянські військові перевезення залізницею на відтинку 
Рівне—Сарни, передислокацію бойової техніки, що не було потріб-
но, власне, повстанцям5. 

Крім співробітництва у суто розвідувальних заходах, німецька 
сторона направила до лав УПА чимало інструкторів для організації 
повстанського руху Проведеним співробітниками НКДБ УРСР се
ред вояків розбитого поблизу с. Карпилівка Рокитнівського району 
Рівненської області загону УПА Пащенка опитуванням було вста-

1ДАСБУ. - Ф. 13. - Спр. 252. - Арк. 154-155; Спр. 490. -Арк. 130; ЦДАГОУ. -
Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 69. 

2ДАСБУ. - Спр. 252. - С. 15. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 46-47. 
4 Советская военная контрразведка: Сб. док. — Вып. 3. — С. 327. 
5 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 338. - Арк. 173-174. 
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новлено, що німці перекидають через лінію фронту спеціальних ор-
ганізаторів повстанських формувань1. У боях з УПА було захоплено 
тільки в полон понад 300 німецьких військовослужбовців (переваж-
но офіцерів абверу і гестапо), залишених у повстанському середо-
вищі. У підпіллі ОУН та УПА, до речі, німці діяли аж до кінця січня 
1947 р., колиСБ цілеспрямованоїх ліквідувала, аби не компромету-
вати рух перед Заходом2. 

Спецслужбы III рейху намагалися використати можливості 
повстанського руху до останніх мїсяців і тижнів свого існування. ; 
Радіогра радянської контррозвідки з кінця 1944 р. за допомогою 
підставних радіостанцій «Тризуб» (Житомир) та «Антена» (Львів) 
встановила, що німці не залишають спроб налагодити зв'язок з 
підпіллям УПА та АК для подальшої спільної роботи. 

Восени 1944 р. німецькою розвідкою було асигновано лідерам 
ОУН(Б) на розвідувально-підривну діяльність 50 млн радянських 
карбованців, 5 млн з яких отримав безпосередньо Р. Шухевич. На 
Станіславщину закидається спеціальна група під командуванням ? 
емісара ЦП Ю. Лопатинського та капітана німецької розвідки 
Кірна. 3 нею ж десантують зброю, вибухівку та радіостанції. На по
чатку 1945 р. емісари повернулися з отриманими від УПА розвіду- ■ 
вальними даними. Про їхню цінність свідчило нагородження Кірна 
Хрестом з діамантами3. 

Керівники ОУН(Б) Я. Стецько, В. Стахів та I. Іриньох прагнули ви
користати формування гітлерівцями диверсійно-терористичної орга-
нізації «Вервольф» для облаштування матеріальної бази повстансь-
кої боротьби у лісових масивах Баварії та Богемії. Радянські спец- і 
служби перехопили лист Я. Стецька від 6 квітня 1946 р. керівнику 
підпілля на ЗУЗ Р. Шухевичу. Я. Стецько писав, що 24 квітня 1945 р. . 
колона машин з бойовиками, зброею та диверсійною технікою для 
закладення баз, потрапила під удар штурмовиків на заході Чехії. 
Стецько намагався відвернути паніку, отримав 8 поранень (були пе
ребит! кістки рук і ніг, пошкоджений сечовий міхур), а від фаталь- • 
ної кулі врятував револьвер у лівій кишені. Він переніс десяток опе-
рацій і був конспіративно вивезений зі шпиталю підпільниками на',. 

1 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 
войне... — Т V — С. 360. 

2 Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. — ■■ 
С. 254,303. 

3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 68-69. 
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чолі з майбутньою дружиною Ганною Музикою (більш відома як 
лідер КУН, народний депутат України Ярослава Стецько)1. 

Співробітництво з вермахтом принесло УПА значну матеріаль-
но-технічну допомогу Забезпеченість зброєю була справді слабким 
місцем иовстанців. Як доповідали радянські партизани, «у них біда — 
немає зброї і боєприпасів», упівці ладні були десятки кілометрів пе-
реслідувати групу партизанів, якщо та мала хоча б один-два автома
та. Траплялося, що частина повстанців озброювалася дерев'яними 
макетами гвинтівок, пристроями, які імітували звук пострілів куле-
метів та артилерії2. 

Таким чином, шляхом співпраці з німцями певною мірою було 
вирішено цю нагальну проблему За словами Ю. Лазарека, до кінця 
серпня 1944 р. щотижня до УПА направлялося 3—4 вантажівки зі 
зброєю та боеприпасами. При відступі тільки у лісах Галичини німці 
заклали 40 баз із озброєнням. Окремі такі сховища знаходили при
найми! до 1949 р. Усього повстанці отримали (без урахування 
роззброєннянимиокремихпідрозділівокупантів) Ютис. кулеметів, 
50 тис. автоматів і гвинтівок, сотні мінометів, іншу важку зброю, а 
також 103 радіостанції для зв'язку з німцями3. Для порівняння: тро-
феї радянської сторони у протиборстві з ОУН та УПА за 1944— 1955 рр. 
становили: 2 БТР, 61 гармата, 595 мінометів, 77 вогнеметів, 358 про-
титанкових рушниць, 844 станкових і 8327 ручних кулеметів, 26 тис. 
автоматів, 72 тис. гвинтівок, 100тис. гранат і 12 млн набоїв4. 

Співробітництво у розвідувально-підривній сфері з УПА намага-
лися налагодити і союзники Німеччини — Угорщина та Румунія. 
Угорські війська, що охороняли тил України, були зацікавлені в 
нейтралітеті українських повстанців. Уже на початку 1943 р. угорсь-
кий офіцер Я. Мартон організував зустріч начальника Генштабу 
генерала Ф. Сомбатхеї з трьома високими старшинами УПА (персо-
налії невідомі). Досягнуто усної домовленості про ненапад. Угорці 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 79-81; Бондаренко В. Весен
няя Слава / / Зеркало недели. - 2006. - 11 марта. 

2 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. - Арк. 17; Спр. 281. - Арк. 57. 
3 ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 42. - Арк. 136; ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. -

Спр. 340. - Арк. 69; Пограничные войска СССР. Май 1945-1950: Сб. док. и 
материалов. - М: Наука, 1975. - С. 39; Коваль М. Правда безнадійних зма-
гань... - С. 68; Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза. 1941- 1945 гг. - К.: Политиздат Украины, 1975. - Т. 3. - С. 149. 

Веденеев Д. Война зла — «полюбишь» и третий рейх... / / В мире спецслужб. -
2006. - № 2. - С. 76-85. 

275 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХІН. Меч і тризуб 

відчували гостру потребу в мирному співіснуванні з УПА, оскільки 
на території дій останньої розгортається будівництво потужної 
оборонно! «лінії Арпада»1. Як засвідчив колишній начальник 
відділу 1-Б (розвідка) штабу 1-ї угорської армії К. Мольнар, кон-
такти з УПА (за узгодженням з німцями) встановила у жовтні 1943 р. 
2-га угорська армія, а при штабі 1-ї армії був представник УПА 
А Данилич2. 

Налагоджував контакти з угорцями шеф розвідки штабу УПА 
«Південь» сотник А. Дольницький. 25 грудня 1943 р. у с. Дермань 
Мизоцького району Рівненськоі області у будинку вчителя Й. Шев
чука відбулися консультації офіцерів угорської армії — начальника 
штабу корпусу підполковника Падані та майора Вецкенді з членом 
ЦП ОУН О. Логушем (Іванівим). Домовилися, що угорське коман-
дування не проводитиме ворожих до УПА акцій, а повстанці не на-
падатимуть на угорські гарнізони. Сторони зобов'язувалися 
обмінюватися розвідувальною інформацією, надавати одна одній 
матеріальну підтримку. Переговори тривали у Львові, а в січні 
1944 р. представники ЦП ОУН у Будапешт! зустрілися з одним із 
керівників Генштабу Угорщини полковником Мотані. Останній 
повідомив, що регент Угорщини Хорті обізнаний із ходом перего-
ворів. Було досягнуто домовленості про спільні бойової дії проти 
СРСР3. 

К. Мольнар отримав від начальника розвідки німецько-угорсь-
кої групи армій «Південна Україна» полковника фон Блюмрюдера 
вказівку, щоб УПА повідомляла розвіддані про Червону армію та 
радянських партизанів. 11 липня 1944 р. у м. Богороджанах угорці 
вели переговори з представниками ГВІІІ УПА. У районі Татарсько<- . 
го перевалу в Карпатах командувач 4-го корпусу генерал-лейтенант;-:?' 
Фаркаш підписує від імені угорської сторони угоду про мирні сто-? ь 
сунки з УПА. Угорці просили, зокрема, щоб УПА постачала їх відои 
мостями про радянські війська та партизанів, польських парти-
занів, направила угорському командуванню в розпорядження свойс ■ 
розвідників. Повстанці погодилися на це у разі відмови Угорщини, 

1 Держалюк М. Взаємини УПА з угорськими військами у 1944 р. / / Пам'ять ? 
століть. -1997. - № 1. - С 138-139. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 40. - Арк. 201. 
3 Там само. - Т. 35. - Арк. 77; ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. ,, 

Арк. 73-75; Дольницький А. Договір про ненапад між УПА й Угорсько% 
армією // Літопис УПА. - Т. 5. - Кн. 3. - С. 47-49, 51, 58-59; Шевчук ВІ-
Украинская повстанческая армия//Политика и время. - 1991. -N9 П. -С.8! 
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від територіальних претензій до України, військової допомоги і 
невтручання у процес збору ними розвідінформації1. 

За домовленістю кожні десять днів зв'язковий від УПА доставля-
тиме розвідувальне зведення (перше передали наприкінці серпня 
1944 р.). Угорська сторона побажала, щоб УПА насаджувала 
агентів-радистів у Станіславі, Стрию, Самборі, Долині, Калуші. 
У серпні 1944 р. А. Даниличем було передано угорцям 8 таких 
розвідників, направлених до Надвірної і Долини. Перед ними 
поставили завдання встановити місця дислокації штабів з'єднань 
і частин радянської армії, а також установчі дані командного 
складу2. 

Відомо і про переговори з командуванням угорських частин з 
охорони тилу Д. Клячківського (початок січня 1944 р., с. Комарове 
Колківського району Волинської області)3. Ним же видано наказ 
про те, що «боротьби з мадярами, словаками... та іншими союзни-
ми військами Ґітлера не ведем»4. 

Підтримувалися контакти з центральним апаратом і пери-
ферійними органами румунської Служби спеціальної інформації 
(ССІ, військова розвідка). У жовтні 1943 р. в Одесі представник ЦП 
ОУН та керівник мережі ОУН на окупованій румунами території 
України (так званої Трансністрії) Павлишин, його заступник Сем-
чишин зв'язалися з керівниками центру № 3 ССІ полковником 
Пержу та капітаном Аргіром, які повідомили про принципову згоду 
уряду на переговори з ОУН. Було досягнуто домовленості про 
взаємну відмову від бойових дій. У квітні 1944 р. у Галаці емісари 
ОУН зустрілися з новим керівником згаданого розвідцентру пол
ковником Іонеску. Останній повідомив про декрет румунського 
уряду щодо звільнення українських націоналістів та готовність на-
дати УПА військово-технічну допомогу У розпорядження румунсь-
кої розвідки відрядили 14 членів ОУН. Згодом учасники ОУН та 
УПА навчалися в розвідшколі під керівництвом Павлишина на 
відстані 15—20 км від Бухареста, закидалися в радянський тил з умо-

1 ДА СБУ. - Ф. 26. - Оп. 2. - Спр. 1. - Т. 1. - Арк. 87-88; Ф. 13. - Спр. 372. -
Т. 40. — Арк. 205; Держалюк М. Взаємини УПА з угорськими військами у 
1944 р. — С. 139; Боляновський А. Переговори Української Повстанської Армії 
3 уторською армією / / Україна в минулому — К.; Львів, 1995. - С 57—58. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 40. - Арк. 209. 
Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 

войне... - Т. V - С . 359. 
4 ЦЦАГОУ. - Ф. 62. - Оп Л. - Спр. 281. - Арк. 29. 
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вою постачати румунів розвідінформацією. У Галаці готували ра
дистов для УПА1. 

Бойові та спеціальні можливості УПА намагалися використову-
вати проти СРСР і його тогочасні союзники по антигітлерівській 
коаліції. Член ОУН(М) Я. Кравчук, перебуваючи на зв'язку у згада-
ного Ю. Лазарека, отримав від нього завдання підшукати автори-
тетну людину — посередника у переговорах з УПА, Я. Кравчук зу-
стрівся у Хелмі з відомим діячем культури митрополитом Іларіоном 
(I. Огієнком) — і він погодився, повідомивши, що співробітництво 
з УПА вже налагоджують англійські спецслужби. Повстанцям ски-
дають зброю, а представник Інтелідженс Сервіс при ГК УПА 
пресвітер Л. Бучак схиляє ватажків УПА до примирения з АК для 
спільної боротьби проти СРСР2. 

Необхідно торкнутися і такої поширеної у пропагандистському 
арсеналі певних політичних сил сучасної України тези як «засу-; 
дження ОУН-УПА Нюрнберзьким міжнародним трибуналом». Звер- і 
немося до першоджерела — «Приговора Международного военного 
трибунала» по відношенню до злочинних організацій і структур на-1 
цистської Німеччини й головних військових злочинців3. У цьому 
підсумковому документі нема і згадки про український націоналіс-
тичний рух та його мілітарні формування, так само як і в промовах 
державного звинувачення від СРСР. Не варто плутати свідчення до^ 
судовому слідству окремих керівників німецьких спецслужб) 
(Піккенброка, Штольце, Лазарека та інших), у яких справді йдеть< 
ся про співробітництво з ОУН у розвідувально-підривній сфері, з*. 
юридичним висновком поважного міжнародного форуму ■! 

Таким чином, потреби безпосереднього розвідувального забез^ 
печення бойових дій, уявлення про УПА як зародка збройних сиД; 
Українськоїдержави, які б відповідали вимогам сучасної військовоі/ 
науки, обумовили значну увагу керівників повстанського руху до*) 
розбудови механізму військової розвідки, його концептуальних під і̂ 
валин, форм і методів діяльності. Повстанська розвідка прив'язува-* 
лася до лінійної структури УПА, базувалася на застосуванні штат '̂ 
них і нештатних розвідувальних підрозділів. Налагоджувалася 
розвідувальна підготовка рядового і командного складу. Особливі; 

1 ЦДАГОУ - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 340. - Арк. 70-72. 
2 Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. 2185. - Арк. 156-158. 
3 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступник 

ками: Сб. материалов. - М.: Госюриздат, 1961. - Т. VII. - С. 307-515. 
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увита, прицілялася агентурній розвідці з опорою на підтримку насе
ления. Досвід розвідувальної діяльності у поєднанні з творчим ура-
хуванням доробків противника вдало акумулювався в інструктив-
них документах. Через специфіку військово-політичного станови
ща руху ОУН та УПА національна розвідка з кон'юнктурних мірку-
вань активно співпрацювала зі спецслужбами Німеччини та її союз
ников. 

4.3. Контррозвідувальне забезпечення 
та Служба безпеки в УПА 

Документа повстанського руху свідчать про велику увагу коман-
дування до підтримки внутрішньої безпеки, захисту військової 
таємниці, підтримки внутрішнього порядку, розглядаючи їх серед 
основних чинників забезпечення високоїбоєздатності. 

Присяга вояка УПА, затверджена наказом ГВШ ч. 7 від 19 липня 
1944 р., закликала повстанця бути «революційно-пильним», суворо 
зберігати військову і державну таємницю1. Вимоги щодо цього 
розкривалися, зокрема, у наказі командувача УПАД. Клячківського 
ч. 10 від 3 вересня 1943 р. Як зазначалося, чимало рядових бійців, 
командирів, штабних працівників та функціонерів запілля УПА не 
дотримуються вимог збереження військової таємниці, «говорять з 
кожним про все, що треба й не треба», Як наслідок, ворог завдає 
несподіваних ударів \ породжуе внутрішню недовіру в повстансько-
му середовищі. Не забезпечується належний порядок роботи зі 
штабною документацією. Наказ вимагав суворо обмежити коло 
осіб, що мають доступ до секретних документів, приховувати від на
селения плани передислокацп, застосовувати у службовому листу-
ванні шифри й коди, запровадити відповідальність за порушення 
режиму таємності2. 

Розробляється низка нормативних документів, спрямованих на 
безпосередній захист місць дислокації та засобів зв'язку. Інструкція 
«Протишпигунське забезпечення постою» визначала заходи із за
безпечення безпеки розквартирування повстанських підрозділів 
(заборона розголошувати справжнє найменування підрозділів, роз-
Новляти з місцевим населениям зі службових питань тощо). Поло-

Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — С. 376. 
2 Літопис УПА. Нова серія... - Т. 2. - С. 24-25. 
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ження «Конспіративно-розвідчого вишколу», зокрема, наголошу-
вали на повсякденному застосуванні шифрів і кодів у службовому 
діловодстві, переговорах по лініях зв'язку, організації контрспосте-
реження навколо місць розташування повстанців. Документ «Обо-, 
рона проти ворожого підслуху» визначав вимоги щодо забезпечен- < 
ня конспіративності у користуванні телеграфно-телефонними 
лініями1. 

Розроблялися відповідні навчально-методичні документи сто-
совно роботи СБ в УПА. Керівник УШПР Т. Строкач (10 травня 
1944 р.) повідомив, що партизанами здобуті в боях з повстанцями; 
оригінали інструкцій «Як підбирати працівників СБ», «Праця 
розвідника внутрі», «Коротка інструкція відносно розвідки при по- : 
мочі агентів і донощиків контррозвідки», «Способи вербування* 
інформаторів»2. 

У доповіді Управління ПВ СРСР Українського округу (травень 
1945 р.) констатувалося, що до спецпідрозділу УПА підбирали най-*-
більш стійких членів ОУН, які досконало вивчили тактику НКВС, 
частково пройшли навчання у німецьких спецшколах. Спецслужбіс-
тів для УПА готують на основі кадрів СБ ОУН3. 

Як головна загроза безпеці власних рядів справедливо розгляда-
лась розвідувально-підривна діяльність противника, у чому пов-
станці переконалися вже під час німецької окупації та протиборства 
з радянськими партизанами й АК. Контррозвідувальний захист вва-
жався складовою розвідроботи, що чітко зафіксовано в інструкції зї 
спеціальної діяльності (її положения у частині організації розвідки; 

висвітлювалися у попередньому підрозділі праці). 
Згаданий документ визначав завдання «контррозвідочної служ-

би» (КРС) як структурного елемента повстанської спецслужби. Але . 
за її фактичної відсутності як усталеної організаційної форми йшло-
ся скоріше про процес контррозвідувального захисту. «Больше-
вицький загарбник, — зазначалося в інструкції, — хитрий і підступ-
ний в боротьбі, яка ведеться зі всією безоглядною жорстокістю, він 
не перебирає ні в засобах, ні методах... з цією метою організує і веде 
найбільш рафіновано свою роботу... скріплює і масово поширює 
сітку своїх "секретних освідомитєлей" між цивільним населениям, 
в ряди УПА висилае своїх агентів, він старається зловити відомості 

1 ЦДАГОУ - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 378. - Арк. 43, 56-57, 67. 
2 Там само. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 294. - Арк. 61. 
3 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 68. - Спр. 1. - Т. 1. - Арк. 262-263. 
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про кожний крок, зроблений і задуманий кожним повстанцем», на-
магається через агентурні позиції «розложити УПА з нутра», 
здійснити диверсійно-терористичні заходи1. 

Автори інструкції виявили глибоке розуміння факторів, шо ство-
рювали сприятливі умови для залучення частини учасників УПАдо 
співробітництва зі спецслужбами противника: тривала, виснажлива 
боротьба, «безперервне ризикове життя», які призводять до «духов
ного заломання» особистості, «брак свідомості», перебування у ря
дах повстанців випадкових людей, для котрих «справа визвольної 
боротьби є маловажною і чужою»2. 

Документ визначав контррозвідку як специфічний «вид агентур-
ної роботи», спрямованої на боротьбу зі шпигунами і диверсантами 
противника, порушниками норм збереження військової таємниці, 
дисципліни й моралі, саботажниками і непевними елементами у 
власних лавах. При цьому контррозвідувальну роботу пропонувало-
ся поділяти на два відділи (напрямки): проти занурених до УПА й 
цивільного населения інформаторів і диверсантів противника, і 
проти «ухильників... в нутрі УПА»3. 

До основних завдань КРС належали: 
• оперативне спостереження (обсервація) за рядовим і команд-

ним складом УПА, який перебуває у бойових підрозділах «чи по 
спеціальних справах», новобранцями, цивільним населениям у 
місцевостях маршів або дислокації; 

• контррозвідувальні операції; 
• допит підозрілих у здійсненні ворожої діяльності або «зловле-

них на шпигунській роботі»; 
• проведения відкритих або негласних перевірок підозрілих на 

плановій основі4. 
При контррозвідувальному нагляді за вояками УПА рекоменду-

валося звертати увагу на такі обставини або окремі категорії осіб: 
• родинні та приватні зв'язки з населениям; 
• характер стосунків у військоврму середовищі та під час відпус-

ток, особисте листування; 
• минуле людини, мотиви вступу до УПА; при цьому особливу 

увагу необхщно було звертати на тих, хто влився до повстанців у 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 61. - Арк. 17. 
2 Там само. 
3 Там само. - Арк. II, 18. 
4 Там само. — Арк. 18. 
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1944 р., дезертирів з Червоної армії' «без різниці на їх попередні за
слуги», втікачів від органів НКВС, таборів і примусових робіт; 

• осіб, які перебували під арештом, мали контакта з радянськи-
ми гтравоохоронними органами, або таких вояків, рідні яких 
імовірно пов'язані з органами держбезпеки; 

• вояків, поведінка яких виявляється підозрілою, таких, що -
мають стосунки з дезертирами або «ухильниками» від служби в 
УПА; 

• вояки підрозділів спеціального призначення та забезпечення ■ 
(зв'язкові, господарчі працівники та ін.)> котрі мають змогу за умо-
вами служби певний час перебувати поза контролем командирів. 

Відповідний перелік об'єктів нагляду пропонувався і стосовно; 
населения, що було цілком обфунтовано за умов неминучих для"" 
повстанців широких контактів з соціальною базою підтримки: » 

• колишні учасники повстансько-підпільного руху, що мешка-; 
ють легально, шукають контактів з повстанцами; 

• співробітники місцевих органів радянської влади, вчителі та 
інші службовці, особливо звільнені з роботи за власним бажанням; 

• військовозобов'язані, що знаходяться поза службою легально 
або напівлегально, звільнені або втікачі з місць ув'язнення; 

• інваліди Червоної армії' або партизани, що перебувають вдо-
ма, родини призваних до війська або учасників партизанських за-
гонів; 

• священики, «переважно змушені до роботи органами НКВД»1. 
Визначалися ознаки, що свідчили про належність вояків УПА до 

«непевних елементів». Серед них: 
• критичні висловлювання щодо доцільності боротьби, ІЇ пер-

спективи, зневіра у перемозі УПА, поширення панічних настроїв; 
• невиконання наказів командирів; 
• підозріла поведінка у критичних ситуаціях; 
• розголошення військової таємниці (додавався перелік з 18 

нунктів для ії конкретизації); 
• моральний стан, ставлення до військового майна; 
• спроби дезертирства. 
Інструкція суворо забороняла контактувати з причетними до 

НКВС особами, залишати на полі бою поранених, відвідувати 
цивільним особам місця дислокації повстанців («слід добитися 
цілковнтого відмежування війська від дома і дома від війська»), 

^ С Б У . - Ф . 13. -Спр. 376. -Т.бі.-Арк. 18-19. 
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фотографувати підрозділи і осіб, пов'язаних із повстанцями, розго-
лошувати маршрути пересування1. 

Для здійснення контррозвідувальних функцій застосовувалася 
«контррозвідча агентура» (КРА). Бона насаджувалася за доручення-
ми шефів РВ та керівників АС при всіх самостійних бойових 
підрозділах, підрозділах забезпечення і штабах з розрахунку одне 
оперативне джерело на рій (8—10 вояків) або залежно від обставин. 
її діяльність становила таемницю для командирів і начальників. 
Агентура повинна була нести службу нарівні з усіма повстанцями і 
спе ціалізувалася на двох згаданих вище напрямах контррозвіду-
вального захисту2. 

Наведені вимоги не були плодом відірваного від практики теоре-
тизування. їх виконання справді вимагалося від командирів УПА 
різних ступенів, про що, зокрема, свідчить наказ «коменданта СБ 
в головній кватирі» групи «Північ» «Каруспуна» від 15 січня 1944 р. 
У ньому командний склад застерігався від прийому до лав УПА осіб 
із «чужих середовищ» (німецької допоміжної поліції, радянських 
військовополонених і партизанів, національних меншин, німців, 
угорців), зі звільнених з-під арешту, від контактів «з цивільними 
службовцями, що прийдуть за Червоною армією порядкувати дер-
жавно-суспільне життя». Колишнім учасникам УПА не рекоменду-
валося працювати в радянських установах через загрозу покарання 
або вербування. Перед виконанням повстанцями відповідальних 
завдань вимагалося перевіряти їх органами СБ. Наказувалося усу-
нути «вештання членів УПА по терені», тримати їх групами, скасу-
вати вщпустки, вояків перекинути далі від рідних місць. За 
співробітництво зі спецслужбами СРСР і Німеччини встановлюва-
лася смертна кара3. 

Бойові та допоміжні повстанські підрозділи були рясно просяк-
нуті контррозвідувальною агентурою УПА. У звіті одного з 
керівників повстанської контррозвідки Аскольда (перша половина 
жовтня 1943 р.) ідеться, що у сотнях Негуса і Макса зі з'єднання 
«Богун» (УПА «Північ») із 220 стрільців до інформаційної мережі 
СБ залучено 26 осіб (2 сотенних, 6 чотових і 18 ройових коман-
дирів), у медичному підрозділі - 1, санігарній школі - 24, 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 61. - Арк. 19 -20. 
2 Там само. - Арк. I [. 
3 Літопис УПА. Нова серія. - Т. 2. - С. 81-82. 
4 ДА СБУ. - Ф . 13.-Т. 49.-Арк. 180. 

283 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХІН. Меч і тризуб 

У спогадах вояків повстанської армії підкреслюється велика 
роль інформування СБ УПА місцевим селянством про підозрілих, 
агентуру німецьких та радянських спецслужб, котра під різно-
манітним оперативним прикриттям (втікачі з полону, примусової 
праці, дезертири з допоміжної поліції тощо) намагалися діяти у 
районах дислокації УПА1. 

Спеціальним органом в УПА, що поєднував функції розвідки та 
контррозвідувального захисту, була її Служба безпеки. У спец-
повідомленніНКДБУРСРдоНКВСУРСР(12січня 1944р.)зазна- ] 
чалося, що до завдань СБ в УПА входить виявлення і ліквідація ра-
дянської агентури, яка занурюється до підпілля, створення агентур-
них позицій у радянських партизанських загонах, розкладницька 
робота серед них, підготовка агентури для вкорінекня до органів ра- ; 
дянської влади, держбезпеки і міліції2. 

Звіт референта СБ ВО Богун (осінь 1943 р.) дозволяє дійти вис-
новку, що на цей підрозділ покладалися завдання розвідки бойових 
можливостей противников (німдів, поляків, червоних партизанів, 
бульбівців), ставлення до УПА різних верств населения, ведения 
слідчих справ та виконання екзекуцій, стеження за внутрішньою І 
безпекою серед повстанщв3. 

Апарат СБ здійснював контррозвідувальне забезпечення конспі- ; 
ративних ліній зв'язку. Як ішлося у наказі командира військового 
надрайону Ворона (25 серпня 1943 р.), на пунктах зв'язку розташо-, 
вуються співробітники СБ з правами перлюстрації підпільної ко- ; 
респонденци та перевірки надійності кур'єрів зв'язку4. Отже, ос- \ 
новні завдання СБ в УПА приндипово не відрізнялися від завдань, 2 
СБ ОУН, хоч, як уявляється, були наближені до потреб бойової / 
практики. 

Про надзвичайно великі повноваження СБ стосовно вояцтва 
свідчить наказ командувача УПА «Північ» ч. 27 від 14 січня 1944 р.:-:} 
всі вояки, незалежно від службового становища, повинні співпра-*' 
цювати з СБ, інструкції якої мають беззастережний характер. Апа-г 
ратові СБ надавалася повна свобода дій у справах компетенції5. Ор-» 
ганізаційна інструкція повстанців, підготовлена у зв'язку з прихо- > 

1 В рядах УПА... - С. 44-45. 
2 ДА СБУ - Ф. 2. - Оп. 87. - Спр. 78. - Арк. 4, 105. 
3ЛітописУПА. Нова серія. - Т. 2. - С . 303-313. 
4 ЦДАГОУ - Ф. 62. - Оп. 1. - Сттр. 220. - Арк. 36. 
5Тамсамо.-ФЛ.-Оп. 23. - Спр. 931.-Арк. 40. 
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дом радянсъких військ (не ранігле березня 1944 р.), визначала СБ як 
«провідну ділянку» руху опору, наполягала на тому, що весь актив 
ОУН та УПА повинен з нею співпрацювати і безумовно виконувати 
всі доручення есбістів. Командири і провідники, що приймали но-
вих учасників ОУН та УПА без попередньої перевірки їх СБ, 
прирівнювалися до «явних ворогів»1. 

Мережа органів СБ формувалася відповідно до структури війсь-
ково-адміністративного поділу УПА. Коменданту запілля підлягала 
референтура СБ, останній — референтури ВО, військових над-
районів і районів2. Робилися спроби запровадити певний штатний 
розклад референтури СБ військово-територіальних одиниць. В од
ному з документов, захопленому чекістами, пропонувалася така 
схема облаштування референтури військового надрайону: рефе
рент СБ, «ділове звено», слідчий, бойовик (імовірно, організатор 
бойових акцій. — Авт.), 2 кур'ери для зв'язку з вищими начальни
ками. До складу «ділового звена» повинні входити 6 бойовиків з\ 
стрілецькою та холодною зброєю, мотузками, шанцевим інстру-
ментом3. 

Проте керівники повстанського руху швидко зрозуміли не-
доцільність підпорядкування органів СБ адміністративно-тери-
торіальній мережі УПА, адже контррозвідка повинна була займати 
незалежне становище від об'єкта своєї оперативно-! діяльності. Уже 
5 жовтня 1943 р. з'являється наказ командира запілля ВО «Долина» 
Ворона, яким референта СБ виводилися з підпорядкування коман
диров запілля військово-територіальних одиниць, вони тепер інфор-
мують ЇХ лише у справах розвідки, а по лінії контррозвідки відпо-
відають винятково перед власним «діловим зверхником». Референ
ту СБ підпорядковувалася розвідувальна мережа4. 

Осередки або співробітники СБ знаходилися при бойових 
підрозділах. За структурою бригади, затвердженою наказом коман
дира ВО «Заграва» Дубового ч. 3 від 3 листопада 1944 р., вона мала 
референта СБ та чоту СБ як поліцейський орган5. Відповідно до на
казу командира ВО «Богун» від 18 квітня 1944 р. при куренях і сот-

1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 289. - Арк. 39-40. 
2 Літопис УПА. Нова серія. - Т. 2 - С. 305, 668. 
3 ДАСБУ-Ф. П . -Спр . 9079. - Т . 5. -Арк. 142. 
* ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп: 1. - Спр. 59. -Арк. 71. 
5 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 54. - Спр. 2. - Т. 2. - Арк. 54; Оп. 57. - Спр. 7. -

Арк. 15-16. 
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нях запроваджувалися посади співробітників СБ, які поряд з 
політвиховниками, вважалися «найбільш довіреними друзями-ре-
волюціонерами, з котрими командир знаходиться у тісній 
співпраці». Есбісти у ранзі старшин мали допомагати військовим 
командирам в організації розвідки, останнім заборонялося втруча-
тися у справи співробітника спецслужби, замінювати його без 
санкції керівництва СБ1. Відомо, наприклад, що сотні ВО «Сян» на 
Закерзонні мали штатного референта СБ (на посаді підстаршини) 
та коменданта військово-польової жандармерії2. 

СБ в УПА ставилися широкі й відповідальні розвідувальні зав
дання. Так, співробітнику СБ при сотні Орла (ВО «Турів») було 
відпрацьовано завдання збору відомостей про дислокацію, озброєн-
ня німців, радянських партизанів, загонів АК, бульбівців та мель-
никівців3. Референти СБ, що працювали за територіальною або 
об'єктовою ознакою, спиралися на агентурну мережу серед вояків 
УПА або місцевого населения. Опергрупа НКДБ УРСР «Волинці» у 
с. Хіноч Володимирецького району Рівненської області виявила 
(початок 1944 р.) трупу розвідників СБ місцевого гарнізону УПА з 8 
осіб, яка мала завдання агентурного проникнення до радянських 
партизанських загонів4. Резиденту СБ по селах Торчинського райо
ну Волинської області (1945 р.) ставилися завдання інформування Г 
про пересування військ НКВС, виявлення кадрових співробітників .; 
та агентури органів держбезпеки, збір відомостей про радянський л 
актив, вербування нових оперативних джерел5. ?; 

Наведемо характерний приклад бойової акції повстанців, успіх ^ 
якої багато в чому обумовлювався по перед ньою розвідкою С Б із за- . 
лучениям джерел з місцевого населения. 5 січня 1946 р. у селі Буря- > 
ківці Тлустянського району Тернопільської області до засідки УПА 
(18 повстанців підрозділу Савви під командуванням районного ре
ферента СБ Гонти) потрапила оперативно-військова група місцево- г* 
го райвідділу НКВС (25 осіб). Військовослужбовців закидали грана
тами й розстріляли з кулеметів зі заздалегідь обраної вигідної по-
зиції. П'ятьох, включаючи начальника райвідділу майора Слепцова, 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 931. - Арк. 51-52; Див. також: Содоль П. 
Українська Повстанча Армія. 1943-1949. - С 28. 

*ДАСБУ - Ф . П. -Спр. 9108. - Т. І.-Арк. 59. 
3 Там само. - Ф. 2. - Оп. 54. - Спр. 2, - Т. 1. - Арк. 353. 
4 Там само. - Оп. 87. - Спр. 78. - Арк. 5-6. 
5 Там само. - Оп. 57. - Спр. 7. - Арк. 53. 
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то потрапили в полон, розстріляли. Жоден з місцевих мешканців 
не повідомив про інцидент та не допоміг у розслідуванні. Згодом 
з'ясувалося, що в селі розвідувальну роботу на користь СБ вели го
лова сільради Д. (колишній вояк УІА і учасник охорони С. Петлю-
ри), розвідниця Калина (наречена Савви), 12 сільчанок входили до 
«жіночої сітки» підпілля, 9 молодиків були «юнаками» ОУН'. 

При організації агентурної розвідки великого значения надава-
лося своєчасному інформуванню про військову силу противника, в 
тому числі іррегулярну. У вказівках надрайонного референта СБ 
Підкови (1943 р.) йшлося, що у випадкудій партизанських загонів 
на території відповідальності розвідника СБ, він терміново (просу-
ваючись зі швидкістю не менше 10 км за годину) попереджує ко-
мандування УПА, її територіально-адміністративні органи і свого 
керівника, організовує агентурне спостереження за противником і 
не припиняє його до особливого розпорядження, а також доповідає 
про результати боїв2. Як наказував референт зв'язку одного з війсь-
кових районів Андрій (13 січня 1944 р.), «мусимо до приходу біль-
шовиків побудувати нові штафетні лінії (зв'язку. — Авт.), урухоми-
ти жіночий зв'язок, котрий треба сильно законспірувати», забезпе-
чити засоби зв'язку наглядом СБ3. 

Посилене агентурне забезпечення запроваджувалося навколо 
місць перебування командного складу УПА. Так, референт СБ 
В. Андрощук (Вороний) створив щільну агентурну мережу і переки
нув кілька боївок СБ до с. Дермань Мізоцького району Рівненської 
області, де у 1943-1944 рр. перебували відомі повстанські ватажки 
Д. Клячківський, В. Кук, Я. Бусел, Р. Волошин, П. Олійник, а також 
М. Арсенич. Однак не можна не зазначити, що дії есбістів у цьому 
населеному пункті призвели до відомої дерманської трагедії — зни-
щення близько 450 осіб (В. Андрощук на відкритому судовому про-
цесі у Дубно визнав, що особисто скоїв 73 вбивства), з яких лише 
декілька були радянськими військовослужбовцями. Захоплені 
чекістами в 1950-х рр. бідони з матеріалами підпілля дозволили 
Дійти висновку, що дерманська різанина стала наслідком спланова-
ної референтурою СБ на ПЗУЗ акції4. 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 40. - Спр. 4. - Арк. 234-235. 
2 Там само.- Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 49. - Арк. 187-188. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 281. -Арк. 24. 
4 Там само. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 4532; ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 59. -

Спр. 16. — Т. 2. — Арк. 61; МельничукЮ. Коли кровхолоне в жилах. — С. 6—29. 

287 



Д. ВЄДЄНЄЄВ, Г. БИСТРУХІН. Мечітризуб 

Ефективність роботи есбістів визнавали противники. У травн$ 
1943 р. контррозвідники повстанської армії викрили групу радящ / 
ських розвідників. «Ми недооцінили сили вашої Служби безпеки, -г -І 
заявили вони, - ми думали, що буде легше працювати серед вас*д,-
ніж серед дурних німців, і помилилися»1. За визнанням польського 
полковника Я. Герхарда, агентурна розвідка в середовищі повстан^ 
ців «не дала ніяких позитивних результатів»2. 

Поряд з цим специфіка діяльності СБ (часто всупереч настанет.■;. 
вам Проводу ОУН, наказам командування УПА й елементарній- ■ 
службовій доцільності) завдала відчутної шкоди повстанській бо^ 
ротьбі. За свідченням О. Штуля, нормальному процесу управліннщ 
підрозділами перешкоджало надмірне втручання есбістів до бойо-5 
вого планування. Жорстка система контролю «загнала опозицік^ 
під землю. Ніхто відверто не відважується висловлювати жодної 
критики... Найдурніший і найжахливіший наказ був виконува^ 
ний»3. ь 

Однак найтяжчі наслідки, як і для підпілля ОУН, мали фізичні, 
чистки, які розгортала в УПА Служба безпеки починаючи з 1943 рД' 
Зі слів члена ЦП ОУН М. Степаняка, відоме розпорядження про 
«чистку» в УПА Клима Савура наприкінці цього року5. Надалі 
внутрішні репресивні кампанії неодноразово повторюються. При- ? 
чиною керівники повстансько-підпільного руху називають, насам- І 
перед, необхідність позбавлення від агентури противника й «непев-; •„ 
них елементів». Ініціаторами їх могли виступати не тільки вищі ; 
провідники, а й керівняки регіональних формувань ОУН та УПА.., 
Так, 3 березня 1944 р. організаційна референтура крайового прово-,:. 
ду на ЗУЗ серед основних завдань УНС-УПА звертає увагу на чист-.: 
ку від ненадійних учасників, а також осіб неукраїнського похо-
дження. Така ж настанова містилася і в наказі командира групи 
УПА «Захід» В. Сидора (Шелеста) ч. 12 від 28 квітня 1945 р.6 ; * 

Розглянемо основні причини, які объективно штовхали керів-,: 

1 Лебедь М. Українська повстанська армія. — Ч. 1. — С 67. 
2 Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — С. 209. 
3 Шуляк О. В ім'я правди. - С. 30. 
4 Див. докладніше: Вєдєнєєв Д.В. Внутрішній терор в УПА та Організації 

українських націоналістів в 1944-1950 рр. / / Проблеми історії України: Факти,' -
судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 421-429. 

^Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. П-15658. - Арк. 107. 
6 Кентій А.В. Укра'шська повстанська армія в 1944—1945 рр. — С. 91, 167. 
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ників контррозвідувальних структур до масових репресивних дій 
стосовно учасників «української партизанки»1. 

По-перше, провідною причиною слід вважати зростання ефек-
тивності агентурно-оперативної роботи органів держбезпеки (у то
му числі з позицій партизанського руху), котрі швидко набували 
досвіду дій в умовах регіону. У 1944-1945 рр. кількість оперпра-
цівників НКВС-НКДБ на ЗУЗ досягла 22 тис. осіб. Агентурно-
інформаційний апарат нараховував 359 резидентів, 1473 агенти, 
13 085 інформаторів (за тодішніми уявленнями, інформатори пос-
тачали відповідні відомості, а агенти безпосередньо залучалися до 
активних оперативно-розшукових заходів). Оперативно розробля-
лося майже 400 повстанських формувань (близько 6 тис. учас-
ників)2. Наголошувалося на розробленні позиш'й органів безпосе
редньо у повстанському середовищі, цілеспрямованому його роз-
кладі. 

По-друге, давалися взнаки значні втрати «лісової армії» у боях з 
великими контингентами регулярних військ, посилених оператив-
ним складом, винищувальними батальйонами, агентурно-бойови-
ми групами та озброєним активом. Частини і з'єднання ВВ були 
відмінно оснащені бойовою технікою та важкою зброєю. 

По-третє, необхідно враховувати особливості комплектування 
повстанської армії. У міру наближення радянських військ прово
диться мобілізація до УПА чоловіків 16—47 років з розрахунку 
15—20 осіб із села, широко застосовувалися і примусові методи на
бору рекрутів (в одному з сіл Рівненщини у 1943 р. було зарубано 
27 осіб за відмову йти до УПА)3. Зрозуміло, що сформовані у такий 
спосіб повстанські підрозділи не відзначалися стійкістю (за різни-
ми оцінками, частка мобілізованих сягала 50—60 % особового скла
ду), поширювалося дезертирство. Список дезертирів сотні Хоми 
(жовтень 1943 р.) нараховував 49 осіб (майже половину чисель-
ності). На початку лютого 1944 р. на Крем'янеччині розбігся цілий 
курінь з мобілізованих. Лише у лютому—листопаді 1944 р. здалося 
3 3 тис. вояків УПА. У лютому 1945 р. на Буковині у повному складі 

Див. докладніше: Вєдєнєєв Д.В. Основні фактори політичної та оператив-
но-бойової обстановки, що визначили розбудову та діяльність спеціальних 
підрозділів УПА (1942-1945 рр.) / / Київська старовина. - 2003. - № 4. -
С 47-55. 

2 Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом / / 
Укр. істор. журн. - 1994. - № 2-3. - С 99-100. 

^ЦДАГОУ. - Ф . 62. - О п . І . -Спр. 253.-Арк. 10. 
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здався курінь Перебийніса (400 багнетів), не кажучи вже про здачу 
окремих вояків1. 

Розшарування УПА йшло і за національно-регіональною озна-
кою. За відомостями розвідки з'єднання О. Сабурова (лютий 1944 р.), 
майже 40 % особового складу повстанської армії становили осо
би неукраїнського походження2. Якою б суперечливою не була ця * 
статистика (у сучасній літературі наводиться більш правдоподібна — 
20 %)1, повстанські лави і справді поповнювалися представниками 
східних областей України, етнічними росіянами, представниками 
народів Кавказу, Середньої Азії, європейських держав (насампе^ 
ред, за рахунок військовополонених, які втекли або були звільнені; 
окупантами). За словами інспектора ВО «Турів» Ливара, пїсля пер
ших боїв з радянською стороною від УПА стали відходити «схід-
някиИ. 

Нарешті, радянські партійні та владні структури створювали . 
умови для відриву від підиілля його учасників та активних по- « 
мічників. 12 лютого 1944 р. виходить звернення Президії Верховної 
Ради та Ради народних комісарів «До учасників так званих УПА 
і УНРА» з амністією та соціальними гарантіями учасникам опору; 
які складуть зброю. 12 лютого 1945 р. подібне звернення було по-
вторене5. За рік мирними ініціативами скористалися попал 30 тис. 
осіб6. і 

Активно діяла і радянська пропаганд и стська машина. До травня \ 
1945 р. у регіоні працювало 3,5 тис. агітаційних колективів, поши-
рили 20 млн листівок, 1 млн газет, 100 тис, брошур7. Поширювали-
ся листівками звернення від імені полонених командирів УПА (як \ 
наприклад, захопленого наприкінці січня 1945 р. командира одного * 
зі з'єднань УПА на Волині Ю. Стельмащука) з компрометацією ва-

1 ЦДАВОВУ - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 24. - Арк. 6; Украинская ССР в 
Великой Отечественной войне Советского Союза... — Т. 3. — С. 149. 

2 ЦЦАГОУ - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 289. - Арк. 3. 
3 Історія України. -Львів: Світ, 1996. - С . 311. 
4 Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечест

венной войне. - С. 188. 
5Див.: Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. : 

Сб. док. и материалов. - К/. Наук, думка, 1980. - Т. 3. - С. 179-182. 
6 История советских органов государственной безопасности. — М., 1977. — : 

С.397. 
7 Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза... - * 

Т 3. - С. 147. 
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тажків повстанського руху (у тому числі на ґрунті їхніх контактів з 
німідями та безглуздих чисток»), закликами здати зброю1, 

Отже, існувала об'єктивна потреба захисту повстанських лав від 
розвідувально-підривної діяльності спецслужб противників, виве-
дення з них ненадійних учасників. Проте «чистки» набули неадек
ватного масштабу За словами підпільниці М. Савчин (дружини 
В. Галаси), вже у 1944 р. радянські органи держбезпеки мали сильні 
лозищї у середовищі УПА, однак «не всюди й не в кожному випад-
ку Служба безпеки зорієнтувалася у шдступній тактиці агентів, і 
при ліквідації агентів деколи падали жертвою безневинні люди», 
ситуація з «критичної» переросла у «трагічну»2. 

Зауважимо, що здійснення чисток не передбачало обов'язкового 
фізичного знищення підозрілих осіб, проте за ініціативою окремих 
керівників СБ ліквідація «непевного елементу» ставала самоціллю, 
основним методом протидії реальній чи вигаданій агентурі, втрача-
ла рапіональну обґрунтованість. Згадуваний Б.Козак, що очолював 
СЬ у ВО «Богун» та трупу УПА «Південь», наприкінці 1944 р. віддав 
наказ поголовно знишувати підозрілих, у тому числі серед керівного 
складу. Про стиль дій цього есбіста промовисто свідчить його розпо-
рядження спалити «нелояльнее село Борівку Деражнянського райо
ну Рівненської області, щоб помститися за загибель Клима Савура3. 

Про спрямованість терору есбістів можна, наприклад, дізнатися 
зі звіту осередку СБ ВО «Заграва» (15 вересня - 15 жовтня 1943 р.), 
який ліквідував 50 сексотів, 18 комуністів, 5 німецьких інформа-
торів, 33 поляки, 2 німці, єврея і Голландия4. 

Масштаб і механізм внутрішнього терору можна проілюструвати 
на прикладі репресій у групі УПА «Південь». За словами політично-
го референта Проводу ОУН на ПЗУЗ М. Мельника (24 вересня 
1945 р. він був зі слідами тортур відбитий оперативно-військовою 
групою у есбістів на Рівненщинї), його звинуватили в розвалі робо-
ти у східних областях і передали до СБ. Слідчі Б. Козака вибивали з 
нього «свідчення» про «засміченість» проводу радянською агенту
рою. До неї той змушений був «зарахувати» референта СБ проводу 
«Одеса» С. Янишевсъкого, низку командиров УПА та функціонерів 
ОУН, що спровокувало чистку. В її ході до травня 1945 р. знищили 

1 Див., напр.: ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - I 94. 
Савчин М.Тисячадоріг... — С. 214. 

3 Архів УСБУ у Рівненські обл. - Спр. 4245. - Т. 2. - Арк. 217-218. 
4ЛітописУПА. Нова серія. - Т 2. - С. 312. 
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близько 40 повстанських командирів (серед них — начальник штабу 
групи «Тирс», політичний референт Архип, начальники шкіл' 
мінерів та медсестер, кілька курінних командирів, ряд інструкто-: 
рів). Майже повністю винищили підрозділи Матроса, Чорних гай-г 
дамаків, Колі та інші, багато членів родин цих повстанців . 

За даними агента НКДБ Параски, наприкінці 1944 р. на пункт*-
зв'язку в лісовому масиві Вербського району Рівненської області 
відбулася нарада за участю члена ЦП ОУН В. Кука, його заступниц 
ка Вереса, командувача УПА «Південь» П. Олійника (Енея). Розч( 

глядалося питания чистки через СБ керівних кадрів ОУН та УПАЇЇ 
Згадані провідники опитували командний склад УПА, визначалш 
коло осіб зі «зрадницькими настроями», котрих у подалыпому зни-
щували2. V 

Загальна кількість жертв чисток серед повстанців становила ТИ-І 
сячі осіб. Окрім безпосереднього підриву боєздатності УПА** 
внутрішній терор мав і інші негативні наслідки, що не йшли ва 
порівняння з ефектом від поборювання справжньої агентури про-*-
тивника. Доведені до відчаю безглуздими репресіями повстанці по-? 
вертають зброю проти боївок СБ. Так, у січні 1945 р. у лісовому ма-\; 
сиві поблизу селищ Любиковичі та Мар'янівка Сарнівського райо-У 
ну Рівненської області відбулося бойове зіткнення загону УПА ЇС 
БСБ, із жертвами з обох сторін. 18 полонених есбістів повісили, а ) 
решту розстріляли. Перед цим повстанці примусили есбістів на за- ^ 
гальному сході селян «розповісти про їхню терористичну ДІЯЛЬНІСТЬо 
і вчинених звірствах над місцевим населениям» . ґ', 

Відомо про підрозділи УПА Адама і Слюсара, що роззброювали ■ 
боївки СБ та військово-польової жандармерії, захищали від них на-* > 
селения4. У групі «Південь» утворилася змова командирів проти и 
свавілля СБ, учасниками якої стали начальник старшинської шко- \ 
ли Хмара (керівник), курінні Недоля, Шрам та інші. Заколотники ^ 
були викриті СБ, Хмару повісили, ряд його прихильників; 
розстріляли. Член крайового проводу Камінь, що уникнув розпра-' 
ви, створив на Крем'янеччині (де СБ знищила до 60 кращих коман- !,; 
дирів повстанців) групу для ліквідації Б. Козака5. . 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 56. - Спр. 11. - Арк. 47, 90-91; Ф. 13. - Спр. 372. -
Т 20. - Арк. 237. 

2 Там само. - Оп. 88. - Спр. 26. - Арк. 149. 
3 Там само.—Арк. 151, 
4СтецюкГ. Непоставленийпам'ятник... - С. 115-117. 
5 ДА СБУ. - Ф . 13.-Спр. 372. - Т . 94. -Арк. 102-103. 
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За словами М. Степаняка, надзвичайно широкі права та фактич-
на безконтрольність породжували в середовищі «лісових вояків» 
ненависть до спецоргану УПА1. Курінний УПА М. Скорупський 
згадував, що «між старшинами і вояками УПА та СБ... витворився 
великий антагонізм»2. Звісно, це негативним чином вплинуло на 
процес контррозвідувального захисту повстанських формувань. 
Склалася відповідна репутація СБ як «найстрашнішої служби 
УПА»3. За словами учасника повстанського руху на Волині М. Под-
ворняка, «не було тоді в людей жодного милосердя, не було най-
меншої іскри сумління, бо з людей стали звірі. Здавалося, що дия-
вол зо своею темною силою вийшов з безодні й опанував людськи-
ми сериями.... Найбільш запам'яталося нам бандерівське СБ... Цих 
двох літер наші люди боялися не менш, як НКВД чи гестапо, бо хто 
попав до їхніх рук, живим уже не виходив. Свою жорстокість вони 
пояснювали тим, що тепер війна, революція, яка вимагає жорсткої 
руки, твердої влади. Але це не було оправданиям, бо садиста завж-
ди є садистами, в часі війни і в часі спокою». Автор вбачає у терорі 
СБ одну з причин розкладу повстанських лав: «За якийсь час багато 
наших хлопців, що служили в УПА, втекли додому. Вони були ідей-
ними хлопцями, пішли до УПА з патріотичного почуття, з націо-
нального обов'язку, але тепер не могли погодитися з тим, що роби-
лося в самій УПА, не хотіли піднести руки на свого брата і зневірені 
пішли додому»4. 

Нарешті, атмосфера шпигуноманії та внутрішнього терору вдало 
використовувалась чекістами для внесения розбрату між повстан-
цями, компрометації їхнього командного складу. Як зазначалося у 
специальному повідомленні НКДБ УРСР (березень 1945 р.), внаслі-
док посилення розкладу в підрозділах УПА та дезертирства значно 
активізувалася терористична діяльність СБ з переслідування носіїв 
капітулянтських настроїв. Ця обставина поряд зі «спеціальними 
агентурними заходами з розкладу ОУН-УПА викликає бродіння й 
розкладення в їхніх лавах», поширення думок щодо недоцільності 
й безперспективності подальшої боротьби з радянською владою5. 
У лавах УПА, йшлося у звіті Рівненського обкому КП(б)У від 26 лю
того 1945 р., склалася ситуація, коли у кожному повстанці вбачають 

1 Архів УСБУ у Рівненській обл. - Спр. П-15658. - Арк. 107. 
2 Скорупський М. Туди, де бійза волю... - С . 145. 
3 Щеглюк В. «...Як роса на сонці». - С. 114. 
4 Подворняк М. Вітер з Волині... - С. 175-176, 180, 182. 
5 Там само. - Ф. 2. - Оп. 88.-Спр. 26. -Арк. 140, 149. 
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сексота, іде поголовна чистка, чимало людей вбито за бажання | 
скласти зброю. Чекістам достатньо провести «примітивні комбіна-
ції» (наприклад, підкинути анонімний папірець «Ім'ярек — сек
сот*), щоб повстанця знищили свої'. 

Було б несправедливим не помічати разом з тим, що есбісти нес-;; 
ли значні втрати у ході бойових дій підрозділів, котрі оперативно 
обслуговували. У переліку загиблих тактичного відтинку УїІА, 
«Чорний ліс» (трупа УПА «Захід») за вересень 1944 - липень 1945 р,) 
з 30 полеглих у боях 12 були співробітниками СБ2. Про активну 
участь у боях есбістів та вояків польової жандармерії згадує учасни^ 
УПА Ю. БорешА г 

Як бачимо, в УПА склалася доволі чітка система уявлень про:-
завдання й методи контррозвідувального захисту своїх лав від* 
розвідувально-підривної діяльності противника. У структурі війсь-
ково-адміністративних ланок повстанської армії формуеться; 
спеціальний орган розвідувальної діяльності та контррозвідуваль-
ного забезпечення — Служба безпеки. Бона мала особливий статус / 
та вельми широкі повноваження. Негативною стороною цього ста
ли неадекватні щодо оперативної обстановки фізичні чистки в 
УПА, котрі знекровлювали повстанський рух та полегшували його » 
розкладення радянськими силовими структурами. 

4.4. Військово-польова жандармерія та підтримка 
внутрішнього ладу. Система судочинства 

Необхідність дотримання суворої дисципліни та порядку в по-
встанських лавах обумовлювалася не тільки міркуваннями забезпе- ) 
чення боєздатності. Повстансько-підпільний рух міг існувати і 
діяти ефективно лише за широкої підтримки цивільного населения^ 
що вимагало коректного поводження з ним. Про важливість дис-
ципліни та зразкового морального обліку вояка УПА виразно 
йшлося у наказі командира ВО «Заграва» I. Литвинчука: «маси ми.; 
мусимо не тільки словом, але і прикладом виховувати і тому перед х 
усіма мусимо бути світилом»4. 

Зі створенням УПА в її складі запроваджуються військово- -: 
1 ЦДАГОУ - Ф. I. - Оп. 23. - Спр. 1698. - Арк. 8. 
2Літопис УПА. Нова серія. - Т. 2. - Кн. 2. - С. 240-241. 
3 Див.: Борець Ю. У вирі боротьби. - К.: Наук, думка, 1993. 
4ЛітописУПА. Новасерія.-Т. 2 . - С . 151. 
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поліцейські підрозділи. У вересні 1943 р. замість них запроваджу-
ється єдиний орган — військово-польова жандармерія (ВПЖ)'. Про 
завдання цього спеціального органу можна дізнатися з укладених 
1 січня 1944 р. командиром загону УПА О. Качаном (Саблюком) 
«Правил польовоїжандармерії при УПА». ВПЖ підлягала команду-
ванню УПА, поширювала діяльність не тільки на повстанців, але і 
на місцеве населения. Бона повинна перевіряти та допитувати всіх 
осіб, «замічених у шкідливій діяльності серед війська, як тих, що 
сіють паніку, підриваютьдовір'я до проводу і командирів, поповню-
ють вчинки, шкідливі для населения», затримувати дезертирів, 
повстанців, що самовільно залишали місця дислокації. Жандар-
мерія мала сама визначати ступінь провини та призначати пока-
рання, включаючи і цивільних осіб. До вояків УПА могла застосо-
вуватися смертна кара за дезертирство, розголошення військової 
таємниці, крадіжки, невиконання наказів, надмірне вживання алко
голю2. 

У липні 1944 р. за материалами допитів затриманих вояків УПА 
відділ боротьби з бандитизмом НКВС УРСР уклав довідку щодо орга-
нізаційної побудови ВПЖ. При ГВШ УПА перебував начальник 
жандармерії. Він мав заступників з контррозвідки та з боротьби з 
дезертирством, при ньому знаходилася слідча група (5—6 співробіт-
ників), ад'ютант, секретарка. При членах ГВШ були охоронні групи 
по 3—4 жандарми. 

При штабах ВО УПА жандармерія нараховувала 30-35 осіб: 
начальник, його помічники, слідча група (3-4 співробітники), сек
ретарка. Решта жандармів розподілялася групами для охорони по-
садових осіб штабу Жандармерія куреня (7—10 осіб) складалася з 
начальника, двох його помічників, а рядові жандарми розподілялися 
по сотнях. До 1944 р. ВПЖ підлягала референтам СБ в УПА, а потім 
була виділена в окремий орган, підпорядковувалася командувачам 
військових округів УПА. До лютого того ж року начальник жандар-
мерії куреня підпорядковувався курінному командиру, а згодом — 
начальнику жандармери ВО УПА. Завдання ВПЖ включали агентур-
ну розробку рядового і молодшого командного складу (до команди
ра взводу включно), виявлення оперативних джерел радянських 
органів держбезпеки, боротьбу з дезертирством (розшук дезертирів 
вівся територіальними органами СБ)3. 

1 Літопис УПА. Нова серія. - Т. 2. - С. XXI. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 931. - Арк. 34-34 зв. 
3 ДА СБУ. - Ф. 13, - Спр. 372. - X 5. - Арк. 50-52. 
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На практиці окремі з'єднання та великі підрозділи могли мати . 
осередки ВПЖ, більші за штатні, або не мати їх взагалі. Так, курінь 
«Орли» (1946 р.), що нараховував 800 бійців та 500 учасників місце- ; 
вої самооборони, мав при собі сотню ВПЖ1. За словами О. Луць-
кого, у групі УПА «Захід» наявність жандармерії вважалася осот 
бистою справою командира2. Крім того, осередки ВПЖ запрова- • 
джувалися і за об'єктовою ознакою. Так, при школі чотових і і 

ройових командирів «Олені» був підрозділ із 50 жандармів хо-
рунжого Шаленого, який вів розвідку поза школою, ніс охорону, 
пильнував військову дисципліну та забезпечував перемінний 
склад продуктами. Керівниками цього підрозділу, зокрема, була 
розроблено змістовну «Інструкцію для розвідника ВПЖ в парти^ 
занці» (жовтень 1944 р.)3. , 

Розроблялися проекти інструкцій щодо організації та функцф , 
ВПЖ. Розглянемо одну з них, підготовлену вишкільним Чуткою. За 
нею головним завданням ВПЖ є забезпечення «революційних за-
конів та порядків в УПА». її співробітники мали набиратися «з най- " 
кращих сил УПА», відзначатися «революційною свідомістю», зраз- , 
ковою дисципліною та високим моральним рівнем. 

До компетенції жандармерії відносилися дезертирство, невико- { 
нання наказів, зрада інтересам УПА, шпигунство, зловживаншг 
службовим становищем, аморальні вчинки тощо. Для виконання ' 
функціональних обов'язків вона мала право творити «сітку агентур- / 
ної розвідки». Виявлених агентів, захоплених вояків противника 
приписувалося передавати до розвідувального відділу свого з'єд-
нання4. 

Зазначалося, що осередки ВПЖ створюються при штабах } 
з'єднань і підрозділів УПА, підпорядковуються їхнім командирам, а 
у справах компетенції — власному керівництву. Встановлювалися 
обов'язки командира ВПЖ, порядок проведения арештів, обшуків 
та слідчих дій5. 

Вживалися заходи з професійної підготовки жандармів. Так, за 
наказом коменданта ВПЖ ВО «Заграва» від 21 квітня 1944 р. для ■ 
особового складу запроваджувалися «військовий» та «слідчо-полі- І 

1 Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. - С. 248-249. 
2АрхівУСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 32518. -Т. 1. - Арк. 89. 
3 ЦДАВОВУ. - Ф. 3836. - Оп. 1. - Спр. 29. - Арк. 3-6, 7-9; Пограничные 

войска в годы Великой Отечественной войны... - С. 400. 
4 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 6. - Арк. 4. 
5 Там само. - Арк. 5—7. 
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ційний» вишколи1. Зазначимо, що до керівного складу ВПЖ нама-
галися залучити осіб з попереднім досвідом роботи у німецьких 
поліцейських формуваннях. Так, одним з комендантів ВПЖ УПА 
(1944 р.) був М. Дубич, колишній комендант поліції Дубровицького 
району Рівненської області2. 

Про поточну оперативно-слідчу та бойову діяльність жандар-
мерії дають уявлення, зокрема, звіти коменданта ВПЖ військової 
округи «Богун» (трупа УПА «Північ») Вороного за грудень 1943 — 
січень 1944 р. Серед конкретних акцій: арешти осіб за підозрою у 
співпраці з радянською владою та конкурентами-мельниківцями, 
роззброєння поліцейських-«шуцманів», сутички з підрозділами 
мельниківців та поляків, затримання вояків та сліцство у справах 
самовільного залишення частин, затримки з відпусток або лікуван-
ня, грабунків цивільного населения, пияцтва і «деморалізації», 
леревитрати коштів тощо3. 

Цікаві свідчення про діяльність ВПЖ дав поручик УПА Дмитро 
Вітовський (Зміюка), захоплений ВВ 19 березня 1946 р. поблизу 
м. Сколе Дрогобицької області. У листопаді 1944 — травні 1945 р. він 
був комендантом обласної ВПЖ Станіславщини. До його обов'яз-
ків входило керівництво окружними, надрайонними і районними 
ланками ВПЖ. Основними справами було розслідування фактів де
зертирства й ухилення від служби в УПА. Нижчі коменданти ВПЖ 
направляли підслідних на обласний рівень, де остаточно ухвалю-
вався висновок про винність, здійснювалося покарання. Вироки 
виконувалися особистою охороною Змікжи у складі 24 жандармів. 
Усього за зазначений період в області було розстріляно за небажан-
ня перебувати в УПА майже 240 осіб4. 

Як і СБ, жандармерія застосовувала жорстокі методи роботи. 
Наведемо характерний приклад. У грудні 1943 р. з УПА дезертиру-
вав рядовий вояк Л. Степасюк. ВПЖ викликала на допит його матір 
Г Степасюк (Рівненська область), взялала підписку, що вона зо-
бов'язуеться під загрозою смерті тримати все у таемниці та негайно 
повідомити про появу сина5. 

Значні втрати у боях із радянськими силовими структурами зму-
сили командування УПА вжити заходів щодо її реорганізації та до-

1 ЦДАВОВУ - Ф. 3838. - Оп. 1. - Спр. 44. - Арк. 1. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 70. - Спр. 578. - Арк. 22. 
3 Літопис УПА. Нова серія... - Т. 2. - С. 385-393. 
4 Архів УСБУ в Івано-Франківській обл.- Спр. 14629. - Арк. 12-13. 
5 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т 49.-Арк. 187. 
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корінної зміни тактики. У лютому 1945 р. ГК УПА видає інструк-
тивний документ щодо ліквідації курінної та сотенної ланок1. По
ложения інструкції конкретизувалися, зокрема, у наказі командува-
ча УПА «Захід» В. Сидора ч. 12 від 28 квітня 1945 р. Йшлося про пе-
рехід до тактики дій трупами «відділення—взвод» і лише в разі гост-
рої потреби об'єднуватися у більші підрозділи2. 

Як влучно висловився часопис «Тризуб», при великій концент-
рації радянських військ у регіоні «годі було думати про можливість 
боротьби і збереження на протязі довшого часу великих повстансь-
ких бойових труп, які до того не були забезпечені всіма необхідни-
ми технічними засобами... Ті повстанські частини, що залишилися 
у лісі, переорганізувавшись у малі, рухливі, здібні до маневрування 
відділи, стали армією жертвенних до повної самопосвяти... обо-
ронців ідеї українського національного визволення»3. У «Відозві 
Головного командуючого до УПА» (липень 1946 р.) Р. Шухевич 
висловлював сподівання, що повстанці «вміло засвоють» «нові 
зразки бою з ворогом, так як скоро й вміло опанували мистецтвом 
партизанки»4. 

До 20 липня 1945 р. завершується чистка в УПА, причому 
20—25 % складу навмисно легалізували для подальшої боротьби в 
нових умовах5. Ряд підрозділів проривається через Чехословаччину 
до американської зони окупації Німеччини (першою здалася аме-
риканцям 11 вересня 1947 р. сотня «95» групи «Сян» під командою 
М. Дуди (Громенка), зі 100 її вояків до ФРН дісталося 36)6. Загалом 
до 1951 р. на Заході опинилося з боями понад 500 повстанців7. В Укра-
їні УПА переходить до дій виключно малими трупами. Так, на 
початку 1946 р. у Дрогобицькій області в 36 підрозділах УПА нара-
ховувалося 299 вояків8. У червні 1947 р. найчисельніший з відомих 
органам держбезпеки підрозділ УПА на території УРСР — сотня 

1 Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944—1945 рр... — С. 169. 
2 Там само. — С. 167. 
3 Ю. П. Большевизм і Український повстанський рух / / Тризуб (Брюссель). -

1948 . -№6. -С . 6. 
4 Кучер В.І. Виклик тоталітарній системі... / / Сторінки воєнної історії: 36. 

наук, статей. - К., 1998. - Вип. 2. - С. 246. 
5 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 2. - Арк. 3. 
6 8ос1о1 Р.К. Ор. ск. - Р. 66. 
7 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 99. - Спр. 8. - Т. 7. - Арк. 300. 
8 Там само. — Оп. 56. — Спр. 4. - Арк. 1. 
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Грузина у Миколаївських лісах Дрогобицької області — нараховував 
40 бійців1. Невеликі групи УПА підпорядковуються територіальним 
осередкам ОУН2. 

У рамках реорганізації скасовуються підрозділи розвідки та 
ВПЖ, функнії розвідки та контррозвідки цілком переходять до 
Служби безпеки ОУН3. За словами повстанця Д. Грицька, вже на 
початку березня 1945 р. жандармерія на Закерзонні була розпущена, 
а її співробітники поповнили референтури і боївки СБ4. 

СБ та ВПЖ виступали позасудовими інстанціями за умов над-
звичайного стану. Наслідки їхньої діяльності, як бачимо, були дале
ко не однозначними. Поряд з ними функціонували й органи війсь-
кового судочинства в УПА, що розглядалися командуванням як 
один з основних засобів підтримки внутрішнього ладу та дис-
ципліни. Дбаючи про перетворення УПА у повноцінну, згуртовану 
бойову силу, яка б користувалася повагою і підтримкою населения, 
її тодішній командувач Д. Клячківський 15 травня 1943 р. підписує 
наказ, яким визначається перелік «тяжких злочинів» проти укра-
їнського народу, його влади, окремих громадян та їхнього майна. За 
їх скоєння на осіб, що досягли 17-річного віку, могла накладатися 
«найвища кара військового часу — смерть». Серед таких злочинів 
називалися: 

• співробітництво з ворогом, участь в організаціях, що діють 
проти українського народу; 

• шпигунство, яке трактувалося як вивідування військових, еко-
номічних таємниць, збір відомостей щодо настроїв населения тощо; 

• саботаж і диверсії проти «Українських Збройних Сил»; 
• дезертирство з УПА або з «місця праці в запільній мережі 

УПА», перехід на службу до ворожих армій або партизанських фор-
мувань; 

• ухилення від військової служби або від пращ на користь УПА; 
• зловмисне вбивство, підпали, збройні пограбування, привлас-

нення майна УПА, особистого майна громадян5. 
Тим самим наказом запроваджувалися військово-польові суди та 

«революційні трибунали». Остання судова інстанція розглядалася 
як тимчасова до впровадження постійної мережі «Судового уп-

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 58. - Спр. П.-Арк. 169. 
2 Там само. — Оп. 56. — Спр. 6. — Арк. 2. 
3 Там само. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 59. - Арк. 32. 
4 Грицько-Цяпка Д. Горить ліс!... - С. 66. 
5 ДА СБУ. - Ф . 13.-Спр. 376. - Т . 61.-Арк. 1-2. 
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равління при УПА». Трибунал складався з трьох осіб, скликався за 
розпорядженням командувача групою УПА, він же затверджував 
вироки. Трибунали отримували право «видавати присуди по обви-
нуваченням всіх інших громадян України»1. 

Поширюється така форма військового судочинства як військові 
суди. їх мали право скликати командири ВО та вищі командири. До 
складу суду входили три судді, прокурор і захисник. Вироки щодо 
старшин затверджував командир групи (крайовий командир), 
підстаршин - командир ВО. У специфічних умовах військового часу 
для забезпечення оперативності й наочності суворих покарань було 
видано наказ ГК УПА ч. 2/43 від 18 грудня 1943 р. про застосування 
проти винних санкцій, не передбачених військовими статутами 
(правильниками). Зокрема, запроваджувалися козацькі суди. За 
тяжкі злочини (грабунки, безчинства стосовно населения тощо) во
ни могли застосовувати фізичні покарання. Суд скликав і затвер
джував командир частини. Шсля засудження і відбуття покарання 
вояку поверталися його права2. 

На основі цих нормативних актів розбудовувалися судові органи 
у з'єднаннях УПА. Так, наказом військового штабу УПА «Захід» ч. 1 
від 22 серпня 1944 р. з метою зміцнення дисципліни і порядку доз-
волялося крім статутних заходів застосовувати і такі, «що не про-
тивлятъся моралі і не понижують гідності вояка». Вводилися польо-
ві суди (стосовно вояків та цивільних осіб) та «козацькі суди». 
У надзвичайних ситуаціях дозволявся розстріл на місці без суду за 
невиконання наказу або спробу дезертирства3. В УПА на Закер-
зонні могли скликатися суди командирами від сотенного рівня 
включно у складі голови (на ранг вище підсудного), двох суддів, 
одного-двох захисників та прокурора4. 

У мемуарах вояків УПА згадується про «карні сотні» (штрафні 
підрозділи) та карний табір «Кентавр» на Поліссі5. 

Збереглися численні накази командирів УПА про оголошення 
вироків польових судів. Наприклад, по ВО «Турів» за жовтень 1943 р. 
повідомлялося про смертні вироки командирам і воякам за дезер
тирство, «діяльність на шкоду УПА», невиконання наказів, крадіж-

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 376. - Т. 61. - Арк. 3 
2 Там само. - Т. 60. - Арк. 217-218. 
3 Архів УСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 32518. - Т. 1. - Арк. 107— 

108. 
4ДАСБУ.-Ф. 11.-Спр. 9108. - Т . 1.-Арк.61. 
5 Скорупський М. Туди, де бій за волю. — С. 145. 
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ки військового майна для вимінювання його на самогон1. В окре-
мих випадках смертна кара замінювалася (за особисті заслуги або 
молодість) іншими видами покарань. Існувала практика, коли ко
мандир підрозділу оскаржував вироки перед вищими начальниками 
і тоді скпикався повторний військовий суд2. 

За дисциплінарні провини застосовувалися стягнення виховної 
дії — зауваження (упімнення), догана (нагана — усна, письмова, 
сувора), стійка під крїсом (гвинтівкою) декілька годин, віджимання 
в упорі лежачи (долі) до 300 разів, арешт (казармений, до 4 тижнів, 
легкий та загострений — карцер з обмеженням у харчуванні), пони
жения у званні або посаді (деградація). Покарання обирали за 
«Книгою кар»3. 

За серйозніші провини відправляли до «карних відділів» на 1 —5 мі-
сяців, застосовувалось позбавлення права носити зброю, наряди на 
службу тощо4. 

Таким чином, можна стверджувати про наявність у структурі 
УПА спеціалізованих військово-поліцейських підрозділів та оригі-
нальної системи військового судочинства, що функціонувала поряд 
із широким застосуванням позасудових санкцій. 

У міру зміни тактики та структурно! реорганізаиії УПА, міні-
мізації її бойових виступів скорочується чисельність повстанських 
сил, що у період найбільшої активності сягали декількох десятків 
тисяч активних багнетів (на думку сучасних українських істо-
риків, через бойовий склад УПА пройшло 300-400 тис. осіб). За 
радянськими даними, на 1 квітня 1946 р. в УПА перебувало 3735 
вояків5. 

28 серпня 1949 р. Українська головна визвольна рада ухвалює 
рішення призупинити діяльність УПА. На його підставі Р. Шухевич 
видає наказ ч. 2 від 3 вересня 1949 р. про тимчасове призупинення 
діяльності підрозділів та штабів повстанської армії. 

Не правомірно ототожнювати ОУН з політичною організацією й 
керовану нею УПА з масовим збройним рухом. Більшість її вояків не 
була «ідейними націоналістами» (за визначенням, що побутувало у 
пропагандистських документах ОУН). Основними мотивами, що 

1 Літопис УПА. Нова серія... - Т. 2. - С. 497-498. 
2 ЦДАВОВУ. - Ф. 3838. - Оп. 1 - Спр. 25. - Арк. 15. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 4. - Спр. 378. - Арк. 101-103. 
4Літопис УПА. Нова серія. -1.2-С. 385-393. 
5 Кентій А.В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.) - К.: 1н-т 

історії України НАНУ, 1999. - С. 24. 
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спонукали їх вести запеклу боротьбу з «Совітами», як констатувала 
розвідка радянських партизанів, були протеста проти насильницької 
колективізації та переслідувань церкви1. Можна лише погодитися з * 
керівником робочої групи істориків професором С. Кульчицьким, 
що простих сільських хлопців вела під прапори повстанців і помета 
«сталінській державі за смерть і страждання близьких і друзів»2. 

Отже, у період активної розбудови та бойової діяльності по-
встанської армії велику увагу було приділено формуванню органів 
розвідки, контррозвідки, військової жандармерії та підрозділів > 
спеціального призначення. Основні завдання їхньої діяльності обу- • 
мовлювалися, насамперед, потребами забезпечення бойових опе-
рацій, захисту від розвідувально-підривної діяльності противників, 
підтримки високої боєздатності повстанських лав. Розроблялись 
відповідні нормативно-інструктивні та навчально-методичні доку-
менти, налагоджувалась підготовка кадрів. 

Організаційно спеціальні органи в УПА здебільшого прив'язува-
лися до структури з'єднань та підрозділів, військово-територіально-
го поділу районів оперування повстанських сил. Визначились і 
певні штатні підвалини згаданих органів. 

Оформились основні форми і методи спеціальних заходів, В ОС
НОВ! яких лежала агентурно-оперативна робота. Багато в чому визна-
на противниками ефективність роботи повстанських спецпідрозділів 
обумовлювалася широкою підтримкою місцевого населения. Разом з 
тим спостерігалося певне дублювання їхніхфункцій через відсутність 
чіткого розмежування структур розвідки й контррозвідки. 

Вояками УПА застосовувалися основні способи ведения вій-
ськової розвідки — спостереження, пошук, засада, розвідка боєм3. 

Окремою сторінкою історії повстанської розвідки стала її спів-
праця зі спецслужбами нацистської Німеччини та її сателітами. Го-
ловні причини цього слід вбачати у намаганні проводу ОУН та УПА 
послабити свого основного противника — СРСР і вирішити пробле-
ми матеріально-технічного оснащения власної збройної сили. 

Екстремальні умови боротьби та особливий статус спецорганів 
(у першу чергу — СБ) призвели до масових надуживань і безглуздо-
го терору проти вояків УПА та «нелояльного» населения. Це завдало 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. -Арк. 22. 
2 Кульчицкий С. Воевал - но не ветеран, боролся, но не борец / / Зеркало 

недели. - 2002. - 21 сентября. - С. 20. 
3 Див.: Разведка и иностранные армии: Учебник. - М.: Военная академия 

им. М.В. Фрунзе, 1989. - Ч. 1. - С. 16-18. 
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відчутної шкод и повстанському руху, значно полегшило дії проти 
нього радянських спецслужб. 

Формування і діяльність спеціальних органів в УПА переконли-
во засвідчили спрямованість керівництва національно-патріотич-
них сил на розбудову у перспективі на її основі регулярних Зброй
них сил суверенно! Української держави. 

У другій половині 1945—1946 рр. повстанські підрозділи здебіль-
шого зливаються з мережею озброєного підпілля під політичним кер-
мом ОУН, яке у наступному десятилітті виступить провідною фор
мою антирадянського руху опору в Західній Україні. 

* * * 
Таким чином, у 1943 — другій половині 1940-х рр. виникає і діє 

мілітарне формування українського національно-визвольного руху — 
Українська повстанська армія. На думку авторів, не правомірне 
ототожнення ОУН з політичною організацією й керованою нею 
УПА з масовим збройним рухом. її вояки не були «ідейнимн націо-
налістами» (таке визначення побутувало у пропагандистських доку
ментах ОУН). Основними мотивами, що спонукали їх вести запек-
лу боротьбу з «Совітами», зазначалося у проміжних висновках гру
пп істориків Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН та УПА, 
були протеста проти соціально-економічних заходів і репресивних 
акцій радянської влади. 

В історії УПА простежуються два періоди: 1943-1944 рр., коли 
повстанський рух мав вигляд численних (десятки тисяч активних 
багнетів) збройних формувань, які тяжіли до побудови на зразок 
армійських, і 1945-1949 рр., коли УПА внаслідок несприятливих 
для неї умов протистояння потужній військовій машині СРСР 
переходить до тактики дій мал и ми фупами і згодом зливається з 
озброєним підпіллям ОУН. 

У період активної розбудови та бойової діяльності повстанської 
армії велику увагу було приділено формуванню органів розвідки, 
контррозвідш, військової жандармерії та бойових підрозділів спеці-
ального призначення як підрозділів забезпечення військових дій 
основних сил. У завершальний період дії УПА мали переважно ди-
версійно-підривний і терористичний характер. 

Розбудова і завдання спецпідрозділів в УПА визначалися такими 
військово-політичними факторами: 

• необхідністю розвідувального та контррозвідувального забез
печення творения і військових дій УПА; 
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• спорадичними збройними діями між повстанцями та німець-
кими окупантами в 1942-1943 рр.; 

• запеклим українсько-польським збройним протистоянням 
1943-1944 рр. на Волині; 

• протиборством «лісової армії» з радянським партизанським 
рухом; 

• бойовими діями повстанцев проти радянських Збройних сил і 
спецвійськ; 

• налагодженням контактів у розвідувально-підривній сфері зі 
спецслужбами країн гітлерівської коаліції, 

Організаційно спеціальні органи в УПА здебільшого входили до 
структури з'єднань та підрозділів, військово-територіальних районів 
оперування повстанських сил. Визначились і певні організаційно-
штатні підвалини згаданих органів. Були розроблені з використанням 
досвіду регулярних армїй відповідні нормативно-інструктивні та 
навчально-методичні документи, налагоджена підготовка кадрів. 

Визначились основні форми і метода спеціальних заходів, в ос
нов! яких лежала агентурно-оперативна робота. Ефективність робо-
ти повстанських спецпідрозділів обумовлювалася широкою підтрим-
кою місцевого населения. Разом з тим через відсутність чіткого роз-
межування структур розвідки й контррозвідки дублювалися їхні 
функції. 

Структурно повстанська розвідка прив'язувалася до лінійної 
УПА, базувалася на застосуванні штатних і нештатних розвідуваль-
них підрозділів. Налагоджувалася розвідувальна подготовка рядово
го і командного складу. Особлива увага приділялася агентурній 
розвідці з опорою на підтримку населения. Досвід розвідувальної 
діяльності, у поєднанні з творчим урахуванням доробків противни
ка, вдало акумулювався в інструктивних документах. Вояками УПА 
застосовувалися основні способи ведения військової розвідки, при-
таманні регулярним арміям, — спостереження, пошук, засада, 
розвідка боем, технічна розвідка. 

В УПА склалася доволі чітка система контррозвідувального захис-
ту своїх лав від розвідувально-підривної діяльності противника. 
У структурі військово-адміністративних ланок повстанської армії 
було сформовано спеціальний орган розвідувальної діяльності та 
контррозвідувального забезпечення — Службу безпеки, яка мала 
особливий статус та вельми широкі повноваження. 

Розбудовується спецїальний орган підтримки внутрішнього ла
ду й контррозвідувального захисту — військово-польова жандар-
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мерія. Докладаються зусилля до розробки підвалин військового су-
дочинства, забезпечення дисципліни та боєздатності повстанських 
лав. 

Особливості формування та оперативно-бойової діяльності УПА 
відповідали загальним теоретичним уявленням щодо спеціальної 
діяльності в рамках повстансько-партизанських рухів як таких, Ма
ли чимало тотожного з аналогічними явищами в повстансько-пар
тизанських (антиколоніальних) рухах інших народів світу. 

Можна дійти висновку, що творения і діяльність спеціальних ор
ганов УПА переконливо засвідчили тенденцію у діях національно-
патріотичних сил на розбудову в історичній перспективі на основі 
регулярних Збройних сил суверенно!' Української держави. 

Підсумовуючи виклад минулого УПА та ії спецпідрозділів, наве-
демо положения з проміжних висновків робочої групи істориків 
при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН та УПА. У них за-
значається, що Українська повстанська армія розбудовувалася як 
зародок регулярних військових структур УССД. «На всіх етапах 
існування УПА головним ворогом українських націоналістів була 
радянська влада з усіма її політичними та силовими структурами... 
війна УПА з радянськими силовими структурами... була війною 
громадянською; українські націоналісти вели війну за реальну неза-
лежність України; найбільша трагедія історичного моменту поляга-
ла в тому, що це була братовбивча війна»1. 

* * * 
Повстанський рух в Україні у період, що розглядається, його 

спеціальні підрозділи і заходи мали певні типологічні риси парти-
зансько-повстанських рухів як таких, аналогічних рухів у XX ст., що 
мали місце серед народів колишнього СРСР та інших держав. 

Військово-територіальний принцип побудови УПА багато в чому 
нагадував, зокрема, організацію повстансько-партизанських сил 
часів війни з британськими колонизаторами у Малайзії в 1948-1960 рр. 
(територіальні полки), у В'єтнамі в 1964-1975 рр. (бойові зони), 
проти португальських колонізаторів у Гвінеї-Бісау 1959—1974 рр. 
(фронта)2. 

1 Кульчицький СВ. їсторичний висновок про діяльність ОУН-УПА / / 
Сучасність. - 2001. - № 2. - С. 57. 

2 Вооруженная борьба народов Азии за свободу и назависимость. 1945—1980. — 
М: Наука, 1984.-С. 170, 217; Андрианов В.Н. Основы партизанской борьбы.-
М, 1989.-С 36. 
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Не буде перебільшенням твердження, що характер дій УПА та ц 
спеціальних структур в основних рисах відповідав усталеним теоре-
тичним уявленням про партизансько-повстанську боротьбу. Як 
зазначали у своїх працях відомі фахівці з теорії та практики 
повстансько-партизанської боротьби, Герой Радянського Союзу, 
колишній партизанський командир з України П. Брайко та профе-
сор I. Старинов, партизансько-повстанська війна є однією з форм 
національно-визвольних рухів на великій за обсягом території й 
відповідає таким узагальненим критеріям: 

• наявність політичної організації, що очолює рух; 
• взаємозв'язок між розгортанням боротьби та ставленням насе

ления до її учасників та противників; 
• завчасна підготовка до розгортання боротьби, що включає 

створення органу керівництва, структурування партизансько-під-
пільних сил, системи підтримки його серед населения, відповідне 
навчання та виховання учасників зазначеної «п'ятої колони»; 

• вміле використання природно-географічного фактору; 
• координація дій партизансько-підпільних сил і підпілля з кон

тингентом, що їх підтримує, спеціальна підготовка помічників, у 
тому числі навчання методам вивчення противника, його засобів 
боротьби з повстанцями; 

• специфічне розуміння противника як сукупності не тільки 
власне військових сил, а й цивільних закладів та контингенту осіб, 
що свідомо сприяють противнику1. 

На думку цих авторів, учасниками партизанського руху можна 
вважати всіх тих, хто здійснює різнопланове його забезпечення, у 
тому числі збір розвідувальної інформації в інтересах руху. 

Вважаємо, що доцільно навести і міркування своєрідного класи-
ка повстанської боротьби Ернеста (Че) Гевари. У праці «Парти-
занська війна» він висловлював думку, що однією із запорук успіху 
є створення повстанцями спеціальних органів з вивчення терену 
їхніх бойових дій, вжиття спеціальних заходів із забезпечення 
конспірації, протидії насадженню противником агентури серед на
селения2. Досвід боротьби УПА вивчався у військових академіях 

1 Брайко П.Е., Старинов И.Г. Партизанская война. - М., 1983. — Ч. 1. — 
С. 12, 55, 213; Старинов И.Г. Мины замедленного действия. - М.: Вымпел, 
1999. - С. 95-99. 

2 Малая война (Организация боевых действий малых подразделений). - Минск: 
Харвест, 1998.-С. 183,210. 
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США, творчо використовувався кубинськими повстанцями й 
патріотами В'єтнаму1. 

За визначенням «Радянської воєнної енциклопедіЬ, серед ос-
новних завдань парта занського руху є зрив політичних та еко-
номічних заходів противника, створення для нього несприятливих 
умов діяльності2, що цілком поширюється на специфіку оператив-
но-бойової діяльності спецпідрозділів УПА. 

Як відомо, у 1940-1950-х рр. повстанські рухи охопили не тільки 
Західну Україну а й територію республік Прибалтики та Білорусі, 
причому скеровуючою їхньою силою виступали політичні ор-
ганізації націоналістичної забарвленості. 

За оцінками американських дослідників Р. Місіунаса та Р. Тааге-
пера, лише через повстанські формування Литви у 1944—1952 рр. 
пройшло майже 100 тис. осіб (на їхню думку, одночасно активною 
формою боротьби охоплювався лише 1 % населения)3. У 1944— 
1953 рр. у Білорусі було знищено радянськими силами 2138 пов-
стансько-підпільних груп із 30 тис. учасників4. 

Як і в Західній Україні, повстанські угруповання розподілялися 
на військово-територіальні ланки з відповідними спецпідрозділа-
ми. Так, Литовська визвольна армія (ЛЛА) утворила верховний 
штаб, три військові області, 7 округів та 20 бригад (повстанські дії 
тут тривали принаймні до 1954 р.). Кожна з військово-територіаль-
них ланок мала керівника розвідки з відповідним апаратом5. 

Тенденція до творения спещальних органів була притаманна і 
алжирсъкому руху опору проти французьких колонізаторів. Створе
на для цього Автономна зона м. Алжира АНВ (скорочено - АЗА, 
5 тис. підпільників) спиралася на мусульманський район міста 
Касбу (250 тис. мешканців), мала раду і штаб зони, якому підлягали 
політична і бойова організації (БО). Останній підпорядковувалися 
розвідувальний сектор, групи: бомбистів, ударна (бойові акції), 

Бондаренко К. История, которую не знаем. Или не хотим знать / / Зеркало 
недели. - 2002. - № 12. - С. 4; Вечерський В. Роль УПА в перемозі в'єтнам-
ського народу / / Незборима нація. - 2003. - Ч. 1. 

Советская военная энциклопедия. — М.: Воениздат, 1978. — Т. 6. — С. 229. 
Емельянов Ю.В. Большая игра: ставки сепаратистов и судьбы народов. — 

М.: Мол. гвардия, 1991. - С. 225. 
Вестник КГБ Республики Беларусь. Спецвыпуск. - Минск, 1997. - С. 47. 

5 Литовские, латышские, эстонские буржуазные националисты. - М., 1961. -
с- 36, 39, 136; Веденеев Д. Их называли «лесными братьями» / / В мире спец
служб. - 2004. - № 7. - С. 35-39. 
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постачання. Загалом сили ФНВ у місті не перевищували 4,5 тис. ч 
ловік1. Територіально БО у місті поділялася на три сектори («Захід» 
«Схід», «Центр», в яких планувалося ввести посаду заступника ко 
мандира з агентурної розвідки), кожний з яких, у свою чергу — на 
риторіальні бойові групи, а вони — на бойові осередки. Остан 
включали секції розвідки і спостереження, ударну і прикриї 
Крім того, безпосередньо командувачу АЗА підлягало «спеш'альн 
бойове формування», відповідальне за виробництво і застосуван 
мінно-вибухової техніки, у складі майстерні з виготовлення корг 
сів мін: піротехнічної лабораторії, групи зберігання мін, транспорт 
групи і «групи дії». Зв'язок здійснювався через поштові скринь: 
горизонтальні зв'язки між осередками опору виключалися2. 

Характерно, що під час війни 1979—1989 рр. в Афганістані мо 
жахедами також створювалися аналогічні військово-територіаль 
формування під назвою «ісламські комітети» з функціями місцеі 
го самоврядування та управління збройними підрозділами. Коженг 
комітетів мав відділ інформації (розвідка та контррозвідка). 

Узагальнення досвіду повстансько-партизанської боротьби низї 
народів «третього світу» підтвердило неодмінну наявність у їхніх о" 
ганах управління (штабах) підрозділів з розвідки та контррозвідки3 

Відомий радянський военачальник 1918—1925 рр. М. Фруш 
розмірковуючи над розробкою організації силовими структура 
партизанської боротьби в особливий період, наголошував, 
досвід сучасних йому повсганських рухів (насамперед в Україні 
«являє необмежене поле для вивчення й одержання відповідн^ 
узагальнень теоретичного порядку» для генерації Генштаб 
плідних ідей «малої війни»4. Повною мірою ці міркування стос" 
ються і українського повстанства 1940-х років. 

За оцінками спеціалістів, у разі тривалої окупації до 10 % нас 
лення може стати колаборантами, у тому числі 3 % — активным' 
70 % людності займе пасивну вичікувальну позицію. Так сг 
співробітництво Німеччини у сфері спеціальної діяльності 
націоналістичними рухами народів СРСР тут було лише одним 

вокальные войны: история и современность. — М.: Воениздат, 1981. 
С.183. 

2 Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость, — 
Наука, 1974. — С. 363; Кондратьев ГС. Армия Алжирской революции. — М-
Наука, 1979.-С. 78, 158. 

3 Андрианов В.Н. Основы партизанской борьбы... - С. 35. 
4 Брайко П.Е., Старинов И.Г Партизанская война. — Ч. 1. - С. 77. 
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прикладів. Досить згадати залучені до розвідувально-диверсійної 
роботи національні комітети азербайджанців, вірмен, калмиків, 
туркменів, створсння німецькими спецслужбами спецпідрозділів 
«Тамара-2» (грузинського), «Межа Каті» («Дика кішка», 1944 р., з 
латишів) тощо1. 

Зазначимо, що в історії Другої світової війни були поширеними 
і факти активного співробітництва національно-патріотичних та 
антиколоніальних сил країн Азії з агресивними державами в інтере-
сах боротьби з метрополіями. Відомо про спробу проведения арабсь-
кими націоналістами, що орієнтувалися на Німеччину, антибри-
танського перевороту в Багдаді (січень 1941 р.), співробітництво зі 
спецслужбами III рейху націоналістичних угруповань Індії' та Аф-
ганістану, націонал-патріотів англійської Бїрми та французького 
Індокитаю з японцями, створення за підтримки мілітаристської 
Японії збройних формувань з місцевого населения у голландській 
Індонезії2. 

Характерними у цьому відношенні є стосунки спецслужб Німеч-
чини, Італії та Японії з націоналістичними силами Афганістану, 
Індії та народів Середньої Азії й Туркестану. Спецслужбами Німеч-
чини був розроблений план «Аманулла», який передбачав похід 
німецьких військ до Афганістану та Індії за допомогою потужного 
антибританського повстання місцевих племен. 3 грудня 1941 р. 
німецька розвідка розгорнула підготовку диверсійних загонів з 
пуштунських племен на кордонах з британською Індією. У червні 
1942 р. італійська місія у Кабулі досягла домовленості з керівником 
пуштунських повстанців Факіром із Іппі (мав близько 40 тис. 
воїнів) про спільні дії проти Англії. У Німеччині діяла організація 
націоналістів «Вільна Індія» на чолі з С.Ч. Боссой, в Індії — її філія 
«Організація Мацотти». 3 військовополонених індійців був сфор-
мований «Індійський легіон» (3 тис. вояків), у спецшколі у Франк-
Фурті-на-Майні пройшло навчання майже 100 індусів. Розвідки зга-
Даних держав-агресорів налагодили співробітництво з лідерами уз-
бецьких, таджицьких і туркменських націоналістичних центрів 
(басмачів) для організації походу їхніх воїнів на Бухару3. 

Богатырёв С.Г. Подрывная деятельность разведок противника против 
СССР и других социалистических стран при развертывании и ведении 
империалистами будущей войны. - М, 1962. — С. 41. 

Вооруженная борьба народов Азии... — С. 234. 
Тихонов Ю.Н. Кабул - 42, или Как был сорван поход Гитлера в Индию / / 

Военно-истор. журн. - 2000. - № 1. - С. 24-30; № 3. - С. 36-41. 
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Р03ДІЛ5 
БОЙОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОУН ТА УПА У СВІТЛІ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

Украй неоднозначне ставлення в українському суспільстві 
проблеми оцінки діяльності українського самостійницького руху. 
зусилля держави стосовно формування офіційної позиції що; 
ОУН та УПА зумовлює необхідність аналізу повстанського руху, 
світлі норм міжнародного права, а також чинного законодавс* 
України. На жаль, на сьогодні переважають емоційні, упереджс 
підходи, а суто наукова оцінка підмінюється втягуванням пробле 
минулого ОУН та УПА у вир кон'юнктурних політичних батал" 
При цьому носії різних поглядів або обминають правовий аспе 
проблеми, або творять «міжнародно-правові міфи» на зразок вш 
ки про «засудження УПА Нюрнберзьким міжнародним трибу 
лом», або тиражують стандартні радянські звинувачення повстані 
у «політичному бандитизмі». 

Практично відсутні і спроби розглянути український повстя 
ськийрух 1939—1950-х рр. відповідно до усталених норм міжнара 
ного гуманітарного права (МГП). Та й про яке застосування но; 
МГП до «лісової армії» можна було говорити, якщо радянська лі' 
ратура ретельно уникала вживати по відношенню до них наві' 
термін «повстанці» або «партизани», хоча ці дефініції здебільшо 
просто вказують на спосіб дій, тактику боротьби. 

На нашу думку, в інтересах об'ективізації погляду на цю скл< 
й болючу проблему нашого спільного минулого необхідно вдават 
ся до «лекала» правовых норм. Доцільно нарешті перевести її об 
ворення у раціональну площину, розглядати українське повста; 
ство компаративно, як один з історичних прикладів внутрішн 
збройного конфлікту, приклад гострого протиборства націон 
патріотичних сил проти силового нав'язування певної моде, 
соціально-економічного та духовного розвитку. Важко не погод" 
тися, що доба Другої світової війни та післявоєнна історія людс 
рясніють десятками, якщо не більше, подібних прикладів. 
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Випадок з ненасильницьким опором англійським колонізаторам 
в Індії під проводом Махатми Ганді виглядає ледве не поодиноким 
щасливим виключенням. У переважній же більшості таких історич-
них прецедентів протиборство велося силою зброї, а обопільні кри-
ваві ексцеси набували системного характеру. Підкреслимо, що 
рідкісні історичні приклади народних антиурядових рухів обходи-
лися без державного терору й відплатного тероризму пригноблених, 
масового насильства, бузувірства. «Брати, - зверталися в 1956 р. до 
алжирських повстанців, шо боролися проти колоніальної залеж-
ності від Франції, студента медресе при мечеті Ес-Сітуна в Тунісі, — 
не вбивайте просто! Нівечте ворогів, вичавлюйте їм очі, відрізай-
те руки! Вороги — не люди, а дикі звірі, що знають лише закон 
джунглів». Під час повстання племені кікуйю в Кенії (1952-1956), 
шо різали білих і лояльних до них африканців буквально на шмат
ки, їхній лідер Варухіу Ітоте («генерал Китай») розробив для пов-
станців таку жахливу присягу, що англійський парламент заборонив 
оголошувати ЇЇ з трибуни та публікувати. Однак антиколоніальні ру-
хи користувалися морально-політич ною та військово-технічною 
підтримкою СРСР Радянська держава, оцінюючи повстанські рухи, 
керувалася подвійним стандартом, утім, як і ЇЇ противники часів 
«ХОЛОДНО! ВІЙНИ». 

При найближчому розгляді збройних конфліктів внутрішнього 
характеру постає вкрай неприглядна картина їхнього перебігу: 
взаємне оскаженіння, кров, підступи, насильство по відношенню 
до мирного населения. Проведене нами дослідження, наведені до-
кументальні свідчення не залишають у цьому жодних сумнівів. Нав
ряд чи доводиться сумніватися, що у випадках, коли народ стае 
об'ектом насильства, то певна його частина вдається до радикаль
но! реакци, до застосування крайніх засобів, які не залишають 
місця для загальнолюдських норм моралі. Це закономірність світо-
вої історії, і Україна не є виключенням — згадаймо криваві ексцеси 
Доби Хмельниччини або Коліївщини... 

«Дика ярість, небачені бузувірства і жорстокість, — пише сучас-
ний дослідник К. Лагунов, — ось що відзначало селянське повстан-
ня 1921 року... Комуністів не розстрілювали, а розпилювали навпіл 
пилами або обливали холодною водою і заморожували. А ще розби-
вали дубцями черепи; живцем спалювали; розпорювали животи, 
пхаючи в порожнину збіжжя і м'якину; тягли за конями; проштри-
КУв&ли кілками, вилами, розпеченими піками; розбивали молотка
ми статеві органи; топили в ополонках і колодязях. Важко уявити і 
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описати всі ті нелюдські муки і тортури, через які на шляху д 
смерті пройшли комуністи і всі ті, хто хоч якось выявив доброзичли 
ее оглавления до Радянськоївяади (курсив наш. — Авт.),..»1 В дано; 
випадку описані ексцеси під час антирадянського селянськоі 
повстання в Сибіру (Тобольське повстання, яке на півроку відріз 
ло Західний Сибір від Центру; воно значно гірше відоме 
порівнянні з менш масштабним повстанням на Тамбовщині того 
року під проводом отамана О. Антонова, хоча й того із жахом зі 
вали очевидці). Про подібні бузувірства тогочасних повстанц/ 
України писали інші автори2. 

Згадаємо слова учасника повстанського руху на Волині 1940-х р 
М. Подворняка: «Не було тоді в людей жодного милосердя, не буі 
найменшої іскри сумління, бо з людей стали звірі. Здавалося, 
диявол зо своею темною силою вийшов з безодні й опанував людс 
кими сериями...»3 

Такі протистояння треба в будь-якому разі розглядати як 
гедію для нації (народів), де обидві сторони не зупинялися пере„ 
антигуманними методами. I лише потім сторона, яка перемопг 
пропагандисте ьки ми засобами й тотальним переписуванням (за 
мовчуванням) історії створює вигіднудля себе інтерпретацію подіі 
глорифікуючи себе й усіляко демонізуючи противника. Ситуація 
сучасній Україні (в морально-політичному й науковому вимірах* 
ускладнюється тим, що частина учасників дискусій навколо ОУН 
УПА намагаються законсервувати, відстояти міфи компартійні 
пропагандистської машини, а частина їхніх опонентів — створит-

міфи нові (їхня методологія практично ідентична, тільки із змісто 
навпаки). При цьому обидві сторон и уникають тих історичних ре 
лій, які не вкладаються в їхнє концептуальне бачення подій. Поді 
котрі здебільшого заслуговують на скорботу й каяття, а не перетв" 
рення їх на заручників боротьби за політичний вплив на населені 
або зовнішньополітичну орієнтацію. 

Крім того, до площини «експертизи» українського радикально 
самостійницького руху необхідно вводити також усі «без купюр»?, 
історичні обставини його розгортання. Неодмінно, зокрем? 

1 Кожинов В. Россия. Век ХХ-й. 1901-1939. - Краматорск: Тираж~51, 2002. -
С. 223. 

2 Див., напр.: Коваль Р. Отамани гайдамацького краю. — К., 1998; Його Ж. 
Отаман святих і страшних. — К., 2000. 

3Подворняк М. Вітер з Волині.... — С. 175. 
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потрібно враховувати особливості політики радянської влади й ме-
тодів дій її силових структур у Західній Україні як наріжної причи
ни ескалації насильства. Якщо в сучасній Україні брутальні прояви 
політики сталінізму знайшли законодавче засудження (взяти хоча б 
преамбулу Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р.), то незрозуміло, чому ми 
маемо робити виключення для Західної України. 

+ * * 

Бурхливе поширення у післявоєнному світі партизансько-пов-
станських рухів, локальних воен і пов'язаних із ними гуманітарних 
катастроф, втягнення до їхнього виру мільйонів мирних мешканців 
та намагання представницьких органів світового співтовариства 
пом'якшити згубні наслідки озброєного насильства закономірно 
підвишили увагу до регламентації й дотримання відповідних міжна-
родно-правових норм, права війни. 

Численні приклади революційних та національно-визвольних 
рухів (здебільшого повстансько-партизанських за своею формою), 
різке зростання чисельності яких у повоєнний період стало однією 
з провідних характеристик воєнно-політичного виміру життя 
людства, породили чимало колізій по відношенню до усталених 
міжнародно-правових норм ведения війни (насамперед, права 
війни та міжнародного гуманитарного права). 

У повоєнний період Статут ООН обмежив право держав на ве
дения війни та застосування погрози вживання сили. На Раду Без-
пеки ООН покладено основну відповідальність за дотримання 
міжнародного миру і безпеки. Зрозуміло, що поширення антиуря-
дових збройних рухів поставило перед представницьким органом 
світового співтовариства серйозні проблеми у сфері коригування 
усталених правових норм регулювання бойовихдій. 

Більшість кризових ситуацій у післявоєнному світі була пов'яза-
на з різними типами бойових дій, включаючи протиборство держав 
із різноманітними недержавними збройними формуваннями (так, в 
Азії збройне насильство домінувало у 74 % конфліктів). Раніше в 
основі визначення права на ведения бойових дій лежав принцип 
легітимності влади. Він спирався на визначення державних інсти-
тутів як легітимного джерела сили. Лише ті військові дії, які у пев-
них випадках вела держава, визнавалися лептимними. Прюритет 
надавався принципу верховенства закону в міжнародних відноси-
Нах. Держави й міжнародні організації могли використовувати силу 
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лише у тих випадках, якщо такі дії слугували захисту міжнародного 
порядку, підтримці миру Й стабільності. 

Застосування принципу легітимності влади лише до суверен-
них держав та санкцій Ради Безпеки ООН підпало під сумнів і у 
зв'язку з поширенням антиколоніальної боротьби за неза-
лежність. Представники національно-визвольних рухів наполяга-
ли на тому, що їхня збройна боротьба є легітимною формою опору 
колоніальному гнобленню. Дані форми народного волевиявлення 
породили нові форми легітимності. До того як питания антико
лониальны* рухів стало на порядок денний ООН, такі рухи розгля-
далися як різновид внутрішніх війн, які можуть користуватися 
правами і перевагами міжнародного права тільки тоді, «коли ці 
рухи набувають рис, достатньо схожих на характеристики держа-
ви, отримують права воюючої сторони або визнання в якості но
вого уряду влади»1. 

Водночас учасники рухів за свободу й незалежність прагнули до 
визнання у якості суб'єктів міжнародного права, порушували питан
ия, за якых умов молена легітимно застосувати силу для визволення 
свого народу. Вони апелювали, перш за все, до ст. 51 Статуту ООН 
про право на самооборону Нарешті, Декларация Генеральної 
Асамблеї ООН від 14 грудня 1960 р. офіційно встановила, що пере-
бування народу під іноземним підкоренням, пануванням та експлу-
атацією заперечує основні права людини и створює перешкоди для 
встановлення загального миру й благоденства на планеті. У багатьох 
членів ООН знаходила розуміння теза про те, що народ, який пере-
буває під колоніальним пануванням, мае право на самовизначення, 
і це легітимізуе застосування сили у боротьбі за визволення. 

Дебати з проблеми насильницького опору колоніалізму понови-
лися у 1970 р. у зв'язку з прийняттям ООН Декларації про принци-
пи міжнародного права. За однією з інтерпретацій, Декларація уза-
конює збройний опір тим, хто заперечує право народів на самовизна
чення, по відношенню до тих народів, що намагаються повалити 
гноблення, котре встановлено й підтримується силою зброї. Деякі 
коментатори Декларації вважають, що визвольні рухи мають право 
вести війну відповідно до Статуту ООН. 

Інша точка зору полягае в тому, що легітимним вважається за
стосування сили лише для захисту від збройного нападу, а не як 

1 Коппитерс Б. Легитимная власть / / Нравственные ограничения войны: 
Проблемы и примеры. — М: Гардарики, 2002. — С. 79. 
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влас ну силову ініціативу для досягнення самовизначення. Отже, на 
півні міжпародного права залишається відкритим питания про засто-
схвання силы визволъними рухами. Проблема ускладнюється тим, що 
так звані принципи справедливо!' війни не є незмінними й позаісто-
ричними. навпаки — вони реагують на новонароджені політичні 
проблеми й набувають кон'юнктурного тлумачення1. 

Значне збільшення серед збройних конфліктів післявоєнного 
періоду повстансько-партизанських рухів, боротьби держави із са-
модіяльними антиурядовими формуваннями не могло не вплинути 
на розвиток міжнародно-правової практики і думки2. 

В останні десятиліття набули розвитку гуманітарно-правові 
дослідження з класифікації міжнародних та внутрішніх збройних 
конфліктів, правового статусу та відповідальності їхніх учасників. 
Оскільки з різних аспектів міжнародного гуманітарного права ство
рена розлога науково-практична література, ми зупинимося на тих 
аспектах розвитку МГП, які мають безпосереднє відношення до 
партизансько-повстанської боротьби як різновиду збройного про-
тиборства. 

Саме МГП є галуззю міжнародного права (термін МГП уперше 
був запропонований директором Міжнародного комітету Червоно-
го Хреста Ж. Пікте у 1950-х рр.) і являє сукупність міжнародно-
правових норм, що регулюють забезпечення і захист населения й 
об'єктів за умов збройного конфлікту, правовий статус і відпо-
відальність його учасників3. Специфікою МГП є те, що його норми 
(на відміну від загальних прав людини та права збройних 

Коппитерс Б. Легитимная власть / / Нравственные ограничения войны... — 
С 79-80, 86. 

2 Проблеми дотримання норм МГП у збройних конфліктах докладніше роз-
глянуто у працях Г. Биструхіна: Партизанські дії спецпідрозділів органів держ-
безпеки у збройних конфліктах з урахуванням норм міжнародного гуманітар-
ного права // Наук, вісник НА СБУ - 2002. - № 14-15. - С. 123-132; Пробле
ми дотримання норм міжнародного гуманітарного права учасниками сучасних 
збройних конфліктів / / 36. наук, праць НА СБУ. - 2003. - № 7. - С. 29-38; 
Партизанские действия как метод деятельности специальных подразделений 
органов государственной безопасности (на опыте Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и «горячих точек» второй половины XX ст.): Дис.... канд. 
юрид. наук. - К . , 2003. - С . 76-84; 105-122; 137-151. 

~і Див.: Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного пра
ва. - М., 1994. — С. 6; Лукашук Н.Н., Шинкарецкая ГГ. Международное пра-
по. — М.: Юристъ, 2003. — С. 176; Мацко АС. Міжнародне право: Навч. посіб. — 
К.: МАУП, 2002. - С. 87. 
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конфліктів), чинні лише за умов збройного конфликту, не дают* 
державі права на застосування сили, не визначають причини й за*' 
конність війни як такої і діють у рівному ступені по відношенню д 
всіх учасників збройного конфлікту1. 

Особливістю МГП є й те, що воно не займається питаниями п~ 
причини та походження воєн, справедливості дій сторін — йо 
цікавить лише правова оцінка методів ведения війни (тож навіть аг-
ресор може вести бойові дії без порушення норм МГП, а той, 
йому справедливо протистоїть, — порушувати їх). 

Норми МГП сформульовані в міжнародних угодах, які мо; 
поділити на такі групи: 

• про захист жертв війни; 
• про обмеження або заборону певних видів зброї; 
• про захист певних об'єктів; 
• про міжнародну юрисдикцію з припинення військових зл 

чинів. 
МГП забороняе, зокрема, нападати на осіб, які не беруть учас 

або припинили участь у бойових діях; застосовувати зброю, яка 
вибірково вражає як комбатантів, так і цивільних осіб, а тако 
зброю та методи ведения війни, які завдають надмірних страждаі 
або ушкоджень. 

Розвиток норм МГП на основі морально-звичаєвих та формальнс 
юридичних постулатів привів до оформления таких його основн 
положень: 

• у випадках, не передбачених міжнародними конвенціями, н~ 
селения й держави-учасники конфлікту користуються загальнс 
визнаними нормами міжнародного права; 

• застосування норм МГП по відношенню до конфліктуючі 
сторін не залежить від того, чи знаходяться вони юридично у стан 
війни (що особливо важливо для сучасних переважно «не оголоиг' 
них» воєн та громадянських конфліктів); 

• ті, хто воює, не повинні необмежено обирати методи і засо 
війни, використовувати силу понад достатній для досягнення ціле 
війни рівень, завдавати шкоду, не сумісну з цілями війни; 

• особи, що опинилися поза бойовими діями, мають право 
повагу, захист, гуманне ставлення, недоторканність і повагу до ос: 
бистості; 

1 Міжнародне гуманітарне право: Навч. посіб. - К.: Варта, 2000. 
С. 40-42. 
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• поводження з людьми не повинно залежати від раси, статі, 
національності, мови, соціального походження тощо; 

• військовополоненим мае бути забезпечений захист з боку тієї 
держави, яка їх полонила; 

• сторони-учасники конфлікту зобов'язані розрізняти цивільних 
осіб та озброєних учасників, щадити цивільне населения і цивільні 
об'єкти; 

• метою норм МГП є реалізація принципів гуманності й обме-
ження наслідків збройних конфліктів1. 

Норми МГП в частині, що торкається боротьби з повстанцями, 
неурядовими організаціями, в цілому визнані світовим співтовари-
ством. На 1 січня 2000 р. норми МГП за Женевською конвенцією 
1949 р. про захист жертв війни ратифікували 188 країн, але Додат-
кові протоколи-1 (ДП-1) до неї 1977 р. - 155, Додаткові прото-
коли-2 (ДП-2) — 148 країн. Україною ратифіковані основні джере-
ла МГП. Зокрема, у Збройних силах України визнаний діючим на
каз міністра оборони СРСР від 16 лютого 1990 р. № 75 «Про оголо-
шення Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 
1949 р. і Додаткових протоколів до них»2. 

Під час збройних конфліктів, проведения партизанських і анти-
партизанських дій населения держави (території) поділяється на дві 
категорії: 

- комбатанти, тобто учасники бойових дій; 
— некомбатанти, які за нормами МГП «не мають права брати 

безпосередню участь у військових діях». 
Комбатанти, потрапивши у полон, стають вшськовополоненими, 

або особами, що входять до складу збройних сил однієї із сторін, за-
хопленими під час збройного конфлікту, на яких до закінчення 
бойових дій поширюється влада протилежної сторони. Ця категорія 
відзначається носінням військової форми одягу і відкритим 
носінням зброї. МГП забороняє віддавати наказ не залишати ніко-
го в живих. 

До числа комбатантів відносять: особовий склад регулярних 
збройних сил; ополчения, добровольчі загони; учасників організо-
ваних рухів і партизанських формувань; осіб, що надають допомо-
гу збройним силам, але не беруть участі в бойових діях; населения, 

Див.: Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: Учеб. для вузов. — М.: 
Норма, 2000. - С. 149-150. 

Права человека и вооруженные конфликты. - М.: Норма, 2001. - С. 65—66. 
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яке взялося за зброю при наближенні противника і носить ЇЇ 
відкрито, 

Оскільки значна частка розглянутих нами партизансько-пов-
станських рухів стосуеться учасників внутрідержавних (громадянсь-
ких) конфліктів, варто зупинитися і на особливостях застосування 
норм МГП у конфликтах неміжнародного характеру. Так, у 2003 р. з 
19 помітних збройних конфліктів у світі лише 3 (війни в Афга-
ністані та іраку, індо-пакистанський конфлікт) носили міжнарод-
ний характер; 12 з неміжнародних конфліктів почалися до 1990 р. і 
розглядалися як тривалі, у них загинуло вдвічі більше людей, ніж у 
міждержавних. На думку конфліктологів, внутрідержавні конф-
лікти залишаються загрозою для міжнародного миру и стабільності, 
незалежно від того, наскільки більш глобальними і регульованими 
стали стосунки між державами після завершения «холодної війни» 
(за період 1990—2003 рр. у світі сталося 59 значних збройних конф- • 
ліктів, з яких лише 4 не були внутрідержавними)1. 

Відповідні норми можуть бути знайдені в основних принципах 
міжнародного права та в загальній ст. 3 Женевських конвенцій 1949 р. \ 
Крім того, захист жертв таких конфліктів забезпечується певними 
фундаментальними («невід'ємними») принципами прав людини. 
У разі, коли повстанці отримали достатній контроль над частиною 
території держави, що дозволяє їм проводити тривалі й узгоджені 
військові операції, дотримуючись ДГТ-2 від 1977 р., дія цього прото
колу поширюється і на них. 

Для учасників збройних конфліктів неміжнародного характеру є 
обов'язковими такі найбільш важливі норми: 

— заборонені всі бойові дії, які не є необхідними з військової -
точки зору; 

— нападам можна піддавати лише ті об'єкти, які ефективні у 
військовому відношенні; 

— слід розрізняти комбатантів і некомбатантів, не використову-
вати останніх для прикриття у бойових діях, їхнє майно є недотор-
канним; 

— статус військовополоненого відсутній, але полонені особи мо
жуть бути засуджені за законами держави, при надежному судовому 
розгляді; полонені користуються захистом прав людини; 

— поводження з особами, що не беруть безпосередньої участі у 
бойових діях, мае бути гуманним; 

1 Дуан Р., Густавссон М. Крупные вооруженные конфликты / / Ежегодник 
СИПРИ, 2004. - М : Наука, 2005. - С. 110-165. 
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— забороняється захоплювати заручників; 
— забороняється організація голоду серед некомбатантів; 
— пораненим, хворим, тим, хто зазнав катастроф, повинна нада-

ватися своечасна і кваліфікована допомога; 
— забороняється використовувати некомбатантів для захисту від 

нападу військових об'єктів1. 
У міжнародно-правовій практиці використовується дефініція 

нерегулярні війська, під якими розуміють комбатантів, що належать 
до воєнізованих формувань, міліції, добровольчих формувань, ор-
ганізованого руху опору або повстанського руху. Інколи такі війська 
є складовою збройних сил держави, 

Нерегулярні війська не є синонімом партизанів. Як правило, 
термін партизани вживається по відношенню до нерегулярних фор
мувань, які чинять опір окупації країни іноземними військами. 
Партизанів відрізняє їхня тактика (зненацькі напади, засади, ди-
версії тощо), крім того, за певних обставин регулярні війська, війсь-
ка спецпризначення, спецслужби можуть самі переходити до пар-
тизанської тактики. 

Необхідно наголосити: партизанська війна сама по собі не є неза
конною з погляду МГП. Навіть у конфліктах неміжнародного харак
теру захоплені партизани користуються правовим захистом. Статус 
партизанів, що беруть участь у збройних конфліктах неміжнародно-
го характеру, регулюється загальною ст. 3 Женевських конвенцій 
1949 р. і більш спірним чином — ДП-2 від 1977 р., які не отримали 
широкого визнання. 

У міжнародних конфліктах нерегулярні війська можуть вважати-
ся законними комбатантами і мати статус військовополонених, як-
що вони дотримуються певних стандартів поведінки і ведения 
бойових дій. Недотримання таких вимог може потягнути судовий 
розгляд і покарання за ворожі дії. Найманці, як їх визначають поло
жения ДП-1 від 1977 р., не мають права на статус військовополоне-
них. 

У військовому конфлікті внутрішнього характеру не існуе статусу 
військовополоненого, і уряди мають право судити своїх озброєних 
противників за зраду та інші насильницькі дії. Проте відповідно до 
ст. 3 Женевських конвенцій 1949 р. кожен такий судовий розгляд 
повинен проводитися «належним чином затвердженим судом, при 

военные преступления. Это надо знать всем. - М.: Текст, 2001. -
С 127-Ї29. 
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наявності судових гарантій, визнаних необхідними цивілізованими 
націями»1. 

Відповідно до МГП до нерегулярных формувань, як складової 
збройних сил, можуть належати партизаны та ініиі силы, що выкорис-
товуютъ нетрадиційні методы ведения военных дій. При цьому парти-
занські дії не є незаконними за умов дотримання партизанами тих. 
самих законів, що застосовуються до всіх регулярних військ. Аби 
отримати статус комбатанта, партизани зобов'язані: 

• перебувати під командуванням особи, відповідальної за дії 
своїх підлеглих, мати структуру командування й дисципліну, бути 
здатними забезпечити дотримання законів і звичаїв війни; 

• носити знаки розрізнення або предмета одягу, які видно здалеку 
і показують, що він може законно атакуватися силами противника; 

• відкрито носити зброю і відрізнятися від цивільних осіб. 
Щоправда, враховуючи реалії «малоївійни», МГП наголошує: ті, 

хто переховуються серед мирного населения, мають відкрито носи
ти зброю перед самим нападом і під час його. 

Партизани зобов'язані гуманно поводитися із захопленими у по
лон військовослужбовцями і карати їх лише після справедливого 
судового розгляду. 

Не важко зрозуміти, на які проблеми наражається застосування 
норм МГП серед суворих реалій «війни без лінії фронту». До того ж 
норми МГП по вщношенню до партизанів вкрай неоднозначно 
сприймаються в певних державах, котрі активно борються із нере-
гулярними антиурядовими силами. Американські спеціалісти з 
міжнародного права негативно ставляться до визначення парти-
занів воюючою стороною, наголошуючи на тому, що останні не бе-
руть противника у полон, не знають милосердя, перетворюються на 
грабіжників, тероризують населення. Не погодитися із цим важко, 
таке мае місце скрізь, де партизанеько-повстанські сили борються, 
насамперед, щоб вижити, проіснувати и залякуванням утримувати 
населення від співробітництва з противником. 

Що ж, нема де правди діти. Навіть оспіваний пропагандою і ху-
дожньою творчістю радянський партизан вдавався до непристой-
них дій, про що свідчать численні документи Украшського штабу 
партизанських дій. Той же глава НКВС СРСР Л. Берія змушений 
був інформувати партійні органи про безчинства по вщношенню до 

1 Военные преступления. Это надо знать всем. — М.: Текст, 2001. — С. 302, 
341-344. 
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цивільного населения, наприклад 7-го та 12-го батальйонів з'єд-
нання О. Сабурова, кинутих на спецоперації проти УПА1. Про 
практику «активного допиту на місці», «особливих методів допиту» 
українських повстанців свідчать документа органів МВС-МДБ. 

Повернімося до проблем норм МГП та партизанських дій. Пар-
тизанські сили можуть отримати статус «воюючої сторони», якщо 
відповідатимуть таким умовам: 

— контролюють певну територію держави, проти якої повстали; 
— вони проголосили незалежність, і їхня мета полягає у відділен-

ні від держави; 
— мають добре організовані збройні сили і починають війну про

ти уряду; 
— сам уряд визнає їх воюючою стороною. 
Однак за певних умов партизанство може трансформуватися в 

бандитизм, що і спостерігалося за окремими формуваннями озброє-
ного підпілля ОУН в останні роки його існування, — практика так 
званого самозабезпечення виливалася у пограбування населения й 
державного майна. 

Центральне місце в МГП выводиться нормам, спрямованим на 
захист мирного населения в ході збройного конфлікту. При цьому 
розрізняються поняття загального правового захисту (поширюється 
на все цивільне населения) і спеціального правового захисту (най-
більш вразливі категорії населения, як-от: діти, жінки, поранені, хво-
рі, певні професійні групи - медичний персонал, журналісти тощо). 

Цивільне населения як таке не може бути об'єктом нападу. Забо-
роняються напади невибіркового характеру, до яких відносяться: 

— не спрямовані на конкретні військові об'єкти; 
— такі, що вражають одночасно і військові, і цивільні об'єкти; 
— бомбардування поодинокого військового об'єкту, якщо він 

розташований в оточенні цивільного населения; 
— напади, які потягнуть жертви серед мирного населения, не-

сумісні з воєнною перевагою; 
— удари як карально-репресивний засіб. 
Нападники зобов'язані переконатися, що об'єкти нападу не є 

цивільними, що там не перебуває мирне населения, обирати засоби 
удару так, щоб виключити випадкові втрати серед цивільних. 

Білас I. Форми та методи діяльності НКВС-МДБ у боротьбі проти ОУН-
УГЇА / / Українська повстанська армія і національно-визвольна боротьба в 
Україні: Матеріали наук.-практ. конф. - К., 1992. - С. 146—148. 
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У свою чергу МГП визначає перелік основных військових об'єктів, 
що відносяться до законных цілей: 

— озброєні сили і особи, що беруть участь у бойових діях, а також 
об'екти або споруди, що відносяться до військових, зайняті зброй-
ними силами (бази, казарми, фортифікаційні споруди тощо); 

— об'єкти інфраструктури, що мають військово-стратегічне зна
чения; 

— засоби зв'язку і комунікацій, що мають військове значения; 
— військово-промислові об'єкти; 
— заклади із розробки зброї, військових досліджень; 
— об'єкти, що постачають енергію для військових потреб (однак 

напади на АЕС і ГЕС заборонено). 
Серйозну відповідальність МГП покладае на командний склад 

силових структур. Він зобов'язаний знати, що є обмеження у праві 
вибору методів і засобів ведения війни; заради досягнення переваги 
над противником не можна вдаватися до насильства над мирним 
населениям, надмірного ушкодження цивільних об'єктів. 

Командир зобов'язаний дбати, щоб підлеглі знали свої обов'яз-
ки згідно з умовами МГП, не допускати самому й припиняти про-
типравні дії з боку пщлеглих, своечасно проводити розслідування 
таких дій й притягувати винних до дисциплінарного або криміналь-
ного покарання. Він несе відповідальність і в таких випадках, коли 
не вжив всіх необхідних і розумних заходів, щоб відвернути або 
припинити злочини з боку пщлеглих. 

Посилання на наказ старшого начальника не може слугувати 
виправданням порушення норм МГП, особа може бути визнана 
винною лише у тих випадках, коли злочин скоєно навмисно. Ви-
падкова загибель цивільних осіб не визнається злочином, якщо 
дотримано принципу пропорційності. Однак як тяжкий злочин 
розглядається невиправдане військовою необхідністю, навмисне 
вбивство некомбатанта. Такими в цілому є основні погляди МГП на 
статус учасників збройних конфліктів та дозволені способи їх ве
дения. 

* * * 
Виходячи із проблематики дослідження, нас, насамперед, ціка-

вило, наскільки побудова й діяльність мілітарних формувань 
(включаючи спецпідрозділи) українського ради кал ьно-самостій-
ницького руху відповідали законним правам української нації, на
самперед, на державницьке існування, атакож, чи можливо вщнести 
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їхніх учасників до комбатантів згідно з усталеними нормами МГП. 
При цьому для повноти аналізу ми використаємо документальні 
дані стосовно протиборства ОУН та УПА і радянського режиму у 
1943 - середин! 1950-х рр. 

Документальні матеріали, свідчення сучасників, праці дослід-
ників і розглянуті нами аспекта спеціальної діяльності ОУН та УПА 
свідчать, що це був цілком організований патріотичний мілітарний 
рух: 

— він розгортався під політичним проводом державницьки 
орієнтованої ОУН; 

— формування УПА та озброєного підпілля мали чітку ор-
ганізаційну структуру, визначений командний склад, нормативні 
документа, бойові та загальновійськові статута, написані за зраз-
ком аналогічних документів регулярних армій, систему військового 
планування, навчання, постачання тощо; 

— повстанці неприховано виступали проти радянського режиму, 
прозоро декларували перед населениям готовність збройним шля
хом блокувати заходи ворожої влади, при проведенні бойових дій 
намагалися відрізнятися від цивільного населения; 

— в УПА, а згодом (з 1948 р.) у Службі безпеки ОУН запроваджу-
ються субординація, військові та спеціальні звання, розробляються 
й у міру матеріально-технічних можливостей впроваджуються про-
екти форми одягу, знаків розрізнення, нагородна система1; 

— на вояків повстансько-підпільних формувань поширювалися 
норми дисциплінарного впливу, було запроваджено систему війсь-
кового (в УПА) та організаційного (в ОУН) судочинства, розробле-
но своєрідні кодекси покарань, у тому числі за злочини проти 
цивільного населения; 

— повстанці спиралися на широку підтримку населения, частина 
якого також потрапляла під визначення комбатантів (опосередко-
ваним пщтвердженням цього слугують масові репресії радянської та 
польської комуністичної влади проти власне населения територій, 
де^оперувала УПА й підпілля ОУН). 

Нормативні та директивні документи ОУН та УПА постійно 
1 Див. докладніше: Веденеев Д. Форма УПА: невідомий проект / / Однострій. -

2000. - № 4. - С. 14—16; Його ж. До історії нагородної системи УПА / / Одно-
стрій. - 2004. - № 8. - С. 36—39; СемотюкЯ. Українські військові нагороди. -
Торонто, 2004; Українська фалеристика. — К., 2004; Музичук С, Марчук I. 
Українська Повстанча Армія. Серія «Українські військові формування XX сто-
ліггя. Орланізація, уніформа, символіка». — Рівне, 2006. 
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підкреслювали важливість дотримання толерантного ставлення д 
населения, військовополонених, підтримання законності у ді 
повстанців. 

Наведені дослідниками й авторами книги матеріали переконли-? 
во свідчать, що УПАрозглядалася як зародок регулярних збройних 
сил УССД. 

На нашу думку, безперечним і вкрай важливим для правової оцін 
ки самостійницького руху є те, що формування УПА та озброєн 
підпілля ОУН висту пал и з чітко окресленою політичною мето.. 
відновлення суверенитету й територіальної цілісності України (гасл 
боротьби за Українську самостійну соборну державу, яка згодом 
постала 24 серпня 1991 р.)- При цьому українська суверенна дер^ 
жавність реально існувала у 1917—1920 рр., виступала суб'єктол-
міжнародних відносин і була насильницьки ліквідована внаслідо" 
зовнішнього збройного втручання. Варто згадати, що в Акті прого-
лошення суверенітету України від 24 серпня 1991 р. саме тися-
чолітня традиція державотворення фігурувала як одна з провідних^ 
підстав нашого суверенного існування. Отже, заперечення пра* 
ВОМІрНОСТІ борОТЬбИ ПЄВНИХ уКра'ІНСЬКИХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СИЩ 
за самостійність, включаючи, зрозуміло, ОУН та УПА, є нонсенсом, 
у політико-правовому відношенні. Інакше — ми держава без легь»1 
тимного коріння і почуття самоповаги. ?' 

Вище ми згадували породжене особливостями післявоєнних 
глобальних процесів у світі міжнародно-правове поняття нових 
форм легітимності. I воно, переконані, цілком поширюється на 
озброєний рух під політичним проводом ОУН, не випадково офі-
ційною назвою її бандерівської фракції була «ОУН (самостійників-
державників)». Від самого виникнення ОУН у 1929 р. головним 
постулатом и програмних документів виступала ідея відродження 
незалежної Української держави, а радикальні зміни програмних 
настанов ОУН(Б) у серпні 1943 р. засвідчили про її намір будуваш 
суверенну, демократичну, соціально-орієнтовану державу із забез-
печенням широких громадських прав без огляду на національність 
людини. Створена за ініціативою бандерівців улітку 1944 р., Україн-
ська головна визвольна рада розглядалася як надпартійний орган 
консолідації українства в інтересах незалежного державотворення. 

До слова, розглянуті нами проекти ОУН(Б) щодо побудови ор
ганов держбезпеки майбутньої суверенно! України свідчили про ви-
разну державотворчу спрямованість військово-політичного курсу 
націоналістів, котрі розуміли значения органів охорони правопо-
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рядку й спеціальних служб як обов'язкової складової апарату влади 
Й управління. 

Слід пам'ятати, що УПА взяла участь у боротьбі з нацистськими 
загарбниками. Вивчені нами розвідувальні документи радянського 
партизанського руху прямо констатували, що УПА є серйозною 
бойовою силою, що вела збройну боротьбу з німцями. Неодноразо
во відбувалися переговори з повстанцями про нейтралитет і можли-
ву взаємодію. Більше того, у директиві Оргбюро ЦК КП(б)У (бере-
зень 1943 р.) командуванню партизанських загонів рекомендувало-
ся не вести бойових дій проти повстанців; з цього ж документа було 
вилучено тезу про доцільність координації антинімецьких дій пар-
тизанів з вояками УПА1. Зазначений фактор, про який предметно 
йдеться у книзі, ставить український самостійницький рух до лав 
світового опору гитлеризму 

Українська держава прямує до формування офінійної позиції 
щодо діяльності ОУН та УПА, вбачаючи в цьому важливий крок до 
досягнення порозуміння у суспільстві. Згідно з п. 16 ст. 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх социального захис-
ту», вояки УПА, що брали участь у бойових діях проти нацистів, не 
скоїли військових злочинів і реабілітовані відповідно до чинного 
законодавства, визнаються учасниками бойових дій. Важливо, що 
Закон чітко поширив на учасників самостійницького руху опору 
принцип індивідуальної правової відповідальності, невід'ємний для 
юриспруденції. 

Водночас нами розкриті й об'єктивні причини фактів співпраці 
лідерів та окремих співробітників спецпідрозділів ОУН та УПА з 
військовим керівництвом спецслужб держав гітлерівського блоку 
Згадане не можна розглядати у відриві від світової проблеми кола-
бораціонізму, яка багато в чому обумовлюється порушеннями прав 
народів з боку як сталінського СРСР, так і західних колоніальних 
держав. Добре відомо, що близько мільйона радянських громадян 
співпрацювало з окупантами, чверть із них — зі зброєю в руках (тоб-
то стільки ж, скільки брало участь у партизанському русі в Україні 
за усталеними оцінками радянської історіографії). Лише через ла-
тиські дивізії СС пройшло майже 150 тис. чоловік - співставимо 
чисельність населения Латвії та України... Водночас активний ко-
лабораціонізм, участь у нацистських репресіях, військові злочини 

Шевченко В. Мировая, народная, отечественная... //День. — 2006. - 5 мая. — 
С 19. 
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переслідуються законом, і правова держава повинна застосовувати 
виключно диференційований підхід до дотримання наружного 
принципу особистої відповідальності перед законом. 

Оскільки сувереном влади в демократичній державі є народ, не 
зайвим буде торкнутися питания про ступінь участі населения 
Західної України (а фактично — і вихідців з інших регіонів України та 
СРСР, частка яких в окремих формуваннях УПА сягала 20—40 % за 
визнанням тієї ж радянської партизанської розвідки) в антира-
дянському русі опору. Командувач групи УПА «Захід» О. ЛуцькиЙ 
свідчив, що близько 15 % особового складу цього з'єднання стано-
вили «східняки»1. 

Ми далекі від спрощеного підходу щодо ставлення населения 
як до радянського режиму, так і до націоналістичного руху. 
Людність Західної України була диференційована за соціально- -
економічними та ідейними ознаками, та й саме його ставлення до 
згаданих політичних сил зазнавало змін у міру плинності ситуації 
в регіоні, зростання втоми від кровопролиття й протистояння,-, 
вкорінсння соцігльно-економічних заходів нової влади. Безглуздо 
заперечувати, що радянський лад приніс у Західну Україну 
індустріалізацію, соціальні програми та загальну освіту, такі мож-
ливості для зростання добробуту й социального статусу для бага-
тьох галичан і волиняків, буковинців і мешканців Закарпаття, про 
які вони не могли мріяти за часів панування Польщі та інших іно-
земних держав. 

У довоєнній Західній Україні діяли десятки легальних громад-
сько-політичних та інших українських організацій, що стояли на 
патріотичних позиціях (включаючи і Компартію Західної України, 
яка перша у світовому комуністичному русі на межі 1920—1930-х рр. . 
виступила відкрито проти політики Сталіна). До 1939 р. ОУН була 
радикальною, сектантською організацією, що відверто протистав-
ляла себе решті «угодницьких» легітимних організацій2. Однак за 
кілька років саме ОУН уже була політичним керманичем масового 
озброєного руху, шо спирався на сприяння значної частини насе
ления регіону. У чому шукати причини такої метаморфози? Ду-
мається, що насамперед у тому враженні, яке справила на різні 
верстви населения політика сталінського СРСР... 

З'ясувати ступінь участі населения в повстансько-підпільній 

1 Архів УСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 32518. - Арк. 71. 
2 Див. докл.: Кульчицький СВ. Україна міждвома війнами ... — 336 с. 

326 



Розділ 5 

боротьбі проти тоталітаризму особливо важливо не тільки для виз-
начення політичного та правового статусу ОУН та УПА, особливо 
на фоні тверджень радянської історіографії про участь у переважно 
селянському за складом русі опору міфічних «українсько-німець-
ких націоналістів», «спантеличених націоналістичною пропаган
дою» маргінальних осіб, «куркульських синків» тощо. Тут свое ком-
петентне слово мають сказати демографи. Ми ж лише окреслимо ту 
частину людності в регіоні, яка потенційно могла стати комбатан-
тами ОУН та УПА. 

Отже, за переписом 1931 р. у західноукраїнських воеводствах 
Польщі мешкало загалом 8,9 млн чоловік (66 % - етнічні українці), 
тобто до розгляду доцільно брати близько 6 млн осіб, лише частина 
з яких, зрозуміло, могла через вікові та інші показники брати участь 
в активному протиборстві. 3 цього числа слід вилучити частину гро-
мадян: 

• у 1939—1941 рр. з регіону депортовано близько 400 тис. осіб 
різних національностей, приблизно 60 тис. засуджено (розстріляно 
і позбавлено волі, в перші дні війни в регіоні знищено 10—15 тис. 
в'язнів, переважно етнічних українців); 

• до них необхідно додати втрати періоду війни та нацистського 
терору, «переміщених осіб» до Німеччини, галичан — учасників 
збройних та допоміжних формувань на боці Німеччини (лише пер
ший набір до дивізії СС «Галичина» становив близько 14 тис. осіб); 

• значна частина самодіяльного чоловічого населения потрапи-
ла до Червоної армії на завершальному етапі війни. Тільки до берез-
ня 1944 р. лише в Рівненській та Волинській областях мобїлізовано 
до радянської армії понад 66 тис. осіб (невелика їх частина відбита 
УПА й «уведена в лк>); 

• чимала частка чоловічого населения влилася до радянських 
парамілітарних формувань — винищувальних батальйонів (згодом — 
груп охорони громадського порядку, ГОГП). До квітня 1946 р. вони 
нараховували 37,7 тис. бійців1, у 1948 р. чисельність ГОГП переви-
щила 86 тис. багнетів. Вони були розформовані тільки у 1954 р. 
«у зв'язку з остаточним розгромом банд оунівського підпілля»; 

• необхідно врахувати ту частину громадян, які змінили місце 
проживания у зв'язку з економічними заходами радянської влади, 
наприклад через направления їх на відновлення гірничо-промисло-
вих об'єктів сходу УРСР. Лише у 1948—1949 рр. з регіону мобілізували 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 20 - Спр. 117. - Арк. 33. 
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на навчання до фабрично-заводських училищ 312 345 молодих. 
людей, з яких 43 539 «дезертиру вал и». Певна їх частка потрапила • 
до підпілля: у Дрогобицькій області, наприклад, 40 із 755 «дезер
тир! в»'. 

На залученість населения до руху ОУН та УПА світло пролива-
ють статистичні дані органів держбезпеки: 

• стверджувалося про загибель у ході оперативно-воєн них опе-
рацій та внутрішнього терору в ОУН та УПА у 1944—1956 рр. : 
155 108 учасників руху опору При цьому документальні матеріали -
дають пщстави обчислювати кількість жертв внутрішнього терору ',-
СБ ОУН у русі опору щонайменше кількома тисячами осіб. Певна 
кількість повстанців загинула в результаті бойових зіткнень між 
різними формуваннями підпілля внаслідок ворожнечі між їхніми 
лідерами. Так, у 1948—1949 рр. в результаті зіткнень між прихильни-
ками керівника крайового проводу «Одеса» С. Янишевського (Да
лекого) та провідника ОУН Волині Б. Козака (Смока) загинуло ! 

майже 120 членів ОУН2; 
• за офіційними даними, у 1943—1956 рр. за звинуваченнями у 

причетності до ОУН та УПА було заарештовано 103 866 і засуджено 
з них 87 756 осіб, а близько 77 тис. (у 1944—1945 рр. — 30 тис.) учас- , 
ників руху та осіб, т о їх підтримували добровольно, відмовилися від 
опору («вийшли з повинною»), скориставшись кількома оголоше-
ними владою амністіями3; 

• у 1944-1952 рр. з регіону депортували до інших районів СРСР 
203 тис. осіб4, більшу частку виселених і депортованих становили, 
за тодішньою термінологією, «бандпособники». У 1944—1946 рр. 
кількість українців у таборах зросла на 140 %, і до кінця 1946 р. «на
селения» ГУЛАГУ складалося з них приблизно на 23 %. Чимало їх 
опинилося у створених за таємною інструкцією МВС СРСР від , 
7 лютого 1948 р. 15 таборах особливого режиму для «особливо не-
безпечних політичних злочинців»5. 

Звичайно, до числа вбитих радянськими силовими структурами 
повстанців зараховувалося чимало некомбатантів, про що свідчать 
наведені нами дані про співвідношення між загиблими і вилученою 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 100- Спр. 6. - Арк. 55. 
2 Там само. - Ф. 13. - Спр. 490.-Арк. 197. 
3 Там само. - Ф. 2. - Оп. 26. - Спр. 2. - Т. 2. - Арк. 9-
4 Шаповал Ю. Україна XX століття ... - С. 48. 
5 Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. — М: Три ве

ка истории, 1999. - С. 226, 233. 
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кількістю одиниць зброї (з 1943 р. і до 1 січня 1957 р. радянською 
стороною було вилучено на ЗУЗ 131 510 одиниць вогнепальної 
зброї, тобто майже на 25 тис. менше, ніж заявлених убитих пов-
станців1). Чимало осіб постраждало за сфальсифікованими звину-
ваченнями у причетності до підпілля. 

Однак, як бачимо, офіційна радянська статистика свідчить про 
безпосередню участь в опорі або активну допомогу повстанцям по-
над 300 тис. соціально самодіяльних мешканців регіону, тобто про 
справді масовий характер руху, залученість до нього великої частки 
самодіяльного населения. За статистичними даними КДБ УРСР, у 
1972 р. тільки в Україні мешкало 132 тис. учасників руху ОУН та 
УПА й «активних посібників», близько 40 % з яких «залишаються 
на ворожих позиціях», встановлюють зв'язки з учасниками руху 
«шестидесятників» (на серпень 1981 р. КДБ УРСР тримав у полі 
зору понад 75 тис. колишніх повстанців)2. 

У ньому брали участь представники всіх верств населения. Так, 
у 1950—перші три місяці 1951 р. тільки у Станіславській області 
правоохоронні органи викрили 103 легальних осередки ОУН, з них 
69 — у колгоспах, 7 — у навчальних закладах, 10 — у лісовій промис-
ловості. Разом вони об'єднували 677 учасників, серед яких: 7 голів 
колгоспів, 56 голів селищних рад, 53 вчителі, 40 посадових осіб з 
колгоспів, 35 комсомольців, 8 бійців самооборони, 84 учні і сту
дента3. 

Доцільно взяти до уваги і методику відомого радянського 
дослідника проблем партизанського руху, полковника КДБ В. Бо-
ярського. Він вважав, що під час окупації (звісно, цей термін може 
бути застосований принагідно до Західної України із застережен-
ням, хоча брутальний, репресивний характер політики радянізації 
регіону науково доведений і засуджений у сучасній Українській дер
жав!) 70 % населения займе пасивну, вичікувальну позицію, і лише 
близько 20 % можуть взяти участь в опорі (ідеться про сегмент 
соціально активного населения)4. 

Необхідно враховувати і такий важливий фактор: учасники руху 
ОУН та УПА, воюючи зі сталінським режимом, вважали його 

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 26. - Спр. 2. - Т. 2. - Арк. 10. 
2 Там само. - Ф. 16. - Оп. 7. - Спр. 69. - Арк. 4, 219. 
3Там само. - Ф. 2. - Оп. 102. - Спр. 6. - Т. 7. - Арк. 21. 
4 Боярский В.И. Партизанская борьба в годы Великой Отечественной войны 

и участие в ней органов и войск государственной безопасности. — Мм 1991. — 
4 . 1 . - С . 5. 
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зовнішнім агресором, окупантом (ми вже писали про гасло дво-
фронтової боротьби проти «імперіалізмів Москви та Берліна»). 
Правда полягає в тому що борці проти тоталітарного режиму і та 
частина населения, що їм допомагала (і яку можна правомірно 
відносити до комбатантів відповідно до згаданих норм МГП), не 
вважали радянський режим своїм ілегітимним для себе. 3 огляду на 
реальний статус української радянської квазідержавності й особли-
вості методів дії тоталітарного режиму така ситуація виявляється 
цілком зрозумілою. Однак радянська влада трактувала цих людей як 
громадян СРСР і поширювала на них свою юрисдикцию. 

Варто враховувати, що повстанці вважали ворогом не радянсь-
ких вояків, а компартійний режим. Промовистими є слова провод
ника Шугая з його листа від 18 грудня 1945 р. оперпрацівнику 
ст. лейтенанту Кудрінову: «Ми проти совєтських солдатів чи інших 
старшин злоби жодної не маемо, лише проти запеклих партійників-
душогубів, яким незабаром доведеться голови покотити на укра-
їнській чужині». Підпільник відкидав пропозицію здатися і закли
кав офіцера: «Станемо збройно проти всенародного ворога, ката 
народу Сталіна»1. 

Збройний конфлікт між радянським режимом та рухом опору під 
політичним кермом ОУН(Б) поєднував риси національно-визволь-
ного руху та громадянської війни, мав далекосяжні наслідки для 
суспільної свідомості та людських доль. 3 одного боку, український 
народ був врятований від знищення або поневолення III рейхом. 
У 1945 р. зі входженням Закарпаття до УРСР у цілому завершилося 
об'еднання етнічних українських земель у складі одного державно
го утворення. Радянська Україна стає членом Організації Об'єдна-
них Націй з моменту її створення 24 жовтня 1945 р. 

Разом з тим українська радянська державність не позбулася фор
мального статусу у фактично унітарному СРСР. За цих умов не втра-
тив актуальності головний ідейно-політичний постулат українсько-
го націоналістичного руху — «Українська Самостійна Соборна Дер
жава, що є точно визначеним поняттям і не може бути пшмшена 
жодними "совєтськими Українами" чи іншого роду експозитурами 
чужого імперіалізму»2. Як зазначалося у «Меморіалі» Української 
головної визвольної ради до голови Паризької мирної конференції 

1 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 64. - Арк. 370. 
2Декларація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчен-

няДругоїсвітовоївійни вЄвропі [травень 1945 р.]. - Б. м., б. в., 1948. - С. 2. 
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(1 вересня 1946 р.), уряд УРСР не є результатом вільного волевияв-
пения, «накинутий Украгні московською централею комуністичноі' 
партії»1. 

Радянізація ЗУЗ здійснювалася традиційними для сталінського 
тоталитаризму командно-адміністративними методами, ігноруючи 
місцеву суспільно-економічну та духовно-культурну специфіку, 
форсованими темпами й підтримувалася карально-репресивною 
машиною. Лише у 1945 р. сюди прибуло 35 тис. нових управлін-
сько-адміністративних кадрів (у тому числі 1337 партійних та 1210 
комсомольських керівників). Тривалий час була жалюпдною частка 
управлінців місцевого походження: наприкінці 1946 р. із 15 120 но-
менклатурних посад вони обіймали 1839(12,1 %),до 1 квітня 1947 р . -
16,2 % (посади не вище районного рівня). На травень 1946 р. у Дро-
гобицькій області на керівній роботі не було жодного галичанина. 
Прибулі управлінські кадри вирізнялися низьким освітнім рівнем, 
незнаниям та неповагою до регіональних особливостей, бруталь-
ним адмініструванням. У 1946 р. ЦК КП(б)У змушений був зверну-
ти увагу на численні порушення кадрової політики в регіоні, над-
уживання адміністративними засобами, невірне ставлення до кадрів 
місцевого походження. Однак навіть у 1953 р. із 742 секретарів ор-
ганів компартії на ЗУЗ тільки 62 були місцевими, в нижчій владній 
ланці вони становили 44 %, у прокуратурі — 12 % працівників2. 

Партійно-радянські структури в документах службового корис-
тування відверто констатували негативне ставлення значної частн
ый населения до політики режиму. Як зазначалося у довідці 
Станіславського обкому КП(б)У (кінець 1949 р.), рідні підтримують 
учасників підпілля, молодь поповнює «банди», ухиляючись від при
зову до армії, «більшість мешканців... що втратили рідних при 
збройних зіткненнях з військовими групами МДБ, активно підтри-
мують рештки оунївських банд і вороже ставляться до радянської 
влади»3. Упертий, відчайдушний характер опору останніх учасників 
підпілля підкреслювався у спільній директиві глави МДБ СРСР 
С. Ігнатьєва та Генерального прокурора СРСР Г. Сафонова 

1 Українська Головна Визвольна Рада: 36. док. за 1944—1950 рр. - Б. м.: Ви-
дання 34 ОУН, 1956. - С. 29. 

2 Першина Т.С. Утвердження тоталітарної адміністративної системи в 
Західноукраїнсьхому регіоні (1944—1950 рр.) / / Сторінки воєнної історії Укра-
їни: 36. наук, праць. - К., 1997. - Вип. 1. - С 93-94, 99, 106; ЦЦАГОУ. - Ф. 1. -
Оп. 20.-Слр. 61,-Арк. 1; Оп. І . -Спр. 1117. -Арк. 8. 

3 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 5681. - Арк. 306. 
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№ 6019/ і 1/30596 від 8 вересня 1952 р. Вказувалося, що тривалість 
масштаб опору спричиняють, зокрема, такі фактори, як розгалу-
женість підпільної мережі, що діє за підтримки «легально!" сітки» т* 
широкого сприяння населения, у тому числі розвідувальною інфорг 
маціею, поповненням молоддю. 

Про ставлення до влади красномовно говорить і участь насслеі 
ня у виборах. Так, під час виборів до Верховно* Ради СРСР (люти# 
1946 р.) у с. Ременів Львівської області з 819 виборців на дільниі 
з'явилося 547. Щоправда, це не завадило проголосити про участи 
понад 98 % електорату1. 

У переважно аграрному регіоні до колгоспів селянство залучг 
ли методами економічного примусу, залякування, кримінальноі 
переслідування та іншими репресивними заходами. Зростала внутн 
рішня напруга на селі. У перші роки колективізації не було належ? 
ної матеріально-технічної бази, шо в сукупності з руйнуванням трат 
диційного укладу вело до підриву сільськогосподарського виробнит 
цтва та зубожіння населения. Про настрої відчаю свідчить хоча б 
вислів переселения на Волинь із Чехословаччини I. Мархевкваі 
«Я пройшов Болгарію, Польщу, Францію, Чехословаччину... але 
гіршого життя, чим у Росії, не бачив... Причиною всьому колгос-
пи... Я своїми руками виріжу свою сім'ю, але в колгоспи не допущу. 
Якщо у когось побачать коня, корову і в кімнаті у нього чисто, 
відразу його в Сибір — куркуль»2. 

Принципово було оцінено наслідки десятиліття «радянського 
будівництва» на Пленумі ЦК КПУ 2—4 червня 1953 р. (йому переду
вало ініційоване Л. Берія рішення ЦК КПРС від 26 травня «Питан
ия західних областей Української РСР»)3. Констатувалося, що «се
ред значної частини населения західних областей існує незадово-
лення господарськими, політичними і культурними заходами, які 
проводяться на місцях». У керівництві сільським господарством до
пущено «серйозних помилок», воно ведеться «без урахування 
місцевих особливостей», населения незадоволене діями місцевої 
влади. «...Майже всі керівні посади в партійних і радянських орга
нах західних областей України зайняті працівниками, командиро-

1 ДА СБУ. - Ф. 2. - Отт. 56. - Спр. 1. - Т. 2. - Арк. 9. 
2 Лснартович О. Репресивний характер реформ у західноукраїнському селі 

(1944-1949) //Пам'ять століть. - 1997.-№ 5 . - С . 117. 
3Див. докладніше: Веденеев Д., Шаповал Ю. Был ли Лаврентий Берия укра

инским националистом? / / Зеркало недели. — 2001. - 7 июля. 
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ваними із східних областей УРСР, а також інших республік Радян-
ського Союзу». 

Робився висновок, що «таке становище... створює грунт для 
підривної роботи ворогів радянської влади, особливо буржуазно-
націоналістичного підпілля», яке «незважаючи на багаторічну бо-
ротьбу по його ліквідації, все ще існує, а його банди продовжують те-
роризувати населения». Розкритиковано односторонні методи про-
тидії антирадянському руху опору: «...Боротьбу з націоналістичним 
підпіллям не можна вести лише шляхом масових репресій і чекіст-
сько-військових операцій, безглузде застосування репресій викликає 
лише невдоволення населения... Протягом 1944—1952 рр. у західних 
областях піддано різним репресіям луже велику кількість людей»2. 

Можна лише погодитися зі словами з листа до ГТрезидії Верхов
но! Ради СРСР (10 липня 1971 р.) колишнього керівника підпільно-
го «Українського червоного хреста» Галини Дідик, що без масової 
підтримки «при насиченні Західної України регулярними і 
спеціальними військами кількарічний спротив був би неможливий. 
Це не був виступ проти радянської влади і соціалізму, а насамперед 
всенародна боротьба проти... окупації і терору»2. 

Слід підкреслити, що сутність та методи політичного курсу ком-
партійного керівництва, апробовані на решті населения Радянсько-
го Союзу, не зазнали істотних змін і поширилися на звільнені землі 
Західної України. При цьому слід враховувати, що населения 
регіону відчувало страшний тягар наслідків окупації, втрат від мас-
штабних бойових дій між радянськими силовими структурами та 
повстанським рухом, афективну історичну пам'ять про репресії 
1939—1941 рр. В архівних кримінальних справах на керівників націо-
налістичного руху неодноразово нам зустрічалися їхні свідчення 
про те, що саме страшні враження від масових убивств галичан ор
ганами НКВС у перші дні війни зробили їх переконаними против
никами «робітничо-селянської влади». 

3 височини десятиліть не доводиться сумніватися, що виважена, 
поступова політика радянської влади, спрямована на модернізацію 
суспільно-економічного життя відсталого за панування Польщі та ви-
снаженого Другою світовою війною регіону, зустріла б підтримку пере-
важної більшості населения, знесиленого роками кровопролиття. Од-
Нак реалії бугтя виявилися суперечливішими й драматичнішими. 

1 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 1117. - Арк. 7-10. 
2 Літопис УПА. - Т. 12. - С. 137. 
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Поступове залучення до різних сфер радянського будівницті 
збройного протистояння підпіллю десятків тисяч мешкащ 
регіону надавало конфлікту братовбивчого характеру, крайщ 
гостроти й обопільної жорстокості, ірраціонального насилі 
Свавілля та репресивні заходи влади викликали невибагливі у зг 
бах «відплатні акцп'» підпілля. Останні каталізували оперативі 
військові удари, маховик насильства дедалі розкручувався. 

Отже, радянізація Західної України з притаманними їй метод 
проведения стала базовою причиною тривалого опору підпілі 
ОУН, що спиралося на широку підтримку населения, і, водно» 
першим із факторів, які детермінували діяльність спеціального 
гану націоналістичного руху — Служби безпеки. Його можливс 
по-перше, безпосередньо використовувалися для зриву різноі 
нових заходів влади. По-друге, на нього покладалися виняткої 
важливі за тих умов протистояння функції розвідувального забезігі 
чення та контррозвідувального захисту підпілля. 

Якуже йшлося, міжнародне право залишає за народами право 
самозахист у разі брутального порушення його прав. Не випадкоі 
відповідно до Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 
народи мають право вдаватися «до повстання проти тиранії і гн< 
лення як до останнього засобу». 

Важливим для дотримання норм МГП є принцип пропорщйносі 
у застосуванні сили. Доцільно з'ясувати, як він дотримувався 
збройному конфлікті на Західній Україні. 

Співвідношення втрат постійно збільшувалося на користь ра̂  
дянської сторони. Якщо у червні 1946 р. воно приблизно дорівню-
вало 1:2,5, то у 1950 р. у ходіоперацій було знищено 1582підпільни-| 
ки, а Внутрішні війська втратили вбитими 86 осіб (159 поранено).; 
Отже, співвідношення безповоротних втрат становило 1:18,3і. '■■ 

Для ілюстрації наведемо статистику жертв терактів підпілля на| 
території Станіславської області у 1945—1946 рр.: проведено 252 тер";; 
акти та 66 диверсій, загинуло 132 радянських і партійних працівни--
ки, 122 бійці винищувальних батальйонів, 819 місцевих мешканціві 
і 230 військовослужбовців, тобто цивільних загинуло майже у п'ять: 
разів більше. У той же час в області, за радянськими даними, було 
знищено 20 177 учасників руху опору . 

До порушення принципу пропорційності призводив і низький 

•ДАСБУ. - Ф . 2. -Оп . ІОІ.-Спр. 22.-Арк. 155. 
2 Там само. - Оп. 57. - Спр. 1. - Арк. 3, 8-9. 
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рівень оперативно-бойової подготовки особового складу спец-
військ. Ефективність бойового застосування ВВ НКВС-МДБ через 
конспіративність підпілля та специфічні умови регіону залишалася 
низькою. Щодобово вони могли виставити 1000 нарядів, охопивши 
2 тис. сіл при їхній загальній чисельності 7 тис. (без хуторів). У серп-
ні 1948 р. МДБ СРСР навіть наказало згорнути планове навчання 
через надмірне бойове навантаження, солдатів не навчали методам 
силового захоплення противника живцем, і вони поспішали засто-
совувати зброю на ураження. Як наслідок, у 1949 р. мали успіх 
тільки 2,5 % нарядів, результативними визнано 4038 операцій 
із 50 528. 

У цілому, за даними КДБ УРСР, у 1944-1953 рр. безповоротні 
втрати радянських силових структур у протиборстві ОУН та УПА 
становили: співробітників НКДБ-МДБ - 687 осіб; органів внут-
рішніх справ - 1864; військовослужбовців армії, ВВ та ПВ - 3199; 
бійців формувань самооборони — 2590і. Тепер співставимо цю ста
тистику з радянськими даними про втрати ОУН та УПА. 

Можна констатувати, що характерною рисою збройного конф-
лікту в Західній Україні було широке порушення норм МГП обома 
його сторонами. 

За радянськими даними, у 1944—1953 рр. рух ОУН та УПА здійс-
нив 14 424 акції, серед яких — 4904 теракти, 195 диверсій, 645 на
падав на державні установи, колгоспи, МТС, 359 збройних пограбу-
вань державного і колгоспного майна. I досі дискусійною зали-
шається проблема кількості жертв серед цивільного населения з 
радянського боку. У квітні 1973 р. 10-м (архівно-обліковим) відді-
лом КДБ при РМ УРСР за вказівкою його голови В. Федорчука бу
ло підготовлено для Верховно! Ради республіки зведення про втра
ти радянської сторони в 1944—1953 рр. За зведенням втрати серед 
цивільних осіб розподілялися наступним чином: 

• представників органів радянської влади різних рівнів — 2732; 
• функціонерів компартії — 251; 
• комсомольських працівників — 207; 
• голів колгоспів -314, колгоспників і селян —15 355; 
• робітників — 676; 
• представників інтелігенції - 1931; 
• дітей, стариків, домогосподарок — 8602. 

1 Див.: ДА СБУ - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. ІОЗ. 
2 Там само. — Арк. 1—3. 
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Слід ураховувати, що у 1944-1945 рр. відомості про загибл; 
надходили до органів влади нерегулярно, не була встановлена до; 
багатьох осіб, уведених бойовиками ОУН та УПА, а також тих, 
прибував зі східних областей УРСР на заробітки або рятуючись в' 
голоду 1946-1947 рр. У період перебудови в СРСР, на хвилі проти 
стояния націонал-патріотичних сил та носіїв офіційної ідеології, 
посилення антинаціоналістичної пропаганди в ряді західних обл« 
тей провели на громадських засадах поіменний облік жертв гро» 
дянського конфлікту 1940—1950-х рр. За даними члена Київськ 
організації ветеранів органів безпеки «Щит», генерал-майора 
у відставці В. Шевчука кількість жертв у Волинській облас* 
становила 25,7 тис. осіб, Рівненській - 27 тис, Львівській — пон 
40 тис.1. 

Найбільш масовою групою жертв стали селяни, що можна пояс 
нити активними збройними акціями антирадянського руху опору 
зриву колективізації, тим більше, що сільська місиевість слугувала! 
головною базою повстанців. 

Необхідно зазначити, що диверсійно-терористичні заходи часто; 
стають зброєю слабшої у військовому відношенні сторони, основ' 
ним тактичним засобом впливу повстансько-підпільних сил на" 
противника, що обумовлювало і значну питому вагу відповідних; 

акцій в операціях УПА і підпілля ОУН. Поряд із цим, і це підтвер-
джує структура втрат радянської сторони, объектом тероризму ста
вали і певні категорії цивільного населения, що вже означало 
серйозне порушення норм МГП. . 

На жаль, загальною закономірністю багатьох повстанських рухів 
є їхнє прагнення встановити контроль над населениям, відвернути 
його від співробітництва з владою, запобігти укоріненню режиму 
політичними й соціально-економічними методами. У свою чергу 
державні силові структури також прагнуть поширити контроль над 
місцевою людністю, аби позбавити інсургентів бази підтримки, 
людських ресурсів тощо. Характерно, що жорсткі дії радянської ка
рал ьн о-репресивної системи принципово нічим не відрізнялися від 
аналогічних заходів інших великих держав. Так, в Алжирі француза
ми у 1950—1960-х рр. близько 2 млн мешканців було загнано до 
«спеціальних зон» (концтаборів), щоб позбавити Фронт національ-
ного визволення бази підтримки. Статут Армії США ФМ 31-21 

1 Шевчук В. Украинская Повстанческая Армия / / Политика и время. — 1991. — 
№ 11.-С. 83. 
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«Партизанська війна» (1955) пропонував широко застосовувати ви-
селення населения з районів дій повстансько-партизанських сил, 
захоплення заручників, суворе покарання цивільних за допомогу 
інсургентам, запровадження тотального адміністративно-полі-
цейського режиму1. 

Водночас характерною рисою антиурядового терору була його 
показовість, наочність, особлива жорстокість, що повинне було де-
моралізувати противника. Так, у грудні 1949 р. у селі Рожнов Кутсь-
кого району на Станіславщині бойовики ОУН убили майора МДБ 
УРСР ГС. та сержанта І.Б. Трупи вбитих були викопані, тіло офіце-
ра четвертовано, а голова виставлена на кілку при дорозі. 3 села не-
забаром виселили 24 родини2. 

Закономірним, з огляду на аналоги повстанських рухів в інших 
регіонах світу, стало силове забезпечення життєдіяльності підпілля, 
відповідальність за яке покладалося на СБ. В його ход! також спо-
стерігалися численні порушення норм МГП стосовно поводження 
з некомбатантами, що штовхало підпілля на кримінальні манівці. 

Документи радянської сторони констатували, що приблизно на 
межі 1949/1950 рр. спостерігаеться перелом у ставленні населения 
до підпілля3. Крім утоми від багаторічного кровопролиття, давали 
взнаки репресивні заходи влади, зміцнення її позицій у регіоні в су-
купності з проведениям суцільної колективізації. 

3 іншого боку, зростало незадоволення терором підпілля, який 
ініціював додаткові карально-репресивні акції влади. Наведемо з 
цього приводу кілька характерних і відвертих висловлювань ва-
тажків підпілля. Як писав організаційний референт Буковинського 
окружного проводу керівнику крайового проводу «Захід-Карпати» 
Єфрему, підпільники ліквідують голів колгоспів, дільничних мілі-
ціонерів, оперуповноважених райвщділів МДБ, палять колгоспні 
будівлі. Влада відповідає арештами і виселеннями. «При цьому 
більшовики говорили, що всі ці дії виключно через нас, дійшло до 
того, що населения просить нас нічого не робити, адже воно буде 
потерпати ще більше. Слід визнати, що більшість населения вбачає 
причину свого нещастя тільки у нас... Більшовики будуть тверді у 
своїх намірах і зроблять нам у горах друге "Закерзоння" (імовірно, 

1 Ланда Р.Г. История Алжирской революции. — М.: Наука, 1983. — С. 39—43; 
Американская стратегия и тактика «партизанской войны». — М., 1964. — С. 74. 

2 ДА СБУ. - Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 92. - Арк. 307-308. 
3 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 106. - Спр. 5944. - Арк. 94-96. 
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малася на увазі акція «Вісла». — Авт.) ... За ліквідацію вчителя 
активіста більшовики упродовж двох днів повиселяли всіх з гір 
село Белоберезка Кутського району»1. 

Зміна ставлення населения, яке опинилося між жорнами п* 
тистояння, відбивалася на матеріальному постачанні нелегал" 
ОУН, тим більше, якшо врахувати високий ступінь експлуатац5 

державою колгоспного селянства проблемного з агротехнічно 
погляду регіону. За словами члена Яворівського надрайонного прс 
воду Уляни (28 квітня 1951 р.), «населения по суті перестал 
підтримувати нас. У селах неможливо залишатися, оскільки нас© 
лення доносить про нас до органів МДБ... Колгоспники не надаь 
ніякої матеріальної допомоги й погрожують видачею... Більшіс 
часу доводиться сидіти у бункерах, а продукти харчування дістава 
у нічний час і у більшості випадків під силою зброї»2. Грошови 
фонд ОУН, крім членських внесків, добровільної допомоги та пев 
них сум, що доставлялися емісарами закордонних центрів та інс 
земних розвідок, поповнювався за рахунок податку в 1 % на при-? 
бутки торговців, дрібних підприємців, інтелігенції з приватною 
практикою. Чотири рази на рік поширювалися бофони (від слів «Нщ 
бойовий фонд»), своєрідні облігації позики у населения. Бофоні 
поширювалися спочатку виключно серед членів організації, а 
1943 р. — серед цивільного населения Волині і Полісся уповноваже^ 
ними господарської сітки ОУН. При цьому нерідко грошові доку-
менти поширювалися за списком і під примусом. У 1944—1946 рри; 
було випущено до 20 серій бофонів по 4—8 номінацій у кожній. По-/ 
зика проіснувала принаймні до 1952 р.3 

Кожний територіальний провід міг залишити собі до 25 % зібра-, 
них коштів, вищі провідники розпоряджалися ними безконтроль-у 
но. Відомо, наприклад, що Рогатинський окружний провід збирав̂  
щорічно до 200 тис. крб., Стрийський районний у 1946 р. зібраВї-
800 тис. крб. Створювався і золотий запас4. Практикувалася «розп 
нарядка», за якою певний провід повинен був зібрати встановлену 
кількість грошей та матеріальних засобів5. 

5 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 102. - Спр. 6. - Т. 7. - Арк. 4. 
2 Там само. - Арк. 39. 
3 Див. докл.: Клименко О. Грошові документа ОУН (бофони). - Тернопіль, 

1999; Його ж. Грошові документи ОУН (бофони). 1939—1952 роки: Автореф. 
дис... канд. істор. наук. — Львів: ЛНУ ім. I. Франка, 2000. - 19 с. 

4 ДА С Б У - Ф . 2. -Оп . 58. -Спр. П.-Арк. 169; Ф. 13. - Спр. 372. - Т. 1. 
5Тамсамо.-Оп.60. -Спр. 16.-Т. 1.-Арк. 167. 
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Екстремістський характер «самопостачання» і роль у ньому СБ 
посилилися на початку 1950-х рр. у зв'язку з різким звуженням 
соіііальної бази підтримки. У вилучсних після загибелі керівника 
підпілля Галичини Р. Кравчука (21 грудня 1951 р.) документах міс-
тилася вказівка: конспіративно-силовим способом проводити гро-
шові збори Й заготівлі, змінювати місця експропріацій (хоча пере
вагу рекомендувалося віддавати добровільній допомозі «симпа-
тиків»). У червні 1951 р. крайовий референт пропаганди в Галичині 
Гомін дав указівку: під тиском поширювати бофони, грабувати каси 
й магазини. Такі ж настанови містилися в інструкції дрогобицького 
окружного провідника Я. Косарчина (жовтень 1951 р.). Лише за 
другу половину 1951 р. у регіоні підпільниками було захоплено си-
ловим шляхом 542 610 крб., органами МДБ вилучено бофонів на 
суму 878 150 крб.1 

Нарешті, відступом вщ норм МГП стало створення повстанцями 
спецбоївок, які виступали під виглядом радянських військовослуж-
бовців, про що йшлося у нашій книзі. 

Зрозуміло, що сучасне законодавство правової держави відмови-
ло у реабілітації тим учасникам руху, які скоїли кримінальні злочи-
ни проти цивільноїлюдності. Так, до архівної кримінальної справи 
на шефа проводу ОУН «Одеса» С. Янишевського (розстріляний у 
Рівному за вироком військового трибуналу Прикарпатського ВО в 
1951 р.) долучено довідки селищних рад про знищення учасниками 
згаданого проводу близько 1,5 тис. громадян. 

Для реалістичного розуміння вакханалії насильства на заході Укра-
їни слід враховувати і розвиток суто кримінальної злочинності 
особливо небезпечного характеру. Станом на березень 1949 р. лише 
У Волинській області населения тероршували п'ять «диких боївок», 
які не мали ніякого відношення до підпілля ОУН2. 21 липня 1948 р. у 
стічній ямі конюшні відділу постачання Львівського університету 
знайшли 18 тіл (з них 17 жіночих), убитих ударами тупих знарядь по 
голові. Як виявило слідство, злочинна група із семи співробітників 
підприємства заманювала ночувати селян, що базарували у місті, 
грабувала й вбивала їх3. 

Численні відхилення від норм МГП і порушення радянського ж 
законодавства скоювали силові структури СРСР. Документальні 

1 ДАСБУ. - Ф. 2. - Оп. 20. - Спр. 14.-Т. 1.-Арк. 7-14. 
2 Там само. - Оп. 59. - Спр. 2. - X 1. - Арк. 104. 
3 Там само. - Оп. 58. - Спр. 2. 
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матеріали переконують, що вони поводилися в Західній Украї 
справді як на окупованій території. I причини цього доцільно щ 
ти у корінних особливостях тоталітарної держави, для якої нехтуэ 
вання законом і невід'ємними правами громадян стало нормою і 
залежало від регионального або національного виміру. 

У 1945 р. Політбюро ЦК КП(б)У двічі ухвалювало постаноі 
про факти порушення законності у роботі органів. Того ж року 
НКВС-НКДБ республіки було звільнено за моральний розклз 
240, порушення законності 539, за результатами спецперевірок 
1640 співробітників, засуджено військовими трибуналами 32( 
24 липня 1946 р. виходить рішення ЦК КП(б)У «Про недолікиі 
роботі суду, прокуратури і органів МВС-МДБ з боротьби з порз 
никами радянської законності у західних областях». Констатувалс 
ся, «що у квітні—листопаді 1946 р. розкрито 396 порушень (із ні 
скоєно співробітниками МВС — 123, МДБ — 64), серед них само*} 
чинних розстрілів громадян — 18, грабунків і зґвалтувань — 9, не: 
конних обшуків — 34, порушень при слідстві — 51'. За 6 місяців 1949 
із 1189 притягнутих до адміністративної відповідальності спів^ 
робітників МДБ 731 працював на ЗУЗ, із 25 засуджених військовиі 
ми трибуналами - 162. Викликає сумнів, що до відповідальносїіі 
притягнули більшість винних співробітників силових стрз 
більша частина порушників законності була просто «вичищена» 
органів. Й 

Випадки незаконного поводження з населениям викликали обу^| 
рення навіть у офіцерів «загартованої» в антиповстанських опе-
раціях та депортаціях дивізії військ НКВС ім. Дзержинського. 
писав 3 лютого 1947 р. Й. Сталіну лейтенант П. Кривошеїн, коман-з| 
дири вимагають «не цяцькатися з панянками і панами, а якіш 
потрібно, то застосовувати до них вищу міру». «Не можна, — писаі| 
офіцер, — стріляти у жінок або старих на очах у їх сусідів». щ 

Безпрецедентний випадок: 16 березня 1945 р. начальник штабз 
89-го прикордонного загону майор М.Б. натрапив у лісі на групу мо>«| 
лодиків, безпідставно звинуватив їх в ухиленні від призову до армії і 
самочинно розстріляв чотярьох хлопців на. очах у солдатів (майора^ 
засудили до 5 років позбавлення волі... умовно!)3. Хіба таке пово
дження з некомбатантами не свідчить про справжнє ставлення бэт?! 

1 ЦДАГОУ. - Ф. I. - Оп. 18. - Спр. 2842 а. - Арк. 32-33. 
2 Див.: ДА СБУ. - Ф. 8. - Оп. 1. - Спр. 7. 
3Там само. - Ф. 2. - Оп. 88. - Спр. 81. -Арк. 87. 
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гатьох радянських силовиків до населения території, звільненої від 
німецьких окупантів? Чи нагадує воно ставлення до співгромадян? 

Доцільно торкнутися специфики особового складу органів і 
військ держбезпеки та внутрішніх справ, оскільки від його про-
фесійних та моральних якостей, методів роботи залежала результа-
тивність оперативно-розшукових заходів, ставлення населения до 
правоохоронної системи і влади взагалі. 

Гадаємо, що саме низька компетентність сукупно із атмосферою 
беззакония на ЗУЗ обумовлювали специфічний стиль роботи ор-
ганів. Як відверто зазначалося у телеграмі міністра С. Савченка на
чальникам УМДБ регіону (31 березня 1949 р.), чекісти «замість про
ведения систематичних і глибоких чекістських заходів з розшуку і 
ліквідації озброєних оунівських банд і терористів ідуть по лінії най-
меншого опору, підмінюючи ліквідацію цих елементів роботою 3 
вилучення посібників і інших другорядних оунівських зв'язків... 
Досягаючи таким шляхом формальних показників у роботі, вони 
фактично займаються окозамилюванням, породжують порушення 
норм КПКірадянськоїзаконності»1. Інакше кажучи, кваліфіковані 
оперативно-розшукові заходи підмінювалися репресивними захо
дами стосовно населения, органи не обтяжували себе доведениям 
причетності багатьох громадян до підпілля. 

Зрозуміло, що прибулі на ЗУЗ співробітники правоохоронних 
органів не знали місцевих умов і ознайомлювалися з ними безпосе-
редньо у вирі безкомпромісної боротьби. Позиції режиму в регі-
оні промовисто характеризує те, що на середину 1947 р. на ЗУЗ із 
2447 співробітників МВС-МДБ лише 98 були місцевими уроджен-
цями2. Лише поступово, із зміцненням позицій режиму вказівками 
ЦК КП(б)У та МДБ СРСР стимулювався набір до органів місцевих 
мешканців. Так, на початку 1952 р. лише до Рівненського УМДБ бу-
ло зараховано 26 вихідців із західних областей3. У цілому до 1951 р. 
в УМДБ регіону етнічні українщ' становили 40 % керівного та 41,5 % 
оперативного складу, що посилювало братовбивчий характер 
конфлікту 

3 огляду на велику частку українців у інших правоохоронних ор
ганах і військах та цивільних спеціалістів, прибулих на ЗУЗ, стае 
зрозумілим, що збройний конфлікт на заході УРСР ставав не тільки 

1 Див.: ДА СБУ - Ф. 8. - Оп. 86. - Спр. 3. - Арк. 2. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 61. - Арк. 1. 
3 Там само. - Спр. 14. — Арк. 87—88. 
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громадянським, а й внутріетнічним. Тому важко погодитися з вщ 
мим дослідником політичної історії України професором Ю. Ша 
повалом, який стверджує, що у регдоні відбувався лише спроп 
місцевого населения колонізаційній політиці радянської влади1. 

Чекістське середовище тих років вирізнялося доволі низы 
освітнім та культурним рівнем. На 1 січня 1946 р. в НКДБ УРС 
повну і незакінчену вищу освіту мали 6,3 % співробітників, серед 
ню - 30, незакінчену середню - 33, нижчу - 30,7 %. У 1947 р. білі 
ше половини офіцерів МДБ УРСР були без спеціальної підготові 
половина начал ьників райміськапаратів не мали повної середні 
освіти, а чверть їх — здобули тільки нижчу2. 

Втрата колег (включаючи жорстокі вбивства), постійне психс 
логічне напруження, атмосфера каральних операцій у незнайомои 
регіоні з вороже індиферентно налаштованим населениям, знач 
перевищення офіційних термінів служби та перевтома виклиі 
пригнічений моральний стан військовослужбовців (особливо 
кової служби, що фіксувалося і матеріалами перлюстрації їхньоі 
листування органами держбезпеки), призводили до брутальносп 
порушення законності під час операцій, самогубств. Про такі факти/ 
зокрема, повідомлялося міністру внутрішніх справ УРСР Т. Строка^ 
чу у листах начальника відділу СМЕРШ ВВ НКВС Укра'шського 
округу полковника Павлова «Про негативні настрої серед особово-
го складу частин і з'єднань ВВ МВС» (18 липня 1946 р.) та «Про 
зростання злочинності й інших аморальних проявів у частинаХ 
військ МВС» (21 липня)3. 

Розклад охоплював і рядовий склад військових формувань. Відо-
мо про численні випадки непокори командирам, застосування до 
них сили, пограбування населения. Солдати 14-го аеродромного 
полку в Станіславській області взагалі продали співробітнику СБ 
Жару 2 тис. бойових набоїв, списавши їх на «бойові дії»4. 

Про ескалацію справжнього оскаженіння учасників протибор" 
ства свідчать положения директиви МДБ УРСР № 57 від 31 травня 
1947 р.: особовим складом під час операцій «трупи вбитих нівечать-
ся до такого стану, що виключається будь-яка можливість прове-

1 Шаповал Ю. «Дорогі ууфаїнсько-німсцькі націоналістиі» / / Дзеркало тиік-
ня. - 2000. - 16 грудня. 

2 Спецслужби України в роки війни і післявоєнний період: 36, док. — К.: 
Вид-во НА СБУ, 2002. - С. 78. 

3 Білас І.Г. Репрссивно-каральна система в Україні. - Кн. 2. - С. 181—182. 
4 ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 58. - Спр. 4. - Т. 2. - Арк. 274. 
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пення їх впізнання», знімається одяг і взуття вбитих, допускається 
«безііільне фотографування трупів вбитих в... позах, що не мають 
практичного значения при проведенні впізнання». Нам запам'ятав-
ся характерний радіообмін між керівником оперативно-військової 
групи І.Ш. на операції в Карпатах і шефом опергрупп МДБ УРСР у 
Львові: на запитання начальника, чи застосовувалися до захоплено-
Го ватажка підпілля «особливі методи допиту», офіцер відповідав, «що 
особисто дав йому зрозуміти, що такі методи можуть бути до ньо-
го застосовані на місці» у разі відмови співпрацювати з чекістами. 

Радянська сторона фактично вдалася до застосування небезпеч-
них для життя хімічних речовин (спецзасобів). Для затримання й 
знешкодження підпільників «перевіреній агентурі» видавали 
спецпрепарат «Нептун-47» снодійно-паралітичної дії, який дода-
вався в рідку їжу та напої. У разі передозування вживання «Непту
на» призводило до смерті. Пізніше для знешкодження підпільників 
у бункерах став застосовуватися газ «Нептун-22». Через негласних 
помічників у лавах підпілля органи держбезпеки застосовували за-
ряджені отруйним газом предмети-пастки («сюрпризи»). У доку
ментах описаний випадок, коли від гірчичного газу, яким напов-
нили тюбик із підпільною кореспонденцією, ледве не загинув і на 
певний час втратив зір лідер підпілля (1950—1954) Василь Кук (пол
ковник Коваль, Леміш). 

Окремо слід сказати про протизаконне використання зака-
муфльованих під повстанців агентурно-бойових груп (АБГ, про них 
ми писали у книзі). До лав АБГ охоче включали колишніх есбістів, 
які допитували захоплених або підозрюваних від імені СБ (літерний 
захід «ЛСБ»), імітували «референтури та боївки СБ вищих про-
водів». Постає питания: якщо до негласної співпраці «на основі 
компрометуючих матеріалів» залучали осіб, що скоїли злочини 
проти нивільного населения, то наскільки законним було саме за
стосування легендованих спецгруп? 

За радянськими даними, за період існування спецгруп їхніми 
учасниками було ліквідовано 1163, захоплено понад 2000 й приму-
шено здатися 700 повстанців1. Легендоване підпілля відіграло не-
абияку роль у деморалізації та ліквідації осередків опору, а також в 
оперативних іграх із закордонними центрами ОУН та іноземними 
розвідками. У 1951-1953 рр. діяло сім легендованих окружних та 
чотири районні проводи ОУН, шість окремих груп. За їхньою допо-

!ДАСБУ.-Ф. ІЗ.-Спр. 490.-Арк. 183. 
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могою лише у Станіславській області до 1954 р. знищили і захог 
ли понад 300 уча.сників опору1. Саме за участю агентів-бойови 
ліквідували або затримали членів Проводу ОУН в Україні Р. К 
чука, П. Федуна, В. ГаласутаВ. Кука. 

Використовування груп супроводжувалося численними пор 
шеннями законності, про що йшлося у доповідній військового п; 
курора військ МВС Українського округу полковника юстиції К 
шарського від 15 лютого 1949 р., направленій секретарю Ц 
КП(б)У М, Хрущову. У ній наводилися приклади вбивств, побит 
згвалтувань, пограбувань населения агентами-бойовиками. Роб~ 
лися висновки про те, що «брутально-провокаційна і нерозумна] 
бота ряду спецгруп... свавілля і насилъство над місцевим населеі 
ням» ускладнюють боротьбу з ОУН, «підривають авторитет 
дянської законності і безсумнівно завдають шкоди справі соці 
лістичного будівництва в західних областях України», «дії т. 
спецгруп МДБ носять яскраво виражений бандитський ангар* 
дянський характер і, зрозуміло, не можуть бути виправдані ніякт 
оперативними міркуваннями»2. ҐІоза сумнівом, брутальні вчин: 
спецгруп полегшували залучення осіб до антирадянського р} 
опору, сприяли ескалації обопільного насильства. 

Радянська сторона несе відповідальність і за втягування цивілі 
них осіб до бойових і спеціальних дій проти повстанців. Близькиі 
за функціями до згаданих винищувальних батальйонів та ГОГП бу-
ли так звані озброєні групи партійно-радянського активу. Вони н 
тільки здійснювали самооборону власних установ, а й сприяли опе 
ративно-військовим групам у розшуку підпільників (особливо у на 
селених пунктах), брали участь у військових операціях, що призв' 
дило до зростання втрат серед цієї категорп цивільного населения 
Окремі активісти залучалися до складних оперативних заходів. Я 
згадував активіст А-Ш., він не тільки брав участь у десятках ощ: 
рацій, але й тричі направлявся до підпілля під виглядом учасника' 
сприяв розкладу нелегальних формувань, знищенню та захопленнюі 
функціонерів ОУН3. 

Серед специфічних, протизаконних методів пацифікації ЗахіДг; 
ної України слід, згадати ї запровадження механізму кругової пору 

1ДАСБУ. - Ф . 13. -Спр. 372. - Т . 100. - Арк. 173. 
2 Доповідна записка про використання спеціальних агентурно-бойових гругі 

для ліквідації підпілля ОУН / / Високий замок. — 1993. — 6 лютого. 
3 В одном строю с чекистами / / Материалы науч.-практ. конф., посвященно" 

70-летию ВУЧК-КГБ УССР (2-3 декабря 1988). - К., 1988. - С. 75-76. 
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ки та виселення людності з районів, «уражених бандитизмом». 
3 польськоі сторони апофеозом таких дій стала сумнозвісна опе-
рація «Вісла», коли в стислий термін було насильницьки змінено 
етнічну карту південно-східних районів Польщі, переселено майже 
150 тис. корінного українського населения. 

На залякування населения спрямовувалися і публічні страти, які 
почали практикуватися, відновлення смертної кари в СРСР. I це 
сталося тоді, коли озброєні акції підпілля поступово сходили нані-
вець. Так, 27—28 жовтня 1951 р. у м. Стрий після відкритого судового 
процесу публічно повісили миколаївського надрайонного референта 
СЪ М. Гельнера і районного референта СБ О. Кальченка1. Публічні 
страти «освячувалися» присутністю прокурора УРСР Руденка. 

Атмосферу підозри й насильства навколо некомбатантів роз-
дмухувала і радянська сторона, політика якої носила виразно «кла-
совий» характер. Крім цілеспрямованих заходів з компрометації 
підпільників, творилися підстави для пошуку СБ ОУН «ворожої 
агентури» серед населения, причому вдаватися до цього вимагала 
від органів НКВС-МДБ правляча комуністична партія. Постанова 
ЦК КП(б)У від 27 листопада 1945 р. «Про додаткові заходи бороть-
би з українсько-німецькими націоналістами у західних областях 
УРСР» зобов'язувала органи НКВС-НКДБ практикувати упро-
довж одного-двох днів масовий виклик місцевого населения на 
«бесіди» (пропорційно чисельності населения конкретного пунк
ту). У першу чергу рекомендувалося викликати куркулів, торгов-
ців, «інші ворожі елементи». Як цинічно зазначали автори доку
мента, це призведе до різкого збільшення числа осіб, яких підпілля 
підозрює у співробітництві з противником, знищення руками ОУН 
представників тих верств, що вважалися перешкодою на шляху ра-
дянізації2. 

Звісно, не підлягають виправданню допущені учасниками про-
тиборства в Західній Україні злочини стосовно цивільного населен
ия, жорстокість, інші вияви брутальності. При цьому треба пам'ята-
ти, що такі антигуманні явища були і залишаються неодмінним 
супутником збройних громадянських (внутрішніх) конфліктів, в 
основі походження яких лежить ігнорування правлячим режимом 
законних прав громадян, насильницькі засоби проведения політич-
ного курсу. Єдиним доцільним шляхом суспільно-політичного роз-

1 Див.: ДА СБУ. - Ф. 2. - Оп. 102. - Спр. 6. - Т. 7. 
2 ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Он. 23. - Спр. 809. - Арк. 79. 
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витку виступають реформи в обстановці стабільності в суспільстві> 
забезпечення якої є одним з найважливіших завдань військових 
формувань і правоохоронних органів, визначених Конституцією і 
чинним законодавством України. 

Повчально, що навіть за умов жорстокого протиборства існувала 
миротворча альтернатива. 3 1944 р. лідер руху опору Р. Шухевич 
докладає зусиль до налагодження консультацій з керівництвом ра- -
дянськоі України про умови припинення вогню і замирення. 1 бе- ч 
резня 1945 р. біля хутора Конюхи Козівського району Тернопіль-
ської області відбулися санкціоновані ЦК КП(б)У переговори, в 
яких з боку УПА брали участь начальник ГВЩ Дмитро Маївський і 
шеф політичного відділу ГВЩ Яків Бусол. Польові командири про
сили розцінювати зустріч як попередні консультації і висували 
основну політичну вимогу — відновлення реального суверенітету 
України. 

Отже, партійний провід УРСР розумів складність ситуації і не 
займав безкомпромісної позиції до тих, кого офіційно іменував 
«бандоунівцями» і таке подібне. Контакти тривали до 1948 р. (коли 
було заарештовано, катовано й засуджено до 25 років таборів посе-
редницю від ОУН художницю Ярославу Музику) і судячи з усього, 
саме непримиренна позиція Москви не дала змоги припинити кро-
вопролиття або хоча б мінімізувати страждання населения1. 

До слова, Я. Музика, немолода вже жінка, в листах з неволі до 
голови Верховної Ради СРСР К. Ворошилова та МВС СРСР Л. Берія 
змалювала протизаконні методи, які застосовували до неї співро-
бітники МДБ УРСР — кількаденні побиття, роздягання донага на 
потіху оперпрацівникам, карцер, психологічний тиск і нові торту-
ри. Нині жінку-патріота реабілітовано. Як писала у записці на волю 
захоплена органами МДБ у березні 1950 р. зв'язкова Р. Шухевича 
Дарія Гусяк, «краше десять разів умерти, аніж потрапити сюди», — 
підпільннцю катували на очах 'іі матерї... 

* * * 
Отже, порівняння властивостей українського повстансько-

підпільного руху з усталеними нормами МГП дає змогу поширити 
на нього міжнародно-правове визначення партизанського руху, що 

1 Див. докл.: Веденеев Д., Шевченко С. «Сова» призывала к примирению / / 
Зеркало недели. - 2000. - 15 июля; Веденеев Д., Шевченко С. Миротворцы 
тайной войны / / Киевский телеграф. — 2001. — 3 сентября. 
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діяв на основі нових форм легітимності. У той же час, як і в багатьох 
випадках з аналогічними озброєними рухами в інших регіонах світу, 
спостерігалися численні факти порушення його учасниками норм 
гуманності у поводженні з противником та цивільним населениям. 

Така ж сама картина притаманна і для радянської сторони, сама 
репресивна політика якої створювала передумови для жорсткого 
опору населения. Саме в політиці сталінізму, рішуче засудженій у 
сучасній Україні, слід вбачати базову причину ескалації насильства 
в Західній Україні. 

Силові структури СРСР повсякчасно порушували чинне законо-
давство, не зупиняючись перед брутальними методами придушення 
руху опору та залякування населения. Відомо, що ще до Другої 
світової війни СРСР відмовився приєднатися до низки міжнарод-
них конвенцій з гуманізації ведения війни та пом'якшення її 
наслідків для комбатантів, тож наївно було б очікувати від радянсь-
кої сторони відповідного поводження в антиповстанських кам~ 
паніях. 

Як уже йшлося, подібні ексцеси, далеко не виняткові для багатьох 
народів, тривають у певних конфліктних точках планети і зараз, 
включаючи пострадянський простір. Сучасники, громадяни Укра-
їни, здатні і повинні в інтересах майбутніх поколінь усунути 
політичні й морально-психологічні наслідки того конфликту із 
суспільного життя, ліквідувати цю перешкоду на шляху формуван-
ня консолідованої української політичної нації. 
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Вивчення стану наукової розробки порушеної нами проблем] 
дозволяе дійти висновку, що діяльність спецпідрозділів українськи 
націоналістів та УПА лише фрагментарно і під впливом політичної" 
кон'юнктури висвітлювалася різними гілками української історіочі 
графії військово-політичної діяльності українського національно-£ 
визвольного руху. Вітчизняними та зарубіжними дослідниками н& 
створено узагальнюючої наукової праці з історії розвідувальної та 
контррозвідувальної діяльності руху українських націоналістів та 
УПА. 

Аналіз наведеного нами історичного матеріалу дозволив авторам 
досягти таких наукових результатів: 

1. Визначено, що особлива роль спецпідрозділів у структурі й 
діяльності руху українських націоналістів, політично підконтрольних ■ 
йому збройних формувань була зумовлена наступними факторами: 

• екстремальними історичними умовами діяльності руху укра
шських націоналістів, переважно силовими способами реалізації 
його стратегічних і тактичних настанов; 

• потребами захисту націоналістичного руху та його збройних 
формувань від розвідувально-підривних, оперативно-бойових та 
інших заходів спецслужб противників; 

• політичною диференціацією руху українських націоналістів, 
конфліктним характером відносин між окремими його складовими; 

• специфікою ідеології та суспільно-психологічної налаштова-
ності учасників руху ОУН та УПА. 

2. Дослідженням доведено, що без кваліфікованого розвідуваль-
ного й контррозвідувального забезпечення змагання національно-
визвольного руху були б приречені на швидку поразку. Саме ефек-
тивно діючі спеціальні підрозділи стали одним з наріжних чинників -
тривалості, активності й масштабності українського націоналістич-
ного руху як феномену вітчизняної політичної історії XX ст. 
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3. Виявлено такі основні організаційні форми слеціальних під-
розділів націоналістичного руху та його мілітарних формувань, які 
діяли на території України: 

• підрозділ з розвідувально-підривної діяльності УВО (1920 -
початок 1930-х рр.); 

• «контрольно-розвідувальну референтуру», окремі терорис-
тичні та бойові гтідрозділи ОУН (1932-1939); 

• розвіцувальний підрозділ Головної команди «Карпатської січі» 
й жандармерію Карпатської України (1939); 

• референтуру СБ Крайової екзекутиви ОУН у Захїдній Україні 
(1939-1940); 

• розвідку Повстанського штабу ОУН(Б) та націоналістичного 
підпілля у Західній Україні (1939-1941); 

• формування «української народної міліцп» та жандармерії 
(влітку—восени 1941 р.); 

• Службу безпеки ОУН (С. Бандери) в Україні (1940 — початок 
1950-х рр.); 

• розвідувальні, оперативно-бойові підрозділи, Службу безпеки, 
військово-польову жандармерію УІЇА (1943—1945); 

• розвідку та Службу безпеки ОУН під проводом А. Мельника. 
4. Установлено, що наріжні напрями діяльності та функціо-

нальні обов'язки спецпідрозділів обумовлювалися програмними 
настановами й тактичными заеданиями руху українських націона-
лістів, штересами оперативного забезпечення підконтрольних йому 
військових формувань. Завдання по лінії спеціальної діяльності 
відображалися у рішеннях з'їздів, конференцій, нарад керівного 
складу ОУН, тактичних схемах націоналістичного підпілля, конк-
ретизувалися у численних нормативних, інструктивно-роз'ясню-
вальних документах. Вони регламентували роботу спецпідрозділів 
певного організаційного рівня, визначали завдання за конкретним 
профілем діяльності (розвідувальним, контррозвідувальним, сли
чим, олеративно-бойовим). Диференційовано розроблялися інструк-
ції для окремих категорій співробітників або негласних помічників 
спецпідрозділів. 

Прагнення запозичити форми і методи оперативно! робота з ар
сеналу спецслужб держав-противників об'єктивно наблизили 
спецпідрозділи ОУН та УПА до схожості зї спецслужбами держав
ного характеру 

5. Доведено, що свідченням державотворчих спрямувань ОУН 
стало вироблення концептуальних засад розбудови органів безпеки 
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Української самостійної соборної держави. До їхньої компете 
було, зокрема, віднесено традиційно властиві органам держбезп 
функції протидії посяганням на державний лад, шпигунству, 
версійно-терористичній діяльності, іншим особливо небезпечн 
злочинам. Водночас на моделі органів безпеки УССД відбивали 
постулати ідеології інтегрального націоналізму (підпорядкуван 
монопартійній панівній силі у вигляді ОУН(Б), можливість об 
жувальних або репресивних санкцій стосовно національних ме~ 
шин тощо). Про розуміння націоналістами значения органів дер 
безпеки свідчить включения відомства безпеки до державно 
правління, сформованого ОУН(Б) після проголошення 
відновлення суверенітету України від 30 червня 1941 р. 

6. Установлено, що організаційна побудова спецпідрозділів 
реважно здійснювалася за територіально-функціональним прин 
пом. Структури розвідки та контррозвідки входили до ланок нг 
налістичного руху: центральних керівних органів, територіальн 
осередків та збройних формувань УТІА. 

Залежно від воєнно-політичної та оперативно'! обстановки в" 
значалася певна організаційна структура спецпідрозділів у скл 
функціональних (управлінських, розвідувально-інформаційн 
контррозвідувальних, слідчих, оперативно-бойових, диверсійн 
терористичних, навчальних, технічних тощо) або об'єктових пщ 
розділів (з протидії конкретним ворожим спецслужбам і війське, 
вим формуванням, противникам у стані націоналістичного р̂  
тощо). 

Особовий склад спещтідрозділів у соціологічному відношеі 
принципово не відрізнявся від решти учасників руху ОУН та 
Водночас він рекрутувався з найбільш відданих справі, патріотичіі 
налаштованих представників практично всіх соціальних прошарі 
населения, відрізнявся доволі молодим середнім віком, невисоі 
у цілому освітнім рівнем, достатньо тривалим стажем участі 
національно-визвольному русі. 

Серед керівного складу спецпідрозділів значною була част* 
вихідців із забезпечених або заможних сімей, родин греко-като; 
лицького духівництва (з традиційною для них високою соціально" 
активністю, патріотизмом), осіб з вищою або незакінченою вищо" 
освітою, а також спеціальною підготовкою в навчальних заклад' 
німецьких спецслужб. Практично всі вони стали учасникаМ 
національно-визвольного руху за часів польського панування, пе 
реслідувалися санаційним режимом, мали солідний досвід неле 
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гальноі' діяльності. Не випадково керівний склад СБ ОУН розгля-
дався як кадровий резерв на заміщення посад керівників тери-
торіальних ланок ОУН різних ступенів. 

7. Розкрито зміст, форми і методи провідних напрямів діяльності 
спеціальних підрозділів: 

7.1. Перманентним напрямом їхнього функціонування виступа-
ла розвідувальна діяльність. Вона спрямовувалася на здобуття та 
аналіз інформації стосовно збройних сил, організації, форм і ме-
тодів роботи спецслужб (правоохоронних органів) держав-против-
ників, їхнього політико-адміністративного устрою, економіки, 
соціального становища, міжнаціональних відносин, військово-
промислового потенціалу та комунікацій, відомостей про конку
рент у таборі українських націоналістів, а також націоналістичні 
рухи інших народів. 

Розвідувальна діяльність спиралася на агентурно-інформаційну 
мережу; збір інформашї вважався обов'язком кожного учасника 
націоналістичного руху або особи, що надавала йому підтримку 
Оперативні джерела спецпідрозділів запроваджувалися за об'єкто-
вим і територіальним принципами у власному середовищі, органах 
державного управління та місцевого самоврядування, політичних 
партіях і громадських організаціях, на об'єктах промисловості, ін-
фраструктури, у культурно-освітніх закладах, у збройних силах та 
окремих правоохоронних органах противника. 

У придбанні інформаторів наголос робився на осіб, що мешкали 
легально й мали достатні розвідувальні можливості. Однією з харак-
терних особливостей агентурно-інформаційної мережі була ма-
совість. До неї залучали представників практично всіх соціальних 
прошарків, професійних і вікових фуп місцевого населения. Прак-
тикувалося створення резидентур, письмове закріплення вербуван-
ня. Провідною основою співробітництва була ідейно-патріотична, 
хоча поширеними можна вважати і випадки співпраці на ґрунті за-
лежності, під тиском залякування. Для здобуття розвідувальної 
інформації використовувалися і відкриті джерела, інколи відомості 
«знімалися» з технічних засобів зв'язку. 

Особлива увага приділялася накопиченню та обробці інфор-
мації, доведению її до вищих інстанцій повстансько-підпільного 
руху для використання за призначенням. Визначалися певні форми 
оперативного обліку, в основу яких було покладено систематизацію 
відомостей про конкретні структури противника або потенційно 
небезпечні групи та прошарки населения. 
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Упродовж періоду, що розглядається, націоналістичний рух та •. 
командування УПА вживали заходів з налагодження контактів і 
співробітництва зі спеціальними службами іноземних держав (Вей-
марської республіки, Литви, Англії, Японії — у міжвоєнний період; 
нацистської Німеччини, союзних їй Угорщини, Румунії та Японії — 
напередодні та в роки Другої світової війни). Головною метою 
співробітництва слід вважати бажання, за умов нестачі власних 
сил, залучити військово-політичні, оперативні та матеріальні мож-
ливості держав-противників основних ворогів націоналістичногог) 
руху для досягнення стратегічної мети ОУН — відновлення неза-
лежності України. Наріжними напрямами такого співробітництва 
були постачання зарубіжних спецслужб розвідувальною інфор-
мацією, проведения бойових і диверсійних акцій проти спільних» \ 
противників в обмін на допомогу (можливість працювати на тери-
торії іноземних держав, лояльність їхніх урядів, фінансові дотації, 
забезпечення зброєю та боеприпасами, підготовка спеціальних 
кадрівтощо). 

Слід зазначити, що українські нацїоналісти, змагаючись за сво
боду Батьківщини, у драматичних історичних обставинах змушені 
були взаємодіяти з державами-агресорами, допомога яких об'єк-
тивно перешкоджала визволенню України від окупантів. Треба 
зважати на те, що до співробітництва з III рейхом ОУН та УПА під-
штовхувало бажання не допустити відновлення у регіоні репресив-
ного сталінського режиму, який залишив жахливі згадки з довоєн-
них часів. До того ж приклади співробітництва з іноземними спец
службами були поширені серед патріотичних, антиколон іальних 
сил багатьох народів світу, антирадянських рухів опору народів ко-
лишнього СРСР. 

7.2. Контррозвідувальні зусилля спецпідрозділів спрямовувалися 
на протидію створенню противниками агентурно-інформаційних 
позицій у повстансько-підпільному середовищі, перевірку надій- ^ 
ності його учасників. Вживалися заходи щодо впровадження влас
них інформаторів у силові та інші офіційні структури противників, ; 
а також націонал-патріотичні організації, що розглядалися як кон-
куренти. Служба безпеки ОУН(Б) спромоглася здійснити низку 
вдалих оперативних комбінацій (у тому числі з використанням пе
ревербовки оперативних джерел противника) з дезінформування 
радянських органів держбезпеки. Набув поширення такий метод 
виявлення ворожої агентури, нелояльних осіб у своїх лавах або їхньо- ; 
му оточенні, як створення легендованих під противника спецгруп. ,; 
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Основним засобом знешкодження виявленої агентури слугувала 
фізична ліквідація. 

Попри відчутні здобутки у справі контррозвідувального захисту 
визвольних змагань, гору взяли оперативні зусилля спецслужб дер
жав-противників ОУН та УПА, що, у свою чергу, стало одним з го-
ловних факторів поразки повстансько-підпільного руху в Західній 
Україні. Оперативно-військові удари радянських спецслужб, їхні 
заходи з компрометації лідерів та учасників руху опору призводили 
до утворення атмосфери шпигуноманії, а відтак — до ескалації не-
виправданого внутрішнього терору, насильства проти населения, 
деморалізації повстансько-підпільних рядів. 

Важливою складовою контррозвідувальних заходів виступало 
забезпечення конспірації та контроль за її дотриманням. Зокрема, 
однією з передумов тривалого існування та активності підпілля ста
ла розгалужена мережа конспіративних квартир, законспірованих і 
замаскованих місць укриття, ліній та пунктів кур'єрського зв'язку 
Широко застосовувалася система псевдонімів, криптонімів, шиф-
рів та умовностей. 

7.3. Контррозвідувальна діяльність доповнювалася слідчоюробо-
тою. В основі слідчих дій лежали методичні, тактичні, психологічні 
прийоми, запозичені багато в чому в правоохоронних органів про
тивника. Объектами слідства були співробітники силових структур 
та адміністрації противника, особи, що активно допомагали владі, 
підозрілі учасники повстансько-підпільного руху. Слідчі дії прово-
дилися поза правовим полем. Головний критерій оцінки доказів 
вини підслідного — його зізнання. Слідчі керувалися міркуваннями 
шкідливості тих чи інших вчинків особи для повстансько-підпіль-
ного руху, а також ідеологічними постулатами. Широко вживалися 
методи фізичного та психологічного тиску, що призводило до збіль-
ціення кількості безневинних жертв (у тому числі серед самих учас-
ників ОУН та УПА). 

Повстансько-підпільні структури розробляли власні кодекси по-
карань винних, а також спеціальні фіскально-судові органи. Перед-
бачалися різноманітні санкції — від морально-психологічних до 
фізичних. 

Основною метою таких заходів було збереження своїх лав від де-
моралізації противником, зміцнення дисципліни і дієздатності, 
позбавлення ненадійних учасників. В окремих випадках, як це було 
у військово-адміністративному устрої УПА, суворі карально-дис-
циплінарні санкції об'єктивно сприяли правопорядку у відносинах 
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з населениям за умов відсутності на певній території будь-якої 
легітимної влади. 

7.4. Значну увагу було приділено організації розвідувального й 
контррозвідувального забезпечення бойових дій в Українській пов-
станській армії. Система розвідувальних підрозділів у цілому розбу-
довувалася з використанням відповідних статутних та інших норма-
тивно-інструктивних документів регулярних армій з пристосуванням 
до умов повстансько-партизанської боротьби. Запроваджувалися 
штатні розвідувальні підрозділи штабів повстанських з'єднань і час-
тин різних рівнів, штатні та позаштатні розвідувальні осередки 
підрозділів УПА. При цьому повстанські сили застосовували майже ? 
всі традиційні для регулярних збройних сил способи ведения роз-
відки (спостереження, пошук, засада, розвідка боєм, технічна роз-
відка). 

Особливого значения надавалося агентурній розвідці, масштаб і 
ефективність якої обумовлювалися широкою підтримкою визволь-
них змагань населениям. 

Командний склад УПА належним чином усвідомлював важ-
ливість контррозвідувального захисту та конспіративних засад, кот-
рі забезпечували відповідні підрозділи військово-адміністративної 
структури УПА. Разом з тим досвід повстанської армії засвідчив 
потребу вилучити контррозвідувальні функції з компетенції війсь-
кового командування, передавши їх спеціальному органові із забез
печення безпеки. 

Досвід УПА ще раз підтвердив неодмінність існування спеціаль-
них підрозділів з підтримки порядку й військової дисципліни. 
Серйозний підхід до формування спеціальних підрозділів в УПА 
слугує переконливим аргументом на користь того, що її творці розгля-
дали повстанські сили як зародок регулярно? армії Української дер-
жави. 

7.5. Терористична діяльність для спецпідрозділів ОУН та УПА 
була одніею з провідних, що було обумовлено, у першу чергу, екстре-
мальними історичними умовами існування національно-визволь-
ного руху, відсутністю реальних легітимних чинників боротьби за від-
родження незалежності України, репресивними методами радяні-
зації Західної України. 

Основними объектами терактів ставали представники управ-
лінських та силових структур держав-противников, цивільні особи, 
які активно допомагали владі, учасники повстансько-підпільного 
руху, котрі співпрацювали з противниками ОУН та УПА або безпід-
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ставно у цьому звинувачувалися, учасники націонал-патріотичних 
організацій — конкурентів ОУН(Б). Метою терористичних актів бу-
ло не тільки фізичне усунення певних осіб, що перешкоджали ре-
алізації завдань націоналістичного руху, а й блокування заходів вла-
ди з радянізації регіону шляхом залякування населения. 

У міру нейтралізації повстансько-підпільного руху силовими 
структурами збільшувалася частка терористичних та інших насиль-
ницысих проявів з кримінальним забарвленням (насамперед для за-
безпечення матеріальних умов існування інсургентів). Терор 
підпілля, для якого не були винятком відверто нелюдські прояви, 
активізував карально-репресивні акції офіційних режимів, гальму-
вав об'єктивно-прогресивні заходи у суспільно-економічній сфері. 
Треба враховувати й те, що кількість жертв терору націоналістів не 
можна порівняти із втратами українського етносу від репресивної 
політики сталінізму і гітлеризму. 

Терористичні акції здійснювалися окремими бойовиками або 
бойовими підрозділами ОУН та УПА. Сумною реальністю були ма-
сові фізичні чистки учасників повстансько-підпільного руху 
(однією з причин яких стали заходи з компрометації, до яких вдава-
лися радянські органи держбезпеки). Внутрішній терор сприяв де-
моралізації лав повстансько-підпільного руху, полегшував опера-
тивну діяльність його противників. 

Оперативно-бойові підрозділи ОУН та УПА брали участь не 
тільки в розвщувальних або диверсшно-терористичних акціях, а й у 
бойових діях зі збройними силами, військами відомств внутрішніх 
справ та безпеки держав-противників, їхніми парамілітарними 
формуваннями. Найпоширенішими формами бойових дій були на
пади на невеликі підрозділи, комунікації, тилові об'єкти противни
ка, гарнізони, що прикривали адміністративні центри або інші 
об'єкти, прикордонні застави, іррегулярні підрозділи з охорони 
громадського порядку, а також оборона місць базування повстансь-
ко-підпільних угруповань від військових та оперативно-військових 
операцій противника. 

7.6. Матеріали дослідження дають підстави для висновку, що у 
співробітників спецпідрозділів українського націоналістичного ру
ху проявилися характерні морально-психологічні риси екстре-
містськи налаштованих осіб — беззастережна відданість ідейним пе-
реконанням, готовність до ризику, самопожертви, зневага до 
цінності власного й чужого життя, до норм законності та моралі, 
примат доцільності у досягненні корпоративно! мети, нерідко — 
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цілеспрямована або немотивована жорстокість, кастовий, «ор-
денський» дух і своєрідний романтизм боротьби, висока дисцип-
лінованість і субординованість, перевага негативних емоцій (нена
висть до ворогів, осіб, що їм допомагають), конфронтаційний стиль 
мислення. 

Формуванню таких рис сприяли обопільний екстремальний ха
рактер протиборства, постулата ідеологіі' «інтегрального націо-
налізму», яка абсорбувала чимало елементів сучасних їй екстре-
містських або егалітарних ідеологічних систем, особисті рахунки з 
офіційним репресивним режимом, а також відчуття елітарності за 
умов особливої ролі спецпідрозділів у націоналістичному русі. 

7.7. Було налагоджено професіше навчання у системі вишколів 
(курсів), де готували керівників референтур СБ, спеціалістів з аген-
турно-інформаційної, слідчої, оперативно-бойової роботи. При
дал ялася значна увага пришегаіекню учасникам национально-виз-
вольного руху знань з розвідувальної, диверсійно-бойової, конспі-
ративної тематики, ознакомлению їх з методами роботи правоохо-
ронних органів противників. Ретельно вивчалися функції, форми і 
методи діяльності, організаційна побудова і кадри радянських 
спецслужб, особливості пенітенціарної системи. Готувалися чис-
ленні навчальні посібники, у тому числі шляхом перекладу від-
повідної польської, радянської літератури, праць іноземних авторів 
з питань теорії та історії діяльності спецслужб або на основі аналізу 
конкретних оперативних розробок СБ та матеріалів слідства. 

Наголошувалося на вивченні методів збирання та обробки 
інформації, виявленні оперативних джерел противника, тактики й 
лсихологічних основ слідчої роботи, організацїї конспіративного 
зв'язку, веденні оперативного обліку, службового діловодства, 
студіюванні сил і засобів противника, психології. Помітне місце 
відводилося опануванню навичок організації й ведения польовоі'та 
агентурное розвідки, диверсійної справи, контррозвідувального за-
безпечення військ, конспірації і програмам подготовки рядового й 
командного складу УПА. 

У цілому в навчанні співробітників спецлідрозділїв було лрита-
манне прагнення до прийняття на озброення професійних методів 
спецслужб різних держав, що, у свою чергу, наближало розвідку та 
контррозвідку національно-визвольного руху до рівня державних 
спецслужб. 

7.8. Серйозного значения надавалося еихованню співробітників 
спецпідрозділів, яке спрямовувалося на формування патріотизму, 
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психологічної стійкості, суворої дисциплінованості, поваги до 
героїчного минулого українського народу, підвищення загально-
культурного рівня, прищеплення непримиренного ставлення до во-
рогів української державності. 

Автори вважають, що формуванню і діяльності спецпідрозділів 
ОУН та У ПА були притаманні такі тенденціїта закономірності: 

• виникнсння спецпїдрозділів як закономірний наслідок нсоб-
хідності розвідувального забезпечення й контррозвідувального 
захисту від розвідувально-підривної діяльності противників; 

• детермінація їхніх функціональних завдань стратегічними 
цілями й тактичними настановами повстансько-підпільного руху, 
особливостями оперативно-військових дій силових структур про-
тивників; 

• зосередження загального управління спецпідрозділами в руках 
політичного керівництва повстансько-підпільному руху; 

• набуття спецпідрозділами особливого організаційного статусу 
та повноважень у повстансько-підпільному русі; 

• чітке виокремлення розвідувального, контррозвідувального, 
оперативно-бойового, функціональних напрямів діяльності; 

• цілеспрямований характер запозичення й використання 
спецпідрозділами характерних для державних спецслужб форм і ме-
тодів роботи; 

• поширення оперативного забезпечення з боку спецпідрозділів 
як на щдпільну мережу і на повстанські формування, так і на ту час-
тину населения, що надає їм підтримку; 

• формування кваліфікованого кадрового складу й розгортання 
цілеспрямованої професійної підготовки й специфічної виховної 
роботи з особовим складом; 

• перехід, за певних історичних умов, до кон'юнктурного спів-
робітництва зі спецслужбами тих держав, які ворогували з против
никами українських націоналістів; 

• розробка проектів концептуальних та організаційних основ 
діяльності органів безпеки в рамках визначення підвалин суверен
но! Української держави. 

На думку авторів, при оцінці діяльності спецпідрозділів пов-
стансько-підпільних рухів слід виходити з розуміння того, наскільки 
діяльність певних військово-політичних рухів (організацій) сприяє 
забезпеченню законних прав народів на свободу, суверенну дер-
жавність, можливість вільного економічного, соціального, націо-
нально-культурного, релігійного буття. Не випадково, відповідно 
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до Загальної декларацп прав людини від 10 грудня 1948 р., народи 
мають право вдаватися «до повстання проти тиранії і гноблення як 
до останнього засобу». 

Українська держава прямує до формування офіційної позиції 
щодо діяльності ОУН та УПА, вбачаючи у цьому важливий крок до 
досягнення злагоди у суспільстві. Згідно з п. 16 ст. 6 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» вояки 
УПА, що брали участь у бойових діях проти нацистів і реабілітовані 
відповідно до чинного законодавства, визнаються учасниками 
бойових дій. 

Звісно, не підлягають виправданню допущені учасниками про-
тиборства на Західній Україні злочини стосовно цивільного насе
ления, жорстокість, інші вияви брутальності. При цьому треба 
пам'ятати, що такі антигуманні явища були і залишаються не-
одмінним супутником збройних громадянських (внутрішніх) 
конфліктів, в основі походження яких лежить ігнорування правля-
чим режимом законних прав громадян, насильницькі засоби прове
дения політичного курсу Єдиним доцільним шляхом суспільно-
політичного розвитку виступають реформи в обстановці стабіль-
ності в суспільстві, забезпечення якої є одним з найважливіших зав-
дань військових формувань і правоохоронних органів, визначених 
Конституцією і чинним законодавством України. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АБГ 
АК 
ББ 
БСБ 
ВБ 
ВВ 
ВІН 
ВКШ 

ВПЖ 
ГВШ 
гк 
гогп 
ГРУ 
ГУДБ 
ГУКР СМЕРШ 

ДЦУНР 

ЗП УГВР 

ЗУЗ 
ЗЧОУН 
КДБ 
КЕ 
ЦК КП(б)У 

КПУ 
ЛКСМУ 
МВС 

агентурно-бойова група 
Армія Крайова 
боротьба з бандитизмом 
боївка Служби безпеки 
винищувальний батальйон 
Внутрішні війська 
Воля і непідлеглость 
Высшая Краснознаменная школа (ВищаЧерво-
нопрапорна школа) 
військово-польова жандармерія 
Головний військовий штаб 
Головна команда 
Група охорони громадського порядку 
Головне розвідувальне управління 
Головне управління державної безпеки 
Головне управління контррозвідки «Смерть 
шпигунам» 
Державний центр Української Народної Респуб-
ліки 
Закордонне представництво Української голов-
ної визвольної ради 
західноукраїнські землі 
Закордонні частини ОУН 
Комітет державної безпеки 
крайова екзекутива 
Центральний комітет Комуністичної партії 
(більшовиків) України 
Комуністична партія України 
Ленінська комуністична спілка молоді України 
Міністерство внутрішніх справ 
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МДБ - Міністерство державної безпеки 
НАНУ - Національна академія наук України 
НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ 
НКДБ - Народний комісаріат державної безпеки 
НКО - Народний комісаріат оборони 
НТС — Народний трудовий союз 
ОУН — Організація українських націоналістів 
ОУН(Б) - ОУН С. Бандери 
ОУН(М) - ОУН А. Мельника 
ОУН(с) - ОУН (солідаристів) 
пв - При кордон ні війська 
пз - прикордонний загін 
ПЗУЗ - північно-західні українські землі 
ппо - протиповітряна оборона 
ПУН — Провід українських націоналістів 
РО — районний відділ 
РП — Республіка Польща 
РСЧА — Робітничо-селянська червона армія 
СБ - Служба безпеки 
ОД — стрілецька дивізія 
СП — стрілецький полк 
УВО — Українська військова організація 
УДСБ - Українська державна служба безпеки 
УНКВС - Управління НКВС 
УНРА — Українська народна революційна армія 
УПА - Українська повстанська армія 
УРОС - Управління роботи з особовим складом 
УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УССД — Українська самостійна соборна держава 
УШПР - Український штаб партизанського руху 
ЦДАВОВУ - Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України 
ЦДАГОУ — Центральний державний архів громадських 

об'єднань України 
ЦП - Центральний провід 
ЦШПР — Центральний штаб партизанського руху 
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Додаток А 

Біографічні довідки на окремих керівииків 
спещальних шдроздшв ОУН та УПА 

та фотошюстративиий матеріал 

Арсения Микола Васильевич (27 вересня 1910, с. НижніЙ Бсрезів, нині 
Косів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. — 23 січня 1947, біля 
с. Жуків Бережанського р-ну Тернопільської обл.) — один із провідних вій-
ськово-політичних діячів руху опору українських націоналістів. Псевдо — 
Михайло, Іригір, Березовський, Максим, Дем'ян. 

Із селянської родини. Закінчив Стрийську гімназію (1929). Член УВО, 
в ОУН з 1929. Навчався на юридичному факультеті Львівського ун-ту (до 
\936). Член редакцїї тижневика «Нове село». Калька разів заарештовувався 
польською владою, у 1937—1938 був провідником громади українських 
політв'язнів у львівських «Бригідках». Учасник Конгресу українського сту-
дентства (Львів, березень 1939). Шсля розколу в ОУН приеднався до 
фракції С. Бандери. У 1939 навчався на створених ОУН(Б) та німецькими 
спецслужбами офіцерських курсах під Краковом. 

Відповідальний співробітник СБ Краківського кранового проводу 
ОУН, з лютого 1940 — керівник військовоїрозвідки Проводу ОУН, з берез-
ня 1941 і до загибелі очолював СБ ОУН(Б). Під керівництвом А. створено 
мережу гериторіаяьних органів СБ, які він намагався звільнити з-гпд кон
тролю регіональних провїдників ОУН, відпрацьовувалися форми й методи 
розвщувальноТ та контррозвідувальної діяльності. За словами його підлег-
лого С. Мудрика, А. «опрацьовував схему будови референтури СБ і плян 
праці на взір державних таємних служб, допасовані до вимог нашої бороть-
5и». Прихтъник жорстких мегодів дій СБ, неодноразово виступав іні-
ціатором масових фізичних чисток у лавах повстансько-підпільного руху 
Користувався репутацією одного з кращих конспіраторів. У 1944 разом з 
іншими проводниками ОУН(Б) брав участь у переговорах з німцями про 
співпрацю у боротьбі з СРСР. Один із провідних розробників тактичних 
схем діяльності ОУН у післявоєнний період. 
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Учасник II та III Великих зборів (1941, 1943), конференцій ОУН 
(1941-1943), нарад її керівного складу під головуванням Р. Шухевича 
(1944-1946). Нагороджений Золотим хрестом заслуги ОУН (1946). Дружи
на А. Ганна Гунько - керівник Українського червоного хреста Тернопіль-
щини, жіночої референтури Львівського міського проводу ОУН (загинула 
разом із чоловіком в оточеному бункері). 2 лютого 1997 у рідному сслі А. 
відкрито меморіальну дошку з барельефом. 

Втовсъкий Дмитро (Ярослав) Дмитрович (7 липня 1919, м. Рожнятів 
Івано-Франківської обл. — після 5 лютого 1947). Псевдо - Андрієнко, 
Зміюка. Батько В. — військовий міністр ЗУНР полковник Д. Вітовський. 
Закінчив гімназію у м. Вільнюсі (1937). До червня 1939 навчався на геогра-
фічному ф-ті Львівського ун-ту. 3 лютого 1940 — курсант Першого авіацій-
ного училища (м. Енгельс, Російська Федерация), з березня 1941 проходив 
службу офіцером 273-ї спеціальної ескадрилы. 3 початком війни залишився 
у Львові, де перебував у відпустці, працював на господарських посадах у ліс-
ництві митрополита А. Шептицького. 3 листопада 1943 комендант ВПЖ 
4-го Військового округу УПА. У листопаді 1944 —травні 1945 — комендант 
ВПЖ УПА у Станіславській обл. 3 травня 1945 — командир 24-го тактич
ного відтинку УПА «Маківка». 17 липня — 24 жовтня 1945 керуе першим 
пропагандисте ьким рейдом УПА по Словаччині. 19 березня 1946 захопле-
ний засідкою 215-го полку Внутрішніх військ поблизу м. Сколе Дрого-
бицької обл. важкопораненим при спробі самогубства. Військовим трибу
налом Київського гарнізону засуджений до вшцої міри покарання. Не реа-
білітований. 

Дякун (Дякон) Ярослав Андрійович (1912, с. Девятники Новострели-
шанського р-ну Львівської обл. — 9 листопада 1948, с. Грмнюв Бобркського 
р-ну Львівської обл.). Псевдо - Дмитро, Мирон. 3 заможних селян. Член 
ОУН з 1939. Засуджувався польською владою. У1939—1941 вчитель у с. Юш-
ковціДрогобицькоїобл. 3 1943 -нелегал, відповідальнийспівробітникре-
ферентур СБ, з 1946 — шеф СБ Львівського крайового проводу «Буг-2», 
координатор роботи референтур СБ Галичини, Волині та Поділля. Після 
загибелі М. Арсенича виконував обов'язки референта СБ Проводу ОУН(Б) 
в Україні. Відповідав за місця переховування Р. Шухевича. Майор СБ. 
Лицар Срібного хреста заслуги (1947). Застрелився у бункері при спробі за-
хоплення. 

Кашуба Іван (1919, с. Дорогово Галицького р-ну Івано-Франківської 
обл. - лісля 1993> ФРН). Псевдо - Чад, Пластун. Закінчив народну школу 
(1933), навчався у Львівському лолітехнічному ін-ті (1935-1939). У 1940 -
курсант авіаційної школи у м. Ентельсі. Співробітник СБ ОУН. У 1942—1944 
перебував в ув'язненні в німецькому концтаборі Освенцім. Керівник 
розвідувального пункту СБ у Празі, референтури СБ територіального про
воду в Нюрнберзі. 3 1946 увійшов до керівної ланки СБ Закордонних час-
тин ОУН. Шсля 1949 — заступник шефа СБ М. Матвієйка. Безпосередньо 
відповідав за розвідку й контррозвідувальний захист таборів «переміщених 
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осіб». Був безпосередньо причетний до фізичного знищення осіб, запідоз-
рених СБ у співробітництві з радянськими органами держбезпеки, нело-
яльних до бандерівців-емігрантів. Після травня 1951 - керівник СБ 34 
ОУН. У 1956 брав участь у підготовці й закидуванні розвідувально-ди-
версійних груп до повсталої Угорщини. Займався розслідуванням обставин 
загибелі С. Бандери, якого попереджав про небезпеку замаху. Високу 
оцінку К. як оперативному працівнику дав М. Матвієйко: «набув здібно-
стей, яким можуть позавидувати розвідники і контррозвідники з закінче-
ними академіями і довгим стажем роботи... немалої величини розвідник 
і контррозвідник, притому широкого діапазону, він немалий любитель 
і майстер гри з ворожою агентурою... купити його за гроші не можно». Ра
зом з тим очолювана К. СБ виявилася неспроможною викрити оперативні 
ігри, які вели проти закордонних націоналістичних центрів та спецслужб 
окремих країн НАТО МДБ-КДБ Української РСР 

Ковальчук Панас Ілліч (1913—1914, с. Литва Торчинського р-ну, за 
іншими даними — с Білосток Луцького р-ну Волинської обл. — 12 березня 
1949, с. Хорохорин Торчинського р-ну Волинської обл.). 3 родини замож-
них селян. Освіта середня. Псевдо — Залісний, Петро, Яшко. Член ОУН з 
1939. ВУҐІАз1943, брав участь у бойових діях з радянськими партизанами 
та Армією Крайовою. 3 квітня 1943 — керівник військово-польової жан-
дармерії групи УПА «Північ». Обласний референт СБ Волинської обл. 
(1943-1944), крайовий референт СБ Західного краю (1944-1948), рефе
рент СБ крайового проводу на ПЗУЗ, проводу «Москва». 

Козак Богдан (інкали подаешься — Микола) Михайлович (1914, с. Рахиня 
Волинського р-ну Івано-Франківської обл. — 8 лютого 1949, с. Пітушків 
Острожецького р-ну Рівненської обл.). 3 родини греко-католицького свя-
щеника. Псевдо — Смок, Чупринка, Вівчар, Богдан, Кучма, Лука, Сергій 
Хортиця, 715. Закінчив гімназію (1933), навчався у Львівському полі-
технічному ін-ті (електротехнічний профіль). Член ОУН з 1934. У 1937 за 
участь в організації теракту проти професора інституту, що звинувачувався 
ОУН у співробітництві з польською владою, засуджений до 10 років по-
збавлення волі. У1939 працював у краківському «Українському допомогово-
му комітеті». У1940-1941 - повітовий проводник ОУН на Лемківщині. Учас-
ник похідних груп ОУН(Б) влітку 1941, окружний провідник на Хмельнич-
чині (1941—1942), організаційний референт і провідник на Вінничині 
(1942-1943), керував підпільною типографією ОУН у Вінниці. У березні 
1943 призначений референтом СБ групи УПА «Швдень». На нараді керів-
ного складу ОУН у Деражнянському р-ні Рівненської обл. (серпень 1944) 
призначений заступником (за іншими даними — керівником) референтури 
СБ крайового проводу на ПЗУЗ. Виступав одним з провідних організаторів 
чисток в ОУН та УПА. Винахідник знаряддя тортур «станок». Прихильник 
жорстких дій по відношенню до нелояльних учасників повстансько-
підпільного руху та осіб, що співробітничали з радянською владою. Після 
лютого 1945 - крайовий провідник ОУН на ПЗУЗ, редактор журналу 
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«За волю нації». Брав активну участь у виробленні тактики діи підпілля у 
нових післявоєнних умовах. Майор СБ. Нагороджений УГВР Золотим 
хрестом заслуги «за порятунок організації на ПЗУЗ» (вдало проведену опе-
ративну гру з органами НКДБ УРСР). Збереглися вірші К., написані під 
псевдо Степан Орач. 

Коренюк Василъ (1919, с. Уїздці Мізоцького р-ну Рівненської обл. — 
12 грудня 1945, с. Романів Теремновського р-ну Волинської обл.). Наро-
дився у родині священика УАПЦ. Псевдо — Палій, Модест. Закінчив 
гімназію, де вступив до «Юнацтва» ОУН. Проходив студп православно!' тео
логи у Варшаві (1938). У 1939—1941 працював директором неповної серед-
ньої школи у с. Кунин на батьківщині, мобілізований до Червоної армії, 
/готрапив до німецького полону. 3 весни 1943 — в УПА, співробітник полі-
тико-пропагандистеького відділу штабу групи «Південь», одночасно пра
цював у відділі військово-політичної розвідки референтури СБ. Керівник 
СБ на Крем'янеччині, співробітник референтури СБ крайового військово-
го штабу «Південь». 3 1944 — відповідальний співробїтник референтури СБ 
проводу на ПЗУЗ, з 1945 - член проводу на ПЗУЗ. Загинув у бою з опера-
тивно-військовою групою НКВС-НКДБ. 

Крилач (особистих даних не виявлено; 1918, район Перемишля — 
10 жовтня 1949, Львівська обл.). Інші псевдоніми — Омелян, Т-33. Освіта 
вища художня. Член ОУН з 1933. Заступник коменданта ВПЖ УПА у 
Польщі, районний референт СБ. 3 1947 - художник-гравер при референ
тура пропаганди Самбірського надрайонного проводу, керівник підпільної 
типографії ім. Лопатинського Дрогобицького обласного проводу. Загинув 
під час оперативно-військової операції. 

Лівий Володимир-Роман Михайлович (1919, Львівська обл. — 6 грудня 
1948, с. Топільське, Перегинсысого р-ну Ішно-Франківськоїобл.). Псевдо — 
Митар, Йордан. Член ОУН з 1937. Після закінчення розвідувально-ди-
версійної школи німецьких спецслужб був закинутий на територію СРСР. 
Окружний референт СБ Коломийщини (1941—1942). Обласний референт 
СБ Станіславщини (1942—1945). 3 весни 1945 — референт СБ крайового 
проводу «Захід-Карпати». Певний час виконував обов'язки референта СБ 
Проводу ОУН в Україні. Разом з Л. при спробі захоплення застрелилася 
його дружина Ольга ІДимбаліст (Оля, член ОУН з 1938). 

Матвієйко Мирон Васильевич (1914, с. Беремовці Зборовського р-ну 
Тернопільсько'ї обл. — 10 травня 1984, с. Павлове Радехівського р-ну 
Львівської обл.). 3 родини греко-католицького священика. Псевдо — Див, 
Жар, Рамзес, Усміх. Член ОУН з 1930. Освіта незакінчена вища медична. 
Відповідальний співробітник референтури СБ Проводу ОУН(Б). За зае
даниям ОУН з 1941 р. співробітничав з контррозвідкою абверу у справі 
протидії радянському підпіллю. 3 весни 1949 — керівник референтури 
СБ 34 ОУН. Займався питаниями контррозвідувального захасту осередків 
украшськоі політичної еміграцїї, підривної роботи проти опозиційних 
бандерівцям українських політичних організацій за кордоном. Один з 
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особливо наближених до С. Бандери персон. Дружина М. Євгенія Кошу-
линська — хрещена мати сина С. Бандери Андрія - технічний спів-
робітник СБ 34 ОУН. За словами лідера ОУН, в Україні у 1950-1954 
В. Кука, М. «здатен на провокацию, може добитися зізнання навіть від без-
невинної людини». За кордоном пройшов навчання у спецшколі англійсь-
кої розвідки під псевдо «Модді». Отримав завдання С. Бандери нелегально 
прибути до Західної України й підпорядкувати сили руху опору 34 ОУН. 
У ніч з 14 на 15 травня 1951 з групою емісарів ОУН був закинутий з 
англійського військового літака на територію Тернопільщини. 5 червня то
го ж року захогшений спецгрупою МДБ УРСР. Брав участь в оперативник 
іграх радянських органів держбезпеки з закордонними центрами ОУН та 
спецслужбами певних країн НАТО. У зв'язку з політичною недоцільністю 
імітувати перед іноземним співтовариством наявність руху опору в Західній 
Україні спеціальні заходи було припинено. 19 червня 1958 спеціальною 
постановою Верховної Ради СРСР помилуваний. 24 грудня 1960 М. висту-
пив у ЗМІ УРСР з засудженням власної участі в націоналістичному русі. 

Мороз Теодор Теодорович (1914, Львів — після 1946, Західна Німеччина). 
Закінчив юридичний ф-т Празького ун-ту. Член ОУН з 1936. У 1937-1942 
працговав у контррозвідувальних підроздшах ОУН. 3 1945 - заступник ре
ферента СБ ОУН(Б), керівник підпілля ОУН в Чехословаччині. Закинутий 
зі спеціальним завданням до УРСР. 30 червня 1946 р. захоплений важкопо-
раненим оперативно-військовою групою у с. Модрич Дрогобицької обл. 
Дав згоду співробітничати з МДБ, направлений ним до закордонного 
центру ОУН. Викритий та знищений СБ 34 ОУН. 

Мудрик Степан Михайлович (1919, с. Криве Радехівського р-ну 
Львівської обл. — після 2001, ФРН). В ОУН з 1937, брав участь у підпільній 
діяльності. Псевдо — Мечник. 3 1940 — співробітник СБ, на початку того ж 
року нелегально виїхав за кордон, виконував спеціальні доручення С. Бан
дери та М. Арсенича, здійснював кур'єрські таємні подорожі між Галичи-
ною та Краківським центром ОУН. У 1941 у складі похідних груп ОУН(Б) 
працював у Житомирі та Киеві. Займався виявленням агентури радянських 
та німецьких спецслужб, був уведений до складу крайового проводу Гали-
чини. 20 листопада 1943 арештований нацистами, піддавався тортурам. 
3 1945 мешкав у Західній Німеччині. Здійснював зв'язок зі спецслужбами 
США, Англії та Німеччини, займався підготовкою та засланням емісарів 
ОУН до Польщі. Референт СБ проводу ОУН в Аугсбурзі. 3 1951 — член 
керівної ланки СБ 34 ОУН, відповідав за розвідувальну роботу Брав ак-
тивну участь у діяльності Союзу української молоді, Ліги українських 
політичних в'язнів, Центрального представництва української еміграціі та 
інших фомадських організацій. У 1965—1991 очолював територіальний 
провід бандерівської ОУН у ФРН. Закінчив правничий факультет Укра-
їнського вільного ун-ту, згодом — професор цього закладу. М. фактично за-
початковано історіографію спецслужб в ОУН та УПА, він є автором низки 
монографій та мемуарних праць, численних статей в діаспорних громадсь-
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ко-політичних виданнях. Коло наукових інтересів М. - історія руху укра-
їнських каціоналістів, радянської політичної системи та органів держбезк 
пеки, проблеми теорії й тактики націоналістичного руху. В останні роки М«-<■; 
активно виступав у засобах масової інформації України, яку неодноразова$ ; 
відвідував після 1991. 

Петер Константин Савелійович (1897, Хмельниччина - 28 квітня 1953,, 
с. Грабовець Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.). Псевдо — 
Сокіл. Отаман (майор) Української галицької армії. У 1944 — керівних* 
розвідки Станіславського обласного проводу ОУН, розвідки та ВПЖ групц, I 
УПА «Захід». Керівник Станіславського окружного проводу ОУН. Загинув, 'і 
у бою з оперативно-військовою групою. 

Присяжным Олекса (1915, с. Полонка Луцького р-ну Волинської обл. —.^ -
25 березня 1945, хут. Ново-Став Клеванського р-ну Рівненської обл.). 3 се-г, 
лянської родини. Псевдо — Мітла. Закінчив гімназію у Луцьку (1936), дд 
вступив до ОУН. Працював у культурно-освітніх гуртках, вів націона-І 
лістичну пропаганду серед місцевої молоді. Повітовий провідник «Юнацт-: ? 
ва» ОУН. Кілька раз заарештовувався польською владою. 3 1939 перехо
дить на нелегальний стан, бере участь у розбудові антирадянськога; 
підпілля. 3 1941 — провідник ОУН Рівненської обл. 3 1943 - член проводу 
на ПЗУЗ, керівник контррозвідувального підрозділу штабу групи УПА 
«Північ». Референт СБ на ПЗУЗ (1944—1945). Загинув у бою з оперативно- ■ 
військовою групою. 

Пришляк Григорш (20 квітня 1913, с. Новосілки Бузького р-ну Львівсь-
кої' обл. - у 1993 мешкав у м. Коломия Івано-Франківської обл.). 3 замож-
ної міщанської родини. Псевдо - Мікушка, Вайс, Маріян, Вільховий. Дру
жина — Стефанія Кадоб'янська, у 1947 засуджена до 15 років каторжно! 
праці. Член Пласту та ОУН (з 1929). Закінчив гімназію у Львові, секретар 
спортивного товариства «Чорноморець», учасник робітничого товариства 
«Сила». 3 1932 — член повітового проводу ОУН у м. Кам'янка-Струмилова 
суч. Львівської обл. Відбув строкову службу в польській армії. Член «Про
свети*. Заарештовувався польською владою (1930, 1932). У 1938 засудже-
ний до 5 років позбавлення волі. Після 1939 — слухач спеціальної школи 
абверу для членів ОУН. Керівник інформаційно-розвідувального відділу 
референтури СБ крайового проводу «Галичина». У липні 1941 — березні 
1944 - референт СБ згаданого проводу. Здійснював керівництво заходами 
з контррозвідувального захисту підпілля ОУН від репресій німецьких спец
служб, створював агентурні позиції СБ у лавах мельниківського та польсь-
кого підпілля, вів виявлення агентури радянських спецслужб, організував 
жіночу розвідмережу у Львові. Керував школою розвідників СБ у Львові 
(1942). У 1944—1946 — керівник «особливої групи ОУН» у Львові. Заареш-
тований 8 травня 1946. Засуджений до смертної кари, заміненої на 25 років 
таборів. Звільнився 20 липня 1971. Відповідно до чинного законодавства 
України у реабілітації відмовлено. Член проводу сеньйорів відновленого 
Пласту в Україні. 
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Пришмис Євгем Степанович (13 грудня 1913, м. Миколаїв Львівськоїобл. — 
3 грудня 1987, там само). 3 родини землевласника, хазяїна цементного за
воду. Псевдо — Чорнота, Ярема. До ОУН вступив у 1929, будучи учнем шко-
ли. ЗакінчивТорговельнушколууЛьвові(1930).Уберезні 1936 засуджений 
до 6 років позбавлення волі. Учасник похідних груп ОУН (1941—1942). 
У грудні 1942 заарештовувався німцями, викуплений з львівської в'язниці. 
Комендант боївки референтури СБ Дрогобицького обласного проводу, з 
початку 1945 — референт СБ Самбірського окружного, з вересня 1945 — 
Дрогобицького обласного, з початку 1947 — Городоцького окружного про-
водів. 3 початку 1949 — референт СБ Львівського крайового проводу, а з 
травня 1951 — його керівник. Дружина П. — Наталія Гавикович — ухилила-
ся від спроб МД Б використати її для виводу чоловіка з пццгілля й загинула 
в бою з оперативно-військовою групою. Брат, Ярослав, референт СБ 
Львівського обласного проводу, на еміграції — один з лідерів української 
громади Бельгії. 22січня 1952 у с. ЛаниЩирецькогор-нуЛьвівськоїобл.у 
знепритомленому стані був захоплений і 12 листопада 1952 засуджений до 
смерті з заміною на 25 років ув'язнення. Відбув 11 років у Володимирській 
в'язниці та 14 років — у таборах. Брав участь в акціях протесту в Пермсько-
му таборі № 35. Звільнився 25 січня 1977. Одружився на Євгенії Рудик. Не 
реабілітований. 

Резняк Роман Олексійович (1921, м.ТрускльсцьЯь&івськоі обл. — 18лип-
ня 1948, м. Дрогобич). Псевдо — Макомацький. 3 родини заможного селя
нина. Батьки 1940 виселені у віддалені райони СРСР. Під час німецької 
окупації служив у полішї м. Трускавця та у Польщі, агент гестапо. 3 1944 
очолював боївку СБ Дрогобицького надрайонного проводу, згодом — рефе
рент СБ цього ж проводу. Нагороджений трьома Срібними хрестами заслу
ги. Убитий під час оперативно-військової операції. 

Синенко Іван Павлович (1920, с. Дорогач Іалицького р-ну Івано-
Франківської обл. — 21 квітня 1947, с. Нова Гута Станіславського р-ну тієї 
ж обл.). Псевдо - Яр, Ох. Освіта нижча. У 1941-1942 - референт СБ у 
м. Галичі, в 1942—1943 був членом окружної референтури СБ Станіславсь-
кого проводу. Референт СБ Станіславського окружного проводу (з осені 
1943). Заступник референта, референт (з літа 1947) СБ крайового проводу 
«Захід-Карпати». Убитий в бою. 

Твердохліб Микола Дмитрович (1911, с. Петрилів Тлумацького р-ну 1ва-
но-Франківської обл. — 17 травня 1954, Надвірнянський р-н цієї ж обл.). 
Із заможної селянської родини. Псевдо — Грім. Освіта середня. Член ОУН 
з 1936. Закінчив школу щдхорунжих польської армії, займався торпвлею 
(хазяїн магазину бляшаних товарів у Станіславі). У 1939-1941 — за кордо
ном. Закінчив школу старшин ОУН. Під час німецької окупації - завіаувач 
складу окружної спілки кооперативов. На нелегальному стані з 1944. 
Інструктор та командир сотні старшинської школи УПА «Олені-1» (з лю
того 1944), командир ВО-4 групи УПА «Захід» (з липня 1944), округу «Го-
верла» (з лютого 1945). Майор УПА (1946, за їншимиданими — згодом іме-
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нований полковником). Організаційний референт, референт СБ крайово
го проводу «Захід-Карпати» (1950-1954). Разом з Т. в оточеному противни
ком бункері загинула його дружина О. Герасимович (Ольга). 

Турковсъкий Василь (1910, Тернопільська обл. — 1 листопада 1944, Чор-
ний ліс Івано-Франківської обл.). Навчався на юридичному ф-ті Львівсь-
кого ун-ту За участь у націоналістичному русі заарештовувався польською 
владою (1933—1935, 1939). Референт пропаганди Крайової екзекутиви ОУН 
на ЗУЗ (1935—1939). Один з безпосередніх учасників створення референту-
ри СБ ОУН(Б), заступник п шефа М. Арсенича (1941-1944). Відомо, що Т. 
засуджував надмірну жорстокість у діях рефрентури та методи роботи 
М. Арсенича. Учасник II, III Великих зборів ОУН. 3 1944 - організаційний 
референт ЦП ОУН. Загинув у бою. 

Федорів Петра Михайлович (20 листопада 1910, с. Криве Бережанського 
р-ну Тернопільської обл. — 11 квітня 1950, Варшава). 3 родини бригадира 
залізниці. Псевдо — П'єр, Дальнич. Закінчив 1929 Бережанську класичну 
гімназію, поступив на юридичний ф-т Львівського ун-ту. В ОУН виконував 
обов'язки організатора військової сітки повіту. Перебував в ув'язненні за 
націоналістичну діяльність у 1930-1931, 1934-1936, 1938-1939. Співро-
бітник СБ з 1939. У 1940 призначений керівником групи референтури СБ 
Проводу ОУН(Б) з контррозвідувальної перевірки осіб, що прибули до 
Кракова з території УРСР. Учасник Північної похідної групи ОУН(Б), у ве-
ресні 1941 р. заарештовувався німцями. У 1942-1945 — співробітник рефе
рентури СБ Центрального проводу У серпні 1943 відповідав за охорону 
III Надзвичайного великого збору ОУН. 3 середини 1945 призначений 
М. Арсеничем референтом СБ крайового проводу на Закерзонні. 19 верес-
ня 1947 захоплений в бункері в с. Речиця. 20 січня 1950 р. польським війсь-
ковим трибуналом засуджений до вищої міри покарання. Похований на 
Служевському цвинтарі у Варшаві. Кримінальна справа П. Федоріва за 
№ 109 зберігається у Центральному військовому архіві (Варшава). 

Дружина — Теофілія-Ірина Бзова (Марта), у 1949 засуджена до 10 років 
ув'язнення, згодом емігрувала до Канади. 

Цапяк Василь Степанович (1913, с. Княжполь Добромильського р-ну 
Львівської обл. - ?). 3 родини заможного селянина. Псевдо - Потап. 
Закінчив 7 класів школи. В УПА з 1944. До літа 1947 діяв на терені Польщі. 
Згодом — референт СБ Дрогобицького окружного проводу. Відповідав за 
переправку за кордон кур'єрів Проводу ОУН в Україні. 

Шеванюк Василь Авксєнтійович (1916, с. Пілява Тівровського р-ну 
Вінницької обл. — 3 квітня 1950, м. Дрогобич). 3 родини заможного селя
нина. Псевдо - Залізний, Сатурн, 667. Закінчив гірничо-механічний 
інститут у м. СталІно, інженер-теплотехнік. Під час окупації — слідчий 
німецької кримінальної поліції у м. Запоріжжі. 3 кінця 1943 - в УПА. 
Слідчий СБ Станіславського окружного проводу, слідчий СБ з особливо 
важливих справ крайового проводу «Захід-Карпати», вишкільний референт 
СБ. У 1948-1950 - референт СБ Дрогобицького окружного проводу. 
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Янишин Юрій Дмитрович (1919, с. Скоморохі-Старі Большовцевського 
р-ну Івано-Франківської обл. - вересень 1949, Івано-Франківська обл.). 
Псевдо — Шах, Ромб, Ар, Р-61. У 1944—1946 — референт СБ Тлумацького 
надрайонного проводу. Референт СБ Станіславського окружного проводу. 
Після загибелі референта СБ крайового проводу «Захід-Карпати» Софрона 
замістив його на посаді. Вбитий під час оперативно-військової операції. 

Янішевський Степам Павлович (17 вересня 1914, с. Витвиця Болехівсь-
кого р-ну Івано-Франківської обл. — 29листопада 1951). Зселян. Псевдо — 
Далекий, Богослов, Тома, Юрій. Закінчив гімназію у Перемишлі (1935). 
Навчався у Станіславській духовній семінарії, на вчителъських курсах. 
Викладав історію у школах. Член ОУН з 1941. У 1941—1943 —заступник на
чальника української поліції у Вінниці. 3 березня 1943 — референт СБ ок
ругу УПА «Північ», т. в. о. командувача округу «Заграва» (квітень—серпень 
1943). Поручик УПА. Референт СБ крайового проводу «Одеса» у 
1944—1945. На знак протесту проти масових чисток у лавах підпілля 5 груд-
ня 1945 створив опозишйний крайовий провід. 25 серпня 1948 судом ОУН 
приречений до смертної кари без права реабілітації. 13 серпня 1948 потра-
пив у полон. 28 серпня 1951 військовим трибуналом Прикарпатського ВО 
засуджений до розстрілу. У реабілітації відмовлено. Брат, Йосип Янішевсь-
кий (Ясний), охоронець крайового провідника Я. Мельника, захоплений 
органами МДБ 1 листопада-1946. 

Яцків Богдан Васильович (1919, с. Верхнє Войнилівського р-ну Івано-
Франківської обл. — 6 березня 1949, с. Сваричев Рожнятівського р-ну 1ва-
но-Франківської обл.). Заступник референта СБ крайового проводу 
«Захід-Карпати», з грудня 1948 — референт СБ цього проводу. Загинув під 
час оперативно-військової операції. 

369 



Боковики УВО Роман Шухевич (Дшін, .ііворуч) та брат 
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Розробник конспиративных 
підвалин діяльності ОУН 

Васипь Кук із зміненою 
зовнішністю (1930-ті рр.) 

Бойоеик УВО 
Микола Лемик 

Григорій Мацейко. еиконавець 
теракту на міністра 

внутрішніх с прав Польщі 
Ь. Перацького 

Лідер ОУН у Гапичині 
1930-хрр. 

Степан Бандера (Сірий) 



Катерина Зарицька 
(Монета), керівник «жіночої 

розвідки» ОУН, учаениця 
подготовки замаху 
на Б. Перацького 
(фото 1930-х рр.) 

Провокатор польської палщії 
удавах ОУН 

Роман Барановськии 

Шеф Вшсъкового штабу 
Проводу украшсъких 

націон&іістів (середина 
{930-Хрр.), генераі Армії 

У ИР Микаш Капустянськии 

Полковник Арми УН Р. 
діяч * КарпатськоІ Січі» 

Єпіфаній Камінський 



Кодишній офіцер Сінових 
стриьців Михайло Матнак 

Керівник референтуры 
Службы бе теки КЕ ОУН 

у Галычиш (1939) 
Богдан Рибчук 

Керівник крайової 
екэекутывы (КЕ) ОУН 

у Галичині (1939) Мирослав 
Тураш (Грабовсъкий) 

Керівник розвідки 
Краківського штабу (центру) 

ОУН(Б)у1940р. 
Володымир Тимчій 



Ре<{>ерент СБ 
краиового проводу 

ОУИ(Б) *1'аяичшш» 
в 1941-1944 рр. 

Григорш Пришляк 
(Вайс) 

Розвідниця ОУИ 
Зеня Левицька 

Шеф референтура 
Служба безпеки Проводу 
ОУН(Б) у 1941-1947 рр. 

Мико.ш Арсенич 
(Михайлов 

Роман Шухевич (садить другиіі гііва) 
серед офіцерів-украінців •Нахтіг&т* (1941) 



Керівник мобіюаційного віддьгу Повстанського штабу ОУН(Б) 
у 1940 р. Ярослав Горбовий, викритий С Б як радянський конфідент 

Іван Кіимів (Легенда), один 
з керівників творения 

Народної мШціі у 1941 р. 

Провідник підпілля ОУИ(Б) 
на Сході Украши в 1941-1942/. 

Дмитро Мирон (Орлик) 



. чиця шмшшмецькога т<Ыш ОУШ Б) V Йл I 
НШПЙ Романа (Тирса* ліаоруч/ 

Ксрінник підпшя ОУН(Б) 
у Гишчшііу N41- 1944рр 
Васи *'• Охршович (фот 
с. ІІОЧОІ < чірави 1950* х ял- / 

У чйошия оперативно! гри С Б 
ОУНіНКИВУРСР(І945) 

ЛюдМЦЛа Фан 



1 

^ш 5 « 

Зг7/к>я / пропагандистські засоби украінського підпііля 





Боївка СБ 
захо/иює *язика» 

Боївка СБурозвідці 
(Жаб Івський р-н 

Лрогобицької ойл.) 

Керівник референтуры С Б на 
північна-їахідних українських 
зешях Ми каш Козак (ліворун) 

та командир групи У ПА 
/вин Литвиннук (Дубовый) 



Лереворит у пом ять 
про М. Комка 

Командир боівки С Б Проводу 
ОУН(Б) Олекса 

Референт С Б крайового 
проводу *Одеса* (1944-1945) 

Степан Янишевськш/ 
(Далекий) 

1 З^А..,! 
■ 

• ^ *■ - вяВ^^щ 

}/'ЗДЛ1СНИЙ ПЕТРО" 1 
КОВАЛЬЧУК ОПЛНАС 

Референт С Б Західного краю 
(1944-1948) 

Опанас Ковальчук 
(деренорит) 



Кер'шник Львівського 
краиового проводу *Буг-2» 

Зіновій Тершаковець (Федїр) 

Шин и керівників підпььія 
Волині Васшь Голоса (Орлан) 

Референт С Б Лшесъкого окружного 
проводу Треф (ліворуч) 

Вишкиьнии референт СБ 
| Вт иль Шеванюк (Запзний. ліворуч) 



СптроСптник СБ ОУН(В) 
Стиродуб 

Загиатй повстанець, 
вшгтшений И К ВС й И 

УШ тонны населениям 

Побстанці і шформаторацц лмкценого 
населения 

Трупа повстанцев Вашні 
І 



Розвідниця підпьіія ОУН ^И 
Лариса 

Співробітники 
опергрупи НКИБ 
УРСР'Валинці» 



Співробіпишки органів державшибезпеки (Во.шнська обл.) 

Оперативники 
НКДБведуть 
псрегові>ри з 

пніпиьниками. що 
таходятьея у 

піджмній криївці 
(1945) 

Солдати 
Внутрішніх віиськ 

(ВВ)НКВС(1944р., 
рівненська обл. > 



Вояки ВВ Н К ВС на операції 
із розшуку бункерів підпіия 
ОУНу насаеному пункті 
і 1944 р., Рівненська обл.) 

Пошук кршвик т<)пшя ОУН 
анергрупот офіцера Арнаутснка 

(Тернопііьська оСю / 

Міністр ікржавноі безпеки УРСР 
генераі- іейтаимт Ссргій Савченко 
(.ііворуч), його заступник ^■нсра.і-
табар Васшгь Дроздов (поруч) та 

оперпрацівник майор Іван Шоруїника 
(у цивиыюму). Львінський аеродром, 

24квітпя 1947 р. 



ВиЫ опергрупи 
органів держбезпеки 

Перший керівпик опергрупи НКДБ 
УРСРу Західніи Україні паіковник 

Сергій Карін~Дани.}енко 

У таких бідонах зберіго 
оперативна архіви СБ ОУИ 

Батька» агентурно-бойових груп 
НКДБ-МДБ-КДБ капітан 

Віктор Кащесв 



ношэтпшхо 
итиилігі'ом дэ 

тннэьоубнпэдо шяу* "П)1/"/ •й 6»'ті-гі ист 

люощ> сюаах - мигаапои аоащ аоквцш онипюа 
'іг'м ышм «шаоаол-э иктшюаі кшгаляої « 

-ЯдоошчтТиаїи іояата о* тясашши 
*я-а сиоітоож «ш ■*ш*Іоо*Іт

#
од ЙЙГ ягооіі 

I ови мштіашоі ; ттиХски оі м«ш»ло 
ягаіаячтоо ПТЧІ*ОЛОІ пштйпкрш ОООІМКІФ оі 

«одаюиьваил'Лоашв виюмыкл « «Тале ■ тіп 
вПас оньвол Т а«їтюяпо< «ОЕіш'псі! Ы«*Д » 

-•о мюталсішиюгоно оиодтохгрі ож тьетишіе 
-вхэоп Шісим ш імьтикш тгаім 

-то>д тгиэи щшЛісжл-Дюолои жюпаоші міг 
-шиоаі и апваи Хашия* «и-отооАго « Хвэш 

-гок мюАш&ігаао ; иоомптігні ат* о*ь«ц і 

■••маоаол-э ^гиосиго* ■ 
ооо.хіікч*>ЦТ*а«зС90'іго»а-ачм 

тх $ иіаооМпамішкХ'-гоо іон 
-чон*віа**»-<* аю»чпоэ1ка'«1№оо<и 

-о і-ош ьмаоаоіАі аиэс амыки /£ 
'«штоаол'О I хаоолол.ш аиипс 

'ІЯАПЮХ^ІН* ;40Ш4:«о*тгомБ-аш 
чоны\<1*Хи-а аіоуіпооіц'апдюоц-о 

саян клвоявг? аэкыиэмдоэ шиіц /г 
-оаол*э а Диэолгоя вногхи'мллы-о* 
-чэнэвта'*и-а о^ичі"*>ояи'аояігоа^ 

•о а-акн ьхв&лммн ямі мс<ї /і / 

* н 
Л* 

0 0 дну 

НЛО ЯЭ Ч ошітншідойюю 
эт!\шнэго ойи кнносв; ворос огавокчопи хоах?£ 

«Я*  
•* >Я *ПГ 

*• «апмя «та йг*© щЩяМя? 

ива* «|М|аяі<ям4 т іц—ииц тт ш пямвгш гавшХмшиві «с 
'И* ХШчаах̂ОиС я«п ітД;і П 'аюв» ; ІИЦІЯСІ імошов £віе 

рг»Р с аЛН I 9кНІ пвСд есін Ї ішмоотгіо Л/с т ИММОІ рюо;а 
ім «1ц *Ю <ИІ>| олячгі щмСго о» мипГітшгіо га*Сжш Ш«ГЇ« 

ойовш *** іг« • -а и 

ІХ 



прогрліа шгщжтч а&лохг ягшзашіа СБ. т 

рсади і. 
3*г«лм1 яідомоств. I 5 год.І 

Стяорвнн* оргояіа СБ 1 Хх пржза*л#ішя. гоаОудо»* орлица СБ з* 
цькоі й бІЛкКОЗКЦЬКОІ ОГГПаЦІТ. лГвЯТТра НКГЬ 1 ЯКйд - ГОЛОМШЙ 

«кт боротМм орішія С5. 
Сргядш НКГБ 1 НК4І. Історктннн роз веток 1 амішість форм. | ЧН, 

,0ГП/,ЙКД1.|ЙГБ.| Стртістурм ойдвсиого управдіян» НКГБ̂  Гояоякі 
дді*я облшевого упрдмігаи ЯКГБ. 

1. СтятдеткгнхІ з іддід. Лрязнатякн* 1 иятодя робота, сргияхя— 
я яІддХяу. лрхіа. Картотека - р#ястр«йі* сарая,ряастр*ці* осад, 
ирог>д*т> тгляр 1 халяс* іфоходхяк по сираялх.ряястршЦя 1 оояік 

дозріджх осіб.рввстркція шгтпурж ісяіл МОЖДКОСТОІІ і І Я 9 . 
2. ОпвмтаянхЯ і Ц д и . Гаіоаяі підаиділн: кі коктррозаідтая, 

| оо розробці буякнх члвкія оиозяційюх п*ртія,ФряхпДІ#угрупо**к* 
троцькіст* бр;врІЕПІ,С^в#С-Д*іаг|. 
I по роэродц! буякжх учпсвикіа бтожтааяо-влаіолиістіяшпі «рмія 
оргвкізаціі. I /ТА4П9тжфІшвівССХШ§СУН 1 і л м і 1 зяугріккіх 

—н.рх ісп , | м«хно,3#л*нк*,нлртс* I. 
о розробЩ бужшжх утасжяків біягх «рміі Ьїал^ака,,Д#нШва,Еіяіагчв# 

розробаі інжояяріз 1 тяхяікіа злхкоі прокяслояостж. 
рОяЬобКа ІвТКЖІГМЩІ ІЛІКдрІ'ЛРОфЯСОрЯ 1 ЗЧХТвЛІ потатхояях. 

■ етудеястмІ. 
ьккх 1 роАоыоякх а»ртіймжх 1 

• ооляякоккояш.оококк а*рт1І, 
іШЖЖОВЖ ,СШЩ9Н*ПЖ0МЭСЪОШМ*Шв 

врЄДНЇХ 1 ЯХКХХ уЧбОЯКХ ЯаКЯ 
озроокд ардцдаакків оод-с 
містр»т*я*кх ш р а т і і 1} 

ськр»дя,фіивіддідя 1 ІНМФ. 
{озробк* духомястя* [илтр 

им.иудя 1 ікяі ' 
| розробяа ЧОДГОСПЯХКІЯ | С ЯЛ *КС ̂  Я« . 

'іврмоотьапів корвсподякпіі 1 ковтрол* твлФфояІчяяі роякоя. 
Іржякя яокшроквтткяп ИатерГчдів. ?в*стрлці* 1 яаттта Яп ОСОбЛЯВЯІ 
*1я слідусадг осід: . 

1. особ* оташгх лрядхдв*оя*к1д **рс?в,аядаі чкяояякки царсьяого 
білогдардіасисого ур яду ,$»бр аканта .явлккі иідпр*<ащі 1 оуяжі кур-

г, Особя.до дудя засуддмі з« ковтрр«яажх*ийві здочинд 1 яідбуя-
КдрТ В ТшбОрях ЖЯСЛтЯЖШХ 1 ЛяСЛшННСХ. 

3 . л.-! цяр#4і$явод,політктаі вкігр*яш^ряк1гр*ятя 1 хоитрябая-
тя. 

4. Особя.жо иргїх*-ся до СССГ я мвсояік порядку Іх.роіяк.яоято-
я і іккі і . - - • » , ; . 

?. Слуябояпі яукояяшпт ітредставнжцта і фірк. 
6. Осо6х#ко піддврзуютк підозрілка 1 КПІОНжЯІ 1 ивтядврядякіі 

оті оеобясяжі 1 гассвшаі і вязок я з*кордояом. л • .. _ 
7. Іч-'Снякм араюоіпсоаиккях 1 Інкхх МІСТКЧНЯХ ТавШКХ тояарвстя 

I гурткія. 
8. Ссобя яккдхяяо 1э <м(Л|й1 1 коксокодт 3 ЦОЛІТКХНЖХ моткяія. 
9 . ..ООІбняЧЯ а'ІМЦІЯ | ЯКарвКЇОЗоЯІ 1 оГЯІІТТрВО Цв̂ ОЯрОІДКкЯсіЗХ ф 

т ТІ,Д0 Нв ЯЯДуТЬ аКТЯДврХаЯКОІ робОТК ПІСДЯ Я4ЛЯХЯ ОКТДОЯАЯОІ а і н -
;якя тяряторЩ. 

10, Ссобн підозріді я интяшлдшсысях зяяах^х я кішхчшс. 
*І бтяяі члввя іяШІбІ I чомсоколу^до иро2кдк рввцтроцін арк 

яімяцькжх октп*ят*к; 
б | особк.до будх а аоуояік :іодокі#ц тихоя т1,ко б/лк оточнні 

1 акЛкдх я оточен* дря оукніяиях оСстаяка<а по одуниі; 
■ I осооя.яо додроаілььо яяіхоля яи ройотя я пімеччкву 1 

ЗЯІДТЯ аомр^гднсь. г| жіюос.ко и-ии Одхзькі яыоехш я 

Ск)на з прогром вишколу співробітник'ш СБ 
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П Р О П Е Т 
Д 1 С Т В ДО Я О . Д 1 В А Ц І І ТА Д І Д 8 Н А Ч £ Н Ж 

Vі у/ 

ВСЮ бу«0*»ОД ф Ю Н В М П ОГВШНІ ЦЯД фЩІВШЯМВ С*, ТО ф О -
сену» втшаанг а» п л таил ф в ц і м к і » (Ж: 

*• СТІІКШ—Д^-виЦЬВ-Д 9 Н И ! Ир 
Ь I М р І 1 і I І - <Ш. о н Оююіу УПАГПІШІЧЗ 
2, К I ! і а - (референт СВ при ф о ю і і УШгШвнг*; 

1. » і і ! I - К О І І О І - 'ра&ДО» 9 щя І ^ ю і і 
III . ЙВНИвУ д а ш | ^ СВг 

ІУ. й|Ча»-йл^д-і-д^д-к-д а Я; 
1. в ш » Р • - <р4»ри» СІ »™ьіпгт-піш*і*) 

'оі 3 • ш о я - С репере» 01 твхввЪиу ШгЬіжаіч) _ . 
8 . Во р о и ? - (референт СВ вл^уЛ&^вЧР"*' 
9» У я а о - Срес{срвша>СВ тцршівд ЛвУДОвнги 
іхслвь.л_а_р.ї.8_і.о„с_в__сві 
1* 3 а * а р — (реферата Ш раЛэну) 
2 . 8 о р о и - (раіетрвнт С* ре©*») 
3 . I г о р - - (рефвревв? СВ м 
4 . О М Р * - Чрё±ере» С§ і 
в. В • ж • о г - ( Л » ооереви и-ра вЪввота - УП*-П1нн1 . ■ • н а » - іСІ» ооерешцг я д » 

. К о р * 1 * - К у б а - « Ц Т * 
I* В а І к а - (оя1в?ш (Я ЯЄГЦшГч) 
. О I р ■ • * (ояіцпі СВ 7Ш-ПІШП 

драном!) 

ВНВЧ 
фаціяявжів 01. « I говея* а Проект! ямо?а ер ю«йищ|! «а в1*-
ашиг М.Ду5ового,~в ово%»вя вроеоті вв ш и » , 
Цюежту аіавявяев» цдя пававштеслаот в? ноЛящі I оо« т ш -
тому» «а во) п| оооби *уяя вяе а1аэявявя1 явкааовт ГВв *і/*5 в 
П иовтнл 1945р., та юавяі ц> віірначелня в ююті в ілолця яо-ШВР 

дал 
того 1947р. 

В овогоцяіветюіпг овоВаму Ч»аст| годе вр но іЛвгцМжревежда 
ти* лраціаюві*»» яп тгкиувл в боротьо* в агентурою ЯСТВ.  

Харехтеряотвж такоег не шва© тому, яо всі шдані ю нотшищн 
пїа ровпіяаш і ,П,11 , Іу в вояэяу бевгоовредаьоиу ввергнаву г 
а тарвжтервотвжя ер о о в , гояшят ю позгїлаціі хПв ровцілон 7 
н и ояіяутш равои, рвеон в проектом о ю п яэ номінаціі 1н» 
ЦІВНЖІВ СВ$ м\ ю вояІнвцН РВ не бул« тооиИ. 

Слава Увраїні 
Квітокь 1946р. 

/ - / 5 6 6 . 
Подання до присвоения спеціальних лванъ співробітникам СБ 



ал довуоввявс* с* 
«аявого евд а во крова* 

ШПШ9 того, во «а 
дут* до водят в о вал* во к 
с* вовуж до коагоову, в 
втвтуції 7 ЛШЛЩ овві 

ав ровуйовь чомг аж 
ротвоя а рот» овал* во 
довагаяяв С тал 4 во а* I 
вькях с«дав» 

в* оя* алояав» а 
1» Д« трьож 

воягоаяу 
*• ДО IV ДВІ 

раявого влочвау сувротя увраїлеького аароду 

дувв добра аваята до оого довода, доводят* 4 
«4 «одгоовв, ев, одвв в варвяж. вявоав вадяу 
мы дала ВСИІ до і и о м ь и а ів ї гроДуахової 
• лввВ* вдлосальчаав осуров! Ьаявв иосуупво», 
раво* в кіда» уараХвеяяят ■вводом во довотв 

грвбуваовях порадв*» в / к р а ї в і , в аротввво 
вого ВЛІДІ »аар<оачу»а?а 4 ваголоджуватД /яра-

■ в аоварадгі в одІдзпввД свовісі 
двів віДвУвтгвтв ожо» аалву «во вавуа до 

аложятя гроввву оуау у вясоті 

»« • • • • ) вт вояовяд фояд увраХяовяаз, воао*авв.1в 
і ввроодвів тівв оямов дорогое, явоо одержала ав явеы 

Попередження СБ калгоспним активістам 

Схеми бункерів («криївок*) 
підпшя ОУН 



Операт ивно-вшсъкова 
група веде пошук бункерів 

підпігля (Карпатиі 

Листівки-дереворити 
украінських повстанцев 



Додаток Б 

СХЕМИ 

Схема організації розвідувально. діяльиості УВО (1920-ті рр.) 

Спецслужби Німеччини, 
Литви та інших держав Начальна команда УВО 

'■С 
I ; 

Закордонні резидентурн 
УВО в Гданську, Каунас! 

^ 7 ] «Поштовіскринькцн 
И ' . 

Курен підготовки 
розвідииківдляУВО 
в Берліні, Гданську, 
Нідерландах та ін. 

Повітові команди (58) Розвідувальні / Д 
осередки \ У 

Джерела 
інформації 

33 и 

Схема організашї роівідувальної та контрршвідувальної діяльності ОУН(Б) 
в Західній Україиі (1940-1941) 

Спецслужби Німеччини 

Спеціальні иавчальні 
заклади з розвідувальної 
подготовки членів ОУН 

Осередки 
«Юнацтва» 

Краківськнй центр (провід) ОУН(Б) 

Референтура розвідкн 

Референтура розвідки Крайової 
екзекутиви ОУН 
в Західній Україні 

Референтура Служби 
безпеки (СБ) 

Відділи: лолітнчної розвідкн 
військовоїрозвідки 

Референтура СБ 
Крайової екзекутиви 

ОУН в Західній Україні 

Окружні екзекутиви -
референт розвідкн (5-7) 

Резидентури 
(5-7) 

Окружні екзекутиви 
- референт безпеки 

Надрайонні екзекутиви -
референт розвідки (3-5) 

жж 
Надрайонні 
екзекутиви -

референт безпеки 

Інформатори 

Районні екзекутиви -
референт розвідки (3-5) 

Районні екзекутиви 
- референт безпеки 

Боївки У 
Стяничні осередки -

інформатори 



Проект ОУН(Б) зі створення Украінської державно* служби безпеки (УДСБ) 
(1940-1941) 

1*1 

I 

Відділ 
«летючих розвідинків» 

Кракове політичне управления -
референт Гіезпекн 

Крайова команда УДСБ 

Обласні команди УДСБ -
комендант 

Почет коменданта 

% 

• Прокурор 
• Інспектор 
• Співробітникзроботизособливим 

складом 
• Співробітннкзпостачання 
• Сотня (оперативно-бойоаий підрозділ) 

1 
1 

Районні та міські команда УДСБ 

1 
Органн народної міліції 

Розвідувальна стаииця 

• Референт з протидії 
шпигунству 

• Референт з політичних 
злочинів 

• Референт з державних 
ЗЛОЧННІВ 

• Референт з тяжких 
крнмінальнмх злочинів 

Вінськова 
[референтура Проводу 

ОУЩБ) 

Дипломатична 
референтура Проводу 

ОУН(Б) 

Структура служби безпеки ОУН(Б) у 1943-1945 рр. 

Референтура СБ Проводу РУН (Б) |-

Референтура СБ Кранових пронодів 

И 
I Ц[Реф Референтура СБ окружних проводів 

И 
Референтура СБ обласних проводів 

"В" ЛШив'язку 

Референтура СБ вадрайонних проводі 

И Лініїзв'язку 

«Юнацтво»ОУН 
. Ьп^ЩРеферентура СБ районних провол 

іЖіиочаспілка 
підпілля ОУН 

Лініїзв'язку 

Референтура СБ підранонних проводів I 

4 4 4 4 4 4 4 

Спецслужби 
Німеччішита'й'І 

союзників 

Штатні інформатори кущових осередків ОУН 



Проект уиіфікованої орпшімиійно-штатної побудови референтури СБ ОУН(Б) 

Схема розвідувального апарату У ПА (1943-1945) 

Головиа команда УНА 

Розвідггідготовка 
в старшинськнх 

і підстаршннських 
школах 

}■ 
Головиий військовий штаб УПА 

II розвідувальний иі/іділ 

и Зв'ялсові 

■с 
-1 

Розвідувальні відділн штабів 
групУПА 

Розвідувальні відділи штабів 
військових загонів УПА 

И 
Заходи з технічної 

розвідки 
I Розвідувальні осередки куреяів 

И 
1 Розвідка сотепь 

Розвідувальні 
підрозділи (штатні) 

Розвідка силами 
лінійпих підрозділіи 

Мережа 
інформаторів 

Розвідувальні 
підрозділн (штатпі) * 

Розвідка силами 
сотиі 

Мережа 
інформаторів 



Схем ориів С'.іужбн Ьіпеки в УІІА(ІМ) 

мережа 

МЄ|Н'ІКіІ 

«Комендант ш і д а 

е; 

Референтура Службн безпекн 

м Шщ'щШїі И 
^ ЙСлІЙ 

Рефере]іт>ри СБ військових округїв 

и №*м^^чрч^нчпмч«чач^ч0 м 4ШЖ№ 

■■ —~ Иі ■■ !■ ІЩ I I ■ ■ !■ I — ■ * ■■■! ■ 

В 
Рфррнтури СВ іііісьших надрнйонів 

\$Ш 

М 
І.Н.І 

мережа Н' 
м «Дідашда Боіви 

Рсфсрентури СБ військовнх райоііів 

■ 

Р т 
фшшо* ІБоівка 



Органімиія розвідувальної і контррозвідувальної роботи в УПА за проектом 
«Інструкція розвідчої і коілгррозвідчої службн» (1944) 

Начальник 
відділу 

Керівпин орган повстапського руху 

Штаб групн УПА 

«Розвідчніі відділ* 

Штаб загону УПА 

РоаеШлц з 
фушщіш: 
- організація 
розвідмережі; 
- керівництво 
розвідкою ннжчих 
підроздШвУПА; 
- допит полонепих; 
- закид 
розвідувально-
диверсійних груп; 
- підготовка 
розвідзвітів 

ПІДВІДОІЛИ 
(функціїневідомі) 

1 
Відділ розвідки та 

контррозвідки 
штабів загонів УПА 
♦агшурністанції») 

Підвідділ 
(фцнкціїмвідомі) 

РДГ Розвідувальна 
агентура 

Контррозвідувальва 
агентура РДГ 



Схема оеередків Служба безпеки в підрозіілах УПА (варіант, 1944 р.) 

Референт СБ Нота (взвод) СБ 

Співробітник СБ 

СпівробітникСБ 

Інформатори 

Іиформаторн 

Узагальнена схема органів військово-польової жандармерії (ВПЖ) УПА 

ГрупаУПА 1 
Начальник ВПЖ 

- заступник з контррозвідки 
- заступник з боротьби з дезертирством 
- ад'ютант 
-секретарка 

I І 
Начальник ВПЖ Військового округу УПА 

- ПОМІЧНИКИ 
-секретарка 

І 
Начальник ВПЖ куреня 

ПОМІЧШІК 



Схема органііаиійної побудови Служби безпекн пілпілля ОУН(Б) в Україні 
(1945-початок 1950-х рр.) 

Референтура 
Крайового зв'язку! 

Референтура 
зв'язку 

Закордониі частный (32) ОУН 1 
Референтура СБ 32 ОУН 

М Лінії зв'язку з закордоном И 

Спецслужби США 
та краі'н НАТО 

Спеціальні навчальні 
\ 

Референтура СБ Проводу ОУН в Україні 

Референтура СБ «великих* 
крайових проводів підпілля ОУН (Б) (2) 

ж Ж 

Референтура СБ 
Проводу ОУН 
на Закордонні 

(з окремим статусом) 

Референтура СБ крайових проводів (5) 
и  ж ж 

Територіальні 
референтури СБ 

Референтура СБ окружиих нроводів (по 10-15)1 ч 
Ж Ж _&_ 

1 школ и 

• ■ Референтура СБ надрайошшх проводів (по 3-6) 

ж ж 
Референтура СБ районних проводів (по 3-5) 

А 6 6 6 6 6 
Кущові та «станичні» інформатори на селі, 

інформатори в міських установах 

ІВКІ 

3 
Вншкол 3 

Вишколи 

.-«а* 

Узагальнена схема органііаційно-функиіональної побудови референтури Служби безпеки 
середам! ланки підлілля ОУН(Б) в Украіні (кінень 1940-х рр.) 

Заступник 
референта 

Вишколи 
іівробітників 

Трупа 
слідчіх 

СЗЗв'лікові I 
Архів 

Референтури 
СБ районних 

проводів 

Референтура СВ 
над районного проводу ОУН 

Референт -
організація контррозвідувальної роботн 

Бойовий субреферент |— Боівки 

Технічний 
субреферент 

Комлектування 
кадрів 

Боївки ннжчнх 
проводів ОУН 

•Технічнезвено» 

Заступник референта 

І 4 іЇ 4 І 
Мережа інформаторів 

Технічннй 
референт 

Діловодство 
Архів 

Інформаційно-
аналітична 

робота _ 
Діловодство во] 

Боївка* 
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